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De manhãzinha, 
é esta a maior f t>licidade para aqueles 
que teem a consciencfa tranquila por 
possuírem um Fogão VACUUM que 
prepara um pt>queno almoço em 10 minutos 

e por isso os 1130 deixa chegar 
atrazados. 

Yacuum Oil Companr 

• 

• 

Café Ta-vares A SUCURS!L 
DDRÍI, GARCIA & C . .t 

Engenô e íro s 

LISB0.4 

lnstala~ões electricas e industri•is 

MOTORES S. l. M. «Wlnterthar» 
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RUA DO MUNDO, 60 62 

llmoço com vinho e! Café 
Jantar » » --- >; 

10$00 
12$00 

RICARDO l'ElllSO FEIJO, LTD. 
OU R lVES· JOALHEIRO 

Gt-01f//1 • 110N'odo sotHmmlo "" objulos com brillr01tlu, ouro 1 pro/a 
Vorlodissimo so11ido '"' 0611</os P'"º brintús 

COMPRAM·S! 'OIAS, OURO E nATAS FELOS MELHORF PREÇOS 

2731 RUA DOS CORREEIROS, :i;J-LISBOA 
(ANTIGA R. DAS GALl~HEIRA:; FRENTE A fR. DA FIGUEIRA 1 
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Uma sopa nova 

' de dia • - varia que 

para dia -

estimulará o apetite 
Já a pode variar cons

tantemente incluindo 11éla êste ad-
miravel alimento 

BASTA servi-!:\ uma \'CZ a 
sua mesa . Todos, e SO· 

bretodoospcquenos. i:o>tarão 
déla. Uma sopa feita com a 
base da Quaker result;t mrus 
densa, mais :ttimcnucia, com 
nm sabor ll'io só delicioso mas 
até diferente do d'" sopa> 
conhecidas. 

Os elementos nutrÍllVO> que 
caractcrisa n1 a Quaker con· 
1ribuem poderosanicme pai :i 
o desenvolvimento das cr~an· 
cas. Formõlm e fortalccem·lcs 

º' O>SOS e renO\'am·lbes as 
energia~ d1i.pendidas nos es
tudos e nos recreios. E a gran· 
dt 11uan11dadc de fosfatos tor
na a Quaker um alimento 
1d~a1 para pcss6as de todas as 
1dad<-.. 

e111 ~opas é a Quaker me
lhor que ledo. Substitui com 
i: randl' un1agem o arroz. a 
1apior:i, e todos os outros ele
mentos semelhante;, e banais. 
li. atnd;t. qualquer sopa feita 
rom Cstes ganhará em sabor 
e rm suswncia se a Qllakerse 
lhe acrescentar. 

Compre hoje mesmo um pa
cote e verifique como isto é 
V•·rdade. 

U11ic:os Importadores 
Estabelecimentos 

Jercmimo Martins & F ... 
Lisboa 

== -
ESTE NUMERO FOI VISADO 
PELA co:MISSÃO DE CENSURA 

país acolLedor 
Por A L E J O C A R R E R A 

E' deveras intermantt 11 inici11tiva do• Noticias /Ílmrado• dedicllmlº 
um numero upecul à CQ/011i11 g.Jega residmte tm Lisboa t estou 

certo qut todos os me111 contn"rotnros, qut nio co1111mam ser ingrato'• 
hão-de gK:trdar Km t!Kr.sdouro rtcon~rimmto por tão genúl prtnJa d• 
de}ertncia. 

Coincide ma inicitttiv.i com OK/rd qut pi enlre nós prodKziK 11 me
lhor das imprmõts. &firo-me à stma'11 Por1111,ues11 na Galisa p:va a 
q11al já o prtsidenle da sociedade •juwntwl âe Gaficia. deu o 1e11 
apoio, cumprindo assim um motnd1110 d11 rt1ptctivtt assemblúa 1.erJ. 

Sinto-me Km pouco embar•fadO ao j alar das quf1ddlie1 ou defeius, 
da actividade comem,J t indumial, da posifiio social e da conduta 
dos gallegos residenus em Portu~al, não só porqKe nio tmho pm-a úso 
as necesrarias qualidades literar111s, m11s ttUTtbem porqut ao falar dos 
me111 conu"aneos t c~1110 se falasse de mim-me.mo, tão idmtíftcado 
estou com éles e tam.zs são as relações de amisade q11e me unrm .i sKa 
grande maicria. 

Não chamarei, por mo, um artigo, 11 estas notas que envio 4IJ •No
ticias I/u,1rado. para co"upondtr .w seu captivante convite. 

E' a meu ver dificil saber a<> certo qual foi o primeuo g11/
lezo que chegou; a Lisboa no entanto Viceto, na sKa historia da Gafisa, 
ajuma que D. Orduiio /!, rei da G11li1a, ch1gou at~ Lisboa e aprisionoK 
bastantes mouros qut conduziu para as tt"as de úiio Se assim foi, 
vem já de longe a predileçiio dos meus e<mtcrr1111eos por flcrtugaf. 
Simplesmente, aquele rei vinha conquistar os mouros com as lanças 
e ª' espadas t os gallegos do meu tempo apmas pretmdem conquistar 
os corações dos seus irmãos portugueses. 

Anedoctas e frases a nosso respeito ttem-Jt dito e escrito mMitas, al
gumas in;ust.is oK mortifican1t1, outras apenas bumoristt1s .• >.f•s ni.o re 
deve esquectr que entre a gentt de "1em Douro, mtre minhotos e g•l
legóJ, ape11<11 t.'tiJum CaYMltristuat diftrtrlttt. 

Tem-u dito qut nós, gallegos, somos mtÚs tristes do qut t1ler.res, m•s 
eu julgo q11t o nosso povo i pri•cip"1mrntt humorista. Confirma-o o 
ft1Cto de 01 principai< escri1om hKmori11a1 de Espanh11 serem gallegos, 
t entre éles figura Ftrndndez /-/ores. 

Em u,ho~. ou melhor' tm ·"orlug"1, existmi varios mi/bares de 
galltgos: t"1uz ní1o se;a 11m eugero dizer que vemos mllis âe 
quarenta mil. Ni.o pode isw surpr«ndcr, dsd•s •1 •f1J1id4de1 de rt1f4, 
de costumts e de lingua. 

Pode smi dwvid• diur-st que ao destlt'llolúmmto dt1 viJA portu
guesa tem d4do estd co/onia o melhor do seu esforf" partJcipando em 
grandes emprttndimentos de ordem comercúJ e trÚ/Kstrial que nos seus 
diversos aspectos cons,itumi um f t1Ctor posítivo. 

São bastantes os mtus contemmeos que pelo stK trab,.Jho honesto 
conseguiram uma situaçíio economica e social de grande relMIC. Podia 
citar msmcrons nomes. Vo# somrnte rcfrrir-mc 11 11/g#ns dos mttis salitn
tes como sejam 01 srs. Antonio Guisado Garrido, Amadeu Dcmtingues 
Contreras e Agapito Se"a l'trnandts. Este ultimo, que aind11 h• po#
cos anos foi condecorado pdo gov< mo portuguis com o oficia/ato da Or
dem de Cristo e vMias vtus louv.ido ndl Ordens do Exerdto pelos 
serviços qut desmteressadamentr prestou duramc a gr11nde guerr•, ofe
recendo gratuitamente "' s1M1 inst•lafÕts e edi/iC101 a<> Mmisttrio dt1 
Guerra; q11e durante uma cme dr trabalho mandou constrKir 11m bair
ro de casas baratas que n.zquela ocasii.o alugou a ttés esc11do1; que par.s 
comemorar o primeiro t1nivtrsario cl • Republica distribuiu um bodo .ws 
pobres, dt duas mil senhas, tem, como muitos 011tros conte""'"º'• s11-
bido ro"esponder, ao 11Colbimento dispensado pelos portugut11s, com 
11Cto1 de bentmerita filt1ntropia e com empreendimentos de gr•nde i.m
portancia, em lugar áe tomamn par11sita11• ar suas fortunas. Todos tem 
participado nas obr111 de bmeficmCI• ptrtenctndo e txt1'ctndo divmos 
cargos 114s direcrões dt11a1 insti111ifõt1. 

Não t necem11io diur que o numero dos modestos trabtJih.dores ; 
muitissimo maior que o dos abastados, o que ni.o que não quer dizer 
q1te isso seja motivo p:Jra q11r n.io exista a mais ccrdittl convivencía 
entre tod-Os. A vü/11 âesta ns•mtrosa ltgtiio de trabalhadores destnvol
-ve-se nos mais variados 11rpecto1 d11 actividade human•. 

Como tsp.mhoes, t porlanto j•riduammte mrAngetros, embora~ 
las grandes .if1J1úlid~1 e sentimento stJamos vtrdadttros irmíios dos /XJ'· 
1ugutses, todos os gallegos rtsidentts tm Portugal nos sentimos ort,•
lnósos de um .facto; " perce11t11gtm qiu si r.tgat 1va qur 11s tstdlistlCas 
acus.:im no roubo e no CTÍmt. 

Por outro lado, d< dtmomtr.Jçoes de amizade 11r.cera mtrc gt11lego1 
e portug11eu1, const:Uarn-se ptlo1 n11mero101 enlacu cons11g111dos ptlo 
dJnOT. • • 

ALE/O CA.RRERA. 
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Concertos rapldos de cafeteiro•, com esmerada perfe!91!0; o funileiro anda de 
pon.> em porta proclamando a sua humilde útilidade, em troco de minima paga, 

A tradição galai. 
ca em Portu· 

gal é das mais 
curiosas, das mais 
caracte ris ticas. 
Dessa região admi- . 
ravel que um poe-
ta supremo da Es
panha cantou en
ternecida mente, 
Curros Henriquez, 
no seu livro ma· 

• 

:ii;imo <Aires de mi \Íerra• desse torrao abencoa
do, que é Portugal na cõr quen•e da sua paisa 
gem, na suavida<!e acalentadora do seu c•ima, 
dessa terra de monumentos antigos e de trovei• 
ros campezinos, teem 'indo pacientemente, hora 
a hora1 ano por ano, seculo, por seculo gerações 
de gente de trabalho, fam\Jias inteiras ê. 
terra portuguesa, onde um nob11itante trabalho 
lhe dá quasi fóros de naturais. o arduo labor 
das suas l!ro.fissões grangeiou à populaçllo gale
ga que vive entre uós, uma simpatia fraterna, 
um convívio demorado, uma catwa1ue estima 
que aproximou as duas raças como se verdadei· 
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ros irmãos fos· 
sem, como se a,; 
norteiasse um 
mesmo ideal de 
trabalho, a mes
ma religião de 
atividade e de 
esforço. 

Prepara-se 
Portugal para ce
lebrar a s• mn a 
gala cn, sete dias 
de consagração 
dos nossos secu
lares visinbos e 
amigos. •Ô No
ticias Ilustrado• 
dá com este numero a 
sua comovida colabora· 
ção nessa homenagem 
à colonia g:tlaica que 
em Portugal tem tão 
numerosa represcnta
çllo. Irmãos na raça, na 

Carvl!o de 
sobro noa 
domlcllios. 

actividade., galegos e portugueses. irmanam-se 
na sua intimidade sn e cordeai. E é tao gran· 
de essa tradiçao de amisade que, já en~ tem· 
pos do rei D. Jo!!o 1, um fid'!lgo da Ga~1za O. 
Pedro Alvarez de Souto M!l1or, que foi Con· 
de de Caminha e Vi:.con·le de Tuy, "eguiu as 
bostes de Portugal, onde casou com uma se
nhora dos. T.ivoras de Mogodouro, de que ha 
ainda boje larga rl.?scendenci11, na nobreza 
lusitana. 

Hoje, a colonia g1laica, é das mais impor· 
tantes do no~so paiz. ~:lo só trabalhadores 
humildes e infatiga,eis, trocaram os campos 
verdes e paisag,.ns fartas pela labu.ta nos ~os· 
sos centros; homens de \'alor, da mdu~tna e 
da sciencia teem em Portugal construido os 
seus lares. E' das mai~ laboriosas colonias -

Iscas com 
e.las, ou 

5em cl~•? .. . 
Carvõ.0

1 
boln" ~ li..'"':;r...,.,._,.~ .. 

•petrolino. 

a da Gahza irmã-esta que tem em Ponugal no coração
irmãos; e na alma amigos sinceros e complementos espirí
tuaes - t~mos entre nós poetas e artistas galegos - que 
00$ acarmharn :.. alma com as suas obras que tanto se 
casam com o nosso sentimento e com a nossa ternura de 
meridionais. 

Eles são, na nossa terra de sonhadores, de idealistas, 
como que um pedaço da Espanha cavalheiresca, cheia de 
tradição, alfobre de lendas deliciosas, ninho de afirmações, 

onde o Sol tem o brilho que tem no nosso Por
tugale onde a paisagem ta:ito se identifica com 
a nossa. 

(Clichh Je 8a1la1.1 e f'erreira da Cllllha) 

O oportuno e pruentei· 
ro moço de fr~•~•. 

Amola fatal;, ctesoil"U> 
,. navathu.. 
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H!DRID, DO 
PRAZER, l riOITE 

PAGUl.l nmn.. POR 
IWIRBERTO DE AIUUJO 

Dmnlto dr MAR T/NS BARATA 

A 
noite vai em plena orgia madura. Lt f6ra, 
Aladrld, adormenta·••, lentamente. Deve 
haver !rio, multo frio; as luxea nos cpla· 

card•• lumlno101 vlo ae exlln0Jindo, e pelaa 
ruu correm 1utomovcl1, e mu1here1 mllcrl· 
vela veadcm lotaria e f6aforos. Ci dentro, ne11e 
•cabarct chie-, a noite nl na bora madura, CS. 
eoe rgla eleaante, moderna, comedlda-dueo· 
freacfa, allJ:lal. 

na meua 1eotldo1 enltam·•e L"llnquilAmente. 
Oiço; 11010. O ar e1tl uturado de aromaJ; du· 
tingo·oe, conheço-os, como 1c nesta hora eu 
f6ue um perfuml111 celebrado llOs ml.altrloa da 
qulmlca vegttal, ear,ai: de ••curar, uma por uma, 
a ruplraçlo du f o·ru 11crlficadu. Da taça! o 
champa11:ae pilldo aobe num ptrfume tubll e 
acre. Dentro da amalgama do chinfrim detenho 
01 ruldo1 catrldentea, deatrlnço 01, decompo· 
nho 01 Hnt, como se o tinir dos cr l•talt, os 
&vlncho• do1 fnatrumcnto1 1elvagen1

1 
as arran· 

cadaa do vlollao a u gargalhadaa nvlslvel1, 
nlo anduaem 1odo1 misturados •m poeira. 

Oa meus amfa;o1 portugue1ea IC&Uem, silcn· 
clo.011 O• voltcJ01 doa daaçariQ.oa enlaçado•, 
em anbeaco1 de ufa.alo, ao ritmo de um ta.a· 
go, que velu doa pamp,., e agora ae esllraç1 
numa nec~uldade morblda de amor. 

Slo trea da manhL E111re1enbo- me a -.er. Ao 
fendo, sob a cópula co.-ld4açada. nu.01 tccto de 
-.loleta•, continuam a chepr mulhcrca; chegam 
homen•, que capreil•m primeiro, eatrepm 01 
aobretudoa e oa cbapt'u•, esfrf"cam u mloa. e 
entram na nla, Rt brllham·lb .. nos pellllhos 
brunldoa ca recortt1 das cuacu doa outroc, 
que vlo pasaand~ Tccm todoa am :ar .cblait• 
que dia: vamo-not divertir. 

E o baile cxplende. 

• • • 
O baile ... 
E' e:.s.qut.lla ~•ta mulher de verde, cabelo 

fraajado aõbre oa olhoa, alia, quúl csvelta,(com 

um vaio ar canalha e: um colar com duu volta• 
de perolu falsa•. 

Aquela crubla», de cabelos cm bandóa, tem 
um decote cm V, e-xagcrado, halucioado, que 
alo di nem beleza oem graça, que nlo chega a 
dar Impudor, e que todavia resulta bem. 

llt a.ma de uul cob•llo, cujo veuldo lhe cal 
dos ombro•, como um cpeplum•, su1pcnao por 
duaa alçaa negras, aflvelad.u de llp!a lazuU, e 
que parecem tlrantCL E' curioso: tem um nariz 
gre10 uo1 olho• maliciosos Dlo sei de que cõr 

la ~ dlier da cõr da elcctrlcidadc , e uma 
fronte ca1ta. 

Aquela fica bem nesta desgraça, de cabelot 
frlzado1 ao gosto antlgo1 com 1u.a anco1 de 
verme, que 1e meneiam tmpudlcamentc, anato· 
mlcamcnte. 

E1lc par t engtaçado: ele e um moço amcrl· 
cano que daoça como numa embaixada de Wa•· 
hlngÍon, e ela deixa se levar naquela dl1tlnçlo, 
e tem um vago ar de quem conqul1ta uma li· 
berdade dlplom'11CI'. 

Não tinha ainda visto: e realmente bonita e1ta 
mulher, e o aeu ch1peu negro, •cm uma faota· 
ala dl lhe l cabeça de tauUoegra, um tom ro
ma'atlco de cboulevard>, d~te& que ficariam 
bem num eooto de Maupauant. 

Esta t czcentrica: usa os cabe.101 caldo•. A 
dia do vutldo de cleerl"" parece praia tran•· 
parente, qubi lluldL A• clavleul~ perfuran!e• 
comprometem na, e t talvez por u.10 que de11a 
que o cabelo lhe dta, como uma mantllba de 
reada negro, de.Clad>. 

Et.ta leva na cabeça uma travcau, um •pefnc• 
branco de mcnlaa que e1teja noiva, e o reu 
vestido tem, à luz, rc• ..:rbero1 de damaaco vc .. 
lho du tendaa eglpclas. 

Oh! Que bem eotarla este outro veatldo, tal· 
vez de veludo de •eda, com de1enho1 de'Smlr· 
na 1e aquela rosa ccactu1-.1 branca, eetlvc11e 
uai pouco ma's ao alto, cm vez de Jhe cair, 
abandonada, como •Obre um tapete 1ut1peo10! 

E1ta tem olhos YC•goa, de capa de oovel1 

curla 1.' deUclonmente antlpiUea. Nlo deve 
ter mais de quinze anos, e, daft talvez tenha 
quarentL Deixa•• levar pelo emoalo do taago 
como se estivesse namorando luar. 

D::aconcer tante vt stido verde, e1tto, ma~ de 
um verde melillto de figueira do Gareb. E la 
•lnuanH · tem umo cJprclilO p'lld1, aaodlna, 
dh.trald1

1 

mas os olhos ful1cm, clnientoP, ador 
mccldos,

1 
como pontas de cigarro apagada• nl1m 

cinr:clro de porc·c l1na. 
Esta e branca, inverotlmlhoente branca, e•· 

tlngtca, csgura, como a Sarah .Hcrnardt num 
quad.ro qae vi não sei onde. 01 I< ua coloveloa 
em promontório lembram me os de uma mu· 
lher que costuma estar, em Ll1boo, debruçada 
de uma frisa no D. Amella. 

l.' bonlloJ reparem, o bu•to deat11 cousa de 
tela de Sanchez Coelho, e ate 01 encaixes de 
renda• amarelas parecem pintura. :F'lc1-lbc ado
rlvel aquele lenço de seda capacho•, num nó 
cano lha qce parece alogl·la numa vicio do pes· 
coço. . E • 

Olboa Yitrco .. , Cites, verdes de ab•1ato. nao 
e feto, a r.pariga. FIZ no braço um angulo rec· 
to de1de1lhoto que conduz c:c1 ta bc lcr:a 11§.sa. 
Desenha com •Cus dedos cm fu•ot e11tlldos de 
castanholas, que parecem um ..:eito de Trlana, 
16 em baixo. 

Tombem nio tinha dado por cota: e real· 
mente de endoidecer; vocer icem railo. Ar· 
cadu abertaF olbos fundos, nariz de escultura 
deacntcrrada/frcsca, de Por"rprit1 e o sru vc•· • 
tido ~ a caractet: usa um corr.ctc de rendas 
preta,,, de cujos rasgõeF, lmpud carnente, saem 
bicos de peito cõr de ro.a velho. 

E•t• trs: os braços vutldoa e o dono nú. 
Resulta acintllanle. 01 upaloa do de pele de 
cobra, e uu cabelo a Ninan de Leorlo,, O StU 
por dl me o presentlmento de ter taldo, de 
c111ca, a noite pas•ada, do Careci ~!odeio. 

Bonito arranjo: malmcquerc• preto• e ama· 
relo• na cbtura, pre•o• numa rtlla de oiro pa· 
llnado. Cabelos doirados, perolH creme, ta· 
lbada de alto a bo.lxo cm oiro pilldo, •apato• 
de oiro de moldura nova do Prado. 

Exlranha coll:a: cabelo, tento cabelo, uma 
montanha de cabe lo-que parece cortado, a 
cair pelu cspaduas1 nto •cl como. Tem do· 
nal.rc como as tnulbcrea que levam cantaro1 à 
cabcÇ.., e cuia• ancas tem 01 movimentos das 
corçu celeres. 

Que lindo sorriso! Hl sorrl101 que nlo de· 
viam enlrar aqui, como aa virgindades. Sera 
fixo e1te aorrlso, como a fcleldade de Gwyn
plalne? 

Esta ve&te à directórlo, de rõxo pllldo, eõr 
de vinho velho com Agua mloeral. Pisa bem. 
Tem um lipo de garça real, e o 1cu bra,·01 es
maltado de cpolvon, declomn um abra,·o num • 
võo. O seu par e um.hediondo rapu bonito, 
11:tnero gata de teatco, com fumaç.11 de Brule. 

Agora tudo Isto pul1. saiu, berra, ao compa.1-
10 gentio do cjazz• Bra•o! Parecem lndloa tupl· 
nambh. Oh linda mulherolla que pu111 agora! 
Nlo dances assim. Deixa te Ir, como hl pedaço, 
na aonoleneia argentina dos vtoloncelo1. 

E e111: •ecbarpe• encarnada e branca aõbre 
a a-!lvlnhaçlo de um vestido encarnado e bran· 
co que viS11 um esqueleto tlmpátlco. Tem per
na~ finas de avestruz, e e.Iça mela1-prcta1. 

Parecem dois aolvoa a dançar! Uma pl1odcl1. 
Que beml Agora lhe dlHe ele um segredo; e 
como ela rll Um risinho que perece nrrancado 
a um coleglo de freiru, numa cerca onde haja 
lor1ngelrati1 e 1c oiça cantar uma {ontc. 

Dua• pernu borrlvels de ballarln1 que pu
sou bd muito, auatendo um bullo que parece 
ter e•tado exposto no Museu do VatJc1no. 

Eata e cxquiolta: usa 6culo1 de aro• n<grot e 
~ loira. Trtz no vertlce dos seio• uma jóia que 
parece Leltlo. O seu VCiti fo todo em clham .. 
parece feito de papel de embrulhar cboa bon•>, 
e tem um crougc·rouge•, como o du •~das ln· 
dltc.ret.u. Du.a.s elavfcu~ cmbrulh•daa can P•· 
ptl de aeda cõr de carne. 

Outro Ta:igo ... 
tUo a tinha .. 1510 ainda? Donde vl .. te tu? De 

um paltelo da Cutelbana ou de um •olar ve · 
lho de Valencla? Seda preta recamada de vi· 
drllhoa, braços vestidos, colo vestido, etpltlu"' 
ve•lldas mlos calçada• de «•u~dc•, e um rosto 
titupendo de ari11ocrata, amaclarlo na11 e1tufa1 
dos 1al6e•. 

Este IJllllO tem morfina. O ritmo doa Pª"'º" 
obriga l 1onolencla doa •entldo1. Tu nlo dan 
çu ltto bem, mulberolta de olhot l 1nauldos, 
curvaa de Correglo, e uni aentldo c•nalba do 
amor impresso, como uma dedada relei, no· 
teu ro110 de Raquel de gencro lnflmo. 
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ECOS, NOTICIAS 

Bibliografas 

A paixrfo I ru1nt1 / 1,m trinta •nos. Coinddlu 
ualaminl• ann o mo1111nto '"' 'I"' se "''"''" 

ÇOU O /11' nttHOS. 
Chama•SI bib/iogra/fa. E' 'fUalq111r COISO dl 

s1mllhanl1 d auor-110-sordido, ucuro, i•olodo, 
0<11/fo. O bibliografo tm1 livros nllo fHlo prour 
tÚ os llr, mas dt os guardar"'"'º Ptdras /redo
sas, <ujo brilho pud1SS1 d11aftar rub•"fas 1 ro11bos. 
Comprtnrd1-S1 o blb/lolt<o: larg11, a•11pla, unlu1r· 
sol, 11tudo ou d1J1it1 d1 11pirlto, 011d1 so <OllâhlSlm 
dvllisaç615, ltlslorios, • J>rouas /lforarias, a vida • 
o h1roismo dos llom1n.11 a granduo 1 a aeliuldad1 
dos f'Ovos. Ma" nllo SI <Omf'rund• nnllo f'Or 1a· 
d1smo i11t1l1etuol, o bibliozrafo /amido "'""º d1 
milharlS d1 vol11m11, só paro os amt1mpfor no r<· 
manso do s1u valhacoH/o. 

E' quasi um en"m1 I 
Em Porlll1;al ha blbflolf"a/os-• b1bflogra/os. 

Abundam as varfolad11 •silo muitas as monoma· 
nlas. Há o• 'I'" <111/ivam Cam{(o: ludo q11anlo 
,,, 11cr1111u, t111fo q11onlo d1l1 s• 11cr1v1. A laf po.,. 
lo q111 /ta q1wn produ•a vlnf1 011 lri11fa folhas de 
prosa, lhes po11l•a um PrtfO alio, sab.,,do iá, ante-

..,.. cipadam,.,tt, q111 a 1dlr1Jo 1, por <o•nj>ftto, v1ndlda. 
Vai parar às m tios dos ca1111/ianlslas gu1 ntlo <011· 
s111t1m na sua bibliot11w uma /a/lia, ajJt•ar dtlo, 
as mal's das v .. u s1r jlr1111elllila por uma bonaU· 
dad1 .•. 

AUm dos tt:JmUianislas ha os eamon1a11i1tas. 
Apaix011ados, 1n11u11içados. D1vora111 o groni/4 
tpico con10 o.s g116anos oJ cadau1ru. R1du.aam·no 
a f'O•ira, a p1qu1Hos d1lalhts d1 1nlf'SI ~·som bll•· 
1a lil1rarla, mm frQfu11didad1 crit1ca. Uma obra 
unortal J como o sol. P1rhnt1 o lod01-s,,n som· 
bras, a toda a o//11ra, a Ioda a 111•. Qu1 o ;ovo 
a P•ia • SI d.s<11bra, b1Hçllo sagrada da al111a /'or· 
t111u1Sa, sob a gual, baixinho, 10111os obrizoclos a 
a1ollhar ••• 

· A. P. 

O naufrágio do Porto 

NUM dos oouoa 6hlmo1 nllmcros, ao comcn· 
tarm.01 o terr1vel naufctclo do navio a\e. 

mio, na restinga de Cabcdclo, na Fo~ do Douro 
m11úlc1t6moa a ooasa cslranben pelo lacto de 
os nosaos 1ervtço1 de 'ºcorroa a naufr•goa nlo 
estarem munldoa de qualquer aparelho que 
,Pcrmltlue cnvlu para bordo do navio cm pe· 

' rlgo, um forte cabo, capn de permitir o aaln· 
mento doa trlpulantca. 

Mal 11blamo1 que, pouco 1empo depolt, te· 
rlamo• oca1llo de v~r como era bem Ju1tlllcada 
a nona estranheza. No l!hlmo o6mero do ma· 
guine cSclencea ct Voyagen, cncootd~ 

E1ta, dança -capalmaodo at mlot &Obre a ca· 
beça do homem. Tem um ve1tldo de vlbora 
una olhos que mordem, e no melo de tudo lato 
um ar de bondade que amarfaoba. Tenho um 
dcseobo do Almada onde b6 uma expre11lo 
assim. 

Agora a mll.llca parece fado, ou uma cançlo, 
do .mouadlm•, b hora• ve1perala dos palacloa 
ãrabe•, por alem dat r~lxaa ml1terlo aa •.. 

Slo cinco horaa d~ maot1. A noite começa a 
envelhecer. CanlOu o baile. Mela dll.ila de pa· 
rcs rc1latem l velblct. Começa o dllrt» o 
cfürb clnlco1 o clllrt• logtnuo; o clllrt• pulha, 
o cfllrt> dlatraldo; o clllrt• triate, o cllirh pio 
de cada manbl aegulott. 

Oiço o dllloco de duat raparl1ao, proll11lo
oala do prazer, que dançaram, que riram que 
foram fefl•c• toda a noite. Hi ooa olho• ~ela• 
Irmanado• pela me1ma aurora e pelo mesmo 
destino, uma humildade que s6breuda do chie 
mundano e da volupla de se gastarem deprca· 
u. A conversa foi trl•te, cntrccortada de risa· 
diabas lleaalcntadaa. 

-Que uco de Tida! Ainda se eu tlvcue para 
me amparar, a minha mie, que me morreu bl 
cinco anoa ..• 

-E ae eu tiveae para me proteger, a mloba 
filha, que me morreu ba cinco mcaca ••. 

Maa vieram bu•ci·lu, e clu foram dançar. 
Oentro do ccabarct• a noite envclbeccu, e fóra, 
oaace a madrugada. 

l14adrld, cln loco., apontamento do natural). 
NORBERTO DEARAUIO 

E CURIOSIDADES 

uma fotografia curloslnlma representando um 
•alvamento por melo de um cabo arremessado 
de terra, por melo dum projec:til, para bordo 
dum navio que naulragava a pequena dl•tlocla 
de Newpou lE. U.). Arremessado violentamcn· 
te contra um rochedo, dt1raDte uma terrlvel 
tempeatad~, o barco, pertencente a Haruy A. 
Reeler, la ao.ssobrar com todos 01 aeu.1 tripa· 
lante•. Foi eotJ.o que, de terra, donde olo era 
poHlvcl partirem qualsqocr aocorro•, foi arre· 
mcsaado o cabo, qoe permltlu uivar algumu 
vldar, entre outras a da esposa do comandante. 

Robespierre e Camões 

HA' lr~a mhcaru de Robeapierre leltaa •Õ· 
bre a face do tcrrivel e aanguldrlo mem· 

bro da Convençlo, dcpola deatc ser decapitado. 
Uma de11aa mátcaraa ~ a de Castan mode
lada sObre o próprio cadafal10, junto da gullbo· 
tina, com licença do carrasco i nessa múcar•, 
Robc1plcrre apresenta v<-otfgloa duma ferida 

no lado dlrcllo do queixo (to ferimento leito 
pelo tll'O de pl•tola que Robespierre dcdccbou 
contra ai próprio ou que um gcndume lbe dl•· 
parou, no 9 cfe termldor). Na scguada mtscara, 
a do celebre muteu Tu.snnd, o ferimento t a 
e1querda. Na terceira-a feita por Torbrl, nlo 
bi aombra de ferimento ... 

Este caro w-001 lembrar o das dóvldaa que 
se tcem levantado sõbrc a cegueira de Camõc•. 
O nouo tplco perdeu, no cerco de Mnaclo, o 
Olho direito ou o esquerdo? A iconografia ca· 
mooeana aprescnta·nos_ umas vezes. o poeta 
cego do Olho direito, e, outru vezca, do Olho 
eaquesdo. 

SoUN Vflerbo, no prõlogo à edlçio de luxo 
doo cLusladaa•, editada, por ocasllo do ccRtc· 
nlrlo, l>tl1 cata David Corut.I, estuda o aaaun· 
to, que tem seu lntcrhse anccd6tlco. 

Os estigmas da Paixão 

O ano· panado, levantou grande celeuma o 
caso duma mulher. uma aleml, que apare· 

cou com os c•Ugmaa da Pa!Jtlo do Crl110. Agora, 
t o jovem bt1n11ro Jo1t S•aoto, que bablta a 

pequena cidade de Mutolc, e a quem aucedeu 
caso ldentlco. Na vtapera do Natal, Szanlo dei· 
tou-1~, com uma fortf•sima d6r de cabeça. So · 
nbou e teve uma aparlçlo: quando os sinos to· 
cavam, ptla mela-noite, chamando 01 fieis para 
a missa do Natal, o jovem Szaoto, qu• tinha 19 
anoa, viu o acu quarto encber·1c de lw: aob•c· 
natural e apuccer·lbe Cristo, que lbe tocou 
na ftonte, dizendo: cTeoa uma alma pura. 06· 
ravante1 le...rts a Cruz com que 11ia\vel o mua.· 
do>. 

No dia aegulnte de manhl, com efeito, ao 
acordar, o jov•m bóngaro viu com espanto e 
horror, que cada um cfos aeus dedos tlnha. na 
e1:trcmidadc, um sinal com a forma duma cruz, 
JO•t Szanto e prot11tante. 

Um Mathusalem 

NA provfncla de Fayoum, no Eilpto, vcln om 
vtlbo •fellab•, que pretende ter 151 anoe 

d• Idade. T•rfo, portanto, nucldo em 1776 e 
teria combatido duraote a c.mp•nha do Egtpto 
contra o• aoldadoa de Bonaportc. Tem o aspe· 

cto dum eaqueleto, maa ~ alo de corpo e de 
esplrlto, embor• um pouco aurdo Tem &eu li· 
lhoa, doa quais o mal1 novo conta 6o anos, o que 
qucre dizer, que o pai j6 paosava dos 90 ano• 
quando ele DllCeU .•. 

Miscelânea de parentesco 
ESTE caso deu·ac em Frcdericaburgo, na Vir· 

clola. Um lavrador chamado Jatt era viu· 
vo e Unha uma filha que lo! casar com outro 
vluvo, que, por teu turno, tinha uma lllba cha· 
macia AnL Jatt apalxonou·•C por Ano e dei po· 
sou·• apcur de tle ter quarenta e oito ano1, e 
ela de1auel1. Con1cquenclaa do caoamento: 
jatt pauou • aer avõ, por afinidade, de 11ua mu
lher; Pª"ºu ~ , ., aenro d> "u genro e da awa 
Ulha que, por aut vez, t: 1ogra do seu pai, een • 
do madnata da sua nora. Quoto a Ana, ou. 1e· 

a, Mlatreu Jatt, t aogra de seu pai. Eate t aopo 
do 1eu sogro, que t, no meamo tempo, &eu ge.o· 
ro ... 

01 lcltorca que ac eotreten bom a verlllcar a 
verdade deatu aflrm1çõea. E que pe111em na 
futura confuslo que aurglri, quando 1ur1trcm 
lllhoa doa dou casai.. 

A graça de Deus 

NO convento doa Francucano1, em Roma, hi 
um mooge, de aetent.a e 1ct1 aaots; que 

teve no atcuro, o nome de ldollnaa, e t boje 
Frei Bruno. Frei Bruno foi condenado, hi qua· 
rcnta ano•, a trabalhos forçado• por toda a vida, 
dcpol• de ter pratlado uma serie de crime•. 

Quando sofria a sua pena, o forçado cegou. 
A perda da vllta doou lbe mala que • perda da 

liberdade. Fe~ voto• de, a.o cuo de ac curar, 
coa.1i,rar o reato do• 11eu1 diu ao 1ervJço de 
Deu~ Em 1c1utda1 prettou .. e a ama opcraçlo 
alada nlo tentada e qne um jovem a!uilmofo-
1!1ata Italiano lhe aco,..elbava. A operaçlo foi 
bem sucedida. Mollnu recuperou a vbta. 0.f 
por dla111e, ponou-ac tio exemplarmente qur, 
algunaooo1 depo11, o rei Victor Maauel perdoou 
lbc o re•tO da pena. Mollnaa deli.ou o presidio 
para eolrar ao cooveato, onde os 1eo1 lrmlo1 
de comumldadc o leem na conta de santo. 
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D.r<T!~TA~ E PoETA~ 

O pintor Velfozo Salgada nom C•~"' do seu elegante lar, acompanhado de sua esposa. 

O pin1or Varela Aldemira. A cdi1eusc• D. Hdcna Cid. 

O poeta Alfredo Pedro Guisado. 

Vareta Cid, ilustre piaaiSta e professc.r do Con· 
servatorio Nacional de Música. 

Dr. !nado Fortes Lemos. 
Amadeu Ai!redo Ferreirn . . 
Couilago llOciO da caso ban· D. Mart:> Helena Soares Va- Ag•pito Serra Fernandes. 
raria Ventura. Coelho• & rela. 

Manuel Cru;al Amorelro. 

• 

• 
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Joaquin Garrido 
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•JOl.ll Franro.- o cor, hcC'1d,., 
C' f 1m patiro rrt"ado d~ • \ 

Ur&.' C 'l"Sh 
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01 Gal.IGOI 
I 

1n lll BOa 

cro n ica p o r l e l ic iano santo s 

( )l: Al\UO se fala ea: colónia galaica, 
" em Portugal, fala-se de Lisboa, 

porque só na capita o •au ioso emi
grado das montanhas da Galiza conse
guiu a realisação do ·El Dorado•, que 
constitui o sonho e o objectivo de toda 
a emigração. Lisboa é, parn os galegos, 
o mesmo c;ue o Br sil é para os portu
gueses. Edecerto é por esta s~melhan

ça de ambições e situações que, no 
Brasil, tratam por •galegos• os portu
gueses emigrados, com uma intenção 
pejor11tiva do qul', a'inal. nós temos 
grande culpa. 

Intimamente misturado :\. vida lis
boeta, o galego, guardando, aliás cio· 
samentc a má língua e os seus hábi
tos, é um lisboeta de facto. Está ligado 
ao tl'atro, ao romance, ao conto e :\. 
crónica. E' uma figura viva da cidade 
um elemento constituitivo da sua po'. 
pulaçao e, mais do que isso tudo, um 
exemplo de trabalho probo e de eco
nomia prudente. 

O galego decorativo, o galego com 
aspecto externo de rei, deixem-me 
dizer assim, ücou ah por alturas do 
ultimo quartel do século XIX. 

E' o tipo clássico das clntigas no 
Bairro•, da •Lisboa em Camisa• e das 
caricato ras de Rafael Bordalo. 't::le foi 
~esse século quietinho e p~cato, o con'. 
hdente dos amorosos, o criado discr • 
to, o aguad.eiro pontual. O alfacinha 
tr0Ç2va-o, mas estimu·a-o, consideran
do-o indispensável à sua vida. Era o 
galego quem_, nas ocasiões de apuro, 
procurava discretamente as casas de 
penltores, levando embrulhadas, num 
velho lenço de seda da lndia, as jóias 
das lam1lias suas freguesas. Era ele 
quem, com discreção impecável, entre
gava a ocultas a cartinha de namôro, 
quando sabia que era para bom fim e 
que a •menina• ia :nuito bem com 
aquele rapaz. Pacieo1e, resignado, to
dos os semestres o galego fazia a mu
danç1 dos seus fregueses, que fugiam 
ao pagamento da temida d~cima, cui-

-Que me di:us dt~/11 11af11ru a mor/11? 
--Ou~ ' ;ma o J>mlor 11i11d11 ••r vi~/1 .. , 

dando carinhosamente da velha mesa 
de abas e do guarda-louça de vidros 
miudinho•, que já o tratavam por tu, 
à fõrça de andarem às costas do pres
tante moço de recados. 

Duas grandes qualidades da raça 
fizeram do g~lego a pessoa indispen
sável-à vida de Lisboa: a discreção e 
a fidelidade. Do galego se dizia na lo
cução corrente, que -se lbe podia con
fiar ouro em pó• e, com eleito, rarís
simas vezes o registo criminal mencio
nará um nome galego, por furto. 

<.J 

Houve galegos que durante cincoen
ta anos ocuparam a mesma esquina 
servindo, de pais a filhos a mesm~ 
fam1Jia. Solicitos sempre 

1

tinham no 
seu activo _<l;e serviços prestados à 
.. esxua lam1ha1 «~tapes• memoráveis 
tendo quantas vezes!. .. sido os meu '. 
sageiros que corriam a chamar a •CO· 
madre• para assistir ao nascimento 
das meninas em cujas boda~, mais tar
de vinham a servir o •copo de águu 
clAssico. 

Com o andar dos tempos a vida lis
boeta evolucionou N 1 s esquinas o ga
lego começou a sofrer a concorrencia 
dos h~mens.de Goes e de Arga~il. Os 
electricos vieram encurtar as distnn
cias, os taxis puzeram os extremos da 
cidade em comunicação e os •grooms• 
encarregaram-se de levar os últimos 
recados que o telefone não podia com
portar. O inq,JiliDAto tornou-se estável 
toda a gente a agarrar-se :\ casa com~ 
a ostra ao casco do velh~ chaveco em 
que n:i~ceu. Sem mu~nnça 1>ara l•z:r, 
................ ......a ............... , •• ,,, ,,, .... 

PUBLICACÕfS RECf BIDAS 
AMANTE.'S-rRomant1) f>or Pa,,/o 

Brito Aranha-V•" roma11<1 '°r 
H'llJ-«Editora• . 

Recebemos este romance (N.0 ida Nova Edi· 
torta) que •e apreseota com um magollico ,... 
peclo gdflco, admiravelmente lmpreuo em 
oplimo papel. 

A noua accçlo de crltic•, a 11eu lf'itipo fari 
a devida rc fer~ncla. ' 

lutando nos fretes com a concorrencia 
do mllsculo nacional e nos recados com 
a celeridade dos modernos meios de 
comunicação, o galego, que ~ tenaz e 
persistente, nem por isso abandonou, 
emigrando, o caminho de Lisboa. 

Jâ não há rendeiros, n !m amolado
res, nem concertadores de guarda-chu
vas, nem deita gatos, nem aguadeiro~, 
mas ha toda a actividade duma inten· 
sa vida citadina aberta à vontade de tra
b:i lbar com afinco e honrader. Sentin
~o-se como em sua casa, o galego in
filtra-se no com~rcio e na industria lis
boeta e produz obra sólida, séria e 
productiva. Não domina, porque não 
são esses os seus intentos, mas cola
bora tão valiosamen te na vida da ci
dade que diflc1l seria prescindir dessa 
colaboração, que é sempre um exem
plo de bom e honrado labor. 

O galego entre outras valiosas qua
!idades, não é o teimoso tradicionalista, 
madaptável às novas condições de vida. 
Secaram-se-lhes umas fontes de recei
ta , mas logo ele procurou outros mi 
nanciais, mais caudalosos, onde dess 
denta.r-se, resignado à flutuação dos 
camb1os, que lhe permite ame3lhar 
centimos onde em outros tempos amea
lhavr. pesetas, mas persistindo sempre 
em trabalhar, trabalhar, trabalhar. 

t.:ma das manifestações da P.Ctivida · 
de dos ga legos, em que eles continuam 
dominando, é o restaurent~, a casa de 
pasto, a tavern•. Da mais apurada 
casa de chá até à mais modesta casa 
de iscas, dilicil será não topar, ao me
nus, um galego, s•ja por traz do bal
<'~o, sorrindo contente à clientela, seja 
girando em volta das mesas de már
more, a servir cduas com elas•. Com a 
mesma facilidade com que enverga, 
uma casaca, com macar rões dourados 
nos ombros, para servir um banquete 
em baixela de prata, despe o casaco 
pua servir •meia unha• em manga• 
de camisa. t 

T rabalhar-eis o meio. G1nhar di
nht iro-eis o fim. Desde que lhes ga
rantam que podem honra -lamente exer
cer aquele meio para atingir aquele 
fim, n.,nca os galtg.)s deixarão de d.
manéar Lisboa, ao deixarem, saudosos, 
as n:on tan has da sua G 11 iLa dos can
u res dolente•. 

FELICIANO SANTOS 

-Cstou dt>e<mli11ü com o , 11 /11/ 1. 
(Jwudo o a!Joloei, 11 fa. wdot 11JS1?0rt sr. 
E' m:.lto ordiuaria. . . • 

-A /a r1u/1111ão ,· ordim1ri11. Us l1ofiir:; 
1 •/llt rslm•nm 11111ifo bem prrt;rulo., .. 
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poe s ias galegas -
Pt11sanu11lo d'l1om1 1·ello 
Pra u11-l1a 11n1a pouco t•al, 
E' cal i.naxe d'espdlo 
-.; 11 azougue 110 rri.<1·11. 

ANDRF.S .llARTI.Vl /. S.11. 1/.AR 

FALAS DE NA! 

Ests cnbdos rnchos, dourados 
ese leu 1'ir; 

rscs oll 1ivs lltlft'O.<, /l'rmosos, 
no sett 1nsrar , 

Sr ,, mo::o r/11 gas cantas rapn:as 
f ara11 sorrir,· 

s rmles 11011 morres; ca11las mul/ens 
fa1'011 chorar I 

,ifais lua 11aici17a por mor das 011fras 
1i'lias d'es'lucr-rer, 

<> /1015 l111la alnpes tttfr tias 1:01·e 
na s11a pasilin 

Os goces 1•uim solo /illi1io 
pra se perder · 

.'lmor co11s tanle d"s nai.' "ª" sola 
110 corazótt. 

.\/ARQUES Dt f JGCEIROA 

VAGUEDAS 

)( 

l /11 .. /la t't: lit1e11 "" rra rn 
Crarado 11~ cora::o11. 

)'tu 11011 111'a!ordo xa sera aqut! cra.-o 
D'ouro, de /trro ou d'amor. 

So,•o '" que me fixo :111 mol lan foudo 
Que ta11/o m'atonn111!011, 

(ju'm ditt r >rO•lt si11 ª'ªr rhorah11 
Cal 1 horo•1 Afadonf'/a 11'11 l'"·'ió11. 

.....,.• •St11or, q11e todo ó poácdes 
. Pedi/Ir 1111-/Ja <'CZ a Dios-

Daimt i'.ilor j>r'anincar d'tm !(Ofj>c 
Crm•1 de tal rondi(o11.• 
E do11111? Dfos e arri•t•/" i110, 
J/,1is • < qum f'tJ1>t1r11'. , />,.,pois 
Xa 11011 >tnt111 ,,,~;, f nnmtos 
Nm souj>m qr,"tra ddor 

S1111pm '" qtte no11 'íÍ qur "" faltaln 
E11 do11de n cravo fa/!011, 

E srica ... sâca li1•c11 soidadrs 
• f)'aq1u ln pma ... ; Bo11 Dírs ! . 

l!'sh b111 t•o mortal q11'ww/t•r " np,.,10 
/ fj11i11·0 wte11derá, 'i111or ! . .. 

RUS IL/.I CASIRU 

H U M O R I S Ivl O 

e 

'.4 }' ... 

tComo /01' ... -Eu lopábame fora 
Camlo as negras ~·ixigas !Ir dtro11. 
Po/ o ara•n10 ~11a 11ai a:11~·oum1 

}' , /1 1•i11me e- rreudo. 

;Coitadiiíol Si1tt111do os mws pasos 
Revolvw rnr'a mfll os se11s olfo.<. 
N . .,, me viu . e rhorott . . / 01•!; .rn os ftiía 

Cr.e11•tio> de lodo. · 

N1m me acordo qui tempo m't>lrt•tn 
S bre o brrr• de dô• debnuado; 
Solo .-ci q11e ,,,·,rguin c'o meu ne110 

Sim i•ida 11-os hraeos . .. -

1 ·01. •orrla de ali1ias do11radas 
Que te pousas n·o berce 1•aleiro, 
Pois por ti me pnguntas, xa sabts 

(}ui /01 d'o meu nmo. 

Cl'RUn<.; E,YtW)I FZ 

ANTfjOCOGIJ:l 

-
A VOZ DE GALICIA 

<..ltortt 1•. meus o/los, chort11•. 
/'()r/11Í:tllt lllEll lzirmanzi1io1 

.1 .'>ordade I 11usn na)', 
,\oso btru, o rio ,l/;iíu. 

l "1ii• 1110 ... a 1111111do .ruufos, 
(",/n 111~s1no rto ,,,s t•tsli111os, 
..l11dt1mos sempre 1!111 umtos, 
Q1" .11mfo.< snnpre .w 11timos . 

l !ir1111111. mberto de brilfos. 
Q1t'o.~ lr11s n1or/os tlrnrifir1~-., 
Us lm• jil/os son meus fi/!n-. 
}" .. ,,1i: /uns 1ioores ... n,, 111ití11:) 

( ft~rt1' e ftlllftlS, btl/ ,,j; 
-C/10,.,1< porque tlrs 111orrr ron. 
( '"''"" porq11• t!ts 11ma .. on. 
) , /1 tumhr r!tot'o e cmrlti. 

Tu 1111•,.s 11'0 111eu rnl"bio. 
li /IS smtidos /1 'os meu' p11<r111, 
Os hra::os d' o rio M11io 
~011 11u11s /.rmws 'fllt !1 abr11za11. 

/) ""' 'l"r t1ut1d't1 memorhl 
IJ, fms filio.,. '·''" cria: . 
I t...JUlt'O d11r /tt!:. a t~ll J.!Ytll ,,, 

r._J11'111 luu fn1 s1mg1tc dr /11 I 

\', '' ror/1 ro d1
11 gucrrn 

F11 t/llf ,·,,,.g11t fm pt11do11, 
/ ',11• /1 A/m11 d"r<11 Tt:rr•1 
t: '') o 111111 rorn:o11. 

} .. ·,, s u 11 11u111z1na rr_guidf'I 
D:m-/,,, ,,,11111 q1fe11 miu fª' 1, 

f 11 , ft1 /11· ciicendida 
't..: 1 ,,·.,.., r1 1r..,10 d't1 Ra:,11' 

, . , l 'an dis o ' ' ' /te """' l•o/111· 11. t /<H » 
mt" e ' uçuldll o rJo fnJrn "" sall ,,. ds ,Rt1elas ... llFNl:.DO PEDRf (.,Uf<-;AIJ() 

A Rns...z /JE CEN FOllAS 

Ili 

Nacttmrt 1111ha fror 110 peito. 
No fttl'o soml>rito e 1streifo 
Crrce IJ"'' dd groria a ver. 

E' bermrllo . .' Foi linguida 
Po·lo sangue dn ferida 
Que rachou para nacer! 

.\T / 

A huscnla f'•sri 
A 111oadad' 01f,ira 
E um din n por ri 
(}11e t.<l<lbtl ti mi1i·1 órira. 

Ca11do o mru cora::un 
lon c11zo11 n ta11/ar, 
Siu dar tnnpo ti ca11cio11 
Vofrirona o ltvar 

E11 coidri que morria 
Do dolor de 11011 vtl-a 
;Ou, mtrts Diosl: 1Qul faria/ 
t (}ue faria .,;,, tia? 

E..to11 da alma n111ia 
lllireJ ó fundo, t i ;,, 

Que para >t111pre a fiiza 
Toda dtntro d, min! 

XXII 

lllda 1~/1 lola11do ágoa 
O cano de aqutlrr j.,ntr, 
.Wai' ~a drita '"'lº" "b•1gorr. 

• / 111orf< d, at/IU/e rnrllÍO 
Deixo11 o 1111u ror nzo11 
1'1q11111i1io, f>tq110111/o. 

E, s•tl011rn11do ' .n mwdo, 
A /011h que o a rn11ci1111 . 
BàJ:ou 11 ha .._, oa, i·a; n1orr1 udo~ 

RA.lf(IN CriBAN/l l t'i 

_. ............. "!!"'!!!!"!'!!!!!"--~-----

H U M ü R l S ~1 O 

')ual i1in a 
/t. U LJliHl 10 p 

1 /u /lo ti• tl1ap111s tft tl11tr·a I 
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'J>O!\TE\'EDRA :-Vb>l& parcial da llnd• cidad" tirada do rio. • 

SANTIAGO m.: CO~ll'OST1':1 •. \' - A cotedr•l. 

ERA d<'sejo de •Ü Notkius Ilustrado• dar, em 
este numero dedicado á laboriosa e flores

cente colonia ga.aica, um detalhe scbre cada uma 
Fr .. ncisco .u .. va (;ar- das provindas da Galiza e bem assim todos os \ 

baliu · valore~ da· colonia. 
Na imposs'bilidade de faier cm jornal, t:lo 

<"ompleto documcntario-só possivel em largas pagi
nas de um livro - limita-se •O Noticias Ilustrado• a 
dar á estampa o que melhor poude conseguir, não ten
do havido eleiç:lo ne:n escolha A todos os galeftOS 
que habitam a nossa terra, a todos os nossos irm!los 
de raça, a todos, saudamos. 

Pela pena de Alejo Carrera, galego que em Portugal 
marca como valor; e pela de Alfredo Pedro Guí"a to, 

J os~ M.l· filho de galeg:o e hoje. ~m gran?e valor J>.Ortug:ucs, 
poeta, industrial e poht1co, pubhcamos dois. artigos 

ria Forte. que simbolisam o abraço fraterno que une os dois povos. 
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lembram-se vocês do 
bom tempo de outrora ? 
1 1 

O Rossio' N 'Ili Pstá-
1 ma, nt'rn lagos, 

n<'m Hotel Metrópole. 
.\ placa central cerca
d:t de colunM a que 
o vulgo chamava •fra
ctes• pela configu1'ação 
•los topos• q u•· ~eme
lhavam cra.nc:os ton
..,urados, está ,·asia. 
Candieiros de c,•go-
11 ha, eh um ba<los aos 

~ µrcdios, ilumi11twam
noescassamente, mas 

ACHHihnentc . .. 

os saloios, os aguadeiros, os; 
...,. •tropas• as vendedeiras, o gen

io que o anima, ulgavam-nos '' 
ultima palaHa da iluminação e 
à noite viviam com eles oomol 
nós, hoje, com a exuberancia da' 
elcctricidade. 

Atraz de um garoto corre o• 
inlalivel cão de todas as estam
pas alfacinhas. Foi es
te Ro,sio; assim, ain
da· como agora, praça 
<lado a encontros, de
sa~u ·cloro de cidad:los 
e ele opiniõe·, Tcrrei
r:> c.:imum e ·Forum: .. 
<I»-. lisboetas, que viu. 
to.lo • drá 11a politico
national do primeiro 
t.,1·ço do seculo XIX, 
qu~ assisdu à.$ trope
Ji.1-. .o~ franceses, que 
\iu hb car no Castelo 
a ban.Jell'a napol 6ni
c;11 que conteve o entu
siasmo da r~volução 
tio con·ie de R<'zcnde, 
que deixou apear a 
cstatua da Fe do ve
lho edilicio da lilq.ui
siç:lo, 4.Jé ~ontemp,!ou, 
emlim, todos os movi
mentos r~volucioná-
rios do periodo das hu-

.. \n1Cll do arco e~t3r erguido ... 

O ehaf .. triz d'J l.orctu 

(> K.1 "'ioda i !oro a• ~ual 

taS liberais,: num dia numa caça aos 
aos cmalhados•, noutro um assalto 
cmiguelbtas•. O seu ar pacato 
diz-nos tudo isto. Ah, que se o 
Arco <lo Bandeira pudesse falar. 
f:le, que é o decano do Rossio, é 
que pode saber bem isso tudo! 
m~s. coitado, e d,: i:i•dra, e o aço 
das picartt;1s municipais faz-lhe 
um pavor horrível. As~im C3.lado, 
talv.z o;e esqueçam dele. 

• • 
* 

O chafariz d? Loreto, coroado 
peh e~tátua de Neptu-
11'>, pi ... 1rnd • golfinhos 
t· e•npu"!•1111'10 o .cl·s
~1c~, t tltl 1l , est:itua 
:;culpi a 1:111 mármo· 

r d~ Carrara, em l]iJ, 
por ~!achado de Cas.
no: o ,elho ,·hafari.i 
lisboe .. 1 a que· s ga
legos a ... ccndiam por 
quatro esC'adas aba
laústrndas, ~eme::lhan
l«s às do adro do Lo
reto, er o que havia, 
ha 90 anos, no sitio 
onde está hoje a estâ
tua do Poeta Chiado, 
Em redor, os barris
• tronos de suspiro• 
pintadc•' de verde, 
formam lhe um halo 
refrescante. e pitores
co, serv10do de •ma
ples• aos suados ga-
legos 'l ue deixaram o 

O a<•u 111.argo dv Chl•d• 

nome a ·Ilha•, quando um ca1a
clbmo municipal subverteu o 
monumento. 

O leitor que atentar ria estam
pa Ye, a. esquerda, um ancião de 
chapeu alt.o solene que parece 

(Continuat;Li> n.a p.1~Íl1~ 14) 
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«Cl.aulleuu> - 4 'e n { ã ol 
Por :'\ORBERTO LOPES 

O Coa••lho Suptrlor de \'11ção tornou pu
h1ica uma ct-tati•tica dos dc.,a~trf's de eu-

10.: o\+'! ocoJr do,. cm Portugal duraa\e o t.Utl
ruo -.em~a-tre dr icp&. Por et. ae verifica que, no 
curto< ~paço de •~ts mciCI, se deram no DO.iM> 
pai' 8o3 acidento automobllhllco"' 1eodo per
dido a vida em tais andAn~•• nada meno1 de 
77 p«SOti, 

LemLram-se do Lom 
'empo d' outrora 1 

( Cun!inuupio da pag. 1 1) 

11 dl•trlto que vc m l cabeça da e•taU.llca, 
cc m maia de- um terço do• <lcaa&tres ocorridos, 
l' o do Porto, teguindo .. •e-lbc, natu..ralmcou·, o 
de Ll~boa com pouc.o mcnoa. de um terço. Só 
de ('Rb:ç .. a p111ldas, ;t eatali,tlca rcalsta cerca 
Jc novecento1 I 

F.m adhameot<>, o Cooaclbo Supcrle>r de Via 
çlo 1of ,rma que c~tcs numero• cio 1e podem 
CCJDS dcrar Inteiramente e Jacto•, vbt' que fo
r•ra cxtrafdo1 apcnaa doa relatos de 1lgua1 jor
nal•, per um funcloairlo relo10 e paciente. HA 
ainda os de•a•trcs anonfmo11, •que.lei que nlo 
tl\'t"'fal11 a honra duma noticia nas gaxctar, o que 
a.umcn1a poaitlvclmtnt~ o numero de vitimas 
do automoblll•mo cm Portu1at E acte1cenla: 

•P•ta o proxlmo ano\ e dada• aa ?rovldenclu 
ad pladu pelo c .. nse bo, ~ de e1perar que • 
e:a.tath~ttca a fazer seja, entlo1 mais completa•. 

lmagint"m 01 leitores, que Dela c•pectatlva 1 
O ano pa1•ado1 cm .sei~ mc1c•, mor:cram apc .. 

n•s 77 pc••oa1 e partiram a cabeça novcccnu~; 
m•' dc~caa1rm que, para o ano. a coisa •Cri 
m>.la completa e ntnhun"a vldn:a rerâ o dei .. 
plante de 1e coeapar pela• malhas apertadas da 
cat1thtica, como qualquer contrabaodi1ta cm 
dl\•lda com a Fnend• Nacional. 

• • • 
A que dt't'C atribuir ae uma cifra tlo eloqnen

te de vltlmH do automóvel cm Portugal? Ao 
mau estado de ccoserv•çlo du estradai? A' 
lmpulcla dos •Cbauffeuro? A excealOt de ve
locidade? Ntn1ucm sabcri rcapocder 10 certo. 
A• cauu,. devem ser multlplu e ml,tcrloau 
como a propr!a fatalidade. Em todo o caso, 
qucrcrcos acreditar que mu'to1 desastres ac dlo 
vor falta de cuidado. 

Nu"'ª curva perigo.. de qualqu•r ••Irada 
!rance.a, foi colocado,bapouco tempo, um aviso 
alcgorico aoa •chiuffcuni.-quc t nada menos 
do que um automo•el feito cm pedafO• •obre 
um piloto de granito. 

No l•genda, nlo se pedem dols minuto• dr. 
•llenclo p•I• memoria dos que morreram, pe· 
dem •• dola minutos de at~nçlo pela vida dos 
que nio qutr< m morrer-por cn ~uauto 

XORBERTO LOPES 

perseguir uma moça de cbale, cantari
nba e cindispensaveh E' a velba tra
dição do cCbiado• galanteador. A' di
reita um janota, de sobrecasaca cinta
da. e calça clara, instruí um filho de 
Tuy ~ôbre um recado melindroso. Ao 
longe uma mulher de capote e lenç.J. 
E' a Li.boa de 1648 que pas•a. 

Fazendo guarda ao eh 1fariz lá está 
o velho predio da cMundial• editicado 
p r José Ferreira Pinto Basto. 1em 
liistnria o casarão que hoje ost~nta o 
relogio regulador dos 1 egueses d i. 
cHa vaoeza• e da •Gurett• e dos que 
miram as montras da c\'ista Alegre• 
e do cL•itão•. Em i8ot morou Ia Ma· 
rechal Lqnnes; depois foram ali os Bai
les da P~nin,u'a; o Hotel Peninsular 

em 1840, o Hc.tel Italia, em q; o M1-
nisteno do Reino cm 6o e tal; o Hott'I 
Matta t'm 89; a Companhia dos Cami 
nhos de Ferro da Beira Alta, depois. 
Cornprado pelo Comen lador Nunes 
Teixeira foi vendido mais tarde a vis
condessa de Valmôr 

Movimento militar, hospedagtns 
iluures, dançarinos de polcaa e ma.zur
k:ions, burocracia, tudo por ali p11nnu 
O pre~io indil rente as aparições e 
desapariçõ•s dessa grande mágica do 
e Tempo•, continua bastante aborrecido 
fazendo pano de fundo ao que lhe 
querem pôr defrontt. 

O que aquilo !oi e o que é ho
je~ Em vez dos lampiões de c•gonha, 
os reclames electri:os; em logar doa 
barris, os automoveis; no pousio dos 
galegos, os papos-secos. D.iqui a ou
tros noventa anos dou de barato que 
já lá não esteja coisa alguma do que 
boje vemos, salvo o mirante luminoso 
da casa Ramiro Leãn. Esse e o cesto· 
jo• do elevador da Gloria não ba Pro
gresso que lbes toque. São Monstruo
sidades Nacionai1. 

.. • 
A rua Augusta 1 Olha-a, leitor, e não 

a conheces, Que ar de tristeza, de sarni
ce, de solidão! Parece o corredor de 
um Balneário. No primeiro plano, o 
Arco incompleto ainda, parado na ai· 
tura dos capiteis das colunas, dir-se 
hia uma ruína. Uma sege com o lacaio 
na tábua, de capote de cabeção e 
cbapeu alto, vai a entrar na rua; ou
tra adivinha-se sobe a arcaria da es--CONSUL TORIO DENTAR 1() 

IGllCIO FORTES 
Especialista na colocação 

de dentes sem placa 
.... EUGEll• DOS SAITes. 1S •.• 

TELEFOl'E 3569 N. 

querda, a espera do !regues que subiu 
a q 01tlq uer repartição do estado. 

A brilhante e movimentada artéria 
de boje, era um ela vem um•. Ainda 
não ttn ba passeios a civilizar o em
pedrado. As lojas, todas como a do 
Pinbtiro das fazendas, de portas de 
cantaria esquadriada, como band!ira 
trap~zoidal, sem um adorno, sem um 
vidro, sem uma pintura, aflttivamente 
uniformes na sua singelesa pombalina, 
alinbavaa:-se do Terreirv do Paço ao 
Rossio. Capot·s e len9.Js, garotos, a fa
mosa canzoada 1tl!acmba, raros jano· 
ta•, crozava.m na a nudo. Esta e.tampa 
é uma síntese. Ve-se nela a cidade que 
se levantava cedo e se deitava á• no
ve horas, a cidade em que as mulhe
res saiam seis vezes no ano, !ora da 
co:rida a missa dominical. A Lisboa 
dOS nossos avós esta ali. 

MA TOS SEQU.ERlA ...................... , ................. ,,,,,,~ 
UH A~O DE \'IDA 

Com est~ numero, •O Noticias Ilus
trado>, completa um ano de existencia. 
Vindo ocup.r um Jogar especial no 
nosso jornalismo, este sem2nario tem· 
se imposto ao público pelo inte esse 
dos seus numeras, pela atração do 
seu noticiaria, pela correção da sua 
composição tipografica. Os melhores 
nom :s do jornalismo e das letras 
teem colaborado em cO Noticias Ilus
trado•. Os acontecimentos mais pal
pitantes leem sido focados com sin
gular relevo. Por isso e.te aniver
sario é qualquer coisa de lisongeiro 
o: marca mais um incitamento a que 
prossigamos coll a mesma dedicação, 
com o mesmo esforço, com o mesmo 
amôr. E o publico que tão desvancci
damenle tem ajudado e admirado o 
nosso jornal, continuará na mesma ati
tude de simpatia e de interesse, cor
respondendo à nossa intenção, secun
dando a nossa iniciati9a, cada vez 
mais, a fructificar abundantemente. 
,, •••••• ~"""" .............. ~,... ... \IM ... 

SIL\'.A NOGUEIRA 

O maravilhoso cliché que publica· 
mos na capa deste numero e repre
s-nta Ch•by Pinheiro, é da autoria do 
grande !otol:'rafo de arte Silva Noguei
ra d1rector da •Fotografia Brazih. ......... ~ ..... ,....~~ .......... ~,... .. 
A maior escada do 

mundo 
A maior c1c.a.darla do mundo t' aituada na 

ilha de 511111 Elcna. Vai desd' a capital da 
ilba, Jamctlowo, ao alto duma coluna proxlma 
que se cbama1.!xactamenle por cau11 da e&ca· 
darll, Ladder ttlll (Colina da l!scado) 

A cacada tem :>8o metro• de comprimento, 
atloce uma altura de 240 metrot, e conta 699 
degraus. 
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Do l'elho Mundo 
• 

HENRY Ru•••I P••llu para l!anuce, oude vul 
filmar oi ulerloru do filme cP•rla Glrlt•. 

da Cln~romane. A troupe ~ compo•ta por Suiy 
V<rnoa, Dauhlle P.rot., E"her KiH, C) rll de 
Ramny e Fcrnand l'•bre. Diferentes •ccnu 
1erlo executadas em pleno mar, a bordo durn 
•}lthl1'. 

• 

Lf'On Poirlcr vaJ re&Jisar brevcmeotc um hl
mc iotciramcntc .-onoro, fxtraldo da cSim· 

phonle pastoralo de Andr~ Glde. O e1c<leotc 
realisador partlri para a Sul11a, onde tenciona 
!llmar os exterlorea. 

J ,\CQUES de Baroneclll terminou a montagem 
da peUcula cLa fcmmc ct lc pantln•, Inter· 

pretada por Conchlta Montenegro, Rtymond 
De .. ac e Jean d'Albe. • 

R OG ER de Lallorcll e Paul Gilaou terml· 
naram a cdecoupage• dum ar1umen10 

cujo titulo provlsorlo e cUltlma hor ... Em co· 
laboraçlo com jacquea de L,uwe eles lnlciarlo 
a Htmagcm duta pellcwa de curta metragem 
dentro de um mes. 

J EA~ Renoir começou os lnterlorea do seu 
novo filme d.e Bled> que eatarlo termina· 

doadentro de quinze dias. Os prlnclpa•s lutcr
pretea desta pellcula llo Arqulller<', RHby, RI· 
vero, Diana llart e Jackle Monnler. 

JEAN Mural e Andrt Ro.nc partiram para 
.Berlim, onde alcançaram um brilhante con· 

tracto. 

LLGENDAS lROCIOAS 
Por um lamentavel erro na cmise· 

en page• -e iá sem possivel emenda
vão trocados alguns nomes, que acom· 
panham em legenda, retratos de ilus· 
tres membros da colonia galaica (pagi
na 9). Apresentamos as nossas descul-

r.as por esta desagradavel mas invo
untaria falta. 

FIO FLt::XIVEL C·JBERTO A PJTA 
SECÇÕES 0,75 a 4 mtm2-branco e core• 

Malerlal el 1clrle1 - fios vatcanl11d11 
t caba' p111 eieclrlcldade 

G11nd1 1t1k em vidras - armaduras 
e c1ndeelr11 

lcenarl11 para T. S. F. 

MITtRllL PHIL•PS 

Sociedade Samaral C.d" 

RUA DA PALMA, :1:15 A :135 

TELE ( F<;NE ~: ~~ 
1 GRAM \S SAMARAL 

e 1 rw E 1 
A SE~ANA CINE:\iATOGR \FICA 

DE FIUIE lH FILHE 
.1 ~lu da 1.nb'plo d1 duas fila.s gu• º"' corrtm 

11a /1/a dos m1//10Y1s çi111mas da eaplJal, 11'do ;,,_ 
dicova q141 lhts 1slava rcs1ruado '"' exilo n1/du1/1 

dis/11 o gu• un <Jia,,.or u S•"' prcctiúnt<S. 1al 
n4o aco11t.,,uu, a disp1Uo dos r1clflmos fllslosos qu1 
lliu foram /tilos • da fama d• q111 1ssas p1/ic11/os 
:11nha1n pr1c1d,.daJ. D1sn1c1ssa1.-o s1 lorifa dl•1r 
q111 o d<Silus6o do pNbllco <alisou outros duifu. 
süu ... . 

-N4o 31 compr111rd1 1Sta fri1so.. . Esta fita 
foi consid1rada COtlfO a m-1/llor do ª"' ~\ ... cst1-
u1 lonl<>s mt!>ts no cintma tal-1.is os con1mlarlos 
qu• os inlirtuodos fo•1m. N6• não qu1r1mos n1s 
tas br1111> Unhas apr1t,.ar o valor dlS$tll /tltculas, 
so1ntnl1pr1/01d•mos1.-rp/iç,ar a r'aaão do ins11c1s.iro 
;oro gu• o tnt1rio qu• presld• d eol"f4o dos pro· 
gramasª''"'' nos prtfcrmeia.s do publico. 

Em Lisboa Irá do1'o publicos dif1Y<nt;s. Um frt· 
qu111/a os cbttmas caros, lê mi11'las r#Vlslas .sfran
g1I.-. •• diSl'Utl <ÍIWHa. 1:.$(1 publfeo já $0 1< o IJU• 
qun1-dislin1,ri11 o cCin1ma ~1rt1• do d n1ma 
vulJ,tar porqt'I a sua cultura arllsJita /111 j:l4.rmif1 
a compr.nstlo da zranlÚ•a da Art1 do Silmdo. 
Est• publico coHSlitui a 1/i/1. 

O outro pubUw, fo"'"'do pilo gmft dos uma 
das bau:a.s 1 tn1d1aJ. /r1q111nla os ""'"'"$ d1 st
grrnda oriÍ• lf; 1160 li por folio d1 f1111po • d• tli'· 
nlttiro, não /1111 1111111 çu//ura solida, 11 por Isso, 
o tintma paro 1/11 um 1$/Jttfowlo qu• o n4o obrl· 
ga o radotf•1•'os lranse111dtnlu, ;orqu1 as imag1ns 
ndo lhts o/1Y1ci1n um motivo d1b1lua, tnns sim u1n 
«111j11nl' d1 siluaç6u gu1 formam :1tna historia, 
uma no;_•1/a1 ou um "°"'ª"'' que se. vi "" dUllS 
lroros. l'111" fila pod1 prud11•il' agrado num f111· 
bUco • dosogra<k 11oulro. 

Os HOSSO• distribuldoru ao odquirlr111t umo ;1-
licu/a s.Jo foformados do sueuso gu1 1/0 produ· 
•iu '"' Nava }'ork,. Lonâru. Pan's' &rUm. En' 
qtt• camada d1 pub/(eo o fita prod11a(11 SU<ISSO 
raran1111t1 sab1m. Eis o grand1 mal. D.,,,,,, pro. 
curar sahl lo, />llYll gu1, 11/o mmos '"' Usbo", o 
uibam ao pub{(<J qu1 a possa apr1dor eom·mlm· 

''"""''· c ,,l b&lt 1Hf,nr/1t1r. ,. • 

• • • 
Aurol"a• o filme anclosamenle e•pcrado pot 

todoa os elnellloa, nlbh•·•e durante a aemana 
no Tivoll. Jalnet Gaynor, a cDlan .. da cHora 
Suprema. nlo nos fez e squecer a Interpreta .. 

' çlo desta ultima pellcula ... F. W. Murnau. o 
rcalludor de cFauato• e cUltlmn dos lfo
men1•, animou cAurol'WJ com o 1eu 1aber ex· 
perlmentado, mas at Ilias que dirigiu na Euro· 
pa eram de outra marca .. . 

O S. Lull Cine ell'lbc cVerduo vilões de 
Hlat6rl11>, de Leon Poirier, oulto filme que era 
espera-io com grande lutere1te. O filme ~ uma 
recoustruçlo documentada du celebres acçGea 
bclaa de Verdun. Dentro dum crherlo pura· 
mente clne1:raflco, cVerdun, Vloõet de Hlstó· 
ria .. nlo satllfaz completamente. 

cO &rande Jocke1•, Interpretado pelo P•· 
qucno Jackle Coogan ~ uma eieeleute come
dla1 valorkada pela a;lap'.açlo musical de Reue 
Boncl. 

IPRES 

C4.S4. DOS 4.RCOS 
a milior e mais 
distinta alfaia
taria de lisLoa 

154, RUA AUGUSTA, 156 
LISBOA 

Do Mundo 
• • • 

HENRI A. l11rty, ii!tor de teatro, cont"•tado 
para lrabalh•r na proxlma produçlo de 

Rlcbard Dlx1 fi11eceu repcntin.amcntt-. 

• • 
017. SE que a P•ramouot ni> renovari o con

lra10, prc&"tc ... • termiaar com Adolfo 
Menjou, pela lmpo•11b Jld•de de emproga lo 
nu pcllculu faladaa. 

Como o mer~do cloom•togriflco curop eu t 
multo m:Jbor para MenJ?U d'> que o am•dca 
no, cite arttua deve regrei ar ao velho co2t1 
Dente onde ccrt .. mrnlc contlnu.1.r• trabath .. n ~o. 

• 
ALICE \\'111te renov.>u o cu contrato e<> n a 

Flrsl Natlonal, mu c om a curloaa e orlgl· 
nal clausula de qu: a cua produtora p:>d ·ri 
obrlg•r Alice • Utar o cab:lo da cor que ar • 
j 1lgada a mais couvenleut •• 

• • 
K'· "iSETH Tbomp oa, terminado o •cu Ir•· 

balh> na pcllc 1la • Broadw•y M ,)ody• 
deixará para aemprc na pcllculu. 

• • • 
DEPOIS de ter gui.. mala 150.000 dólarc• • 

Metro Gold_wln Maycr ab>ndonou a rn.;a. 
!;• u de cFI 1e ó clock te .. , cuja prloclpal ln. 
terprcte era Marlon Davlea 

• • • L YA de Pulli partiu para Londreo oudc vai 
trabalhar n2 BrltWi lnternaci>u~J 

• • • 
DEPOIS de varla1 alteraç6!t, L'Jla Alon 00 

volta a Hr o companbetro de NoflllJI Tal
maige na prodma pellcula delta artista que 
Fllzmaurlce rcallsarl 

• • 
XAVIER Cuga1 interpretarl para a 0.f. G. 14 . 

uma pcUcu1a lnll•ulada cO mcxlca110•. 

• • 
ROSCAE Arbucklc, o cx·artl1ta cloematogrl· 

llco que era mundialmente conhecido por 
Fatty, pos1ul actualment• um caft em Culvcr 
City. 

!LLEGRO 
o 11lc1 
aflader· 
assen· 
t1llerd1 
laminas 
garanti· 
dt Ili 
CHI.ri· 
deres. Sll4 ECONOlllCO D 

Comprando um cAJlcgro• que lbc lar& 41urat 
uma lamina durante milito• mcaea lornaado lhe 

o barbear sempre açadavel. 
Teoha cuidado com Jmhaç6c• gro11clru que 

:a6 o preJudlcam 

A• v111da '"' Iodas u boas MSOS da u;tc111ll4'd1 
Repr .. e.ntantta par• Port111&1 e Cel•lil•• 

SlLYA"" 1ERENAS, LTD. 
l\ua do Cruclllxo, 3r·a.•-Tclcl. C. ~-Llabo• 
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PELO Tl'HIS\lll: - ~o llotcl ,fe L'Eur«pc" pelM hti· 
Ct•-lth·a do grttnd~ 1ndu~tri:iil hoteleiro ~r .. \lcx. ndn• de 
Almcid.11 fora1n h., d1a'lo,i 1nau~·1rndosos no,·o:-. ~· .. c.•ritc.;iri11~ 
para a cxp.ln~lo turi!'>llC'Ot. J lou,·e um banquete· fc .. h J:.uu.fn 
a iniciahva ,Jo qu;1l o nu""'º tot.o~nifo fixou a .l .. ,i ... 1c.·nc1a.. 

<CIL.hli F .. n .. lro uJ C11ttlta) 

AMELIA REY·COLAÇO, a gran 
de actriz interpretadora dos lir 
do21 versos da poetisa gal1t:1'. 

Rosalia Castro. 
(Polo cSltoa No11~lro•\ 

\: L..\ FR.\~CA DE XIRA: - ~o tcaa-o \"'ilafntnquen1c continua a 'cr rcprc ... entada com mro ·:1 bo, pnr (lí ... Hnto, ar.iadores, a reviltft rcgloo.aJ 
•Rru.i Br-.ar\C.a.•, ori6,ina.1 do ~r. r ... ~:'li ~oó.sa.. C> 110.1o..:o Cotografo fixo~ dob. .;.~pcct•>-. ""' curioso e intere~~~nte espcctaculo. 

VII \ 00 (.0~111·'., - ,\ proç;_,10 de Cinza cm \'ila <l~ Çondr O 
1>alf3. 

l•Clfrhês• Ferreira da Cunha) 

PORTtl: - •Cro .. s• <lo At·su!t·nuco .• \ •eq\tipelt Victoria, vencedora do 
brt1nt.t• x ... v'cr de :\r.•ujo. 

Í' Clldsl• JOlllW Ftrr,tro) 
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.E~! CIMA : - Sir 8aden Powcll, ~ grande crbdor 
do E:~toti.smo lntcrnac1onal. 

A' DIREITA: - A grandiosa parada dos csco· 
te iro•. --(Cltcbts Ferreira da Cunha) 

01.1tro n."'pccco curiv~o do torneio fo~t-b:ilitttico 

o L''\ICI..\DOR DO Esco·ns)t0 E){ PORT)IGAL 

O general' B:1den Powt-11, o formidnvel organisador do Escotísmo, foi rece
bido carinhosamente na e-api ta i. 

Lisboa saudou-o com efusã , tendo o Chefe do Estado dado o ext:mplo, 
recebendo-o na cidadela de Cascais. Uma hril hantissima parada de escotei· 
··os portugueses Í'>Í a colabornçr10 mais emocionante deste belo recebimento 
com que a nossa cidade aoclh<"I Sir Bad.en Powell. Alf1;umas centenas de 
rapazes do escotismo porlll~ues, 1 isbocta e das províncias, desfilaram pe
r:tnte o ilustre vis itiiate, c<1m um '"berho •a11lomb• cumprimentando-o em 
continencia solene . 

O DES AF IO 

NORTE-S U L 

iiii 

DESPERTOU um 
alvoraçado in

teresse o ultimo 
desafio de foot-ball 
realisado em Lis
boa, entre a sele
ção do Norte e do 
Su 1 de Portugal. 
Houve momentos 
de sensação, lan
ces arriscadissi· 
mos, golpes de ra
ra peri c·a em que 
os jogadores se 
afirll:laram v?.l<'n· 
tes, destros e ha-. 
bilíssimos. 

Por fim, "P'"' 
alguns t:n ontrc" 
que rau,;ar:.m 
•frisson• a seleçao 
elo Sul venceu a 

--

co de~ .. r10.;; de foot-hatl <' nirt- o Norte t: o 
Sul de J>o11upl. 

<lo Norte, tendo obtido quatro goals, contra um. 
Desafios como tste niarr:im, cada vez mais nitidanientl', o entusias

mo que existe em Portugal por tudo quanto seja de~porto, desde que 
st:ja-como ultimamente se V<'m fazendo entre nós-desporto pelo des
porto, como argumento unico de real>ili taç!!o da raça, como desenvolvi-
mento salutar da mesrna. 1r1;rhi'~ Rnul Reis' 



N.0 39 ~SERIE li O ~OTICIAS ILUSTllADO - PAG. 22 
,_,._.__,~"'!!!I"'--..-...... ~,_,..---.....,,......., .............. __ 

NO\'ELA INÉDITA 
POH 

0 HOMEM QUE PAS\A 

O"-DE SE lONTA UM CASO Vtl<OADEIRO, 
PASSADO ENTl{E DOIS PEQUl:.NOS GALE
COS E QUE li' l •IA AD!lllRA\'EL P,\GINA 
DE SOLIDARIEDADE HlMANA-E DE TER-

:-\l"RA FRATERNAL. 

RA um dia, clarissimo e 
lino, em Abril. l'..ste céu 

-( 
tle Lbbua •ew, âs vezes, 
depois das semanas de 
chuva, transparencias 
di:Hanas. Via-se da Cos· 
ta do Castt lo, a barra 
toda. Cacilhas fumega-

va, na tranquilidaie da manhã, encos· 
tando a limidez do casario branco :\ 
elevação do grande morro d" Al!cite. 
Estavamos a contemplar o rio, na cer
ca da Tutoria da lnlân :ia, ~ Graça, es
tirada a esse sol de maravilha. 

Algumas vezes, o '11.bio Padre Oli
veira, o grande legislad'.>r, com o seu 

sorriso macerado e doente, levava-nos 
a ver brincar os garotos que a policia 
apanhãra ua 1edc: wiú<la das busc•~ 
noturnas 

As cabeçu, luzidias como melõe-; ao 
sol, brilhavam nas correrias do recre.o. 
Daquela escumalha de pequenos ban· 
didos sala, purificada pela disciplina 
suave do bom sacerdotE', uma gralhada 
alegre, despreocupada e saJia. 

Avesitas perdidas no !'spesinhar das 
vielas, ele recolhi·as com um abraço, 
limpava as da mácula ou da doença 
precoce, e ltnçava-as entao ao mundo 
-como homen1 úteis, seguindo um ru 
mo, procurando talvez conscientes u Cll 

destino novo ou ja ilumina ios inte· 
riormente por uma pequenina chama 
de fé ... 

Chegou.nos a semana passada esse 
pequeno 11alego, disse o padre-e apon· 
tou um garoto baixo, enxebr~, cõr de 
terra, cabelo rapado e louro, o naria 
fino e duas contas azuis como turque
zas a brilharem nos olhos, entre a pe
nugem tenutssima dumas pestanas 
claras. 

-Veio imundo. Foi preso por ter 
roubado numa carvoaria duzentos mil 
réis. Depois fugiu, andou a monte, e 
uma noite destas a policia deitou·lhe 
a unha em Monsanto, numa das c&· 
vernas, junto dum cavalo morto. 

-Vou talves repatria-lo, ou entre
gá-lo ao Conaul. Não tem famllia. O 
carvoeiro onde ele estava, foi para o 
hospital e a loja está fechada. 

Encarámos o pequenc>. 
Uma serenidade m• guada passava no 

seu olhar fino e claro como o dos cor
deiros. Uma lanug.?m fina, suave e doi 
rada, envolvia-lhe a te7, espalbaodo 
uma aureola a contra·luz do sol. 

L:m ritmo de pure1a e de cas idade 
dava, ao seu corpito um ar de raçt 
pura; e a <'andídez ingénua dos seus 
gestos tinha figuras que empunham 
nos quadros de capela, uma hast> d" 
açucenas. flonda e branca ... 

Aquele pequeno não podia ser um 
criminoso. Roubara talvez acossado 
pela fome. Llm pouco de pão e de ca· 
rinho poderiam salvá-lo. 

-Então atrevi-me a dizer ao direc
tor: 

-O sr tem a certeza de que aquele 
pequeno roubou, que é um delin· 
quente? 

-Eu não tenho aqui pequenos que 
o não sejam; rtspondeu um pou o se 
camente o meu amigo· -ou Julga que 
eu rerebo aqui crc:anças que não te· 
nham cometido, averiguadament!'1 de
lictos? 

-Desculpe, padre Oliveira-mas é 
que me pareceu que esse pc::queno, com 
essa cara, não podia ter praticado um 
roubo ccnscientemente ... 

-O mais conscientemente poss1vd, 
meu amigo! Roubou e fugiu! E se o 
não tivcssemos aqui, teria ja rouh1do 
outra vez. Os artistas com o o senhor 
não servem para juizes. E, vá se com 
esta! 

• • • 
Duas semanas depois encontrei num 

ministério o Padre Oliveira Quási nem 
o distinguia. oa pen um ltro. duma velha 
ante·càmara desconfort;hel. O meu 
amigo dormitava. Quando lhe !alei, o 
antigo director da Casa de Correcçâo 
de Caxias, teve um sorriso de conten· 
taroento 

-Ainda be01 que o <·nconlro! 
Estava para lhe escrever. Voce tinha 

razão quando teimava comigo que 
aquele galt•guito da Tutoria nllo 
roubára. 

Quere saher a história'/ 
Entllo, os minúsculos olhos do pa• 

dre Oliveira brilharam no escuro. 
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A aua tez palidlssima animou·1e, e 
as suas mãoaiohas descarnadas como 
pequenas garras gesticularam sem des
canço, desenhando no ar, com ternura, 
o contõrno da historieta. E foi num ar, 
de intimidade contente que ele me 
disse: 

-O galeguito-começou-, foi rap
ta !o! 

-Raptado?! 
-E' como lbe digo. No dia seguinte 

a voce lá ter estado. E sabe por quem? 
Por outro galego. Ora. e.iça, e oiça com 
atenção, porque, em tantos anos que 
eu tenho andado a estudar o coração 
das creanças, nunca vi nada que se 
compare com isto. 

Vale por um poema de ternura e de 
solidariedade 

Ramon, de Sangenjo, Pontevedra, era 
o galeguito que voce viu. Com ele 
viera da mesma terra, um outro pe· 
queno-de nome Lourenço, e da mes· 
ma idade. Tinham ambos 15 anos. Um 
foi para uma carvoaria a. Rua dos 
Mastros, e ficou em casa de patricios. 

Outro arranjou para moço de cosi· 
nha, num hotel Almeida. Viam-se às ve
zes, ao doming<>, e iam os dois tomar 
a briSI. fresca da Ribeira, e passear as 
melancólicas salldades da sua aldeia 
distante pelos areais do Aterro. 

Mas, desde um certo dia, o Ramon 
nunca mais apareceu. O outro gale
guito, surpreso, foi rondar a carvoaria 
Passou um domingo triste, sentado 
na soleira da loja cerrada, a olhar as 
pedras da vicia. 

•Que a loja tinha fechado, que o pa· 
trilo estava doente, e que o galego pe· 
queno que lã tinha metido saiu um 
gatuno•-isto lhe disse a mulher que 
vendia castanhas na taverna em frente. 

O pequeno ouviu a noticia embas
bacado. Um fogo de vergonha subiu
lhe à cara. Duas lAgrimas enormts 
espelhavam·lhe os olhos. li: roubouº/ 
pn•guntáva a custo, mordendo o beiço 

Um animal precioso 

E~I 19191 foi, pela primeira 'feit, poHlvel, Ira· 
xer para a Europa um exemplar 'flvo de 

certa cspecle de animal que habita nas llore1ta1 
vlr1en1 do Congo Belg1, principalmente nu 
mar1en1 do Ouelle. Tratava-se dum animal co· 
nhecldo pelo nome de colr.aph e que e um 
mlxto de zebra e de anlllope. O ezemplar trans· 
portado para a Europa, pRra o jardim 7.ool61lco 
de Anvers, durou apcna1 tre1 mezc11 depol• de 
dealocado do ••u cbahlllt •. 

H.ecentemente1 u.ma noYa tentativa de acll 

mataçlo dum cokapla eali sendo reall1ada. Um 
mlHlonirlo - o Irmio Jost Hulaeland - d"' 
Ml11õee Católicas de 13uta, ji conhecido pelo• 
1cu1 admlrivels e1forço.s em faTor da utlltza
çlo agrlcola do elefante, conseguiu capturar e 
domesticar um <okapl•, que ofereceu à r.lnha 
laabel da Belglca, por oanllo da 1ua paaugem. 
em Buta. O •okapi• foi amamentado a •bibe 
roo• ate aos fina de 19•7, e, a partir dessa data, 
aualenlA·•• de bananas e legumes. Conla, actual· 
mente. tres ano•, e 1on florescente a:aõd~. 
.........,.....,.,.,,..."""', .. , .. ~ ............................. 
fino e vermelho.-Eroubou, eestll preso, 
o Ramon, na cadeia .•• dizia com a sua 
ternlssima pronúncia caractenstica, e 
que eu desisto de imitar. 

Dep .. is, foi-se pela rua fóra, num 
chõro silencioso, encolhido, como s•· 
um poucb da sua vida ali ficasse, na 
porta negra e fechada da carvoaria ... 

• * • 
Mas nunca mais lhe esquect'u o drama 

do pobre Ramon. Sempre que podia, o 
companheiro ia à Rua doa M .. litros 
rondar a casa. Inquiria, escJtw.i, f:uia 
policia por sua conta. Entrou em por
m1·nores. Falou a patncios que fre· 

q uentavam a loja, e, um dia, de con· 
closão em concluaão, esperou à 111· 
da; duma mercnria fronteira um 
marçano que trabalhAra e fóra cama
rada do pobre Ramon agora prêao. Era 
de noite. O galego era mais miudo, 
mas mais forte, baixo e entroncado. O 
outro era esgrov;ado e alto. 

-Diz-rne cá, disse-lhe o Lourenço, 
violento: Fõste tu que roubaste ... eu 
sei! Fôste tu que a'11eaçaste o Ramon 
de que lhe baterias se ele te denun
ciasse. E ele, pa•a te fugir, e para se 
não acusar, abandonou a loja. O outro 
negou. Mas o galeguito, congestionado, 
os olho; a faiscarem-lhe, a cabeça per· 
dida, atirou-se a ele. Foste tu: DA cá o 
dinheiro! Olha que te enterro esta laca 
no peito! 

E então nas suas mãos tremulas, à 
luz do bico do gaz, uma làmina fais
cou. O OJtr<• atol>ardnu-se. caiu de 
bruços, e sem levantar a e ara, entre
gou-lhe um caderno velho de oleado 
onde repou•avam intactas as duas 
notas de cem mil reis ... 

* • 
Não d~scançou um minuto. Correu 

como doido. Jndaga\a1 implor.na En
trou na esquadra, no Governo Civil, 
e, jã de madrugada, sob a luz viol~1a 
da manha, foi rondar o muro da qum
ta da Tutoria, a. lleJ.1 VHta .•. 

O padre Oliveira fez uma ptquena 
pausa .! depois concluiu: 

-Não sei como ele ftz aquilo, nem 
como escalou o muro-mas :is 9 horas 
da manhã o galego que voce viu tinha 
fugido, e sôbre o terreiro do recreio, 
envolvidas nuni pequeno pepel, esta
vam as duas notas 
de cem mil réis e 
estas simples pai 1· 
vras: 

O Ramon não 
roubou. 

Acabam de c{)egar as grafonolas 
amer:conas «PAí:» 

.4s ultimas novidades em di· cos 
alemães «CC4USOJ..fj0N» 

Fa~nm 01 seus pedidos um urgentia 110 

Represe•••nte e o~posi•ario P••• Pot
.... 1 e c.1.a1a1 : 

Anionio 1. CoelLo Serra 

R DOS CA~llNHOS 1)1·, I· l~H RO. 8ó 

LISBOll 

r elelone : e. 1340 leleurêmas: •CONflHCl» 
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O Seu Automove1 
..-E',. de Luxo 

f)o UEt1mo h!odelo. 

E~J(J,,Q/e ~aBarnento rk_ 
é Q. 

\ 

. .\.~;r"..: .A (l r: llAL 

(_E. l"hn : 1 ""l··H .. > n ',.'\U>it:1D,, 
R.iA DA nQ,,.TA,. 71,. 1Q = L í ç!)OA - Tu.:c.10~6 

.4CTU.4LID.4DES GR.4FIC.4S 
iiiiiii 

cA' ESQUERDA• :-Foi com grande brilho que se rea
lisou na Caixa de Solidariedade dos Vendedores de Jor
naes uma simpatica festa para celebrar a passagem do 
3.0 anivercario da cu:i. fundnçdo.-•A' ESQUERDA, em 
baixo•:-'-A assistencia á festa realisada no passado dia 
3 na Junç!to do Bem, festejando o seu r7.• aniversario, 
cerimonia que teve a assistencia do Chefe do Estado e 
membros do governo.-•A' DIREITA•:-Realisou-se na 
segunda-feira a abertura do Curso de Medicina Sanita
ria no Instituto Central de Higiene_ Eis o curso inau-

gurado. 
(Foto cNoticias>) 
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A secção do retoque. 

E' assim. Com ener~a e com trabalho 
que, pela primeira vez em Portu

gal, se faz rotogravura ! Animos alevan
tados e crenças firmes, resolveram tra
zer para o nosso paiz o dilicili.mo e mo
derno processo de gravura em cobre. 
E o resto é o que o public? tem visto:-

A meHndrosa opernçllo dn reporlaf!cm. 

lim detalhe da t{Jlnj!rafin . 

A n1ontagem 
do jornal . 

• o Noticias 
11 ustrado• 
que marca
rá, por todo 
o s t! m p re, 
nas artes 
gra fio-as por
tu guesas, o 
inicio e a in
trodução, 
em terras 
luzi tanas, 
do dificili
l"'O processo 
da rotogra
v u r a. As 
nossas gra
vuras apre
i;entam al
gumas fases 
da última 
palavra na 
1m pressão 
de iornais 
modernos. 

(Cllt:lrú P.-r-relra 
da C.nha/, 

A maquina de 
lmpressA:o. 

Ot escrltorios. 

Polindo os c:lindro• de e<>bre. 
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Três creadas de setYir-Um noiyo de 110 
-Â úhimil de HustapLá-Kemal 

anos 

NUM dia da •emana pauado, ll!Da pobre ra· 
parlga, criada de ~crvlr1 a.o tr:ansp6r alc

çemente a porta de um quarto andar da Rua 
dos Sapateiro•, com uma crlanclA.ba que lhe 
cbllreava ªº' braço•, deixou·a ~scapar e a la.o
centinha vclu c•latdar·se no duro ladrilho do 
patamar, horrorosamente muttJada. Fora um" 
lratçlo de vt~10 Dr•tloo, fOra uma traquinice, 
uma travcat.utat1 um orremei.EO da pequenita, 
que por um de•culdo momenlAnco, uma negll· 
gCncle tio r•ptda coroo o retampago, a pobre 
triadi, nlo pudtra prcvtr. Que •e passou en
tretanto no cercbro cm fõgo da al!ila criada, ao 
ver a tr•gica conaequencla da sua fugaz !alta 
de cuidado'! Nlnguem o poderf escrever com 
prcc!sllo. Sabe oe apenaa que, •egundos pa•sa· 
dot, ju~to da cr lanclnha martirlsãd•, um outro 
corpo 1ui1, precipitado lf do alio lambem e 
apre1e.Dtaodo, num charco de s11guc, pouco 
ou nenbana alnala de vida. Nlo espersva que 
DIDguem lhe rslhaue, a ce .. urasse ou lhe vlea· 
•e a pedir contas da aua ncluta lmprevldencla. 
Fizera JU•tfça por ai e, hl dias, llJ[onua num 
leito da Sala <l• Obitr .. ções do Hospital de 
S. Jo•C. Do Nccroterlo, da vala comum, 16 um 
mllag.'"c a r.oJc,4 ••lvar e medico• e clrurgtõe:s 
a~o acred Iam, grralmeote eQl mtltgrcs ... 

Outra criada de 1crvlr, no Pono, repeliu uma 
•cena que, cm tempos, deu brado na Figueira 
da Foz. A ama, f11tn de lhe aturar a• ma.zelas, 
entendeu por bem deap,dl la Nlo lhe convl· 
nba. Ouviu proferir a sent•nça ~ue a expulsava 
daquela e.ia qu~, no fundo, odiava, e, logo no 
nu c1ptrilo eclodiu a ldea da vingança, vln&aD· 
ça 1elvagem, vlngac1·• torva, vingança odlenla 
e mortal Um fra•CO contendo uma solu~lo de 
..,, de a1Cdu, deallnada a lavagens de coslnba 
pareceu l dementada criatura que lhe abria um 
1orruo de cumplicidade maligna, da prstelelrs 
ot:1de ac encot:1trau. Pegou nele e despejou-o 
na panela da aõp1 que a ame havb de Ingerir. 
O reaultado nlo foi tlo completo como a •ua 
alma hedionda e•pcrsva. Uma lavageoi do ea· 
to mago, !cita a tt mpo, livrou a ILtoxlcada de 
uma morte cruel e, quanto• crlmfnou, aguarda, 
agora,. na pri•lo, que justiça, juatlç• exemplar, 
lhe IC)a felt&. 

Ainda outra criada temos aqui a retratar• 

Como ladra deu entrada no• calabouçoa do To· 
rcl Oli amo1 acui&Vam-na de ter furtado um 
brinco de brllban1u. Debalde se lhe1 rojou 
aos per, protc11ando cm ltgrlmas e bradoa con· 
lrangedorea a lnocencla. Oa agentet da P. !. C., 
habituado• ao trato de criminosos de toda a eo· 
pt:cie, foram mala humanos, acredllaram·o1. E, 
de averigu1çlo ~m avcrlgu1çlo, retiraram da 

r.obre rapariga o labtu que a oprimia. Nlo era 
adra. O brinco perd~ra o a ama cm diverti· 

mento1 e !olcançaa durante o Carnaval. Ao aalr 
da prtslo entrou naquela cua aonde a havl1m 
entregue ~ pollcla, levando na fronte o C>tlgma 
da l&nomlola. t:m moço c1persva·a ct fõra pars 
be levar a mala oade flU&Idan a roupa. Quan· 

do lhe !alaram em !Irar, abriu os llbio1 pars 
dtii:ar escapar um nlo, um olo formal •eco 
rlspldo, qui1l agreislvo. Apenas, cnqua~to alÍ 
e1tevc1 pronunciou ~te mooosilabo e saiu, lan· 
çando todo o deapre•o do seu 11tenclo aõbre 
quem lhe lanç•ra a avlltanle acusaçlo. 

Trea criadas de ser.-lr em bruto, reprc1en· 
1am tio bem o seu sexo como tres duqueam-11 
lapidada• E, depois destes tres cxempfo1 tio 
diferente•, ainda baverl o direito de afirmar 
dctdenhoumente, que as mulherc1 do toda~ 
Igual•? 

• • • 
Q cldadln albanes Juredlm Lame coata a bo

nita Idade de 130 ano•. E' um homem de 
trea aeculna, poli viveu um ano do Seculo XVIII 
papou o• cem anos do Stculo XIX e jl vai co,.; 

01 vinte e nove deste Stculo XX. E, a deapel· 
lo da longa caminhada percorrida, Cate novo Ma· 
tbuailcm ainda se encontra em estado de pro· 
var que e um homem e um bomem h direita• 
Polo meooa a sua 41tlma resolaçlo revela uma 
cortgem e um atrevimento inaudito•: c.uar-ae. 
E Dlo julguem que lol procursr noiva em ma· 
cróbla da •ua lcf•de ou parecida. Nlo aeobor. 
Re•olveu ac a colher a.s prlmlelas amoroalri d• 
uma rsparl&a de vint~ anos, por sinal bem for· 
rnosa, que, por lua vez.. declara tambem caiar-

P!Ck!RD 
CARROS DE 8 CILINDROS 

O mais elegante dos 
llfl!l!!I!!!!!!!!!!!!!!!! carros !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11119 

Pedir informações e visitar o nosso 

SALÃO DE EXPOSIÇÃO 

4, P. Duque da Terceira (Cais do Sodr~) 

AGENTES GERAIS 

Orey Antunes & e: C."• 
LISBOA- PORTO 

ae por amor com o latere11aate patriarca E 
o dueto do Gelo e da Luelra, que bl anoa fez 
luror no Eden, lendo à vida real. 

Debalde os trinetos de bom albanea, avido• 
da sua beraaça, p 3is trala·ae de um agricultor 
que tem uma situação economica bastante desa· 
togada, pretenderam embargar o enlace, levan
do o caso para a justiça, pois esperavam que 
esta encontrasse motivo legal para nlo deixar 
conaumar o acto, dando o vclholoJ11u lutcrdl
to. Expediente inutll. As autorlda ea medico. 
judlclaea, chamadas a Intervir, declararam que, 
contra o que seria Uclto esperar-ae, o homem 
catava em condições fislcas e menlac1 de con
trair matrimonio e que, portanto, poderia CJI· 
aar--1c com quem lhe dta1e na gana. E o casa
mento fez-se com gaudlo dos noivos e deae1pe· 
ro dos pre1umlve!s herdeiro•, que aulm vlrsm 
luglr-lliea os cobiçados bens C1o seu duplamente 
re1pcitavel ascendente. 

E multo -Is desesperado• llcarlo eatea ae, 
dentro dalguns mczcs. as cronicas muadaau 
doa jornaes regl5tarem uma lells cdellvrsace• 
de Mme. Jurcdlm Lame. 

• • • 

A revoluçlo que MUBtaph:I Kemal vem ope 
rando no• velhos domlntos da Sublime Pot" 

1n tem, por vezes, nos seus pormenores, aapc
ctoa lncomprcenalvels, sendo entre algunt de· 
les flagrante a lncompatlbllidade. A' clvllt1açlo 
ocidental lol o egregio ditador otom100 burcar 
a1 basca cm que dever' assentar o progrc110 
do antigo lmperlo dos aulUSca. O fez e o turban· 
te deram logar ao cõco e ao chapeu mole; o veu 
delrou de ocJltar o rosto lormoao de od•li•ca• 
e .-ultaoas; o serralho repreaenta apeoaa a re
cordaçlo de uma epoca prescrita e a mulher 
turca, cmanc;pada. mo1tra u perau, pinta 01 
lablo11 corta os cabelos, vac ao teatro e ao cl· 
nem11 e noa eh.is das cinco, mo1tra a deaeo
volturs de qrr.a parisiense ou de uma new·yor
qulna. O velho Maomet, I• do seu paralz•, de· 
ve estar bastante furioso com tae1 lnovaçlSea, 
vendo as mesquitas deserta• e 01 danclng1 
cheloa. 

Contudo, nessa crande reyoluçlo de Muala· 
ph' Kem1tl.. uma coisa agora sur1e, com a qual, 
o Proleta deve esfregar as mãos de contente, 
conaldersndo·a como um autentico ca11lgo para 
oa descrentes. E' uma verdadeira arremetida 
de nacionallomo feroz, como doutrs nlo b6 me
moria em tempo e togar algum e em llagrantc 
contrute com a grande maioria du medtau de 
curopelaaçlo promulgadas ate hoje. A aaaem· 
biela nacional de Aogora acaba de aprovar por 
e1magadora matoria-nlo loasem aa malorlu o 
mesmo em toda a parte-uma lei pela qual os· 
funclonartoa publlcoa, clvll e m!lltarea, llcam 
Inibidos de C<>Dtralr matrimonio com eatnngel· ..... 

•O• turcoa pars aa turcau e uma dlvlH que 
flearA na história como a de Monroe. E a medi· 
da tem efeitos retroactlvoa, porquanto aerlo· 
demhldoa torlea os oficlaes do Exercito e AI· 
mada e lanclonarlo1 do Mlnlsterlo doa Negocio•• 
Ellrsn&elros casa doe com mulbere• eatrsngel · 

ra•, a nlo aer que lmedlatamente requeiram e 
obtenham o divorcio. lato para alrunl vac aer 
mal1 doloroso que um Imposto de aalvaçlo pu· 
bllea ••• mu hl que obedecer, pola com dieta· 
dorca e ditaduras nlo se brinca. 

Aa mulheres turcas, porem, eatlo de melhor 
partido que oa homens. Elu poderio eleger 
marido que nllo seja compatriota 1eu. A lei nlo 
lhe1 nega case direito e multas baverl que, nlo 
16 uaarlo, como abusarlo. E em meteria de 
abuao, quando para 1 .. 0 lhe dl, a mulher, aeja 
turca ou nlo turca, nlo deixa o 1eu credito por 
mlo1 alheiu. 

SAUL TOPASBA 
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A eorr&SPtmtf~1da s6br1 .sla seeç6o p6tú ' " diri
R•da a P1r1lra Macltado, Gt-emlo Littrdrio, R110 

lu1ns, n.0 11· 

N.• 46 PROBLEMA 
A. Marl 

i."' prcmio-/J/1 Sch;,•albt 19,iS 

Pretas (6) • ~.~D-~.~ 
[fil li • l. t: •• 
• • on . .,. •• , •• •• ·')··· • • • • Brancaa 18) 

M•tt em dol• llDCU -~· 
Soluçlo do problema n.• H 

cNtun•• ako e K ru9,loff) 
10-f1 

So/u(!/on/5ta•-C. E.ltutcrio d'Atmeida, e }'.\uimo Jor .. 
dlo. 

e H A RADAS 
SEOÇAO CHARADISTICA SOB A DIRECCAO 

DE •VISCONDE DA RELVA• 

':J oda .,. :'Jt-rts/ond""'" ;1lallva a esta s1eç60 d1v1 
.. ,. md•,.ratfa " .4..,•fico J. L. Collho, Rua V. 

P1dro ii'; z&-LJSBOA. 

ANO 1-N ·º 48 M A R ç o, TO 

-4 • TORNEIO 9 2 9 
RESULTADOS DON.• 4; 

Produloru 
()t:rADRO DE DIS1JNÇÂO .... ~~~ .......... ~~~~~~~---· 

[ 
RUI SEVERO 1 

N.• 3 10 Vo101 

N.º t, de c$1id11>11lt• ... , • , , • , •• • , 
N .º 2, de •M~lro• .• , ••• 
No 10, de •Africano>,. •••••• , ••.• 

2 Voto• 
1 
1 

Vldfradoru 
QUADRO DE HONRA 

A. D. MElRA-AFRICAt\O 
JOTElillRA 

Com 20 decifrações - Totalidade 

Qr:JADRO DE MERJTU 

CAPITÃO BOCHE, t7-IRMÃOS GA 1 OS, 
10 FRANCO ACIS, 14-JOÃO COLORAU, 
14--LAURITA, 14 •TANACRA, 14 .. TREM· 

I PE, t4·FONTELISIO, 13·SOBA DA TOR 
RF, 13-~llSTER MISTFRIO, 11-MA· 

NUELA R. MOUR.\O, 10. 

OU1 ROS DECJFRADORES 
CôUbrJ, 9-Artlnily, 7. 

Dtdfraau 
l Hon,ado 2 Porqu1-5 A91 ROSO-~ A UPtranc• .. ,, 

o aonbo d~ hom~ acord&do-5 l,,tterato-O A, ama. 
•Pflo. Amerfca, t1l1a, óca. a-7 Mac•co. ª'~''· e tP•. 
aia. ca, n 1 Oramata '-rata-9 Dat•·dt .. rlo-rD Atrito 
-li Frlirlo -12 Pu5&.lri9;a-ll Aroe-lra-U Tedloao-•5 
E'x•c l lflc.ado-16 Ag1danh,.dor-J7 Qua1lmc-do 00 lK Ta• 
ramela-1~ Taram4-9.) Tate. 

BICtJDAS-N.01 4 e IQ, resptcth.•ementt dt ,.Chh.·• 
~ alolt• e •Rtoandof·, com 4 decifredcrt1 C:l'ldl umtt • 

OEl\TILRZAS-"Soba da T6rre• dccilrC1tt 1 ct1a1rn1ht 
que Don X• lhe dedicou. 

Malr• 
2 

POrto 

P01eo 

CHARADAS EM VERSO 
Pt'dl o Oe.ua, •duas oe1~s•, 1 
1 'nia noh1a com dJ,..heirc1; 
Mft" p82'fttram jé dez 111tSCJ;, 
E .. u sem cheta Ioda solteiro . 

1'1fe a audtici.a de Pedir, -2 

~\r:s~ª:~~itia u~oªa:::ri~fr':~• 
Porque \tfu que eu qu'rta a m••••· 

Oh 1 tral~Jro destino, 
Paz de mim homem caiado, 
Qoe em troca. uin liocfo naenfoo. 
Tt dou p•rt: teu efilbado. 

CHICA SALOIA (T, E.I 
Fol na orri!a, fol ao "eielo.-2 
A •mlll•«r• do l:laltatar.-2 
~pó• muito sacrfffc.Jo, 
A u.m cdrure foi parar. 

MISTER MIST"-RIO 
(AO confraa. •Cblca S1lol1•) 

~::O:u':: ~~~~"b~1g~fea~ -3 
São poderosos dlEUCaotts 
Dum bem que eu tanto amara ... 

Cem1a P•n.a n a1inha dor, •• - 1 
V~r frustrado o meu lnt'-nlo 
C~ue p'ra mfm. é um sofrimento 
Para n;c matar. O meu amor ... 

:!AIDAl'LIS 
J:.NJGMA EM ~'ERSO 

Forma lttru repeUda 
E1t• enl~rn• pobre e chocho, 
Cujo \'er10 sem medida 
Moatra bem se.r todo co..ro . 

A. D. MEIRA !A. C. P. ll. 
CHARADA!:. AUXJLIARES 

-Par-Balt< 
-Pe-Paacada 
-par-Roubar 

Q~e.ro ;lt CtJatAct-ot. 
l.laboa 

" -•-Del:lk ARTINIT\' 

t~IJl>Oa 

-a-cM.ulher-. 
:::.?p:i:~es n41ote.t.af 
-a-e.a 

Multo pre.1umid9 

CARDIAL DB VIONV 

1 oda a eorrupondmcoa ri/1rcnl• a <Sla •1<ç60, d#t11 
UY t1rolada a Arlur Ftrrdra Sanlcs, paya o • No

tlct'as lluslr'ado•, Rlia J). p,4,.0 V, 18. 

PROBLEMA N.• 38 
de Anl?nlo Jo• .. de ~!Ira 

Prete1 2 O. e 5 p~dt111. 

!!!!!!!!!~ 

••••• g •••• º·º· ··º· o• • •• ••9••• • •••• .. •o•o • • 
Branca• !l o. e O pedr11. 

81em 11 brancas e szaubam • 
O iiroblem• publicado oo ultJmo numero f1•i·no• ea 

\'l•do pelo Sr. Pab1an". 
O problema hoje publicado e ptlo 1utor dedtc1do 10 

Sr. Mlrio Oominaos Perelra. 

7 
CHARADAS EAI QUADRO 

Alimt"G.taçlo .. . . . flestcndedtr dt Malom• 
elnatrurriento • 

Lh~boa 
~ . Artole• 

Rebuc.acto 
"' • Modo ~e 1nd1r 

.. • .. Tumor 
.._ -... N•\'t1lar 

COLlllRI 

s. J. de a..... 801'A T'IA TORRB IA. e. P. K.1 
CHARADA SJNCOPADA 

Todo o hóml'm nrosstlro ~ 11lol•mlo.-s-2. 
Ll&boa APRICANO (A. C. P. ll.) 

IO O hol1ttll1l que. tt.m Irai<> "º"' o d(t1/10 rOCt•lleu uma 
~elo grarlflcoçllo.· ~-'J· 

Matra XIOATO (T. E.) 
CHARADAS NOV1SSJMAS 

(ll~aDOtuUndo ao con/rod• •balurno•) 
U Por ser uma ~•soa aimt>ldrla alo Unha t.-r.çdO 
de; inubllu1r as a!Jóbadaa: aszora ·•cJo que procedi tf>. 
ltlmmlfl.--1-'2. 

Barc•ttn• BRITABRANTEll f" C. P. B.I 
12 Ao dar a se:a.aada CQllfQda notd um dr,.1/0 iqtte 
me debcou embaracado.-'l-2. 

Lt1to1 CAPITAO BOCliB 
15 Prepara-te-. ~ tHUD comb•ttr • ab/1'ra~do41-1 

Oala CONDE ::lABUOO 
U Olha que dbse lado et!J am •mPICOrdO• l -:r-t. 

Oelraa • JOÃO COLORAU 
l:S E.1t4. 'ttlho do uso o livra tm qut> '"-'.-O>.-l-2. 

POrto RBNANDOP 
TERMINA COM O PRJ!~J!NTB NUMERO 
O 1,o TORNEIO OBSTA SBCÇÃO 

Drogaria e Perfumaria 

Completo sortido em perlumarias dos 

melLeres laLricantes. 
V. Feijó, L. DA Colossal sortido em Especialidades 

Farmnceuticas nacionais e es•rangei· 
ras a pre~os muito resumidos. 

O\ Rll'ES-JOALHEIROS 

AL V AREZ & C.A. IRM,\O 

R U A O A P R A T A , 2 2 3-L 1 S H O A 
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Alf.11!.'•< . ,, 

CO~fO SE REGENERA~!, PELA DISCIPLINA E PELO 
TRABALHO, OS MENORES DELINQUENTES t::ll: 

PERIGO MORAL. 

Q Coleglo de i:,. Fiel! Ha por af, atraves de Por:ugal in
teiro, multa gente que se recorda do anti~o colegio 

de Louriçal do Canipo. que os: Jesulta~ con"lru1rRm· -nli, 

Dr. Rainoa 
Prelo, ,O,rcctor 
do Refocmato· 

f~I). 

numa dobra d.A C4'rdunho, cm logar- privilt:tiado, cncre !loreetos e 
pomares viridentc:~-para educação de rapote~. E n1uitoH-por 
centcn,,s ae contam foram os rapazes ponugue$CS que frequen· 
taram estte e"tabelccimenlo Ge educaç!\o-hoje holnCnH, alguns 
dos quais ocupmn lug1res de de-staque noR v;,,rioR dcr>artiuncntos 
do vida pt\hlicn nucicmal ... 

Pois o nntlgo Col~gio' de S. f'id1 extincto np<ls • proclamoçllo 
da Rcpublica-co111 n expu lsão das orden.; r(;llp;lo~1u1-trnn,for· 
rnou~tiie noutro inKtitulo de cd.1cação qué constitue, prln suo org~ .. 
nisoç4o e pelo KCu alto objeetivo inornl e &ocittl, u1n ju~to 1hulo 
de glorln. do t·cgin1en republicano. !\iodou e nomê, poi~. en1 ve~ 
de t:ol~gio, pa .. !')OU a chnn1ar-:te Reforni;uorio d!! S. Fiel, quf" faz 
parte de»a .. dntir4vc1 obra <;tte ê a Fedt>raç.ão N.u.~ional de Pro
tecçAo l Jnfanci..t. De facto, e Refor.naturio de S . Fiel. ,.upcrior· 
mente dirigido pela alta compc:ttncia &ecnica e pcl~ dedi<"ação 

O Dlreetor1 sub-director e 
o corpo docente de S. Fiel 

Secção A~ricola: Scrrnndo lc• 

nlut. 
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carinhosa do sr. dr. Jo~~ Rnmo~ Prelo antigo nliní~lro O terno de 
da justiça e prc .. idente de ~1inis1crio1 dn Repllblica , é 
um mod~lar t::.otxbi:lectme1lto oCici:tl de protecção à infan- corne teiro:1. 
eia. Ali vivem interno.dor- perto de 100 rapuzes que a 
Rua-cescol& de crirnt~~·. nu frn.,.c lapiliar do saudoso 
Padre Antonio de Oli\l~lr~ -ur1·;1!'ftou à vadiagem e ao 
vicio, ou q\le os tnras hercdlutrla°' ou ntá,·icps de familia, 

'OS proprios e;; ·o~ do lar e aa 1,é~~ima1 circunfl.tanciu do meio sociat 
levaram, u1n dii..1 ao Tribun& 1 dal'I> .. rutorhdõ, onde foram julgados .... 
Silo rnenores delinquente•, f':m perigo tnurt.t, que reavalariam ioevi .. 
tavclmcntt! par:.. o a.bi!imC>_..abyt.!'tU!\ aby11sum invocai.-, se o E.s(ado,. 
numa sã cruzada de profilu:ia moral e •ocõal, 01 nlo1Í•e<se recolhido 
e, recolhendo os, o.s nlo tran>!ormauc, pclu discjplina e pela acção 

DislribuiçAo do rahJo, 

rc,,,u .. uaf4o ""P•lini& JO) 

Cinco cmprcgudoN, t.:X·intennos de 
s. l'iel. 

• Oficina de 

lunilt:trCJtt• 

• .\nt.,,n1o E'plrito S•nto, hói c1nquerPa .l t.J ... hpt1• 
grufo do •Oi:i.rio de Notiria~. foi, no dia 27 d~J 
m~s de fc\·ereiro1 4t.l(racíado pelu Go,·eroo d' 
Repúbliu com a-t insigni:t-; da orde•n de ~terito 
Agrícola e Comerrial.-t •Clicht J. \I, Hlbciro•). 

O pianista Jaime Silvi:t. que no seu ultimo con· 
~rto «firmou os :-.eus grand~ recur'°" de 

ani..'•ta. 

O t\rtista cintmatograflro Aatonio Uuane-ir· 
mão de Artur Duarte da l'. F A-que ao cine
ma nacional tem dado lodo o 5CL1 e:-forço, • o 
papel de \ntonio Dominguc• no filme cQ. 

olho, d. ,\ln">. 
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O COLÉGIO DE s. FIEL 

prollcua do trabalho, <m homens tltclt a si pró· 
prloa e tltel• l aoclcdadc. 

• 

quebra de dltclpllna. E ao vt-101, uslm, traba· 
lbando oa aprendizagem doa mal• variados 
mcateru, nlocucm os julpd anormais, delln· 
quente• cm perigo moral-e alguna deles teem 
1cu cadastro e fonm crimiaoso1 ... 

mam, no coojnncto do1 l11ternado11 um grur,o l 
parte, caratler!atico. Nlo perderam a l11qu ctu· 
de do• gesto•, as maneira• eacudldu, a •gtrl» 
da linguagem, 01 trcgeltos e os espru-c os 
1cua olhos. brilltando, 1(0 alegrei, mexidos, 
prcacrutadores. Tecm graça-a graça do• ur· 
dlnu• de Lisboa. Deatacam-1e. Teem uma pcr
oonalldade caul ii:enerln-<: nlo do do• piores 
de 1uportar. Lembram aquelas ave1ltaa loucas 
de alegria, travessas, arguta•, que 1e riem do 
.:c1pant.alh0» das searas e arreliam 01 lavrado· 
rei, n quem roubam o mUho e a ccnteto daa cl· 
ras .•• Prendem· nas? Que Imporia, se continuam 
a cantar doidamente, alegremente? ... 

• • 
E' o Rclormatorlo de S. Fiel uma bela Casa 

de trabalho e de educaçlo, com suas oficina• 
pr6prla1, •&tcllcr1•1 1al11 de aula, e terra de 
amanhar e cultura. 94 rapau1, desde os 9 e to 
ano• 101 16 e i 71 rapazes vindos de todo o Pal1, 
m11 '"peclalmcnte de L11boa-ventre prolifero 
de ml1erla, de degradaçlo e do •!cio cm que 
as cla11c1 pobrca, famintas, crescem e me· 
dram-e•tlo entreii:ue• a uma disciplina peda· 
gó&lca modcroa e 10 labor metódico da apren· 
dlug<m prollulonal-basc da sua reeducaçlo 
e e1cola de aperfcl\Oamento dm seu1 caractt· 
rea. 

lntereauntc e 111lltlr ao funclonamento de&· 
te admiri•el t1tabcleclmento olfclal-dcsdc o 
romper do 101, l hora do levutar, atrave. da 
faina quotidiana no campo e r.aa oficlnaa, h 
aulu noturnas. Todo o dia os fnternados e1tlo 
ocupado•, a 1ua atcoçlo entretido pelo trabalho, 
fiem entre t:lc1 haver um Incidente, sem uma 

Ao lado do clcptomano, de olhar c1trlblco, crn
oeo aogulo10, um rlctus re\'elador de criminoso 
nato, tr.balba o sád.Jo, o cardlaa• dos jornal• 
que 1e habituou à cgandaia• e que resvalou na 
•enda do crlm<. E trabalha ainda o filho do fa. 
mllla hone11a, o rapa>: que recebeu cducaçlo 
C'-ntCrad11 perfil insinuant~1 maneiras dcJlcadas, 
qu~, num deavárlo-às mil e uma portu que o 
soclcd1dc abre aos incautos-, 1tc dcl:a:ou sedu .. 
1lr pela llu•lo da libertinagem ... E todo1, 1e· 
J•m quaf!i forem rs suas asccndtnc:las, ricos e 
pobreo, orllo" lilhos da róda e do amor· pecado 
ou .folho• do lar cristão e do amor-legal-todos 
se Jua•am, convivem, Irmanados ptl.a sorte, fc· 
lllc1 por vuem diante de si desabrochar um 
futuro novo-um futuro de trabalho e de bon· 
radu .. 

Mu ... etta •prisão• dos cardln&1• e de todos 
o• seus co!Dpanhelros do Relormatorlo t nc· 
ceulrla-t a sua própria liberdade futul'll. Se 
nlo fOs1e o Reformatorlo. pobres dclc1. o iCu 
Um seria Inevitavelmente o cfirccre. At,im, 
reabilitam·•• moralmente e 1ocialmca1e e mui· 
tos deles serão lmanhl opcr6rloa hone&tos, 
homene de bem-como o 110 boie al1tuns do• 
antlii:o• Internados que ocupam no Rclormato· 
rio cargos de responsabilidade, funcloolrloo 
que do ftl~es e cumprldoru. 

• • • ARMANDO BOAVENTURA 
Hl· 01 traquinas, azougados e hi-os 1lmplu· 

humildei, obediente•. Os «!llhoo da Ru .. for, (Fotogral.es do auctor) 

vou dizer-lhe uma coisa muilo confi
dencialmente: Os dever~ sociacs causam 
muitas vezes cansaço ligado com fortes 

dÔres de cabeça. 
Nestes casos tome, com toda o confi
ança, Cl\Fll\SPIRINf\. Não sdmente 
alivia as dures, mas lambem anima e 
rclresca ao mesmo tempo, sem provocar 

, clcilo desagrada~-el algum. Não preju-

c
dica o coração rem os rins. 

embalagem origi~al conhece-se pela 
cruz .,Baycr- e • Clnla azul e branca. 

Jl.:ão aceite comprimidos soltos! 

~ ~1'S''~ B 

@~~BAiER 

HOTEL Al'IERICAIO 
StTUADO Ili POllTO 1141S CEllllAL Di CIDADE 

UCNTv .\ ESTAç.\o DO ROCIO) 

Rua 1.º de Dezembro, 73 
Muito contortavel 
Agua corrente 
{)Jdr1t ft1B M ro<Jo>J O -1 ·te. 

Casas de banôo 
Cosínôa excelente 
Preços moderadcs 

Proprietárto. CECILIO FERNANDEZ 

CIJSACOS DE PECES 
A MAIOR COLECÇÃO DO PAIS-CORTE IRREPREENSIVEL-PI!:· 
LES DE 1.• ESCóLHA-ACABA!llENTO JNEXCEDIVEL-FORROS 

ESPECIAIS. 

CRIA(..ÔU. D1" BERNARD /:. P/CHO!v 
MOLDES EXCLUSIVOS DE PODSELVER 

PREÇOS SEM COMPETENCIA POSSJVEL 

RUA DO JARDIM, A ESTRELA, 18 

OEl'O~I IA~lO 

R melhor nournade 
do ano 

1.ap1sciras com 4 c:Gre~ "' 
quaia l slu dt' tQpl11. 
lndu.pcnsovcl " tCJ\IOti. 
Quereis tomar nOt\\ff l'tt• 

'º· Quercl!J c:mc11dt1t? Uncat· 
n•db. 
Querele. saUent:u1 A1u1 . 
<.Iuerti• u111nar' \'iult1a 

PRl:.ÇO 1:.~C • .1:;1111 

BENARD GUEDES, LTD. 
CRUCIFIXO. 75. 1.1 - LISBOA 

NELSON LI N E 

__.........._-
~~ 
O• novos e m1g11fl.:os paquelr:. 

cll 1 G H LA N D M O N A R C lh 
01! li~ TONEL,DAS 

t!3Pt!RADO A 8 De AIJIUL /; 

•li 1 G H LA N [l C H 1 E F T A 1 N• 
DE ll::-.00 TONELADAS 

l;'SPEIMDO A :!li DE .llA/O 
}'ara: La• Palmn, Rio de Janeiro, Monlevldcu e Bueno• ,\lru 

Jayifo d1 /YlllS dt 2.• cat1g0Yio 
O novo • m1gnlllco paquete 

cll I G H LA N D MONA R C li• 
l"Sl'li/IADO .1 I DE ,lf,tf/('0 

Parn: Vigo, Boulogne e Londres 
Para car111t e paetnsiena de prlnte!ra, intermediuria e ter ~Ira t:lalltfl"· uotilt ccim 

OS AliENTES 
Em Lisboa-E. PINTO BASTO & C.• LTü 

A•enldu 2·\ dt· Julho. l-l.º-Telt-f5. T ,, Ol· "C<:Z·' lu3•?ll 



• 

• 

N.0 39 = SERlk: li O NOTICIAS ILUSTRADO= PAG. 31 • 

Que alegria vêr-se aliviada de 1a1s so

frimentos! A vida é outra sem esse 

sofrimento periodico do organismo (e

minmo. causa de numerosos desgostos 

;or dar malestar e mau humôr. 2 a 

3 comprimidos de \leramon por dia 

não provocam o mais pequeno efeito 

sccundario desagradavel e restabelecem 

o bcmestar geral. Tubos dt• 1 O 
e 20 comprimidos 

de 0,4 gr 

MUSICAS E PIANOS Lave, undal11corte1 seu cabelo na 
f.RNS7 

I~~~· KRAUSSE 
GramofoHu, 
discos IÚ Iodas 
'" m"''os, ,,,,. 
'"""'"''º' d• band• • or· 
qudtro, acuso. 

rios. 

ÜtvltlfH-U /'1· 

Academia 
Scien4ílica 
de Beleza 

didos d eobron· L;;Jf.9!1•i@ 

SEM~;~n~~Vl~AllES 1AVENIDA,35-LISBQA 
SOARES & VJA NA, LIMITADA il lelelo•e Ili. J64t 

R;;;U:::::º:º:;;L;O;R;E;T;0;1~5=o===t=I;S;B;O;A;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;:;;:: 
P 1 1 R O n .~ X 

Candeeiros dcsd e 
xsstoo •• contos; """' a 
6ooo velas. Consumo 

So, por hora 

Qualquer oetro/eo serve 

t2•·RUI DO IRSEllL · 1. • D. 
LJSBOA-1 ELEFONES C 'JJ• VO 2110 

Uma boa luz e agradâvcl 

temperatura dao alegria, 

vida e conforto ao lar. 
Foi:lo Calorllcro 

65b 
Eonaumo ~ 1 litro 

em 6 horaa 

H1J1, ba Jã 52 l1c1lld1des em que a llu•l11cã1 •õbllca 6 feita 1 
PETROMll 

PEÇAM O CATALOGO N.• 118 

~ -~ 

~f-/Â' :11. ' 
Uma corrente dar-
e no dia sc~uinte V. tem a cabeça 
pesada. não se sente bem. Está-se 
a d11u11ci.ir .. cm duvida. uma 

constipação. 
Previna-s1: contra perigo~ ulteriores 
e lom1: logo 

Comprimidos de 

.Aspirina 
que inlluem vantajosamente na per· 
turbada circulação do sangue. 

Peça ••mpru • •mbalogem origíruil ,...,.,. 
com a cnu . ........ e a cinta 1iul 1 brcnc• 

NÃO SE DEVEM IMPORT l\R DO 
ESTRANGEIRO BILHETES fOSTAIS 

ILUSTRADOS DE TURISMO 
PORQUE .e fa<rm em L'•toa, 
na Oco11:r,v1ua Limitada - Rwi 

O. Pedro V, 18,-mu..ito mai11 

bar•IO•, maili pcrfcltoi e m•I• 
depre .. a. 




