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muito com o 
vento, com o sol ou com 
as mudanças de tempera
tura e de cl ima. 

Usando, porém, o 

que é um maravilhoso pro· 
<luto de beleza, ficarão de
fendidas d'esse perigo, con· 
servanclo a pele clara, vi
çosa, macia, livre de man· 
chas, asperezas, queimadu
ras, etc. 

\SSINATURAS: Portugal, cotooJas portug11e•M e Espanba; 
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Após o 
créme, devem 

passar pelo rosto uma nu
vem de 

r ~ ~·arroz" Maria" 
produto só com paravcl aos 
melhores do extrangeiro, ti
nissimo, garantido, de per· 
fume agradavel, que pódc 
usar-se com toda a confian
ça. Ha cm todas as côres. 

Preferido por todas as 
senhoras portuguezas ven
dem-se em todo o Portu-

1!ª1 centenas de mi
Produto de venda 
colossal A' venda na 

lhares de cai
xas! 

Perfumaria da Moda, 5, rua do Carmo, 7 
J o mais •rtfstico estabelecimento de Lisboa e nas farme· 

elas, droitarias e mais Importantes casa.< da e~pecialidade em 
rodo o paiz, ilhes e Africa. Os pedidos para 1e11enda de11em ser dirr· 

grdos a AYRE'S Dt' CARVAlHO. rua /tJrns • .JI, séde dos escrlptoriose fabrica. 
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tSAPONACEASi 

O PURGANTE IDEAL 

As unica& que purgam 
sem irritar 

São um ver dadeiro purificador do sangue, 
anti-biliosas e refrigerantes. 

A' venda em todas as farmacias e drogarias 
DEPOSITO GERAL PARA REVENDA 

' Ili Vicente Ribeiro & Carvalho da Fonseca~ 
~ Rua da Prata, '237, 1.0 ~ 

1 Retratos de Arte () 
Â. melhor e mais conconidn cn· 

SI~ 110 8\)11 gon Ol'O. 

Optima instalação 

R. da Escola Politecnica, 141 
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.l!'ElBRE a~uda clo nrbanii;mo, tornando 
ÍJiSboa plnlori<'1\ de desvairadas gentes, 
não nos po1·111ite notar, como ouh-ora, 
em pleno verão, o oxodo 1m1t1\I dos que 
procuram novas energias e di~tracções 
uovas longG do bulioio ens111·l1Gceclor e 
do empestado a mbiente citaclluos. Dfr
se-hla qne o ar salubre dns voigfll!, n 
grata sombra dos arvoredo11, o rerx·ige
rio modicinul dos amos da beira-mar 
perderam o oncunto para os que de lá 
regresr.am 11111itnR vezes muiH <'1111çndos, 
e mais nborrocldos tambem, do que no 
momento da partida. A.o íincfar julho, 
qnaudo n. oanioula se n.viRinlm, 1\ oapi
t1\l mnntem-110 repleta,os hot<>iR não 
dispõem dCI togares, os po11lOH do reu
nião mnudmm cou,im\arn COn!!Or1·i<lii;si -

eimos, os '6atro!I não encermm AA sui~ port1111 e, no 
entanto aA termns, os campos o us prai!lll começam a 
enoher-~e do froquentarlores nntiizos e moderno~. A 
população 01·esoo11, porqne llO doslocou. OH provlneia
nos afluiram noH grandes rcrntro11; os novoR-rlcoR, no 
goso dos sous 111ill1ões, e111bri1~11m-ee com OH muUi
plos prazere11 qne lhet< propor<•iona a •urhs•; os 
novos pohreH, ontregues t1. 1mgnstiosa cogitnçilo dos 
meios de conRervarem velhos hnbitos, deixnm-llc, em
qunukl O!! uito doRcobrem. íi!•1w dcambnla111lo pola rua 
do Ouro, polo Chi11do, poln Avenicfo, á eaper11 do que a 
briaa da tnrclo i·ofrosquo os t\l'Cloros tla calma 11101·id ia11a. 
E não 1:1orá, nrlual, aqni como tli~ii1 um velho ost•ritor, 
que m<>lhor so passa o estiot Quo respoud:\111 q111mtot1, á 
n oite, esquocitloti da vasta pl:mnra liquida Jo 'l'.•jc., ma· 
ravi.!hoso o doKOrlo, se amc ;.11, mlam ás portas dos t·M<!s. 
omborcamlo "erv(ljns e sabort•audo 11orveteR. . . Uo1·ror 
pela a"ua 011 ret·oio da q1mdrillm temerosa elos ~'ilhos da 
Noite;~qne tl ngornnpl·eocnpaçito elos proprioecliplou~iitaa, 
segnndo se di11 1 t~L1eu1 o 1mbo 1 Corno q11er qno ROJ 1\, os 
paee d1\ Pait·ia, qm• l\SSim llws cham;wam nout1·011 tem
pos, passnm o v<'r:lo ew 8. Jlouto como se ro~H" um 1mm\
torio ... 

~Ol-SE nt<I ee11s patrioA inroa a aenbor11 tluquoza do JJ Po1·to. N11ta 1\merio1mn palit111 o osbolta, ele olhos hn-
midos elo lngdwa~ o fhitnantes cropos de vin

vez, dosporlfi 11i111pntias no sou amoroso culto fuuernrio 
por uw homem que pagou com 011 nnicoe bens que pos
snfa- uma coroa ducal o nm npolido pri11cipo11co - os 
piedosos sorviQOM, ns solicitnclOR inexcedivei11, os mater
naes carinhoP qne ela lhe dil1ponsou atravez d<' uma lon
ga e tortnrauto doenQa o do nm longo e ol'llol ab1mdo
no. No seu oxilio de Italin, [), Afonso de ílnigançA. não 
teve mais 11iug11om que lho 111uivist\llso os dlll't'adoii'os 
dias da oxistont'la. Ela foi o braço e a muleta tlo pat·ali
tico, a snn lnitora, a sna s<'c1..-IJ\ria, a s111i ourermoira. 
Ela lho cerrou OR fatigados olhos n~ues que, osprniando
se na bnfa tlo Xnpoll's, as11i111 !'nl'tiam s:mdndes dn term 
onde na&!•er1\ ... E la, piu-;\ l"eftnllu:lKar uma 11itnação que 
IIB couscienoillf! oRcrnpnlosaR rop1·ovm·üun, aprondon o 
catecismo o eonvorto11-se 1t fó 011tolic1i . .Elu o l\lllO!'t11lhou 
e trata de o trazer p•n-a jnuto <IOK sous maio1·0K ... Qnern 
se indi,,,"'llut O,; qnc, quando o infante atrnve111mvn 11s rnas 

' 
do Lisboa, na vortlgom do seu anfoinovol, on guiaudo as 
Ruas ob<'diontes 1111111\8, lho volt:wnrn na costas; os qno o 
alcnuharam de •Ancdn• o í:v6i.a1u pou<·o dl\ll suaa curtNI 
lefr.111 e da sua aversão pelos palllo('ianisrnos; os quo nun
ca eo importar.un com as agrura.<1 dn sun solidão e 011 
nperto11 da sua bolsa, OS!lOI! todos quo se proclamavn.w, não 
ob11tllnto, devotoa ah•e1111os dn i·onloim. . . E 11nbo1·mos 
11óH quo muitos cloll que nognm á viltva elo D. Afonso de
J31·aga119n o dh'eito de nllnr um titulo, que era o de seu 
marido, hoje se concle<'oram com 11lc1111has nobilinrqni
caH, om plena Rcpublio1\. lrnveuelo-011 que as usam só 
porque Cll-'larnm com a viuva do um ba1·ito ou porque 
so1111 paes foram eobriithos-uetos elo um marq11oz 1 

1T\ 171.SE quo n Hm1panhn. nos lev1\ tuclo ! Pela n.berta 
W o mal guarnochfa fronteira. n clesp<>ito dn vii.,rilan-

<'ia dn guarda li!lcal, que não choga pam todn ola, 
somo-se o gado em m1mndas e rebanhos; vão-se 118 gali
nlms e os ovos; do1mp:u-ecem os fr11oto11 d11 ~erra; oi,coam
"º a pmta e o cobro o ameaça roti·ocedel' 1\ propl'!n cor-
1·011 to do Douro . ... Mm componrmçilo,nHospa11 hl\já11011 
maudi\ a sua li~oratura, que se não via uos mostruarios 
ele LiRboa e quo orn 011 inunda, em bola.11 e caras odiçoos. 
poi11 que a pesot{\ /\tingiu um preço 11om precedeutoe. A 
Uospanha envia-noH o seu teat.ro, que ó do mais aplau
dido nos nossos 'Pnlcos. A. Hesp1111ha brinda-nos com a 
su1' nr&o, admfrada rn1 c.xposição do11 hu111ol'istas e ru S. 
0111'1011 e nn.quelo de11lnmb1·n.111e11to do leques vnleuoilmo1; 
que L1i110 l<'e rreirn expõe 111\ s1111 cn11a da 1·1111 do Oiro. O 
mniR adoravel 11dorno feuú1lit10, o 11111111 prostaute uten
sílio d1111 111nlherc11 111\ cultura dos disfarces. daa gnlaute
ri1111, dos amuos, d11'! tentnções, dos 11ort.ilei,,rios pr\r,1 ven· 
corom, desorientarem ou repelirem o !'01·tojador, Coi, é 
e 11er;\ i<einpre o leq1\ll, jámais deKkonndo e cndn ver. 
11111i11 bolo. Os especin1011R que Lino J~o1·roil'11 rocobon do 
lfoHpmilm atestam nmrnvilhaR do couoep~'ão, do gm9a e 
elo oxoouçi'ío .j1111111l11 vlf1tas, oonstituom vo1·dadefras ob1·1\J! 
1le arto o cada modolo produz um tamm1ho encantnnlen
to quo bem i;e jn11tHica o desfile de •J,i11boa por diantfl 
d'clo11 ll o ernponho com que teom 11ido disputndos. Só 
um ombnraço surgirá para quem os apetecer : o embara
co du escolha emqunu to houver por onde. cscolhor 1 

'f':i imperatriz l~ngonin, que viveu qua11i um seculo e 
...e\ teve a dita do morrer no paiz qu<' lho toi be1·ço, nito 

quiz escrever n11 suns mewodns e doixou expro111111 
a dO<'laração para evitar qne surjam os npocrifos. Fez 
bom, foz m.al a vinva de Napoleão UI? Fica 11outros11 
incnmbenci.I\ do <lopurnr e fixar a verdade hiatoricn o 
Hngonin de G mmrnn 6 nma figum dn l íistoria. Atribui· 
ram-lho rospons11bilitl11eloa na politicn do imperador e na 
gu<'rra ele 70. Tovo-as? Outros o dirito, porque ela. vo
lnntariamenk• 11ilo11cio11a durante mt:>iO soculo, emudeceu 
para sempre. 

Não lho faltou o tempo pa1'!\ e11cr11ver ou dictar e, 
mesmo que tivesse p1111Ando nrnn. eHpo11.i1\ pelos factos po-
1 itif'OR, ns outi-a11 i·ominirmoucin.e bn11t11rinm decerto p11r11 
fomocer á ilustre 11ouag1'naria i11terosH11ute assunto oom 
q110 enchosso al~nn& volumes. FJ uito lrn lite1·atura mais 
vividn e mais pitorosc11 do que a das memodas ... 

A v e ltn o d e Alm e id a 
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mo11 pequeno mais volho, á fnll.n de nli· 
111eutos adequados ll 111m edil.de, aliwoutos 
que ajudassem ao seu cresci01011to, tor
nav1H10 cada dfa 11111iF1 debil, e dumnto 
sela mezee, eu vi-o mOl'l'er mn ponco to
dos os dias. Só se eu fosse cnuta1· para OR 

não fosso, que não c1111t11Rso para os iuvMores dn po· 
bro Bclgic11, que 1108 rot1ig11ass0moa, qno Uvessemos 
pacioncia. 'Cnlvez mais tarde, tudo 11cab11do, 11 patria 
x·ecouqn i1:1t11.d1\, elle molhornaao. No e111tnuto, pores
se' p1·0ço, uem a vid11 q1101·i11. 

1'J en fiqu~i. Continuava com ns minhas liQões. O 
a 1 omiles, 
o poderi11 
salvar, 

,. .. o .. -o--O--o- .. o- ... o 
,o ...... 

Director d11 escola 
do meu St<•lio - ele 
f ó ra som pro um 
aluno oxomplar -
maudnvn-lhe ovos, 
de qnaudo em quan
do O prior da fre
guezia d e cSaint
J eun•, a minha fre
gueziii, e a lrmítJo
sefinn, de S. Vi· 
cente de Paula, au· 
xilinrmn·me t n m· 
bem nu minha santa 
ta r efn, mandando 
ovos para a creança 
- o nlimento do 
que elo mais pre
cisav11 e o mais ca · 
ro ! E i 11 w vêl-o 
qunai todoa os dias, 
levar-lhe p nlavras 
de conforto e espe
rança, so bem qne 
oepernuçn a 1 gnma 
houvesse do o sal· 
var. 

por q n e gonhnrin 
bom diuhoiro o oles 
ontilo, a aua vnidnde 
eatis!eita, nos dei· 
xariam sair para 
nm clima 111aisdoce, 
onde tnlvoz 11 snude 
voltasso. 

Mas todo o meu 
ser ~e i·evoltnva, ao 
pousar quo havia de 
resgatar a lihord11de 
por esse proço, que 
eu, na minha íó nr· 
dente no bom di
reito e 11a ,j1111tiça 
da cans11 dofl alia· 
dos, julgava in fa. 
mante p1m1 o tuon 
nome do m·ti11tn o 
principnhuento pn· 
rn a minha qualida
de de port11g11c1111, 
espOS.'.\ de 11111 belg11. 

Acima do tndo, 
embora com o oorn
çito eafacolndo, p11-
11hn a honra d1111 mi
nhas du1111 pahin&, 
que eu não qnorin 
mauclinr com o meu 
procedimon to. Tal
vez haja q110111 me 
consnro pol' eKto ••. 
ex11ge1'0, dirilo, de 
p11kio~ismo. Cada 
um ~m a 1ma ma
neira de ver. 

Depois, do longe, 

p A ostns duas bõas 
creatnrllll d e v eu 
meu !ilho a paz, a 
frauquilidade e a 
resigunçllo a n geli • 
cal com q110 11ofreu a 
sua cruul oníermi
dade. Qno n roligiilo 
é aluda o maior de 
todos os beus de um 
povo. ~em ela, 
a f 11 11d111uo-nos no 
deeespel'O, na des
crença o, muitas 
vezes, n.o c1·ime. 

o s a cou toei meu tos 
parecem o 11 troa; 
11111s eu eat1wa 111! no 
meio d'oloa, sof1fa 
por caui;n d'ole11 e 
por c n u Kll d 'oles 
ainda o mundo in
teiro lóra nbalndo 

Mrmc1.m..:s Ut.ASCO 
l\etrato de Bruxelas - 1013. 

El11 out.rete1n em 
nós 1~ OKperança, 
que nos ampara n11 
luta. 

~----~-~--------
Se nil•O ÍOR!le a fó 

em nems o n 'uma 
vid11 mellhor, se não 
fossom oii; principios 

1111 au11 vid11 ocouomica e emotiva. Não, ou nilo po
dia cautnr. Autea 11 miseria. 

E o pequeno tnmbow, qnnndo lhe coutei q1ie 
pal'll elo &e tornar mnis tox·te era preci110 qne 
sua milo divertisse n soldadesca germnnica, 
erguou para mim os olhos cheios do uma luz 
fobril, e11teudou-me 118 mãos e pefüu-1110 quo 

que bobi no leite de miulm mãe e qne o fflOU ensina
mo11 to lortaleceu mais tardo 1111 minha uilma, como 
podorin eu ter s11po1·tado tnnms dó1'0s, tim • 
tas injnstiças 1 

Niio sou benta. Lot1go d'isso. Nilo audm pe· 

tantas qne por lá 11!!3111 os joelhos e mal 81110m o 
las e.grejns n resmunglll' c pndre-noseos•, C•Olll o ~ 

---------1 · ~ 

51 



Mercedes Bln'ICo. 
(cTollollc• da cr.asta suzana• - Paris. tll'.lO) 

(Cliché Serra Ribeiro). 

"'o ... _
0 

.,,.o' 
.. '"0- ... 0--0--0--"-

a porta começam a fazer mnl no Ren proxi· 
mo, calnninndo-o e negando-lho nma co· 
den do pilo. 

l\fu11 to11ho fá na proteoçi'ío divh1a o re
v.o ••. i-ozo com a alma. 

Da mlnlm caridade não falo. J1lloe pox· 
ai, andn1u, por esse mundo, os pobres qno 
a mim &e teem acolhido, enooutrando-me 
eompre 1i eeu lado, mesmo noe tempos do 
maior miso1·ia. Ae bençãoe qne do Aeus ln
bios tenho ouvido são a molhor re~ompeui;a 
110 mou vicio de fazer o bom. 

Com respeito aos meus sonfünontoe roli· 
gioeoe, ba uma nota muito curiosa, que en 
guardo nn mfoba memoria, como flor rara 
Olll vaso rico. 

J>opois do armistioio, foi ntacndn uma 1nn· 
nhii do um doido desejo do 00111u11gnr ... l!J' 
verdndo, tn1ubelll faço isto nlg1111111s vo11oa. 

Lovnutoi-me muito cedo e foi á egrojn. 
À' mozn da llllgradn comnnhito 11ão ostn
va ningnom. Tinha 11c11bndo. No nltar, um 
}><'dro com um andar muito profano, RO mo 

ó permitido o &ermo, e grnndl•ll bar
buR, diúa a missa. Fiquei intrigada. 
~ria um missionario? Perguntei a 
uma velhinha ajoelhada a meu lado. 

- • B' o vigario da fregnc?.ill, cxpllc·ou, 
nndou na guerra. Como não c1;t1\ nlndn de11-
rnobil isado vem aqui dizer mlRsa o veste n 
11ot11i11a por cims da forda. A barba cre11· 
cou-lho durnuto a gnerra.• 

Aproximoi-1110 da mesl\ da com1111hão. 
Elo vi11-1uo o veio minis~rar-1110 n hoRtln. 

As p11l1w.ru11 tinham llllQão, mns o ROu 
olluu· nguon1do o a pele qnoimad1i h·nl11w 
o Roldndo. 

Aquelln mão, que agora snstontn o corpo 
do lJl'i11to, tinha desfochtldo a 011pi11g11rd1\ 
on ncionudo n metralhadora. 

l•'oi a 11P11i>açilo mais bizarramou'o com
movedora que tive na minha vida, 
~m ir cowbator ao campo dti bntnlha, 

mas combatendo no campo da dignidade, 
ou Uve, como os soldados, um soldado u 
adminh1trar-1110 o símbolo augns'o do amor 
de ('!'isto pela lmmanidade ingr11t11. 

Pntx·in e relib>iiio ... Coisas bel111i 1 
H o meu filbo? .•. Os i·omodios foi 'avam 

111\H rnr11111cins. Ô leite, 1\ Ol~rne, Ofl OVOS 
iam 11'11111 m1mo11to do custo ver"ginoso. 

O pequeno morria. Morrill do tomo, qno 

Morcodes Biasco 
(Paris - Cllch4 lleorl Manul'I. - 1912) 

"I) ,o•' 
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nilo ora nmtar a Como, 111118 011gau11l-1\ 11pe
naa, a allwentnçilo iniaol'ia quo e11 podil\ 
dar-lhe. 

E olo i;ompro 11 esperar, somprt' 11 fnlur 
de quando eativosso ourado. A folnr dos 
fatos quo 011taria111 largos - tinh11 "() 1\ pelo 
o o osso ... do11 so1111 oetndos intol'l"ompidos, 
da sua persietonto fr11q11oz11. 

Dizi1\·me 011tão 11111ito oon kie'3do: 
- c)fomã, se en 1110 ourar lienroi l!Ompro 

muito fraco, oroio quo não podorol tr11b11-
lh11r .•. • 

- •Não te 11llijll8, men filho, re11poudfa
lho 011, contendo 11.11 logriw1111, 11n trabalhn
rol para U.• 

Depoi11, quando vinh11 a l•}rne11ti11n, 111111\ 

excelente mpal"ig11 qno we llwpava 11 cuea, 
dizia-) he muUo contou te : 

- cSabes? eu llco mnito Jraco. unuca 
prostaroi para nada. M118 a minhn 111a111 ii 
disse-mo quo tr11bnlliava pnr1~ me aueton-
tar ... • 

Como em doloro110 pnr11 mim ouvir est11e 

Mercedes nn1 cacções portusuesas. 
(London cousoum - 10001. 

'o 
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Mercedes Hlnsco. - Retrato atual. 
(Clich' d• l'ot . . Peroandea) 

' ... o.......... 
0 

...... o .. 
""""-0- .. 0--0--0·-

pa.la.vrns do"oepornnQa enboudo qno a pobro 
creanQn estava il-.romodinvolw'.lnto perdida . 
.......................... ..... ····· .... 

U11111 m11uhã !ui oncontrnt· mou !ilho 
morto. 'M:ltofl cruzn.dn11 no poito, ollioe aber
tos, na sua atitndo hnbihml do repouso .• Tá 
á porta do quarto, autos do entrar, c>n •81\· 
bia• qne olo oet11vn morto. }] ' uma coisa 
vaga, indo!inivol, o 1llloncio da n1orte. Si
lencio que nos g<lltl o sauguo uns voilu1, si
lencio one so prosl!outo ... 

Bu •Rnbh• que ele> c>1tnva mort-o. 
Mesmo dormindo, R1!11li1M•O á porta qne 

estava ali ulguom 11 'nquolo qunr.to. E elo 
mal l"(>spiravn jl\ hn dia!!. 111118 sern tia-se ali 
nlguem :::\'aquela mnnhi\ não. O grande 
silencio! 

Hoje, ao cscrovor oetns liuha.s, o rosto 
contraeae-mo, 011 tl<,doe aportam a:om força 
a ponn, 011 donteH corrnm-"o de g>nvor, ao 
recordar eHso momento ltorrivol oun que fui 
achar meu !ilho 11101·to. 

N'aquel11 1111111hã, a dOr encorrom
se em mim, como u 'um tun.tu lro. 



Mercedes Biasco na cPrlnceza 
dos Dollars•. 

Nem uma lagriwa brotoll dos meus 
olhos. 

Eu estava só. Tratei de vestil-o, 
emquanto estava quente. Compre· 
endem este horror, mães? Ew
quanto estava quente ... 

Era a primeira vez que eu ves· 
tia um morto, que eu via \Ull 
morto. 

Tinha medo dos mortos. E' um1i 
tolice ... mas tinha medo. Tinha 
medo q tle eles se levau tassem, 
que caulinJmssem para mim, e co
meçassem a contar-me coisas da 
outra vida. 

Mas do meu filho ! ... 
Como eu queria que ele me fa· 

lasse aiuua. 
A. 'e vezes ponho-me a collversm 

com ele alto, no meu quarto, a di· 
zer-lhe as minJ.1111; m11goas, as mi· 
nhas desesperanças. 

Ele era tão bom, o meu filho 1 
Tinha nm coração de anjo. E me
lho1· foi piu·a ele ir-se d 'esto 1111w· 
do egoistn e máu, qn.e o não com· 
preenderil\, como não me compre
ende a mim. 

Eu quiz ser eósiuba na minha 
lugubre tarefa. 

quando o levantava para enfiar· 
lhe o fato, a cabeça balouçava co
mo llo1·ita murcha na haste. 

Dentro uo peito chocalhl\vnm li· 
quidos ... 

Qne tragedia qne é a mo1·te ! 
Puz·lhe o seu lato do 

domingo. '11ndo fpi bem 

En uão queria forçar, tbiha medo de lh'os p1irtir. Lá 
foi para a cova em mauga.s de camisa. 

A.inda hoje me persegue esta id~a. Tanto frio, tan
ta ueve uo inverno em cima da sua sepultul'I\, .. Não 
terá ele frio ? 

Como foto me atormeuta ás vezes. Eu soi, sim. Eu 
estudei. A. scieucia diz que tudo acabou, que nada se 
seute apoz a mo1·te. 

A. acioncia diz ... musas mães acreditam lán'essas 
coisas. 

A sciencia diz ... e o meu c!)1•açílo duvfda. 
Terá ele frio 'i 

até 1\0 él'lsaco. Os hl·aços 
não entravam nas maugas. 

~ ~.. .o'' @ 00 1...---------------------------- ... o..:-:(;"' .... e " ----------

~1~rcedcs Dlnsco. u•uma re,·Jsta parisiense. 



·A·fESTA·DO· 
~ ·PARQUE· DA.5 · 

·LARANGEIRAS· 
No P arque dlll! Lnnmgoi

ras propriedade da sr.ª 
Condessa do Bnr111w, 

castro Van-7.eler, D. Sofia 
de ll!olo .Breyner (Mafra) e 
D. Teroza de Melo e Castro 
de Vilho1111. ronliaou-se a fosta quo u m11 

oomiss1io de senhoras de sociedade orgauiaon e onja 
roalisa<)uo excedeu toda a espectat iva. Oomp11nl11\n1 
a comiss1io as sr.•8 Oondessus de BuI"Ju1y, Sabugosa 
e Murça , Marquoza do Lavradio, D. Marin de Leu-

À. sr.ª D. Madalena de Marte! l)nh-Ccio adaptara 
o cSonho do Estntuario• sobro o •Encanto de uma 
hora• do .J 11ci11to Benavente o que decorreu ourio
'issimo, Iirmlisando entre oa maiores aplaueoe da 

1. D.t. Hq"Gerda para a dhGCta,prlmelro plano, t1t1ntacla1: Ex. • " Sr. •• D. Joana Arroto Tr lck,O. Maria Jo16 A'FtOlo Ttlclc e D. Marta 
T•rou de Moroew Amoouo. ~ef(uodo plano,aeokdl'I: Hx..••• Sr.• • o. Maria l'a dllla e D. Maria lnbel Dur.oar de Meto Breyner 

~
(afra). Tercei ro plano. em pét xx. • •• Sr. •• o. Merta do r.ourdc111 Ferreira Pinto na1to Moreira 4e 8.'. D. Maria da CoKta de Sou.a& de Macedo 

lo;ltureja). D. Marie da Concek;lo do ltelo Bre,.ner (lol •lra). J) . Marie do CM'mO tle Melu Br"' ne r C&Wal da Comer a (Rtlmoonte) , D. Carmf!A 
ache.:o nurna7. D. Ana de Ooa ta Colaço, ». Antonla Zuco <k Com1r1. (Rtklra Orandt ) e D.Atarfa Leonor Rt1l1.-~. Um a1pec.Uo d.a. 1.Uletenol&. 



O Sonho do Esta
tt.arlo 

Poses diversas 

assis&encin, q u e 
ern o que de maii.: 
distinto lm entre 
nós, nas 1u-tes, 
nas eleg11ncins, no 
corpo diplomatico 
o na nossa me
lhor aristocracia. 
Seguiu-se o chá e 
os j ogoR desporti
vos, terminanclo a 
!esta pelo baili\
do do •Sonho do 
Estatuario•, dei
xando no coração 
de todos gratas 
saudades. 

A comissão de-

ve sentir-se contente pelo bri
lho qne as !estas revestiram e 
pelo que de AAndoso e encanta
dor tivernm. Tambem o parque 
do fidalgo artista não pofün re
vivor sem que 11 aua evocação 
nlto fosse uma feRt1\ de a1·te, 
d'aquel11 arte frisada e subtil, 
punhos de rendna e •charwo• 
encnnfadora que sendo o en
canto daa festas é a razão de 
ser di\ e~istenci11. Qne sei-ia da 
vida se não rosse a Arte e a 
!anta1>ia ! Que seria de ambas 
se uão fosse a Mulher! 

A gente elegante que se diverte 
(cClichés• Serra Ribeiro) 
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PALESTRA AMENA bidos os disparates em que u»o ra.-. 1~·· ' Aventuras d'um homem 
pnro quem com 1~ peça lidn. ::;.. 111• ado-

que 

~czvistas teatrais 
ptasso OSSe Sistema talvez, por OXC'lll· tinha um "passe'' 
pio, ao não dissesse, como um nctor cli1. 

W VOl'Clodo quo tqdo o bicho c11rot1~ Hll 

Julg1~ 1111bilimdo a eRc1'0vo1· pam o trni
t1·0 os1111H coi1:11111 quo se ch;~w11m c1·ovit;. 
t.nio, do modo que uw1i pessoa quo, pnrn 
OHcrovor uw eiwplei; bilhete poslal ru· 
corre á nmnbilidn.de d\un intimo. qm• 

1111 nlog1'0 revista cOhá o tol'l'11cl1u1 , quo 
011 c11bl·Hos tião filhos doB c1u·11oil·o11 ... 

}.Neutral . 

Da «Grã-Duquezd» 

1<1\ib1~ graumtica, tom o publico 0111 ti\o lJum das medidas maill ><.1hi1111 qur 
poucn co1111idernção que não ~·· impo1·l11 ultimamente teem sido toma<lm• ul(lm 
de lho impini:tir nsneiras sobt°<' ns11ril11H; d111-1 quo hão resolvido, como HP Mh<>. 
ma.; ó tambeu1 verdade que o wai,; ÍITTH>- 011 instantes problema.e; uncio11111"< - foi 
rnnto fios espoctadof('s, qu11 qu1mdo 1111- a quo tirou os sabres aos giuu~lns 1111-

11i,;~o 11 outro gonoro de pt!~·m1 se c11l11 turnos. O caso passou quasi dckp"1·c1•lti
p1·udouto111011to o não ousa mnnifl'Htm· a tio do gmnde publico, mas a vortl11d1• '' 
sun. opiuii\o H0111ío á família. em Cl\Ha, qno 1111 tempos para cá to<loH Konti11111os 
qnnndo HO tmll\ do revistas, imaginn-110 nm bom-ostar cuja cau1111 dCHt'Ou lu•cin· 
ol'itieo tio nlto cotnn10, comeu ta 1\ Mda mos o que não ex·a outrn sonão a 111q11·0· 
ÜlRtnnto o qno "º pass1\ om soonn, iutOt'- 11ito, ou como lhe qnoimm cl111m111" tlm1 
l'OlllJ'>O o 011poctaculo, fu graçn.11 om ai· ditos 1111b1'0s. 
t11fl vozo11, patl'lin, 11111ença e rts ''ezn11 e~- Qnal não foi, pois, o nOflRO a11~0111bro, 
per11 o 11utor :\ 111iida da •Cllix11., Jlllm 
1 hn dar 11 lllll KOVI\ ! 

Orn, 110111 tanto ao mar iwm tanto á 
torra. 11nm pateadmha na nltnra <'011· 1 
vouiunto. o protot;'O dccc11h· contra 11o1 
indo<·oncius, a AAfda 110 fim <ln um ado 
qun doi<ni,:radou. ilido isso ae no,, aCi.t;n· 
l'll li<·ito o ntil até, po~tro "orve ti•• 

N1·11 1111111 ver. 11111 ltomom oh11mado 
Silva. quo tiu.lrn 11111 •pr1Ht10• doH elo
dl'icmi. pelo que 11lidgnvn. 11 0011vi o~!1lo 
do quo poclin i;elll iucouvenlonto do vul· 
lo tr;u1sportar-se nos l'O!oridoH vofcu
loK. l<;íf'ctivameute. 11tó o nu'" pnssado 
ni\o 1<of1-ou deailusi'io quo 11101'0ç1~ 111en· 
t·io1111r-i1c , 1<óbro tal J)()mm1111io, ums logo 
tjltO quando começou 11 Co111pa11hi1\ dos 
<'arris n não se 011 tondo1· com a Cama· 
m )lnuicipal e vicc-vom11, variOH pre· 

•'mond11, porque ó uma liçiio com qno 1•11lçoH He lho depammm 11 'nm 11ó din. 
aproveitam fnt111·os exploradorell: Ui-(1>- f'OllCorme ri\pidamouto VlllllO>I oxpôr. 
ra, q1111ndo se ouve um dito ob11ce110 tia "X o tl'ajeto do Hooio para 11 J>mça do 
poça, ro11pondor-110 com outro do ii,tnal Conll'rcio um cond11to1· quiz da1··lbe o 
foitio, dn pl11toi11, ropotir 0111 nHi;obio t•ni;p<'cth•o bil hoto, 110 qno o :Silva se 
ni1111 111111<ic11 q110 desagradou, iusnltiu· rocui;on. ruostr1uldO o r• pllHSO•. P1ti;B01l 
11rtist1111, ot<-. otc. paroce-uoR iHtlO tão adoant" o l'ofori<lo Nn1tlntor, 110 111 dizer 
p-mndo dosn111ndo como o quo co111E1to111 palavm. 111 11s 11is11u<lo 110 Hilv11 o 11111i11 
011 p&'ludo·litN·ato>1 que esc1-evl'111 hon·a. mimoso c•alo ela ""ª dolit·111h1 t·olor~·ão 
chofra11, ,·ontnndo com a impunidade. IHJd<.,•h"<•. 1 

Ora muito bl'm. l'~ste dnplo m11I nilo 1 >'111 a horas o 110""º homom, n 'ontro 
tnr:l rom<'dio'? P.1rcce-noi;q110 tom. l'oiH 1110 lorwo1:1 hontom que e81111,; iu·mas ti- t·arro. foi abo1·d11do po1· um 1'\wiHor o 
11s poç11R, quo l<l1o representad111; 110 tea-1uh11111 Hido rostitu.idas nos .. 11ardm<-tin- remo pn~nsse da1•arteim co111 o· t~IKHO• 
ti-o Xncioual, não Bilo primeiramonto li- tu1·11011! _\cudiu·nos 1020. co":uo 110 1.,;. ouviu a umior dl'scompoKtura qm• 11e 
111111 por um t•omil'Rario do Gover110" tor de!'orto ucudin\, a ºcnuti!{a 1J11 .,1,... tnm dito desde qnc o mnmlo 6 mundo. 
t·o111111rnd11>1 como conve1n, pelo 1"0,.,J10ilo ~·ta: 11 qual 1lcsco111pcsLnm arahou por cKta 
quo 110 do''º 11 uma população civiliF•i.- Acriia o sabre. i•li·. rrasn: 
tl11'l Porquo niio 1111 do hn.vc·1· t·e111<11r11 )loh o • p111!H<1> 110 ••• 

provi11 pam 1\M qno 80 reprPsonf,11111 11 'ou- M porquo 11endin'? Não por q1111 hu ja ,'li ii.o fez o ~ilva 11 vonta<lp 110 1·ovi· 
h·oH, 011,jo publico 6 o me11wii;Hirno tio 111111logi1L outx·e 11 outregn do fillbi·•• ;10 1-101., 1111tPH gmirdou o cm·tito, q1w tl'a( a 
Nnoional1 papl\, peln g rã-duqneza, 110 l•'dtz " IL pouco. u'ontro Cl\l'l'O tovo tio moHt rm· 

Pax·11n111-evi11tus houve em touq10 OH· rc11tit11içito d'11gom, mna porqnl'. nutfis hu111il\lomonte '.'outro fnncionaJ'Ío . .h'oi 
1111 C<lll.11111'0, quo 11cabon. }las qne nilo por n.qni, wais por ali, iRto tudo PHl.:I a nutão que o 81lva l'OCObou, 11po11 uum 
om of1C11/. J>l'O\'lllll·llO cuuto~ d<> furtoi<, P"tli1• 1uui;ici1 de O!fonbat·lt 0 1,. 111 hrn tro1•a do palavra,; 111111 11oauf.0H, nqunlo 
do onde o qno haveria a íazor Pl'il "li· 01w1·ot1~ bu1·lf'sca. 1·••Mproilavl'l mu1·1·0 quo 1 ho tloilon 
N1] hor OH 00111101~·11 não lllL policia. t•omo Ur!!culpom. . . nhaixo a palpl'bra di:roih1, 1•011form" 
n111i~1u11011to, po1-q110 o policia não ó '"º'~ª~ 1•xcclencia>1 torito 1'0p11mdo. 
obrie;nda a ter IL ilush'ação quo t.t" J>l'0·1 e, t, M 1'01lf't'illlll t"r ficado por l~llÍ Ili! 11\'l•n· 
t'illl\ Olll 1;0111elh1111le 1ni~ter. ums cnfn• _! ('.S 8 0 arquei, lnras <lo ~il\•a. 1:1e, l'OUIO homem pru· 
n~ rorpor.u;õo•11 dt• reconhccid11 co11111'\· ilo1110 que dc,·ia 1<<'t'. 11tN1do111l11 noK 
toncia litemrin o moml, que fo1<S1>111 hio 1 ,\tina! tlo contas, di1r.iu um ilia so•ui; 40 nu os, 111111c·11 umi11 M' ti\•(•H!IO 
n11or11p11lo1<11K 0111 litoruttu·a t'omo om mo- 1l'c•11ll'K o 'Mm-qnes, n'num rod11 1l'11m j. ""!'\'ido cio •pasi;e• o 1·omo q1111lquor p1111-
l'lli, poiH qmi 11 mil litomtul'a ... ,; 1111111 1:011. lomoii mimis do curvilo a tl1u·-lh\•" "lll!t<iro vulgar rtiporL11h11111<' 11 p11s1111gom. 
imomlidado. t·om um pnu : todos os cliai; OH jnrn11i1< ~lnH o Hilvn i< toi1110110 n A 11oili11hu. 11n 

(sto, j1í 110 v(., não quer dizc•l' q11" o trazom curl.1\6 de posROILH d11 provin<'i11 l'ot·olh01· do teatro. 11111is 1111rn voi1 nxi· 
porfUjtllÔ>I clllH l'OViHtlli; O do Olltl'lll! (lO· 1'0VOJimdo 1L exiB(OUt'il~ do mitlllll, Cp11' hit1 ti íatidico doc•umouto, Jl<• l'nttl.o ll 
•;n,; ÍOK!!n VieirtL puro; maa di1w1· ocliH· niuµ;110111 11abiu quo oxii.ti1u11. •1xi1.1;n11l' i14 tl'u1u r·mtdutor, quo, dnpoi1< 
><e>Htoi11., flOI' • di11s1•11tOR• o 1mtr1111 ""'"'º l'oiH 11im , ums depoiA 110 1·0Hol v ido u d 'utna 1·nf1·0:.:1~ nm qun fio uuvnlvnmm 
dudl'I! rl'eKl1111 é porvol'to1· tanto.o pnhl icn pl'Obloum do combustivol, 11i11d11 lm 11111i locloi< º" pal!lll1geiro1-1, 1·m11--.1u o •Jl""'"º' 
c·nmo cli.-.11r hu·achl\f< indecPutr•><. . . to>< 011h·o11 ;~ rPBOlvor, obt<ot'\'flll 11111 "º" · l'Ulrou os pNlac;oK a p<lt<. prc•Ht1111clo 

\'ilo-i;l'I com ORlll: um ceui;o1·. 11111· ...... prc1o1onll'H: 11 faltndoaçncar. pnr •'X<'m· •l'11sHa 1111111t•fra nw aHBi1111l11rlo favor no 
><itit1~ <'Otu OK cinco K<'Utldos a 11111 01111alo plo... Silva, cp1P liceu quito cio nltimo 11ci· 
gemi, )iodo vulor de wu.ito n 11uton·11, - E quem lhe diz n vocu, l'('Hpomll'u dento. com meia duzi11 do pout.ot< 1111iu• 
arth;ta~. mupro.,,a e publico, pois qno o )Ja1-quet1, que ew Portugal ta111m1111 r11111 u nm liiro do tiuinra dt• arnkn 0111 
uilo ó fncil que lhos p1111sem dot>perco• nilo lm ml11111t ele açucar pnm oxplomrVJ \'11ri11i; r<'giõci; do Holl proclo110 cbl·po • 

............................................................ ..-~ .......................... _ ........ ~ __ ......................................... ~ ......................................................... .... 



Encomendas postaes 
Di:.1 u11111 c1•l'ta, p1u1• o .l::)ecnlo•: 
• 1'-:111 pdncipio8 de Mat·ço do ano 

<'Ol'l'Onto foi-mo onvindn com a seg11iJ1to 
cfü·eoçi\o: N orborto lia Fousecn. Santos, 
Cornnche, Ooi1ubr11, umn eucomendu 
postal l'Omotidn por Antonio da Fonso
<'11 Santo11. Afri<'a Ocidental, que aind11 
ni\o rt•c>obi! . 

!!:' bõa! g1<to ar. Norborto vai viver 
lá p1u·11 rnM do diabo - em Cernache ! 
-e quer quo 1111 oucomeudaa postnis IA 
Yào tor ! •)r11 mude-se paro mais pt.•1·lo 
dn Africa Ocidental, se fa;i Cllvor ! 

Falta de. sêlos 

fü;ti\ clnro qno a faltn de sêlos 11011 
tom 01111s11do onormos p1·ej1úzos, po1-quo 
tondo uóe muitos p1·edios de casas ar-
1-endndos, ui\o podomos passar os respo
tivos rocibo11 nos inquilinos e niuguom 
6 obrigado n p11g111· senilo contrn. re
cibo. 

)foi11 nindn. 'l'ewos h'ês namoros io
tlos cutilll!I o por fnHa de estampilhue 
ha uns pouco.i de dias que não escreve-
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EM 
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FOCO@ 
O carvoeiro 

Desculpe vosselencia esta ousadw 
De ir arrancá-lo á sombra bem(aseja 
Da loja lá da esquina, onde negre/a 
E onde bolas e coque me vendia. 

Quero mostrá-lo aqui, á lu:: do cl1a, 
Para que toda a gente bem o veja, 
Alto lleroi da briquette e da carqueja, 
Que outro agora não /la ele mais valia. 

H se quer compensar a versalhada 
De maneira que vale bem o dobro, 
Eu 11llo tenho quant ia estipulada 

Nem dinheiro corrente exijo e cobro: 
A111a11/i(l de manhã mando a criada 
Por quatro quilos de carvão de sobro ... 

BELMIRO. 

moR llK P•'<}lll'll"''I· qne devem a osta 23 sacas motado da populaçilo Ul<IWS ii;ra o fuzil. 
hor11 t•i;hu· dc•i;osporadissimas e prow\· • • • J•j' vordado quo a proibição nunca foi 
voln~oulo numdnm·n?s passear. IJo Porto ptu·tiram para P:unnlif'iio, 11'W<p1ivol, viKtoquo nh; 1·omdols pnmi~-

.\ 111<111 ontm. P1-ec11;avnmos absoluta- om caminho do ferro, 1:tl imcaK com 1111011 1-10 pode fmm1· lnm•• o uuo <1 fac1l 
ll.Quv1w o a l•'a111alicão cht•g11rnn1 l HI. llJH'Oo11do1· doü1 paut<iultoK u. '1110111 OH 

1 f 'ordom111 K<' ~;J. l tmgu ocultos. J\~ora que os do1t11mui. do 
,\torai: q1111111 CJ<Lir.or rt>11101nl' <Jlrnl- 1 íórn <I q110 se vo bom po111uo motivo 

!]1101' OllC'Olll(lHdll pela via·fol'l.'<111, 1111111· llÍ\0 h:win l'OCli.11111\ÇÕO!! COlltl'IL OH ÍOKÍO· 

<ln 11111iH (l po1· c·outa da J>OJ·çiio q11u do- rOK l!OJIL cabeça, q110 omm UO por conto 
1w,j1l lf 11u :111,ja n·1·cbida. A11i;i111, t111lo cloN qun nparocimn 110 11101·c•udo .•. 
li11to cu1·to. 1 • 
-----· Loj!a rczs sczlczctos 

Esta do fosfórico ' 
Maii; .João do ()ouR-c1u <• al(I 

< 1 u .. tado fm,fúl'i<'o 0111 q111• ora "º" 1p11• f'Scrovon isto hojo. 
1•11co11fi·a111011, it<IO cl, a folta tlc· fu~fo
l'Ot4. UPtll por il'iso tt·m <:an&ado gt·nuclt•h 
lt'.111t1IOJ•11os. o q111• c>r;l do pm\·111• 11 '11111 

meuto de q111• 11os pnssasom U1ll ntot+- pai;-. oncl" o fosro1·0 oxi!!to 0111 gr1111d" 
tado cio bom oomportamonto e niio hn- 11hu11d11111·in "111 totloi; oi:: co1~·b1·011. 
vendo p11pol .-o lado não ije podo pae- Mm todo o rmio, HO ha mor.of\ noti d iH· 
Hl\ l'. HOHfiO lll li llll c·hogal'in Ulllt\ Ot'lt!!iilo (1111 

~l llH hn 11111i11. Moncn-uoa ha d iaa lllll q110 doix111•i11 do hnve1· roi;foroR it vo111l 1, 
tio quo 11011 q uori11 doix111· uma gi·nudo 
fortuna, mas 11í\o achou tabolii\o quo 
1 he 1-e .. 011 hN·CRHO n assignntnm. porquo 
he ll<.'llb111·a111 OH HNOK UO!! tabolii\ei;. 

Silo ,1 116 iHto. lloulem 110 •rest11u
r11ut 'l'11v111-c>< uilo pagámos a conti1 do 
jnnlar, po1'(}ul" ••11tn devia Sf'r-nos apl"<'
Henl 1<ln ~<'hui 1 o tal não nconteceu. 

Silo fica 1>01· aqui. Quizomos adoe· 
l'or o provar quo por isso não podia
lllOri 011t11 Hl' 111n11n kab11lh11r ci\ 111\ fo
lh11, Ulllll O!! lllCClil'OB recuRal'llW·RO a 
JlfiHHar o atcHtndo, por ni.io haver papel 
1•0111 o Hr\lo dn loi. 

:\[1111 11i 11d11 t11mo11 1u1ü11 a dhler-o 6 
qn!! 1101< v1u110H hahit.nondo ,i folia do 1 1 
ludo n q11 r 111lo v11lo a pena 11 11m pOHKOn 
raliu·.,<o, pt1l'q110 <'Ht1\ vida Aifo doii; dh1H. f . . . . . . 
--------· f1r111·111111os a1<1<11t-1fudu;t111noK n Jnlga1·111· 

Corrczspon dczncia llJUH o Cllt!O ti•· solução impOHHÍV(•I. \ fi-
11111 võ-Mt qno o~ tait; pavioH muw 1111111 

1'. .\L)U:Ill.\. - O conto de Y. Ex.• oxc1'Cconcia, num C>ipecie de objolo,; df' 
IÍ primoro•o. 86 lhf' lhe fal&a grnmali- luxo, porque bm;lou que se decroh1sso 11 

'"'· m11R Isso <I o wo11011. l'ublique-o em j liberdado do uso dos seus v11rios sucodn· 
rolht'lo, porqcw ht•·de agradar. uco11, pnra q111• ~o reconJ1ocsi;He ... qn<' 

Trigo nac i o n a l 

e 1 Y h!C'omle de t'11rnixn 
011 viiicoude de &ru11 .. 1to. 
!jno sache trigo ou uilo KlLCh1• 
M o bago xo:xe ou uão xoxe. 
(lnor qne o pnblfoo 1 h 'o clnl!'ho 
Por J>l'f'ÇO que 1rnnc1i 111.mlxo! 
M com empenho de 1•Rtuche. 
( f'orqn0 ú visconde o tom codw, 
'l'<'J.U jornal ondo desfecho 
,\ rtie;os 1i tronxo-monx<" 
Ondo mil razõei; entro11xn 
I~ mil 11em razõei; en!<'ilC:OJ 
~:11ie umigo de Peniche 
<~110 quer vender o Rou P' b.n 
l•'11ud11do nr1 velha prnxo 
! lo 110 taxai· a sandwfrh 
M 11 lnmpl'eia J e escal>P1·h1• 
1<~110111 1;ab<•?) talvor. llJUO a .. lu• 
IT m ministro que 1110 t11x1· 
.\liwpaR a pi·eqo fixP! 
l'oi1< qno o govel'lto dP•Mp1wh1• 
l•l o bom do viscoudo mbiolll', 
M 1111 com lauto qm1 110111 doix11! 
1,111" 111111011 11111it1 desowihu<'h••! 
On depois, quo so m\o q1wixP 
l lt• que o povo e1u wa>.o.;sa o n.clu., 
:4üm 1 he impo1·tar quo Pstrebucht•, 
<ln quo 1:s orelhas agalche. 
Hobite, puxe e repuxe• 
A tó 1111 arrancar do e1w•nixt·! 



l-1~E T~ IZÃ O! ... 

Hntâo, Maria, que comprou na Praça da Figueira com os dez 111i! 
rc! is que levou? "'"" 

- So alface para o grilo. 



ÍD) ~ \\ [Jo o r 
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na. ~ 
EXPOf I Ç A:O og; 

HUMOR_lf!Jy 

ROCllA YIF.tRA, o nosRo compa
nheiro de trabalho de todo11 Ofl 
diu.11, expõe na expoaiçiio dos 

humorisl.as cinco frabalbos, dois doR 
quoos, cA elicacia da lei> e •O Ideal 
bolohevis~•. já o leitor conhece do 

110880 cSeculo Comico•, 
onde ele ha tanto tem· 
po e com tanto brilho 
publica o melhor dl\ 
sua prodnçi'ío. Couhoce 
o leitorta1ube111 ha mni· 
to o artista da cabeça 
do pae cSeoulo•, onde 
elo todos os dias iro· 
nisa e desenha, e do 
ha muito o aprendeu a 
estimar. E couhoce-o 
t11mbem da cll1111h-a
çi10., que ele ilustra 
com o seu talento do 
desenhlldor moderno, 
artiBta inteligente, moRtro na arte de diBpõr uma grnvura 
ou de desenhar um titulo como 6. Dos cinco trnbnlhoe qnu 
expõe, troe.são nb11ol11tnmento iJ1editos. •De preveução• IS 
uma gnle1·in de !igums poliolae11, do melhor que no geuero 
se tem feito. •Sorriso• um beb11do que e.m exlnei Tislona 
delicias e •Acaulmmento• um ridiculo de ruas que tem 
grnça e a qne folia I~ ofe111m. n.oeha Vieira li UUl trab1Llhll· 
dor honesto, um 11l'ti11ta i11tog1'0 que eó mereco 001111ide1A· 
çõos. De todoe oe expositores hn1noriet11e deeiacamos 11 

obra do uOSl!O camnmda. B' 111n neto de jtll!tiça que mui· 
to noe apraz pni'1car. . .. 

Ac&Db&mcnto - Sorrlao - De prevenção - Rocb& Vieira. 

67 
(cCllcM•• Serra Ribeiro). 
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cBrocbado» (compél'e) 
AlberlO Gblt·a 

e í.elt.elra• 
Julleta nod rlgues 

No Teatro do. 
Trindade es
t re ioti-se n 

rt vis ta em dois 
netos .Chá e Tor· 

~~ \\ radas•. Original de dois 

~ * escritores portnenee11 
r 9 bem conhecidos 110 nos-
/J so meio teatral, autores 

•1• \• de a 

~~ ;,· ~~~~: 
.=. .... ~Â/' e Oll • 

_ ..... _ _ 9fí1/ tras peças fe-
r---------. -~ ...... ~ lizes. A.l'llal-

"' do Leite e 
Al\GELA PINTO Carvalho 

Barbosa, are-
vista d'a"ot·a 

é sob todos os pontos de vista felicissÍma. 
Tem musica aleg1·e, facil, d'aquela mu
sic1l que !ica no ouvido, se trautea e bre
ve é moda popular; tem piada fina, 'i~o
nia suave e beliscante e tem scenano, 
guarda-roupa e desempenho tudo capaz 
de entontecer um sibarita. 

Ha numeroe que eilo os grandes nnme
ros de revista, como o cPnu para toda a 
colher., cOs novos ricos., o c13 de Fe
vereiro-, cSer português•, o cVate mo
derno•, a cData de dataH• e outros que 
polo intex·osse silo innme1·aveis. 

Depois o cCM e Torradas• tem o con
curso de Angela Pinto, a grande atl'iz de 
sempre, de Emitia de Oliveira, correctis

eima e impecavel, 
de Zulmira Miran
da, linda voz e lin-
da atriz, de Julie
ta Rodiignee, lnimi
tavel nos lo.doe e 
nos numeros popu
llll'0S. 

Tereza T1iveim, 
e os ultimos serão 
o. primeiros, tem 
nU01eroa que sã o 
verdadoiras o l' e a
ções. 

QLtanto ao ele
mento mas eu lluo, 
Ohfra foz o •COlll· 
T)~r011 . 

• Sabem que o po
pular actor tem um 
tipo de "compé1'0s11, 
que é muito ae11 e 
que 6 po1· isso mui
to oliginal. 

Augusto Maohfl· 
elo, Dubini, Alfredo 
de Sousa, Gabriel 
Pl'atns e os ouh'oe 
são impngaveis e 
íncanaaveis. 

Tu leitor não vis
te ainda, por acaso, 
o e Chá e Tf:!rradaa~ 'l 

•Marta da ttooto• 
J.:mtlla de Oliveira 

•Agua pé1, cVloho maduro• e cVtnbo verde• 
Julieta Rodrigues. Maria Clemeotloa e Elvira Costa 

ct.omenlnrlo taéllsta• 
zullnl ra Mh·anda 



'''1tenda• 
Maria J,agôa 

•Turcato Mato8• 
Al!redo de sou~a 

•El-rei D. 'l'ubarão r. 
José J)Ublnl 

Pois ó WJlll falta 
p:ranclo de que te 
deves ponitenoial·. 

Ho11 Ol'itica, ino
!011 siva, l"isonh1~ e 
franca, e ató a no
ção da patria posta 
li 08 VOl'SOS Cllndon • 
tos que A11gel:l re
citl\, quer no •Ser 
portn!.\"uês•. q u e r 
1111 Filip:i de VHhe-
1111. podngue!la de 
lei, de 1111 tes que
bw1· que torcei·. 

O e pi I:! o d i o d:i 
g1·m1de porh1g11es1\ 
arml\ndo os lli hoa 
cavaleiros, aparece 
/\li vi vi do e oheio de 
fü rejuvonescedo1·a. 

Ainda hii <t cout111· que 
o • Chit e 'l'onad/18 • 
p1i11m pela ansenoia da 
porllografia soez, que ó 
pr1\to obrigado nos tem
pos deliquescentes do 
te a t l' o que COl'l'endo 
vão. Po1· isso, por todaa 
essas virtudes, lltel·ece
ria regish-o especial 
quando por outrm:1 a 
tul nílo tivesse jns. 

E1ufim a l'evista da 
Trindade, toruad1\ já 
po1>nla1·, ó llllta d!ll:! boas 
peças -que ho,je sobem 
nos te11tros lisboetas . 

• 
No teatro de S. Lufa 

subiu o •Sol e Moscas•. 
E' umf~ l·evista que 

tollt 1mmeros curiosos, 
<0 Cbli• 

nosallna sarai 

cO Absinto• 
Cremllda Torres 

•13 de Fevereiro• 
Gabriel Pratas 

cOs no•·os ricos• 
Tereza Tavolra e Gabriel Pratas 

•Turcato Matos>. •Cnrnelro• e •Brocba<do• 
Alfredo Sousa. Augusto Machado e A. Giblra 

(C/lclu!.s da Foto-Gonwatvé!) 



musica facil e um desempe
nho harmoufro . 

.A rovibtn, qne i .. 111 a::;rada
do, tem como fi~n m pl"incipal 
dn 11m1 inte1·pn1t11çilo o popu
lar actor 11 eu rique ,\ lves, ha 
pouco rcgreH1111do 110 Hraiil. 

O POPUiar :ictor Heorlaue Ahcq. 
no papel de •Jeremias c;a1av1•1110 .. 

da revista e Sol e • ose1s•. 
A atr17: c111ra Ra1lllstn nos pnpet~. 

cA crenda• e e.\ hespnnholn•. 
da revista •"OI e \IO~cn.-. 

O terceto da ccanc.io dlssoJventet,da 
revista 1•01 e Moscas•. c:1ar<1 llapllsta. 
l•'ornando 1>orelra o Alice nodrlgucs. 

.Jo1·!t<• Umv<o, 11111 dos e;o11111111-
to•~·R, 6 tnmbPm <'0111 l 1'0110 

(h-avo <1,nom mais relevo lhe 
cM. 8f'fllllll'iOi; J"iCOH, doel11111-
bm11fo µ11111·d11-ronp1\, 11 roviHta 
do H. lmiz lleve co11sorv1u·-110 
11iud11 lougo tempo 110 c111·taz. 



1) que chegou de França 
e está no Caes da OeM 
sinfeção. Os gloriosos 
trofeus do 9 de Abril. 

Um camião despedaçado 

VINDO de 1"mn
QI\ ch1>g1trmn 
no caos do 

Posto dn Deeinfe
çãe, onde formam 
111ontauha, os res
tos do nrntorial de 
guerm do e. T<l. 
P., reRtos quo tes
temunJmm o quan
to valeu a inle1·· 
venção na g11on11 
doa portng11oses. 
He nli aniomoveis 
il c1•miões rebent1\· 
doe, al1mhatlos, qnA 
i ivemm >\ sua der
mdeira horn nns 
estradas inter111i
naveis da .F l 1\ n . 
dres. E lm pe('ai; , 
grandes c1\nhõcs da 
artill111ría posa cl 11 

escavacados. o x -
plodidos, ferro q 11e 

No coes da Desinfeção - Material de guorm reduzido a sucata. 

parece brinquedo 
rio cre•m<:a cortado 
pela violencia do 
fogo como se ti 
vesao sido cortado 
á tesoura. As uos· 
sas gravuras IUOS· 

tram o qne foi o 9 
de Abril, porque 
toclo aquele mate
rial eí'lo os despo· 
josgloríosose oaeu 
!Z'l'IUlClO O B p O ) Í O • 
Combate do uma 
víolencia sem no
me, nele os portu· 
g u eses souberam 
houmr o nome da 
patria. E embora 
vencidos pelo nu
mero ne1U por isso 
essa pagina da His· 
to ria deixa de irra
düu· brilho e gloria. 

(Cllclu!s Serra Rlbelrro) 



""TuAL•DADE../ 

O Jol"nallsln po1·tuense Ernldlo de OJJvelr:l 

s. P. dos ADI rnncs • 
. \lguns Cios coude
corndos o nss1st-0n-

1a. 
Dr. Pe<lro de Matos. 

que de mais im · 
portante dur11Ute a 
semana se passou. 

ALEM do barbaro n~snssinato e.lo ili·. 
Pedro do 71fotos, morto a.o eutr1u· 
pam sua cnsa. e da morto do jo1·· 

na.lista portnellf;e Emidio de Oliveirn, 
houve ua Cama.ri~ l\[unicipal l\ sessão 
aolemne para n entrega dos diplomas e 
medalhas da Sociedade P. elos Auimaoi; 
e na 'Legação do lfrauça a festa de 14 
de julho. Isto com o desll6tre na pedrei· 
ra do pa1:que Edmtrdo VII constituiu o o local on<le se deu n explosão no Parque Eduardo Vil. 

.., 
i.;.,._~ 

....... 
A colonla rrno~esn na legação c'le França solcmntsan<lo o anl 1•e1·sarlo ~.._,, 

da tolllada da uastllha. · .. , 
•Cllchés• serra llibeh'o) . ~~ 



r-- 1841--------1920 -\. 

AGEílCIA 1 ílTERílACIOílAL 
--- DE---

INfORM~S COM~RCIF\~S 

R. G. DUN & Co. 
Fundada em New-York em 1841 

248 SUCU~S/\l:S Nf\S CINCO Pf\~TES DO MUNDO 

79 anos de existencia 

Unica ag~ncia d~ lnform~s Com~rcia~s qu~ possu~ 
DOZI: SUCU~S/\ES proprias na P~ninsula: 

BARCELONA. - Calle de Bz'lbao, 198 
13/LBA O . . . .. - Calle de la Estacúfn, 5 
LISBOA .. . . . - Rua do Comercio, 103 

lvf ADRID . . . .. - Calle Nz"colas lvlarza Rzvero, 8-10 

AlALAGA ... . - Alameda de vVzlson, f9 
MURCIA . .... - Plaza de Cetúza, 2 

PORTO ... .. . -Rua do Almada, 10 

S. SEBASTJAN- Cal/e Garzoay, 22 

SE V l LLA . . . . - Calle Cánovas dei C'astzllo, I 4 
V A LEN CJ A. . . - Calle de Sornz: 2 

VALLADOLID- Calle de la Coustztucúfn, 7 

Central para PORTUGAL: 103, Rua do (jomercio-IJIS610A 
Sucursal: 10, Rua do Almada-PORTO 

M. FONT A. MASCARO 
Dlr•ctor para Portuea• e Co lomlaa 

- 1920-------1841 _.J 



-., TENDE/ AINDA ALGUMA DUVIDA /OBRE 

A/UPERJORIDADE DÀ'MAQUINA DE E/CR.EVER.. 

XooosTocf< 
9 • 

TELEFONE 
CENTRAL 

4190 
TELEGRAMAS 

WOOOSTOCK 

EXPE~IMENTAE, E 

fE~Eif O PRIMEIRO 
A CONF Ej/A-LO ... 

VENDEDOR lXCLUSIVO 
PARA 

PORTUGAL f COLONIAS 

Deposito 11era1 no PORTO: c:oosu1-
1or10 Dcntnrlo :r . Mntos, Rua Sá 
da Bnn<lelra, Zl5. - l<:ID LISllOA. ... 

silva. !lua Arco Bandeira. 'lm. 2.•. R. 
-Em BRAGA: Gomes & Matos, Ave
nida Centi·al, - No BHAZIL. PAUA: 
A. Matos, llua Pa<lre Prudenclo, 06. 

~o~~a~~:uros GHAHTIA 
FUndada em 1853 - Séde no PORTO 

( Edlf/clo proprloJ 
~~~~- -~~~~ 

Sinistros pagos até 31 de Dezembro 
de 1918- Esc. 6:579.529$26 

Dividendo distribuido idem, idem -
Esc. 1:394.000$00 

CAPITAL MIL CONTOS 
(Inteiramente realisado) 

Effectua seguros terrestres, agricolas, 
industrlaes, de automoveis, 

trespasses, maritimos e de minas. 
Seguros de vida (em organisação ). 

AOENTES: 

Jost Henriques Totto & C.ª 
BANQUEIROS 

Teleph. 533 e 1.589 centrAI 

LISBOA 

J.GOMÇALV~ 
RUA DO AMPARO, 66-3º 

LISBOA 

P-2597-4 x 6 inches-/. R· Koy Co. 

O meio 
Mais Simples 

O meio mais simples e 
pratico para polir e preser
varassuper:ficiesacabadas 
~ usar a Cera Preparada 
deJohnson comum panno. 
Não precisais de brochas, 
borrifadores nem limpa
dores. Basta que ap· 
pliqueis a cera com um 
pannoequedepoisa esfre
gueis com outro panno sec

co. Esfregando levemente a superficie podeis 
obter um polimento lustroso muito bello e 
de grande duraÇão. 

CIUP&PAUDADE 
dOllSll .. :_,;.· 

~ mais do que um poltmento. É tamoem um maravthoso preservativo, 
porque forma uma pellicula delgada protectora oue preserva o acaba· 
mento de uma maneira muito satlsfactoria. 
Usai a Cera Preparada de Johnson para polir todos os vossos trastes 
de casa, obras e chãos de madeira. De esta maneira augmentareis a 
duração e a belleza do verniz. cobrindo todas as arranhadura& da 
superficie. 
A Cera Preparada de Johnson 'Pôde ser obtida na torma liquida ou de 
pasta-a SMl•ta para polir os chãos, as obras de madeira, os encerados, 
os azulejos, etc.; em forma liquida para polir os vossos moveis. obras de 
madeira, automoveis. etc. Comprai ao vosso commerciante a Cera Pre
parada cie Johnson e começai a disfructar do meio mais facilpara o fazer. 

S. C. Johnson & Son 
RACINE. WIS., E. U. A . 
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ASTHMATICDS 
Desanimados! 

Sem Opio nem fl!orphina.. 
ALLIVIA 

Snstentaneamente 
Cada anno munares <1e aoentes 

N. FERRE, Bi:õT-rit'R.E 8t ctt. 
d, ~uo Dombut•. Pul• 

e t 
l)ogcJnm conso1'-

asa men Os cll\r•8C IHlll\ MOllhO· 
ra v l nvu.<lo ~2tlUOM, 
honnn. c1og11111c e 

ln:11r.1lde , mu llo d1g1111 o fio rlnlNR lrnM 
qunllcladcs llo 111 cst1e11:1 o scn1111rnnloR mo
raes senclo 11oss11ldorn llc unm •olldn ror
runn no v111or cio ll'l co11 10:1 o cgnnlmonto 
Rn1>az a1 nnos 1>c<1ucn11 rorlunn. 1ur1rn IJ l'L\· 
llon ad111 l1\IMlr:ici•11<IUIU'S(lllCI'110l{!ICl0d CO· 
merclao• ou ug1 .. colo•. gerlo ea•nrt11 r011\ 
•enhora,ollclraou v lu1•n sem 1111\os t11nhn 
m"'º' (ltcsposrn com •O to) \1. <:1.Ull 01' 

Nl•:W-YORK l'OltTO. 
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Consulto rio 

Psico-magnetoterápico 
Trn1n11u•n1H cb' d oem; , raanlcaa, n t rvoaaa e m cn· 

.... pelo MAGN ETISM O FÍSI CO .. puln P S I COT ERAPI A, 
nuxlllndo 1w10~ meloa flalcoa • recl m e n • natu raea, 
CO•O li complet• e•cluçiio de ll\1Hllcnmuntns ou clrogis. 

0~ QUt• l'SlaO J)Oh tlt'"'cnganndO~, c:,,nsndOs dt.' ~Otrer C 
·Perdldn IOdll a csper:uiç 1 do curtir-vos, hillll.m•l·i·os Que 
º' meus es1>ccl11IM trntamonlos Pslco·ll•lco·mt11tnellcos e 
dle1é1lco• oo pod1• sn lvnr e roslltulr" 'º''L\ snu<le por 

'\ 

l
mnls nnlltto• e gr1"·1•s ou~ •oJtun o• ,·ossos p11decl mcntos.J 

Dr- lndivc r l Coluc ci 
T. C. JOÃO OONÇALVES, 20, 2.•, Esq. - J>squl nn ;1. 

Almlra1110 llolk (110 111tondtin1c). ,. 

DOENÇAS DEPEiTO· 
TOSS!.C!tlPP!S,LAKYNCIT!. llM NCHIT!. 

RESULTAS or: COQUUUCHE E or: SARAHPO 

1 ~ 
Sob a l7l/luenol11 ao " PULMOSERUM" 
A toaso ooooga-10 lmm•dlatamente . 

A fel>ro do• oppar eoe. 
• opproo~no o 88 eunqadoa no. Jlh<>rga sooopm-... 

•• roaplroçao 1oroa-oe mnl• !e.oll. 
O o.ppot!to ronoooe. 

A eou do ronpparece 
Ao rorqoa o e ~ rooobre.m vida. 

f,.PREO•OO NOS 90$PITAU. APRIC"OO PEU MAIOR~ 
00 CORl'O MEDICO fAAMCF2. 

C:PCRIMEHIADO PM MAIS~ MEDICO$ UIRAHO!!JR01. 

Ell TODAS AS ' HARllACIA$ l 0.0/IAllAI 

HOOO O! VSAL-0 
l/mo tclh1r dos 41 ~ monh4 1 p1/1 no/11, 

Lahor atorios A. BAILLY 
15, l'UO do Remo. PA R IS 

O passallo. o presente e o tutnro ~:r:t~~~c~r:~m'~!~!., 
fisionomista da Europa 

M.ME BROUILLARD 

'

(TRABALHOS TIPOGRAF ICOS 
EM TODOS OS GENEROS 

•• •• 
•• •• 

tuun~~Tn~~B du ''ILUSTRAÇÃO PORTUGUEZA'' 
R:ua d.o Sec'l.:.lo, 43 - LISBOA j 

Uiz o passado e o pre· 
sente e prediz o luturo, 
com verecidt1de e replpez: 
e JncOmpOrBVCI CIO VlltÍCÍ• 
nios. Pelo e8tudo que tez 
das clcncíes, quiromen
clns, cro11olo~la c 1isiolo· 
~la, e pelas epllcuções 
prnt lcos das teorias dtl 
Uall Lava ter, lJesburolles, 
.. omhrosu, d' Ari>en liguey, 
m1tdamo Ur ou ilh1rd tem 
percorrido us principaes 
ddade~ da t:uropa o Ame· 
ricn, onoe lol admirnda 
pelos numerosos clientes 

1 

du 111ais Rito cetegoriu, .1 
, que m prcdiss~ u quede do 

1 
impcno e todo~ os acon· 
1cclme111os <1ue •e t11e se· 

guiram. Joata por t usiuez, lrencez, initlcz1 elcnu\o, ite11ano 
e hesl'anhol. Oâ co11sultns diarl aa dea u da manhil as li 
de noite em seu iinbinete: 46, t<UA 00 CAHMO, !J (SO· 

L'.'re-loia,-Lisboa. Convuttus a 1.000 reis, l!siJ()(J e ...OOJ réis 

-------- - ·--· ---
ELIXIR, PÓ, PASTA E SABAO 

DENTIFRl·COSoosRR.PP.BfNfDICJINS 
deSOULAC . 

Incomporaveis,S1Jperiores 
a lodos denlifricos ~conhecidos 

HEPHESENTANTE E DEPOSITAR/O P!fRA PORTUtlAi:A.YIHCENUva Irens. 5ó, l/SBOA 

M. IU V 1RG1N1 A CARTOMANTE-VIDENTE 

Tu do eacfarccc no 
QM•~nd<11 e presente d 
r r,.dlz o luturo. 

Gara nttla a todos oa 
m • u • c.:.llcntca: com
pluui. »uracldade oa 
coas u i la. ou ruum.bolso 
do dlnh•olr o, 

Consulllu lodos os 
dliu ul.0\18 das lt as tJ 
horas o IPO~ correspoo
deuclu. 11.;uvlu1· t~ ceu
luvos p!llru rcsposla, 

Cal ça«Ja da Palriar
cal, n .• :ll, 1.0, Esu. (Cl
ruo da (l'ua d ·Alegria. 
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VEJA-SE V. EX.A A ESTE 
PEQUENINO ESPELHO 

ANTES DE USAR OS PRO
DUCTOS DA " ACADEMIA 
SCIENTIFICA DE BELEZA" 
QUE HA MUITO TEMPO 
-- IDEALISAVA. --

CONSEGUIRÁ SER ESBELTA 
E SENTIR-SE-HA A RAINHA 
DA BELEZA DEPOIS DE CON
SUL T c\R '' 1\.\ADAME CAM
POS" E DE EXPERIMENTAR 

OS SEUS ACREDITADOS 
·PRODUCTOS DE BELEZA. 

Pl1dir em ioda a parte flgua, 
Créme e pó d' firro% if.ainha 
da J(ungria e todos os Produc
tos de Beleza e Higiene prepara
dos por 

Madame CAMPOS 
Laureada pela Escola Superior 

de Farmacia 
da Universidade de Coimbra, 

Directora. da 

"Aca~nnia ~cientifica ~e Beleza" 
nvenida do liiberdodc, 23 

TELE~ ~ºl!/k16~~LEZAK 
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