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PRISÃO DE VENTRE 
O unico remedlo prescripto por todos os medicos 

para a CUl'a daPrls'/Jo de Ventre e •u1uconsequencias 
é a CASCARINE LEPRINCEt-.. ~·::·.-:.:}.r 
Em tod"' .. P!iormoci ... - F:XIGIR SEYPREo NOllEimpr .... em ..-la nilnl-

II serie 

Para encadernar a 
ILLUSTRAÇJO PORTUGUEZA• 

~!~ n::,:i' ;:~~~~\à! c:1:;;:t.;·~:,:b~ 
1909 d.a IU&dro(J. l"•rlM<1M'~1 l1tT .O M rtL\, Tam~• 
ha.. JtO ra~m<> p~. rafQ\ pua cn ' "'"'''"' 11nkri0~ 
t:Q, la ' . ,,. pir.a qo.dqun pónlb a qu .. m ª' "'°'l'tl"'ibr. \ 

!dr. .. ~<~r1'd~;t~~'j~''1~: :~ ':!: ~ .. ~~'~,,~ 
do lndlce e rronle:)(llt'lo. ni''-""''· 

.Hmla1dt'rl'•i•I dll ~1'."I.{ 1.,1)-U:;lltl l 

TRABALHOS DE ZIN~DGRAVURA, PHDTDGRAVURA, STEREDTYPIA 
IMPRESSÃO E ~DMPDSI~Ã~ Zincogravura 

e Photogravura 
stereotypla 

De tucla n f'"l)t'Cic de com· 
l)"''i',·,'\o Em 7inc:o .impl\'1' tk 1.• 1111 h· 

<la ele, coh1 c.·.1<lu ou ntt l..:t l.1d11. 
Fazem-se nas OFF ICINAS 

Em cobre. C>A 

A c6r-es, 1 o "'ª'' ncirnte Ill ustra.çã.o J?ort ugueza. 
lmpressllo 

e composição pr•ICe""'º 1 clt· \ c~ro1111ot, 
Par;.1 jornae a tMU tr.ur:\ 

C."JM-CI (.• Jl;.&I t'.' lt.' 
1r;1l11I .... 

l'<»las ;:i. dis1><>~iç.io do publico t'l:CC-Utando todo-. 
os U"ab..'llho~ que lhe .. !'!,o C'Ofl~('tnrntcs, por preço~ 

modico .. e com Ult':\C.'t''dl\d pcríci\àO. 

I~ rf°\'i'rn'. illu .trn'"'i• . ., 
~ jurnaes di.uj,,, do' lotrdc ou d. 

noik 

Ollicinas da ILLUSTRAÇAO PORTUGUEZA, Rua Formosa, 43 

'Basta uma gotta 
para se perfumar. 

MODO D'EMPRl!GO: 
Desaparafusar a tampa 
e exercer uma "fd"(l 
~na extrem a e 
--UOStilll-Flore. 

Purtl'MA.RIA ORIZA 

rr "' """"""""'""'~'-'"""""""""""""""""""""~"' 
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CC>NI P ANHIA 
00 

Papel do PPado 
-- CAPITAL - -

A <(lks • • • • • • • • • • J6o.ooof«>o 
ObriJ:tt(lles .••.• ,. JJ.1.91of.oo<> 
f u11dos dl' t'Ul't 1'<1 e 
tú amor lisnrlfo. • ,6ó.~O<lf.oo<;I 

Jt/is , ()ff1 •. itOf.ooo 

Séde em t .leboa. Pru1>nctari.t 
das fabrica .. do P1adu, Mariar\aia e$(,. 
breirinho f17'om11rJ, Pentdo e Ca...al de 
Hermio rl.011.:4), \'alle ~taior tAlh<r· 
garia-a· l'~/Aa1. Jn .. 1:111.ld._. ,, . .,a Ullt;.I 
producrlu ani:u.11 de !'ti' nulhõe .. de.· 
kilo:s dt papel e dhpondo dos maC'h·· 
nismo" mai-; aper'tiçoado-. para a oc.uot 
indu-.tria. Tf'm cm de1">0,ito grn11de , .• ,. 
riedade de p;q.>t:b d<" C"icri1>t;•, de im
press~o e de embrulho. Toma e exe
c uta promptnmentc- cncom1r cnda-. parot 
fabricaÇões t:sp<'cints de c11111lt111cr <IU:l· 
l idade de p:q>el de mnchin.• t'01Hinua 
oo redonda e clt" fórmn. Fornece pa· 
pe l a os m ais im1l1trt .1nte~ j orune!i e pu· 
blic;.v·ões periodic11-. do 1>;d1 e 1: fom e· 
ccdora exclu ... iva <ln!ll mnis i111por1;rntcl'> 
companhias e- e mpre,.as nacioru\e~. 

ESCRIPTOR/OS E DEPOSITO$.' 

270, Rua da Princeza, 276 
LIS•OA. 

49, R. de Passos Manuel, 51 
PC> .. TC> 

Melo seculo de euccesso 

ESTOMAGO· 
O E6ixlr do D• Mlalhe 

de pepsina coueeotrada faz diqertr tudo raplclamtAtt 
GASTRAl.GIAS, DYSPEPSIAS. ' 

A'o1nt10 •m uu1a1 as Phnrmacl111 d1Partupt11 do BrrJZJ 
Pharmacie MIALHf,, 8, ruo Favart P&rll 



A ddadc que lia dois mil annos 
foi theatro da lragcdla de Jesus, pa· 
tece ter tido cm todos os tempos a 
vcneraçno dos povos. Chamavam

lhe os hebreus a V is3o da Paz; chama· 
vam-lhc a Santa os gregos, os latinos, os 
turcos e os arabcs. Foi o centro do po· 
der de David o d" rcllglno hebraica; foi 
a fonte de onde brotou a crença dos chris
taos; foi mais tarde para os mussulr:nanos 
o thcatro da asc·cnsao de )lahomct; e, 
ainda hoje, em tomo do S.anto Scpulchro 
se erguem as capellas de todas as cren. 
ças do Occldcnte, ao lado c1·e11as as sy. 
nagoga.s do Talmud e sobre a.s ruinas do 
templo de Salomào a 1>ortcntosa mesquita 
de Omar, 1>ara a qunl, durante longos se· 
culos, peregrinaram as car-avanas que hoje 
se encaminham p~lra Meca. 

Salomno íez de Jcrusalcm o foco da 
civilisaç:.o do mundo. Mais tarde o sch.is-
01a das tribus íe1. da rapital de Judá o 
alvo de ataques dos rei$ de Israel, de 
cgypcios e de assyrios, e ~\ rica cidade 
de Salom~o tombou na ruina. N'abucho
donosor. que duas vezes a conquistou, in
ccndiou·lhe o lcm1>lo. derrubou·lhe as 

1-A chegada de 1.una c:arcwnnn ' 11órlf1. ele Jatta, 4'm Jcrnsalem 
2- J<:rusakm \'illlo do Mnnti: da 11 011''4'1ru 
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muralhas e le,•ou no meio do exercito os 
~cus habitantc-s eaptlvos: tC!ll!Cnt.a annos 
depois, os judeus libertados voltaram a 

cdih~,ar jcrusalcm. Curta íoi a sua indcpenden· 
da: Alc,andrc ~(agno dominou·a. e, por sua 
morte, encravada entre a Syrln e o Egypto, 
r<>inarom n'ella os l>tolomeus e os Sclcucidas da 
S~·ria. Antiocho Epiphanio tyrannisou·a, figuran
do entre as suas victimas o velho meazar, e a 
resposta foi a insurreiça.o, commandada por Ju· 

j:J'ó.= «" ~~ 
~ o templo dos judeus: segundo a lend~ chris· 1. 

~1
13, o milagre impediu-lhe a tentativa. 

Dos romanos passou Jerusalem para Chos- · 

1 

rt'>cs II, rei da Persia. inim.igo mortal do c-hris
tlanlsmo. que saqueou a colonla do lmperio e 
vendeu as rique1.as aos judeus. Vieram def>Ois os 
arabcs, Lorturaram-a sultões e ca' iftts, o 1 lakem, 
um dos sultões fatimitas, poz crn chnmmas o San
to-Scpulchro. 

das Machabeu. 
que llb<ortou por 
um sccu1o a ci· 
dade. Cl invasor 
que se seguiu íoi 
o lm~rio Ro· 
mano. em cujo 
domlnio as ser· 
ras e os valles 
da Jutlêa viram 

~ A rearç:to Íl perseg:uiçao dos 

~~--'-=="'3.a~~~~~~~-.-.~ 

arabes foram as 
cruzadas dos 
christãoi. Da pri· 
melra, 0odofre· 
do de Bouillon 
foi coroado rei 
de Jcrusalem. A 
conquista dos 
Santos Logatcs e 
a corêln. ephemera 
quo lhe adornou a 
lronte, custararn: 
a vidn de setcn ta 
mi 1 mussulma· 
nos. pass ·dos ao 
no da espada. e 
de muhos milha· 
res de judeus. es· 
magados nas rui· 
nas das syna~o
gils. Em 1 r~7, 
Snladino, \'ingan
do·se da derrota 
de Ramla, esma
gava os christãos 
nos campos de 
Tiheriade, fazen
do prisiontiro a 
Gu~· de Lusi· 
gnan. que oc
cupa\'a o throno 
de Godoíredo . 

nascer a Ctfnça 
dos «hrlsti\Os. 

A rC\'Olta ~:on· 
tra o pro.~urador 
de :\ cro trouxe 
mais tarde os 
cêrcos de \• cs· 
pasiano e de Tito 
e a conquista 
por este ultimo 
general. que a 
dcsuuJ u por 
complotó, arra· 
zando lhe o tem
plo e cxputsan1o 
da cidade os ju· 
deus. J\l:!;\ms an· 
nos depois Adria
nc, editica\·a so· 
breassuas ruinas 
• Eh.· Capltolina 
e po .. ·oava-a com 
uma colonhi ro· 
mana. 

Par::i os ju· 
deus, nem Na· 
buchoclonosor. 
nc m Antlocho. 
nem Tito. que 
fir.cram Jerusa
lem em rulnas. 
merecem a C'.(C· 

craçl<> de A<lrirt
no. 1-~oro.m ini· 
migot da gueira 
que a mataram : 

1 Adriano (o 1 o 
p r ofinHHlor da A coi1i;trucçlo <.la C'Jt1C'l11. .::i.tl1('11lc~ d6.1da 1 
sua çldade san· .. 
ta. ~; os judeus, que uma das nossas gravuras re
prcscnt.l, murmurando oraçi\es ao lon~o das mu· 
ralhas de Jeremiades. imploram o perd~o pela 
profo1naç."io do templo. como os seus anlepa~sados 
akançaram lii.:ença do tyranno que o profanou. 
para chorar sobre as ruinas da sua anti~ metro-

J erusalem, in
corporada as.sim 
no suhanato do 
f1:~ypto. apenas 
por dois af~nos, 
com Frederico U 
<lrvia tornar a 
sn domínio dos. 
t·hrist:ios. \"Oltan· 
do aos seus do· 
minadores da 
A frlca. e sendo 
mais tarde. nos 
temros de Se· 
llm II, absorvida 
no iinperio da 

Ili Jt'IUPl~m J•C'ln imperador da)A.ltc111t..1lhl\ Turquia. De en· 

tno para c!1. a 
d1s1nu:ula cidade de 40 secu1o• nunca mais se 
desprendeu do dominio ottomano. ~ 

pole. 
Juliano o Apostata. querendo desmentir 

a prophccia de Jesus, pretendeu reerguer 

Ao Indo do governador que a Sublime Porta 
tem {L cesla dos 20:000 habitantes que faze-m a 
•omma de cosmopolitas da sagrada cidade, ha 
em Jerusalem uma collecçao esplendorosa de 
magnates. que poucas cidades do mundC\ 
se ~b:lr:'lo de possuir. E' que a Cidade l"'""'· ., ..... "'"~" """' . ""'" 



dos seus muros um 1mtriarcha 
latino. um patd rcha grego, 
um l>•·•rhucha armenio. um su· 
per·inu:ndentc da mc~quita de 
Om01r e um gr!lo·rabbino dos 
judeus. S..'• d'tstcs. ha em J e· 
rus<tlcm trcs nações differentcs: 
a oaç3.o dos Caraitas. que re
jeitam o 1'aln1ud. a po1)\1Jaça.o 
dos judeus 1>0h1cos e allcm!\es. 
qm1si todos oh;ista<1os, vi\'endo 
no commcrdo. protegidos pe· 
Jus coasulcs, e a descendencia 
dos :tntigos judé'us hcspnnhoes 
expulsos da penlnsuhl por Isa· 
l>cl a Ca1holica, e que formam 
uma muhidào mlzcrav~I e an· 
dr:./'osa que St arrasta pelas 
\•ie las de Jeru~rnlrm. \'ale· 
lhes. a muitos, o dinheiro dos 
Rothschlld e dos Monttfiore, 
que lhes sustenta escolas e hos· 
pitaes. 

O sanctuario do Santo ~c
pulchro. cdlhcado sobre dois 
rochedo:;, n'um dos quaes se 
diz que foi sepultado Chrisio. 
tendo cahido no outro as got· 
tas do seu sangur, tem no 
centro a Rgrcja e !1 roda 15 
capellas divididas pelas diver· 

~. l 



~s communldndcs, latinas, gregas. co· ~ ncrosos doadores. Segundo os traba· ~ ~~s e armentas. O conjuncto de todas ' lhos de um erudito m"estigador, os obo· 
estas: egreja1 e cape.lias C que constituel' los manrJados 1><>r este christlaoissimo 

os Logares Santos, cuja conquista lcvCU á Pa· 1>n1z, de 1064 até 17()6, para o esplendor do 
lesllna as armadas e os e~crchos dc•s cruza· e ulto nas cg-reja~ de Jerusalem, foram, appro· 
dos, e cuja d1stribulçào amda hOJC 6 t!\o grande x lmados até aos uhimos dc7. rbis , 1 3 29 ·328&740 
pomo de dts:cordia na emmi.lranhada qucst~o rl•is. 
do Oriente, que ainda ha 50 annos foi uma Nos tempos modernos parece que ha uma 
das causas da guena da Cnméa íé m(nos \"iva, porque em jerusalcm qucham-

Xo Jardim se de que os 
das Oliveiras, ~7 soccorros v!\o 
que \'iu a ago- - ----"'- diminuindo. O 
nia de Jesus. que vale é que 
sustentam-se a politica vciu 
meia duzia de comJ>f'nsar um 
olh·cirasgi~n- bocado o es-
tescas. pôdres morecer da m. 
de velhice, tra- e, quando me-
tadas corn mil nos se lmogi· 
culdóldôs de nava e ele on· 
cuhura . para de menos se 
:rcm atravcs· imagina\·a, sur-
sando mais uns giu. com o seu 
annos da sua manto de J.o· 
longa v i da. hengr io, um 
O templo de cruzado que se 
Salom~o. que chamaGullhcr-
figurou entre me li. 
as mara\"ilhas Como os lci-
do mundo, <"e· tores podem 
deu, como dis- constatar 1>c1os 
séinos acirna, guias da ci· 
o seu Jogar á dade bil>lka, 
mesqul ta de f'm Jerusalcm, 
Omar O pa- na Palestina, 
lacio de Pila- eteraafontcdc 
tos 6 hoje uma illu:ino•, ha um 
c.:aserna . No hotel chamado 
logarv:1denas· Grand-1Vi'W· 
ceu a \'irgcm, /lotei e uma 
lc\·anta se hoje Kare com uma 
a egreja de f'an· locomoll va a 
ta A nna . A fumegar. Da-
casa de Cai- mos a palavrn 
phai cst!t trans- ao nosso cstl-
formada n'um macio patrkio 
convento arme· Fradique Men· 
nlo. :\o sitio des. EiCtC\'cao 
onM O.. Thia· seu amigo Iler· 
go·Maior foi trand: 
decapll odo, lc· cE' em J:tí· 
vantnu-se uma la. na antiquis· 
cgrcja em sua si ma J eppo. jit 
honra. Final- heroica e san· 
mente, o San- ta antes do dl· 
to ~cpulchro e luvio, que a 
osL0~1resSan· A ÇllJ•i!Ua 111u.:i .,,u Jc1 115.:11c111 Hlaprimoirnes-
tos oc:cupam o taçào com os 
Cah·ario. alpendres. e a 

Na.o foi só o aa11;:;uc dos cruzados a contri- carvoeira. e °' balanças. e a sineta, e o chc· 
buiç.10 que mereceu ~·, christ.andade a sagrada re de bonel agaloado, se ergue entre e!l'.scs 
paragem. Em todos os t< mpos e de todo• os laranjaes gabados )>cio Evangelho, onde S. 
povo:; cio Ocddcnte afnuiu a Jcrn!talem a tor· Pedro, correndo aos brados das mulheres, 
rente do dinheiro. E' daro que, lendo Porlu- r~suscitou Dorcas, a boa tecedeira, e a nju· 
~L tido monarchas que se chamaram D. Joào UI dou a sair do seu sepulchro. Oºabl a 

e D. Jo!lo V, seria injusto supJ?Ôr-sc locomoti'"a com a sua i.• classe. forra 
que na.o figurassemos entre os malS ge- da de chita, rola descaradamente pela 



plankle de Saaron, t~o 
amada do céu, que. mes · 
mo sob o bruto pisar 
dns hordas philisl inas, 
nunca n'clla murchavam 
ancmonas e rosas. Cor· 
ta alravez de Beth· Da· 
son, e mistura o pó do 
seu carvao de Cardlff 
;io ''Clusto pó do Tem· 
pio de llaal, que S<im
<J!lo, mudo e repass-ado 
de triste7.a. derrocou mo
vendo os hombros. 

Corre 1>or sobre Lyd· 
da e utrtia com guinchos 
o grande S. J o rgc, que 
;ilncla couraçado, emplu· 
macio, e o guaate sobre 
a csptida, ali dorme o 
seu somno terrestre. To. 
ma agua, por um tubo 
de couro, do Poço San· 
to d'onde a \"irgem, na 
íugida 1>ara o Egypto, 
repousando sob o figuei 
ral, dP.u de beber ao me
nino. P(nn cm Ramleh, 
t1ue é n velha Ary ma · 
1hca ( A ry mallwa, q11/11:e 
minulqs dtr dem()ro !), a 

al l~i 1 d.,, d >..:~s hortos 
e do homem doce que 
en terrou o Senhor. Fura, 
por tunnels fumarentos, 
as <:olli1\as dcJucl[t. o nde 
chorarmn o~ prophetas. 
Rompe por entre ruioas. 
que f, •mm a cidddella 
e dep 1ii a sepultura dos 
~lachabeu"· Gal~. n'uma 
ponte de ferro. a wr· 
rente cm que Da\·id er· 
r;;uote C!colhia pedras pa· 
ra a 11.1a funda derruba· 
dosa de mtJnstros. Cot · 
lei~' e arqueja pelo valle 
meilõtocholico c1ue habi. 
tow Jeremias. Suja ail'~da 
Em1mau1., vara o Ccdron, 
e fCStaca, cmhm, suada. 
a•t'ita<la. sordida de fu. 
ligc:m, no \'~llle de Hen 
nonn, no krmi1111s de Jc· 
ru!-;alcm'• 

'lfudo isso é hoje real. 
E gx'1de o leitor ficar sa · 
beindo mai1, quando lá 
íôr pt~rejtrino. que mao· 
da seguir as bagJ.gens 
par.a o (,'rnmf·1Vew-Ho· 
ld . 
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·O ·J~RAMftiTO·Df ·BANDEJRA· 

O coron~I l>r. Antnnin treita mais os 
Au'd!:~cd~os:~~i'n~;;,1;13n. seus laços. O 

recruta já nào 
vae encontrar no quartel aquellas velhas cousas 
ater~oris,.doras que o fetziam fugir ao serviço da 
patna. Agora, desde a sua entrada no regimento. 
que se lhe busca alliviar as penas de \'iver lo1u~e 
da sua familia, creando·lhc ali tuoa outra, O 
exemplo partiu dos regimentos da capital; os 
command<mtts d'alguns corpos. de combinaça.o 
<"Om fls s.cus officiaes, dispuzcram· se a receber 
magnificamente os recrutas e no dia da ratifica· 
çào do seu juramento de bandeiras foi com fcs· 
tas que. o fizeram. Depois os corpos da g-uami
çi!lo da P.rovincia começêtraru a seguir a innova· 
~ao tào d1goa de appl•uso e d'ahi o brilhantismo 

das festas do jurf1mento d~ bandeiras teitli· 
sacia ha dias em laocciros 1 de Victor Em· 
manucl, aquartelado em Elvas e das quaes 

public<tmos alguns dos mais in· 
tcresstmtes aspectos. 

· EM·tANCE~R05· l · 



~ <"'i'--::;:::7 O sargento ajudante sr 

,-., ~~ Guerra Quaresma, ta::ibem ! n'u!11 cavallo praça, fez º.percurso, 
,. ! assim como o tenente-picador sr 
:i Santos, 1\'um dos ca,allos do regi· 

· ~ :=.4 meJHO.~ 
~ A festa terminou pela distribut· 

çào d'um rancho mmto melhorado 
e pela noite a charanga do rc· 

~ 
g1mento, no meio da parada do 
quartel, lrndamente ornament:i· 
da, tocou algumas pe· 

_ . _rp~i~Ç•S de musica deante 

~~~~.· 
te10, passando depois todos os cavalleiros aos ..f1 ~~ ~ · 
lindos e curiosos JOgos do serulo passado, -=..,___ 
distin;uindo·SC sobretudo no da argolinha. 

Um pelot.t"to fez ainda a escalada cl1uma muralha com 
vinte metros de altura, saltou á vara e travou lucta de 
tracçao . 

Tambem os officiaes srs. D. Rodrigo Coutinho e 
Lucio apresentaram outro pelot3o no trabalho do vol
teio ; os srs. alferes Castro Freire e Galvão de Maga

lhàes assaltaram á espada, acabando este official 
por fazer o percurso de caça, quatrocentos metros, 
n'um curto espàÇO de tempo, montado no seu ca· 

vallo Pom/HJ. 

1- O peiotio ~m ordern de m;ir<;bA que exeeutóu os exercidos hippi<:O$ 
-O tc:ne::ue Sautos ua desdda. do nt<>llunlento J-1.uc: ta de lf1)<:Ç4<>4- Qssarge11tói do regin1t11to. 



do publico, ftimlllas do ofli
ciaes e soldados, t1uc con· 
correu a csla Interessante 
festa mfütar. 

A gente dos arralialdes 
com os seus tTajns pâttores· 
cos moçoilas garrid;is, os ra
paz~s dcstmpen;'ldos que es
peram tamlwm tm sobre.salto 
a sua vez do TCl rutamcnto. 
assistindo ftquella festa le\·a· 
ram uma lmprt-ss!lo bem J_i. 
,·erSa da que tinh<lm pensa
do encontrar n•aqueHe quar· 
te!. 

D'cstc m1>do os recrutas 
de lanceiros 1, prestaram o 
seu juramento do b:mdehas, 

recebendo dosseu.s 
l\l~~~;@g~~"'i9·~ offictoes o comara· 

.... A,pccw li• c.arrcirn. de obstacult'>11 "º dia dA fot11 ~ ~ dn.s a(mniorcs pro .. 
1

-
0

• ~r:11:;,n~:.~~ 1d:0.:~a a~~~.11c7('~~:.in~:.:~~ w;1:1r~l1.1rt.lha ~ vas de estima. 
1Ut'1t1c d'arnui1;) e Gah-lo de Maplh!lu n•uin a•uho á c-1••th 

(Ctte/uJ do t:r. A. Vlt1ra, d'l~lvu\ 



O princlpe Pedro Kroopotkine 
estava preso na fo:-talf'7.a de S . Pau· 
lo quando os seus amigos deliberaram 
salval-o. Um dos estratagenrns 1>ropostos 

era o de voltarem a guarila da sentinella, deixan· 
do debaixo d'elta o soldado ernquanto uma car
ruagem levaria o prisioneiro. l'l'ào foi d 'este mo· 
do que o grande ru!<iSO se evadiu. 1nas aqui está 
uma íórma de tornar a guarita, abrigo c!o mili· 
tar, na mais íormldavcl ratoeira em virtude da 
sua construcç:.o. Dois empuxc)es e o rcs~uardo 
torna-se n'um martvrio. 

Is10 jã «'fia dlfficll com a guari\4 portugucza, 
pesada e rodando cm \•olta d'um parafuso que 
pcnninc movei-a docemente, difficult.ando todavia 
aquella maneira de a tombar. 

Nos ou1ros paiz.es as guaritas variam conforme 
a phantasia de c:ada um d'eHes: o'alguos até 
mesmo s!\O dlffcrcntcs de regimento para regi
mento. A ingle1.a C leve e assenta em traves; a 
hespanhola é do mesmo modo elegante para a 
infantaria e uma verdadeira cabana para· as 

1-A guarita do soldado portuauu 1C11cJ,1 oe Uciuolld) 1-A guar1ta all~ni« 



patrulhas de cavallaria. que 
pelas noites chuvosas d'ali 
íazem as suas sentinell<ts: a 
franceza é muito leve cvm 
o seu tecto inclinado, lis
trada com as côres nacio· 
naes, mas a mais artistica e 
preciosa das guaritas é sem 
duvida a que existe em 
Napoles diante d'um quar· 
tel de bt·rsn,g-lieri. E' lavra· 
da a sua cantada e tem 
fres tas com lavores em vol· 
ta como as antigas atalayas 
dos castellos- as primeiras 
guaritas militare.s--o tecto 
enfei tado remata-se por um 
soberbo espigao e diante 
d'aquelle abrigo de tão for. 
moso aspctto o soldado, 
com o seu chapeu de plu· 
mas cahidas sobre a orelha 
direita, faz a sua guarda, 
nào receando nem os soes 
ardentes dos dias em que 
o Vesuvio ralha, nem as tor-

li 
--.. 

1-A g:t1:uitn <IM SC'ntfo(')las :a cavAIJo do pll.lac:io do Oriicntc, tm ~ l:ld1id 
:-.\ guari';t ~k 11n1a. caserna de c:a,·Allnrin inglcia 



renclacs chu\'as que veem 
de seguida. 

N'alguns paizes e em 
Portugal, tambem se segue 
o uso, collocam·se toldos 
de lo1rn (~ porta das guari. 
tas nos d ias de grandes ca· 
lorcs. Ahl, !, beira d'agua, 
a gunrda·tiscat gosa d'essa 
regalia e tempo houve em 
que no Interior havia uma 
taboa para o soldado se 
assentar nas longas horas 
seguidas de \•igia, esprei· 
tando o contrabando. 

O soldado grego, des· 
ccndcnte dos que se reco · 
lhcram no vcmre do ceie· 
bre cavallo de ·rroya. abri· 
ga-sc agora n'uma peque· 
nlnn. guarita pintada de 
branco com uma cercadu· 
ra de lata na beira do te· 
elo a. íazer de gotteiras e 
ali, arrlmado ã sua espin· 

UVJWXl>m ~~-~ 
" i 1 " ~,;. . ' F) VJ(<: 

~ 
(;;j . ~?.~'© 
~ g;;rda de compri<d<t Uayone· ~ 

ta, tendo na cabeça a lmrre- . 
:.ii' ti na onde so espela o p1 ·nnacho de hro ~ 

rhn, medita nos turcos e no nntigo es· 
1>lcndor da Grecia Feliz .. 

N :1 ilha de Corfu o soldado tem a sua 
guarita sexta•;ada com 1uma Uola no teclo 
(·hato e para que olhancdn as 11\ontanhas. o 
Panuxrator. ouvindo carntar as rapari~s. en
tre os laranjaes. nào se esqueça que está em 
terra ~ega, sobre a etntrada do seu abrigo 
C!<"Ulpe-se a cori"1a da •<irc<·ia com as suas 
armas. :\a Servia é um\ ca111inholo pintadCJ 
com as côres da bandcir;a cm ani?,ulos e com 
lvjndilho de (olha e em 'frunis é tambem um 
m:m ''brigo, de taboas sem pintura sobre 
cuja 1><>rta se recorta o crescente e a estrel
la em vermelho. O exerc:ito cgypdo está me· 
lhor servido. Os seus so\ldados de caLçào lis· 
trado e polaina branca uccm i:i;uaritas largas~ 
que os inglezes mandatm fabric'ar, mas 
que: s~ apenas coberta.\~ pot rima para 
C\·it.ar as soalheiras e <» reltnto. :\s de 
~lonaco, bem pintadas. tecm o ar de 



8 12 

~~·~J ~?'<-··· ~~~- "t'· ~,---· . ~I. "'J,~ ." ·.0 :: ~1~ .v. . -~,, ~' ·1 ~ 6§~ 
,:, liosqucs com a ~ua bola a cnci· ~~l 

..'.): rnal-as e com seus recortes de "3 
madeira cm voha da cobertura. 
A IIollanda, da limpeza. d<> escrupulo· 
so asseio. dá ~aritGs brancas ao seu 
exercito e t:lo broincas que parecem ser 
todos os dias repintadas ('ln esmaltnda 
ja'ponica. Nenhuma guarita é mais capri· 
chosamcnte ornamentada na sua madci· 
ra que a do castello real de Sophla, 
corn seus relevos e seus enfeites, ha
vendo mesmo íóra d'el13 um pequeno 
estrado para a scntioella se colbcar. 

1'ao ha, porém, guaritas mais bcllas 
que as do Luxomhmgo: sno elegantes, 
cn\'Crnlzadas e !lOucas, 1)()uquissimas 
mesmo, as bastant~s p3ra os duzentos 
e einCôCnta soldados do seu exercito, 
q11e seis. officiucs commandam e que, 
com os cento e cincocnta gendarmes, 
são toda a força armada d'esse paiz 
lilipuliano a que hyperbolicamcntc se 
chama gran·ducado. 

1- Ullla s11a1 /ltJ /11.r#Os'1: A jtu.:irita e.lo 11:ran·duc.11tloi.,rt.lc L1u:cmlnugo 
a-A gu1uitt t1ua tOitlih t>eliu.t) 



llyppolil<> Raposo, moço e llluotrn qu.irtanista da l'a· 
culdadc de Direito. acaba de ía1.1·r publicar. pela li\'r;1ria 
Fr:rnça Amado, a memoria c1ur: !ob o titulo sugsestivo de 
Coimhra no11/qra apresentou 00! jo~os lloraes his;>ano·porlU~IO• 
zes de Salaman('a. A obra. que t· uma C'urra e brilhante !Crie de 
estudos das tradições univc~itaria~ coimbràs. dtsfle a loh.1 ta· 
lar e da gualteira negra do g~1·a/-sl111fo até â cabeHeira em1)()ada 
das reformas pombalinas. confirma e justitka o premio com qur
jur~· l>Orlu~ez distinguiu o auctor. Coimbra Doulora constituo 
a affinnaç:\o irrecusavel d 'um real t;,1lcnto e auctorisa.nos a cspc· 
rnr do sr. l Lypp0lito Raposo, no <."ampo d:l iovestigaçào histo· 
rka e dn rccon~tituiçào critica dos velhos tempos, obra que :te 
possa con!Jiderar definitiva. A ;wtunl geraçào coimbr11 (JUC j.'1 
co1\t..i.wa poctn.s d'~11to valor e de notn .. ·el sentimento lirko, como 
Alberto ~[onsaraz e Antt>nio ele M"oíorw, tem no aut'lor dtl 

Coimbra Do11/ora o seu primeiro prosador . 

.. Ji 
~~~~~" 
íf.Q:./ <"•~-~: Josí-; l'oN r 1i; •. Q direçtor âlo novo jornal W Sports lll11rlr11do'1, que com Lantm su1·1·e!lso foi 

lanç;u!o á publicidade. é uma fiqurM de arn•ntua· 
do destaque no mc1 J desportivo nacionall a que t<-rn prestado 
serviços relevantes de.sele que iniciou a sma <"arreira de joma· 
lista da e!:pecialiiladc .• \in1la. estudante. Jc1)sé Pontes dedicou
sc com a maior bôa \'ônlôadc á propa~mda dos Jf"Jrls entre 
ot)s. contribuindo la~amente para o cnorrme dCSf'O\'Okimento 
que cllcs teem tom:ado no p;1iz . .\ sua oLr:a tC"zn sid l 
utilissima e vae ser completada pela do ;jnrnal que 
a cmpre7.a d ·O .Vrulo t:lo hrilhanlemente U;mçou. 

J-A nOYIL <:.1nhon,ir:t RI"/,() b11ç11c.ll\ 6 At&;UI\ ~111 K de junho 
4-Depoi" do lo:mçam(llli• 



Calitri pertence á provinda de Av~llino, em Italia, e soffreu om trrmendo abalo de terra 
no dia 6 de junho assim como toda a regia.o que circumda o Vcsu\'io, Sansio, Livmi, Santo 
Andrea. Guza, onde abaternm centenas de casas. Em San Fele o panico foi ind iscrip1 ivel; em 
Bonino a cathedral, que é u1na obra d'arte, soffreu grandes estragos. Em Calilri, porém, a catas· 
trophe tomou grandes proporções, ficando dcstruido todo o bairro do Castello. 

8q 
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\ Semana d'Armas começou em 12 de junho, n<>S jardins do 
Gre1nio Liuerario com o c:ampeona10 in1rr-cscol.1r. em que se 
lnscr~\'eram sete equifn. mostrando desde logo ,·;.mtag.ens a do 
Real Colle~io ~lilitar, que ficou vencedora se~rndo·se-lhe as 
da Escola Polytechnica e Atheneu Commercial. 1\ seg,unda par· 

te do torneio foi o campeonato milirnr de sc1bre, 
p::1ra o qu~1I houve quatorze concorrentes. Em Jlfirnei 
ro logar roa classifu:.1clo o tenente sr. Sous:l Drns. 
ciue obteve selo vktorias, e a seguir o Ar. cap11!%~ 
Vieira Rocha e alferes Torres com se1s, tt"ncn1e Mou· 

. -
1-0 ;l'\.«111to ('ntre 'K 111•. 1,uh: Mutl1\$. t: P~rcha l.t.1111 do R('1d J ..... Cnll.<~io '""'" ' - O "· '""''" d• Lin>a, da ""''' do C•ll'Olo . - M1hu11 Ycn«'dora do un111.-,.,.111.tc1 mtcr-ttoeolar 3-l'm au.al10 c:n· 

11c jog::11dorn do Colk&:I" 'tlllta1 e t-:"Cob Aadcn1ka 4-0 11r. Vire.> 
da <-1•1~ do Ro,l Colk1tlu \lilitar, \'micedo1-a do campcollalo 

lttkt•t'.l<Obr 

I 

/ 



ra com cinco, tenentes Ta,·arcs e 
)fou.ti1 com tres victorias cada um, 

alferes Lara e Qu,lroz com duas<- alferes Mi· 
moso com uma. O \'Cncedor d"esta prova no 
anno passado. o tenc>nte sr. Sabbo, te,·e que 
dC$lstar por tn c.offrido uma distençàO n'um 
brJço. Desistiram tambem mais quatro concor· 
rente~ por ,·a:-ios motivos. O chefe do Estado 
asslsllu !t 1>rov;1 militar cujo jury era compôs· 
to pe101 srs. general Pimer1tel Pinto. visconde 
de h: cgucngos. c .. pittaes Rcmedios da Fonseca 
e Mcn;.Jcs dos Reis, tenentes Santos e O li· 
VCÍl'a. 

1- A lvmµ d{lll ahrnu11111 clJ\ m1. 
<:ola Polrtt<Chnlca d1u,11ic11da 
cn\ •~Jt\111do lnicl\r t1t1 IMntlo 

h1lcr·uc:ol11r de- f'llllhna 
:-o !li'. Cra.vchu l.01K"• •IA lfut/lt' 
do Collcaio \lllitar vC"n•:.,dt1tl\ c1.-.ca111° 

pconato h1ttr0 .co.cot1l.u ~I<' urnnll. 
3--0 anipo de con..:11.-rcntc' an ca1n• 
P<Onato de np.acL-1. cnllc mUhateo-.: 
Pnmotiro pl:l.n() da H<iucrot;l p,i_ni a 
dirclb. MlL-. tcuc11h~ 'º'".a 01u t,·m· 
«d«\, Sabbo. alkr.,. UM1hu. capl
t.J.o \'~•n. Rncha. tf'•..w1 .. Ta,,ineo .. 
E• ~ i.tt. alf(tU Lara. P\010 f'i· 
z.ano, Mo•u-a, lliM-u.- Tur"reoa. l'a111-

pJo•.a e \t••U" 
•-El-Rl'1. cnttt -. ~n- &•-ra1 Pto 
taf':atcl Pinto e eoo:nu(I A\1lWI Guça. 

iltllU do~ UNll•.. 1&bl11ots 

ram parte amadores e pro
fissionaes, chamando gran
de concorrenrladc homens do 
sport aos jardios do <iremio. 



1-0 •f.!Ulto C't•ltt' " &u. t ... n ... mC" ~abbo e \'IC'ira d• Rnd1•, ~gul\do cLAnllicado no tor.ul~ ('ntfC' offidau 
t-0 a.tiWto rnhf' "'- m. tcnentf' ~a\>bn C' alíC'tC't Mcm1a .1-0 au.aho t'llltt' o. .iru...-& ~u. \1ln1 ... -.o ...- t..an. 

•-O asultê cn11 .. ot a:rs. aUno Qudro1. e l,.('(>l'IC' '-Um assalto do tt'"n...-11tc sr. Sc.s.a Dia•, ca.111rcto 
{Chdh de ~1<!) 
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As /xmlu com 
que se disputou 
a Taça Penha Longa fo. 
ram deveras notaveis e produ
ziram verdadeiro, enthusiasmo. 
sendo o perm~neme motivo de 
<:onversas er~tre amadores e pro · 
fissionacs . Uma das provas do 
torneio que maior enthusiasmo 
despertou foi o da primeira pou
le em que venceu o distincto 
mestre d'armas sr. Carlos Gon
çalves, depois de sustentar ma· 
gnificos assaltos 1 sobretudo con
tra um dos primeiros amadores 
de esgrima portugueza o sr. Fer
nar~do Correia. Nas elimioato· 

rias os disci1>ulos do sr. 
Carlos Gonçalves fizera m 
brilhante figura sendo a pri· 
meira g;mha por este !>rofe~SOJ, fican· 
do em segundo logar o sr. l•'ernando 
Correia e em tercein') e quarto os sts. 
Pedro Joyce e Antonio V illas. Na 
segunda fqi primeiro classificado o 
sr. Z\tario de Noronha, seguindo ·sc
lhe os s•s. dr. Antonio Osorio, Se
basti3o Tleredia e tenente Sabbo . Na 
terceira os srs . José Penha e Costa, 
e por ordem os srs. J oào Sassctti, 
Ruy Mayer e dr. Alberto Machado. 
As meias ji11aes foram di:;putadas por 
dois grupos de selecçào. No prox i
mo numero pubHrará a 11/us tra(bO o 
resultado de'ste ,sensacional torneio. 



,,:;,> Instituto de 
"OS corros a ":'\ aufra. 
~ent premeia annual. 
que ~e '':!°: aqucllc 
var das Jªm a sal· ondas o-; des 
grac;ados prC$te1' • 
recer E a pe· 
aetos. desses .nobres 
al~ns d"um d~d1ca.çào•, 
entemeced e roismo 
tram sen!l:r· cncon
saç:to c~mtl~e~ompen· 
que actos d'est~spor· 
se pa(f'am • n!\o 
os pra~· e nmg-uem 
se ao ica por intcrcs· 
nh'ccime~~nos o r~co· 
manifestado pub~1co. 
mcdio d por tnter
tituiç!lo.ª presta.vel ins· 

Nas costas d 
fazem-se d'~~tes ~\t~;~~ 

bem audacioso~ 
s.<1h,amentos ; hc;. 



Os alumnos do L~·ccu Cam(\es organisaram uma cx
po~h.lo de pintura onde app recetam al~ns quadrint.os 
in~cnuos. com outrOs dcmonstrôiti\'OS de ccr1as aptidões 
ainda incipientes. Apresenta1n-se tambcm al~mas CO· 
pias de ccrlo valor e o aspecto i;;eral da exposiç:t.o agra
da, merecendo ser vista. Cabe o maior elogio aos alu · 
mnos do lyceu por se dedicarem a eucs trabalhos que 
sao multas vezes o inicio de carreiras nrtlttic::is princi· 
piando JlOr mera curiO!'>idadc e acnba1HIO por se 

\arem vcrdadcirns vocações. 

6~ 
\'\ 

1- .-r Tnflnr.'/11, C:OJ•hl 
pC"lo 9-r. G. Nf'1t11tl1• 

l - lJnt :'l!lflC"C:IO daC'K• 
po1içAo 

3- 11f1tlla t/n P~·,,·10, 
quadro do eunc;t"l1 -
rcnlc:cxtraordin111 h• 
sr. Marlo dt: l.;~-

c:Hda 
1,- C•/yra d.- 1 ;/A". 
copia d'un1 q11a•IM 
da ~r.• o. l~mlli• 
S:mt()o<; Br-..p. IH't 
u. Pim("nt• DKtCO 

(OuA; Jtc-,...-Ut) 



O VAPOR LrsnoA.-0 novo pa· 
quete Lisboa da Empreza Nacio· 
nal de Navegação e que chegou 
ao Tejo em 18 de junho, atracan· 
do ao Caes da ~\mdiça.o, tem 4z5 
pés de comprimento, desloca 
7.200 toneladas e pôde compor
tar 3.c>00 d~ carga. E' seu com· 
mandante o sr. Balthazar de :\le
oezes. 

0 SR . CrtRIS0-18~ LANGE. - Es· 
teve em Lisbo:;.a o sr. Cbistien 
Langc. deputadco noruc::,1ucz e se· 
cretario da Uni:i>:.10 Tnter-Parlarnen. 
tar da Paz, que. foi recebido pela 
camara dos paues e deputados 
reunidas e :>elos• corpos gerentes da 
Sociedade de Creographia e a quem 
foi offerecida wma re~ta em casa 
de madamc Fr<ondoni Lacombe, 
vic"!·presideotc .da Associaçào de 
J.a Pai;;.: et te Desarmement par 
les Femmes . 

,_O deputado JHLcil>stll. L:u11tc (+) 11a Sociedade de Geognphia 3-0 oO\'O paquete l1sk>IJ da En1prtu N;ici0t112l (.C N:wcg11.çlo 
( Oichh e Hcuolict) 



0-J U RAM LNTO· DE ·BAN D ti RA-EM·LANCEI ROS 2-~ 

l\o dia I<) de junho rea· 
lisou-se no regimento de 
lancclros n.• 1 a rntlllca· 
çào do juramento de rc· 
<:rutas. O regimento. no 
seu maior effcedvo, ou .. ·iu 
mina nos jeronymos. a que 
assiSliu tambem o chefe de 
E:•ado. 

" '-1 

@~ -,, .. 
~ J-0 chdt' d~ F.$Udo ~ e..,, .. , o Cttof0Q('1 

~r.•,o\lftf'dO j~ d".·\I· 
bt11'1\l<'.hl'1~, <:001• 

111:u1d•111~ 11~ l1H1<:C''ilot1 
• frcnlc do rc.gim('t11n 

Na parada cio quartel 
fcz·JC a cerimonia. havcn· 
do de seguida um ban· 
quetc e depois concurso 
hippico nas terras do Des· 
scmbargador e em que obtc· 
ve o primeiro ptcmio spor· 
tivo o <:apilao sr. Reis. 

Szz 



CN.fmtt" e1 $Nervo, j>(nmetlu dHthiad~ á Con1mi11d:o de S~<:~iro~ :b 
farnillas dos soldados 11101tos tm ) 1ellila 1-Rctu.10 d:i. ~t.• d11qnéz:t 
de Pahnella 3-Pllo"'"°'"'' JoiJ,.e rw1>ti'110s mJ·lholoKito.s, proj~eto p~2 

\ln\a decon\Çlo de i!ll.$11. de b:h1hos 

Jorge Colaço aprcscrHou na s'ua exposiçào de azu
lejos este anno alguns quadros formosissimos, d'uma 
execução primorosa de deseoho e d'um magnifico fa · 
brico. N·~sa cxposiçào destaca-se pela sua fidelida· 
de o retrato da sr.• duqucza de Palmella, n ·um fun. 
do de allegorias suggesdvas. Ha outros trechos que 
são phantasias bem do artista que se compraz, íóra 
dos seus trabalhos de historia alguns vcrdadeiramen.· 
te notaveis, em dar largas 5. sua imaginaçao, realisan
do obras muito interessantes. 

A ex.posição abriu em 10 de junho, tendo·a visita· 
do dias depois a rainha Senhora D. Amelia. Pes
soas das mttis altas classes sociacs e ar tistas te.em 

concorrido ao ale/U:r do ;>iator a admirarem os 
\,}1,~~~:.<_ seus bellos trabalhos em azulejos. 

~JORGE 
COLLACO 



Dos jogos Olympicos :\acionaes faziam parle 
111ald1s de ltN11is o primeiro dos quacs se realisou 
na tapada d'AJuda, tm io de junho, tendo havi
do phases multo interessantes no jogo. i\a pri· 
mcira scssao. cm /adio ii11.1flrs. a sr.• D . Hele
na ~lauperrlo Sa1uos venceu miss E. Barley e a 
sr.• D. Angelica Plantlcr bateu miss Hickic. 

1-Etper:i.nd o a \'e:(do joao 
~ e 3-Pbues do loao 

4- S ,• O. Angtlka Plarnitr 
uma dM \'t1~cedotat 

nn par,ida.dt todin 11>f.k/u 

( CVu-/1Js de 8tnolleT) 

o 
o 

\ 



A cultura l)hysi· 
ca CS1Íl•SC dcic1\· 
volvendo enorme· 
mente em Portu· 
gal, o c;ue dc\•C dar 
dentr~ cm vauco 
os mais surprehen· 
d! ntes resultados. 
Um paiz cujos ha 
~uantes n~o C\\I· 
i.vcm os cxer<'i· 

caos .physicos ut!' 
destmado a urH 

deperecimento<1ue 
ha de lnlluar cm to· 
d.a 3 ~sua cxisten· 
eia. faz~r praliçar 
O! CXCft l•'ÍOS at,."Ta• 
da..,·eis, .que entre· 
tenham a imagina· 
ç!\o e rol>ustct;am 
o corpo, tem sldo 
a grtlnde prcorcu· 
paç!\o de tudos os 
'lue se dedicam ao 



no seu ensino'"ª• 
riados spor/.i, p;L· 
ra os qu;ies ,. ~o 
a s prcfcrcncias 
cios alumnos que 
assim cuhiv:mi a 
esgrima e o box, 
a patinagem o a 
equitaçllo, dedi· 
cando-se <'Om 
amor ao rnmo que 
mais lhes •sra· 
dar e obtendo a 

robustez e o dcscn\'ol· 
"imcnlo neçenario~ 
para arcarem co10 as 
dilliculdadc• do• ou 
ttos estudos. < lS ra· 
pazes habituados aos 
.sporls tornam-se mais 
aptos para a vida. ~e 
occuparcm os cx~otJn· 
tes mistercs sedenta· 
rios sabcr!\o S<'mprc 
encontrar meto de pra
ticarem o seu cxcrd· 
cio querido, resistindo 
a~sim mais aos cslra· 

gos da profiss3o. 
t:onscguindo 
sempre maiores 
rc1uh.-dos sobre 
os alheios ao! 
sporl>, o que de· 
monstra a vant.· 
sem de os cuhi· 
vur desde a in· 
rancia. 

A Escola Aca· 
domica é um dos 
cstabclcrimcntoa 
de <nsh10 do ra· 
pttal onde aqucl· 
la instrucçllo 
mai $ comµlcta· 

mente se m1nlstira e 
bem o demonstraram 
os $CUS alumnos com 
as ,·arias pro,·as que 
prestaram no vclodro· 
mo de Palha,·!l, d1m· 
te d'um escolhido pu· 
blico. na fe. ta de 11 

de iunho. E"as pro· 
vas constaram de cxer· 
cicio de esgrima, box. 
patinagem, jogo de 
pau e cquitaçM; em 
que os rapazes revela
ram as suas aptidões. 



lia pouco. a~ 1e,·istas estrangclro1s 
pu'J icavam as caçada.., do ex·presiticntt~ dos 
ti.stados· U ui dos, Roosevelt. na Africa do Sul, 
M suas auentas cspcrns á <.:ac;a, os rcsulwdos 

1.1btldos, ;1s longas travessias por entre os mattagaes. 
cspteirnndo o leào, como um caçador de l•enimor 
Coopcr. 

A llht.stra(tl.o Pbrlu.~u~:a insere tambcm hoje ai· 
gumas 1>aginas originacs de (açadas na Aírifa l'ortu· 
gucza, cujos resultados sào, 1><>r vezes, extraordina· 
rios. 

No melo da ftorcsta, os b~ndos de negros Íaltm 

de batedores. correm ligeiros como ~.-mos 
po: enue o alto capim, fazendo erguer a ca('a 

que os caçadores perseguem ~'nentamente. Soam os 
tiros: os anlmaes cat-.em e logo sobre elle se precipi
tam comi> c:t.es, os negros (,ddos. que arrastam de· 
pois entre gritos as presas. 

Mas tambcm qne lindos quadros por vezes se sur· 
prehcnclcm no meio da Horcsta . quando se caminha 
c.:oin 1necauções e, por detrnz das grandes arvores que 
t..em !'C('ulos e teem visto milhares de ('arnificinas 
de (eras, se espreita a \'ida na clareira. ao sentir·sc 

zes que se dc;;:ladia1n, os ofüos pe· 
nctrantcs, as í.luccs espumando, busc·andc- dj
laccrar-se com •lS garras afiadas .,outras. é 
simplesmcl\tC um ;mima• que satisf.a1. a sua 
fome com o prcmio d'uma longa e tconstante perse
guição {, prcsn, como se vê nn photo,graphia que 1>u· 
blicamos e onde uma hyen.a ti~radla faz o seu re· 
pasto. 

O animal, com a sua pclle lindta, que o sol faz 
seio ti Bar. os olhos comi) carbuno;ulos. a cauda 
listrada, esmaga sobre as patas e ra.u;a C'om deli· 
eia a pobre antilope ha pt>uco surp>rchendida n'um 

um cstr•nho rumor. Por veics s~o ~ 
. ~ombalcs entre dois animacs fen>· 
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·tl·REVl5f4·MILITAR·NO·t11PPODROMO· 

Em 1~ deJunho, realisou 
se no hlppo romo a revista 
passada pelo general de di· 
,,ido (l bri~ada de cavalla· 
ria e ao grupo d'•rtilharia a 
cavallo. a que assistiram o 
chrfe de Estado. príncipe 
re~t. minhtro da guerra r. 
muitos ollidôitS. 

Os regimentos de cavalla· 
ria ~ e 4 e o grupo d'êtrli· 
lharia a cavallo qoc compõem 
~·quella brigad;J, fizeram \·a· 
rios exercidos de tactica ap· 

plicada e esgri ma. Uma ç•?g 

notas curiosas do cxcrcit'to, 
foi o arm;1r das tendas para 
o bivaque. 

Os lanceiros fi:r.eram uma. 
carga de soberbo eflt-ito com 
as suas bandeirolas U\'Pa· 

('ando. n'um tropel. ao ~om 
dos clarins, o que é sempre 
arrebatador: a artilharia exe
cutou tambem ali:umas dif· 
6.cci~ manobras. }i~sse .i:rupo 
c\'anilharin a ca\'allo tem-~ 
tomado credor do maiores 



elQJ:ios, ç;pcla rapadez coo llllc 
opera naas dh'crs;.1.s phascs 
dos seus> exercidos de cam· 
panha. ~$Cmprc muito nntol· 
"eis. 

O reg11men10 <le ca,·al1;.tria -t 
tambem fez al~umas prov•1s 
bri lh;mtets, n!\o desmercnm· 
do dos ttrabalhos dos l<1n('d· 
ros ema\ das pl1a~es de nu.is 
effcito noo exrrdcio das bri· 
gad:.is, fo)i o d~t cs;,:rima :1 1·;1· 

vallo, quae multo intcrcHC1u 
o gr~tnde · numero de cs1-.en:a· 
dor«:!' qwe cüncorreram ao. 
hip1-,.1dronno. 

1-A l•llJÇ$."ljlt111 1li1 tutcrla. 1-0• anldado~ dt' b11..:thos átm~ndo :l1' b;111Ma& de c•mi1.u1h:i. 
l-U111:11i caro r~k·s bmi:dr ... 

(Clu/eJ, d'° lkllloh~I' 



E' o maior pombal do mundo o que existe em 
Los Angclos na Caliíomia. Tem cem mil pom· 
bos. que devoram por dia lres wagons de trigo. 
Ha alguns anno1t aquelle pombal tinha 
apenas dois ou tres casaes de raça colum
bia. a foc-unda e originaria da republica 
d'este nome onde milhares de aní· 
macs d'aquella especíe se aC"Outam, fazem 
ninho e riscam os ares com as suas aus 




