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ILUSTRAÇÃO 

Ég 
A TENTAÇÃO pas CRIANÇAS! 

Uma caixa de TOBLER'S TABLETS é 

para elas um brinde precioso e sempre “precioso e sempre de- 

sejado, porque contem um variado sortido 

das especialidades de chocolate que elas mais apreciam 

Fabricado na Suíça com produtos rigorosamente 

seleccionados e por um processo especial que o torna 

muito rico em vitaminas, o Chocolate TOBLER não é só 

uma deliciosa gulodice mas sobretudo um alimento con- 

centrado dos mais completos. 

À VENDA EM TODAS AS BOAS CONFEITARIAS TN RSS 
SIDA CERA GRITA RAN j REL SE ra É 

AR 

É 

L € SMITH 
€L € SMITH & BROS) 

  

  

A MAQUINA DE ESCREVER 

QUE, PELA SUA RESIS CIA 

E RAPIDEZ, TODOS PREFEREM 

CADA BARRA DE TIPO TRA- 

BALIIA COM ROLAMENTO DE 

ESFERAS 

Pedir catalogos e detalhes aos represen- 

tantes exclusivos para Portugal e Colonias   
  

THE MODERN OFFICE Lro. 
107, RUA DO ALECRIM, 109 

TELEPHONE Trindade 66  
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Cada escrilório precisa organisação !! 

TIRA 100 COPIAS POR MINUTO !! 

O DUPLICADOR 

“D,. GESTETNER” 
O melhor duplicador do Mundo póde ser 

nos dois casos de imensa utilidade! 

PEÇAM DETALHES Á CASA 

A. GESTETNER, Ene Rua da Conçceição, 

  

  MAGAZINE 

BERTRAND 
  

ILUSTRAÇÃO 

Todo o negocio precisa desenvolvimento !! 

SRATPEE 
A maquina de escrever mais resislente, 

mais perfeita 

e mais garantida no. seu funcionamento 

Rua de Passos Manuel, 249 — PORTO 
Telefone N.º 1081 

125 — LISBOA 
Telefone: Central 320 

  

EXPERIMENTE 
VEIS SEJA QUAL FOR A MARCA 

TODOS OS AUTOMO 

E O PREÇO E NÃO ENCONTRARA 
NENHUM, ABSOLUTAMENTE 
NENHUM, QUE REUNA AS 
PERERITAS QUALIDADES 
DESTE AUTOMOVEL MO- 

DELO 

PARIS 
para as 

Bate todos 
os “'récords” 

COMO O MAIS SILEN 
CIOSO, O MAIS VELOZ, O 
IAIS CONFORTAVEL E 

UNICO NA RAPIDEZ INACRI 
DIEAVEL DA SUA ACELERAÇÃO 

HOJE NÃO EGUALADA POR 
MA OUTRA MARCA!!! 

MODAS!! CHRYSLER 
para os 

4 AUTOMOVEIS!! 

      

OR AOS MELHORES 

   ABERTO CAMARA ANGEL 
America Stand — Lasnos Rua de Stº Catarina, 130 PORTO
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  Lave, ondule 
e córte o seu cabelo    
  

    
   

    

     

    

     
     
     

   

   
    

   
      

"NYTHIS,) — 
Parfum de 

GELLÉ FRÉRES 
Paris 

TODD 
MAQUINAS PROTECTORAS 

DE CHEQUES 

po 
— 

[o ctsttos irao o] 

Modelos s para by 3 Ea 

[eocanaro mo | 

esc 
    

SSENCIA 
DE ARROZ GONÇ BIC VIES 

do Carmo, 10 

  

LISBOA 
  

  

PARA APRENDER 

RAPIDAMENTE 

GEOGRATI LA 

Compêndio de Geografia (iri- 
dos     ciação geográfica — 1.º class 

liceus — Preço 5$50 

Europa, Ásia, Australásia, 
Africa e Américas 2 classe 

dos liceus — Preço 7550 
Portugal, colónias portugue- 
sas, Brasil e Regiões polares 

lasse dos liceus — Preço 8550 
POR 

LUÍS SCHWALBACH 

NUMEROSAS GRAVURAS 
E MAPAS A CORES 

  

À MELHOR DE TODAS 
UNICOS IMPOR TADORES 
Est JERONIMO MARTINS &FiLHO-ISBOA 

Pedidos às Livrarias 

AMLLAUD E BERTR         
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GOODRICH 

O PNEUMÁTICO MAIS 

RESISTENTE E DE 

MAIOR RENDIMENTO 

  

  

  

  

  

AGENTES GERAIS: 

OREY, ANTUNES & C* L* 
4, P. Duque da Terceira 59, Avenida dos Aliados 

LISBOA PORTO 
     

OS MAIS PRATICOS E RESISTENTES 

AUTOMOVEIS É 
E DIVERSOS TIPOS 

MNCARRO UTILITÁRIO 
APARECERAM OS MODELOS 

DE 1929 

  

  

   
    

    

INRGENTES GERAIS: OREY, ANTUNES  & CALDA 

4 Praça Duque da Terceira — LISBOA 59, Avenida dos Aliados — PORTO   
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ias 
IA a: Os ele- 

mentos 
que cons- 
tituem o 
Equipa- 
mento da 

Luz são 

construi- 
dos com 
rigorosos cuidados, garantindo um fun- 
cionamento isento de cuidados. 

  

Rei INTANTE : 

Escritório Técnico Roberto Cudell 
PORTO — Passos Manoel, qr 

    

NS (á , 3 

A SAUDE E ALEGRIA 
DAS CREANCAS 

FARMACIA LEMOS E FILHOS 
PRAÇA CARLOS ALBERTO -29 A 31-A-PORTO   

  

     
  

dois Sinfomos 
Sº Nao eng qro 

  

OS 6 O ça ai esco 00 3 ai 

LEIAM 

O mais discutido dos livros 

E sStiS CRISTO 
EM LISBOA 

OBRA PRIMA 
DE PENSAMENTO MODERNO 

POR 

RAUL BRANDÃO 

TEIXEIRA DE PASCOAIS 
PEDIDOS ÁS LIVRARIAS 

MULA DE BER BRAND: 

Chiado, 73 e 75 LISBOA 

 



      
   

  

    

     

    

ILUSTRAÇÃO 

Gacfinrd 
SÓ FABRICA CARROS DE 8 CILINDROS CS CONGO 

O MAIS ELEGANTE DOS CARROS 

  

PEDIR INFORMAÇÕES E VISITAR O NOSSO 

SALÃO DE EXPOSIÇÃO: 

4, Praça Duque da Terceira (Cais do Sodré) 

AGENTES GERAIS 

OREY ANTUNES & C* L” 
EISBOA=+PORTO
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PEA     

“Asturias    
   

  

   COM à excepção do seu barco irmão, é o 
maior barco a motor de carreira existente. As máquinas do “* Asturias ”? devido a funecionarem pelo mesmo princípio que as de um automovel, ocupam apenas trez quintas partes do 

saio se fossem movidas a vapor, e as suas 
e de pouca elevação estão simplesmente 

leito de aparencia e não por que realmente 
Esta economia de espaço dá margem a maior amplidão de accomodação para os passageiros como raras vezes 

se encontra salvo em paquetes gigantescos de carreira 

    

      

   

Grandes salões publicos e “ halls "” extendem-se em todo o comprimente e largura do navio ocupando o espaço, que em um vapor, é tomado pelas caldeiras, entrada da chaminé e ventila- 
dores da casa dos fogueiros 

as viagens transporta o “* Asturias ” enormes 
Horniman embarcado como carga para 

do Sul, sendo muitos os centos de 
rem em viagem, pois bem sabe o 

a em que clima fór, nada ha que 
em. vindo como uma reconfortante e extimulante 

          

    

  

chicara de 

CHÁ HORNIMAN 
A casa Hormiman fomece todos os Estabelecimentos de importância e goza de fama na Grã-Bretanha ha mais de 100 anos, O Cha Horniman prepara-se expressamente para V. Sa, do mesmo modo que para todos os paises do mundo, em recipientes de diferentes tamanhos, escolhidos conforme as necessidades do comprador. 

    

    
  

             



Pd 

composição E IMP PROPRIEDADE E EDIÇÃO: 

| S ER A AO AILLAUD, Lº* 

JOXO DA CUNHA DE EÇA 

PUBLICAÇÃO QUINZENAL 
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esta derradeiros 
31 de Dezembro, 

iscrevendo 

    

clarões do sol de 
da graça d 
um Juizo do Ano que vai em 

a, eu fôra um previdente sar 
de tem 

nêste ano 
, leitores,   le 1928, bem estaria aqu   

  

se, por ven- 
    

   

    

    

pose corações ! 
or destas re 

  

ras 
  Água, sobre estas ribas 

nas de tão amo 
bilita 

  

ável beleza, nem por isso 
4 vestimenta 

s, ou à enterrar 
  » à envergar 

  

e cheia de estrê 
sa o carapuço bicudo que cra de cos. 

tume conceder à figy   a principal de todos os 

    

rios perpétuos... Dado porém que assim 
nha- 

assertos € adivinh 
    1 por isso cu g        
    

     ções, por tal fórma clas teriam de ser banais 
e comesinhas. O próprio senhor de La Pa- 
lisse, confrade ilustre de todos nós, diria 

  

exactamente e com à mesma poderosa verdade 

  

aquilo que eu e os leitores pensamos 
Este 31 de 

o de anincia a repeti 
gicomédia anterior : 

gulidos pela voragem 

do ano de 1929. dia Dezembro, 
marcando o ter   

da mesma tra não di-     
s irmãos e 

do Passado, nem tão pouco serão disseme- 
lantes os dias que vão surgir. 1 

  

oco a tal 
respeito certos versos daquele pobre e des- 

  

venturadíssimo Sá Carneiro, versos dos quais 
meio Portugal se quiz rir mas que, lembran- 

  

do as construções hegelianas, me dão a visão 
do que foi, é e há de ser... 

    
  

  

uer cont à d'intermédio 
Pilar da ponte do Tédio 

Que «ui de mim para o outro. 

    

     

  

Já veem pois os leitores que, em taes con- 
dições, o ] Ano, tendo de se limitar 

para ser verdadeiro —- às cotidianas verifi-     
1 experiência tristíssima, por for- 

ser algo de consolador e 

  

ma alguma pode 
nobilitante... Os dias continuarão a ter vinte 

atro horas é, teóricamente, o honsem di- 
8 de trabalho, oito 

recreio « terem 

equ 
vidilas 1 
de 

  

  á em 3 oitos:      
sono e oito de     
        

     

    

  

  

os os fieis aliados ingleses e com uma 
nova adição: cight hours to «work, eight 

play, eight hours to sleep... and 

  

gs a day, Quer dizer 
taberna, traduzido tudo em ver- 

Ezequiel de Campos. As 
des reivindicações sociais continuarão 

3 voar de sonh 

  Andria, 
pândega e 
áculo pelo sr 

     
  / 

propa- 

  

s de ouro as cabeças de 
no interior da 

um machaca 
i Tomás de palavras fran- 

  

gandistas e ouvintes 

  

muita léria, um E 

    

DA QUENTENA Ap DA EDRISICATES ITD CTO RT DTO 

  

ciscanas e acções que marcam pelo arrojado 
da antítese e da contradição... E será mesmo 
de harmonia com tão preclaras virtudes que      

  

tinuarão a onvir os nomes fal 
gicos de Locarno, Genebra, Versailles, 

Trianon et cortera, enquanto o i 
Kellogg « 

nso terras e gentes da Gália. 
no a falar em es- 

Alemanha, enque 
do pela Anschluss 

Alem: 

os leitores co 
  

    aliano se ri do sr. 
de esc   

  

migos da guerra co rã 
tender a 

- tre 
união da 

  

  

to O 
      

    

Nastr 
vos na mesa — 1 

ia à desata    
     pacífico sr. os. polacos 

que, se êles se f 
norias alemãs, o seu país abandonará a gran 
de f da Sociedade das Na 
Como vêem os homens não m 

como poderiam éles mudar se, no fundo... 

  

em finos a respeito das m 

        

    
larmóni      

homens 2 

  Assiin, 

  

'omédia prosseguirá e com isso 

    

   

não receberá o mundo 
se admirar 
êxito que, há milhares de anos a anda repre- 
sentando o Homem co da "Terra, 
sempre no meio dos n aplausos, em- 
dora as sit 

    

vasto pal 

  

niores 

  

ações persistam em ser as mes- 

    

mas e 0s mesmos Os pífios actores. Raros são 
os que desatam à patea 
peita 
dos quantos persistam em a melhorar ou con- 
ferir-lhe caracteres de eterna beleza, os pri 
meiros tási sempre matreirões ; os se- 

Vejam 

  

1 e, pelo que res- 

  

aos inovadores, ou pelo que toca a to- 

       ão q    
gundos, êsses são crucificados, 

sorte que nos espe 
inda temos de clan 

com desespero o pessimismo de António No- 

  

pois 
ti 

ava 
senhores, a triste 

    

  

    

  

bre: Eu não sou um péssimista, lá isso não 
o son. Amo a vida, adoro o sol e = a-pesar 
das opiniões de certos estetas — teimo em 

  

do Sol, D da fez 
À linda mulher. 

cu sou é um espírito prático 
um 

ia e meia de bo- 
não tenho 

1 supina de 
« Os senho- 

acreditar que, depoi: 

  

de mais lindo do que un 
Mas, 
vesso 

    
o que 

a idealismos frustrS : 
embe 

  sou 
  como dá 

como Homem 
ilusões tolas mem cáio 
julgar o comum superior a mim. 
res, naturalmente queriam que cu lhes fôsse 
dizer, aqui, um Juízo do Ano espl 

mem, a fe 

  

des reiinidos.. )      

  

    

       
  

UMERO FOI VISADO 

COMISSÃO DE €     

  

      

terra ju 
tões de rosas, os lírios da im 

ados por moi- 
pcência brotando 

em todos os peitos é cada homem t 
m 1 Jesus que se fôssc 
consoladoramente, do modêlo di 
dos nós pregádo, há mil é novecentos 
num mi Nessa n 

com os cam 
  

   

  

aproxi 
    o por to- 

  

     madeiro, 
faltav, 

duas vezes netor : 

    
ão a ser 

a todos 
inha. 

gaudio de 
mo em cõro 

   
   

  

   

ma trago 

  

antor 
vossorias todos. Homo sum, excl 

ube à nascença « 

  

que 

  

1 represent     

com os leitores, E acrescento, como um canto 
    de amor e de esperança, embo 

colham os ombros secpticamente 

  

s venham o remédio   — Do céu 

Imas s;    Mas, as 
que ainda 
sempre assim, d 

guntarão algun 
se o mundo foi, é 

     
será 

    

existência 
n 

que nos serve 

  

se todos os esfôrços resultam da 

eta ina + se 0 homem conti 
mesma bestinha de há tantos séculos ? 

seria. talvez melhor, sobretudo para aquel 
que a vida, o ter morrido logo. 
nas primeiras idades, isto para que nos nã 

dra formidável do nosso 

  

   ad a ser         

  

ercem mou 

  

! 

  

  

    

desconsolasse a qua 
povo? 

nascer, pecar; 
e pecar, morrer: 

Depois de morrer... penar! 

Acho que todos os que acreditam não têm 
razão para se desconsolar. Quem tiver cren- 

r à vida como uma 
provação, como um cadinho aonde a sua alm 
se depura para um destino de beleza etern 
Portanto é trabalhar, sofrer e cantar... Po 
que é bela, vive 

ças está obrigado a aceita       

       
  

a-pesar-de vida            

    

infinitamente Poderá a gente penar, 
ter dias em que as lágrimas se contam pelos 
segundos que vivemos. Mas, o certo é que o 
velhíssimo Vale de Lágrimas se cobre por 

  

aravilhosas flores, sob o velário. 
O essencial é não querer emen- 

ina porque desandaremos t 
escos remendões de porta de e: 

a paz de 

vezes de n 
azul do « 
dar a obra di 

     

  

       
    dos em pica     

cada. 

Cristo e que o homem não tente jamí 
a mão bondosíssima que persiste em o 

Reine em todos os corações    

xar 
querer conduzir. 

Porque, se nós, decididamente, nos dispu- 
guir os ensinamentos, clamados 

Deus 1 
bem diferente ser 

zessemos a s 
pela voz do Filho de 
Iéas, então leitores, 

    
s ter s gali- 

    

previsão do ano que 

  

ALVARO MAIA, 
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ACON- 
RECI- 
MENTOS 
DA 
QUIN- 
ZENA 

OS LEITORES DE ILUSTRAÇÃO» 
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VIDA 
SOCIAL 
E 

ARTISTICA 
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ILUSTRAÇÃO 

OTILIA 
LINDENBERG 
onde viven alguns anos antes d   guerra, por 

   so transmitiu à discipula a técnica dos 
arelistas    

  

D. Otília Lindenberg é uma admiradora 

     
    
     

   

da luz e da côr, por isso 

  

     arcla que melhor interpréta 
e que melhor acerta nos 

   

       

ira vai, dentro de 
Lisboa uma ext 

Fes entre nós uma figura mar 
cante da arte brasileira, a sr.* D. Otilia 

      

pula do. professor    
escola de a des 

  

.licado prin 
    a óleo, expôs várias tel p de Be 

Artes do Rio de Janciro, onde já obteve 
mensão hom 

  

Bim 1921 foi viver para Munich, sendo dis 

  

eípula do famoso professor Begner de Latonr 
durante a 

  

anos; passou então a dedi- 
care exclusivamente narcla, fazendo a       

primeira exposição nesse gêncro de pin       

   
tu na G   em 192 Paulus de Munich, 
obtendo as mais lisongeiras críticas. Em De 
zembro do mesmo ano fez uma exposição 

  

em São Paulo, onde foi carinhosamente aco- 

  

li   Regnor de Latonr pintava em Londres, 

 



ÍLus 

  

TRAÇÃO 

   

    

FARILCOLO 
SOBRE 
A 
PROBIDADE 
LITERÁRIA 

N 

Aíredo de 
ramento de 

Musset, o mai 
poeta 

franceses, «o espí 
da sua é 
contemporâneos : 

sincero tempe- 
dos grandes românticos 

ito mais fino é seintilante 
pregeunton um dia uos seus 

   
  

  

Qui des deux est stéritité, 
sobriéié 

dl que ce queel 
p 

  

   
pense,      Ou la moderne tm 

Que croil pense 

  

dês qu'elle écrit? 

  

à acrescentou logo, con tão graciosa iro- 

  

Hénd soil Dieu! les gens desprit 
Ne sont pas rares célte année! 
Mais dês qui! nous vlent m 
Pas plus grosse qu'un petit chien, 

    

      
  

  

  

Nous essayons d'en faire un dn 

File que, no juizo de Taine, não ment 
nunca, não disse senão o que sentia, e é 

        O sentia ; em cujos versos cada alma encontra 
seus próprios sentimentos, es mais fug 

íntimos, — d com 
muitos dd 

tempo, essa intemperança liter 
pensar (ou sentir) só porqu 
rizava com clegant 
uma id 
com cla trata 
censurável, 
queles que, sem terem ideia nenhum 

fazer o burro, quand méme?!), « 
reram alguns dos 

a, entro Cles o 
ante, que ba: 

incia do inflado 
tir ou de probo 

  

       

   
do 

a que ejuly 
esc E sati- 

eza os que, tendo 

escritores 

  

         

   
      

  

  

burro. 
que dizer da- 

izer tum   
  sem dúvio 

    

    

   

    

jores dessa 
    
    

   
tas vezes supri 
verbo, 
pensamento. 

nhor de 

abnndância e sonoridade, 

    

    ta de 
de 

uma 1d 

  

incompará 
ja poderosis-        

    

    

    

s em que as ação 
a Musa divina o não visitava. 

avidez de celebr 

  

nte o pasmo da turb: 
quási um deus, que 

tinguir quando a voz do poeta era sinceridade 
e vida, ou quando era apenas mero art 

andíloquo. 

  

    

     
     

            

espíritos do te 
dou ao Autor da « 
essa menor probi 
temperança, na ben 
Musset, A poster 

po, e 

  

16 

   

  

   

    

tempo vai sepa 
vid 

  

rando na sua obra para a 
ortalidade, o que em v 

e para o esquecimento, o que fin- 
1 ecra morto. 

E exorável, procede sempre 
s obras dos homeas, pertençam Cles à 

esfera do génio, ou à mais humilde do sim- 
ples talento. 

  

    e par 
vivo 

  

      o tempo, 
  

    
  

" 

€ metade 
nos que 

  

do talentos, dizi 
ertadamente o di 

traduzirmos ca 

   
Antero, e E 

zia, e com sobeja rá 
er por probi 

alguém me objeetor em contrário que vs de 
menos probidade eram os que mais depress 
« fncilmente triuníavam, A objeção é ver 
dleira para quem estima in 
ane duradoiros, para aqueles que nas Letras 

Artes mai ram do que a 
idade 

  

  

     
  

    

  

  

   ps fá 

  

     
   

     mentânca, e não as 4 
na mais nobre 

o futuro 
ntero quem disse, numa das 

le si próprio, que o 
e o poeta devem cessar de prod 

desde que sintam enfraquecidas om 
as suas faculdades c 

» que lhes impor 
ssitt posso dizer. Ora vai 

anos que é Este o meu caso. 
conhe 

  

no por 
ambi 

        lguma coisa de si 
Foi tambén 

tas, e 

    
     

  

suas e 

     
    

   

    

   

    

Possuindo um 
processo e ndo os segredos da arte     

      

    

   
   

    

  

    

poética, podia, como tantes ontros, continuar 
a fazer versos, maquin 

Mas afirma le s honro- 
até mais prade por 
saber eque a vi « processo não podem 

  

suprir a graça, 
Dem feitas 

Si 

  

qual as obras 
1 de sepuloros «: 

  

mais. 
dose 

» raros, em todos os tempos, és escri- 
    O passa 

   
      

      

  

tores que levam tão longe os sets escrúpulos, 
a literatura de hoje antes padece geral- 

mente dessa intemperança 
Musset. Grande número de 

    

am com 

      

  

dade, a um critério únic 
quantitativo. Os mais déles o farão por cál- 
culo e de caso pensado, confiando que o 
público os clissifique de grandes escritores, 

  

mui 
ficá-los). 
tenha a 

ar as Le- 

porque 
vezes suced 

pub muito (o que 
e portanto parcee just 

Se diga estas coisas, não é porqu 
pretensão de corrigir e refon 

a ições são mais modest: 
me contento quando sou capaz de 

i n próprio, que também destas 
meditações espero bencf porque 
creio dizer uma verda s verdades é 
sempre bom que se di 
vel, ou ao menos possível, q 
algu nl aos m 
que 
perança, e es 

    
     
   
     

    

   
   

      

aproveitem 
s moços, aos 

» da intem 
o, pois, a tempo de fugir de 

    

um 

Vem de longe a afirmaç 
tantas 

literári 

O, tão: repetida 
-s incomprec 
s valem sobre- 

         

    

  

  

   

     
      

            

randes obras- 
o estilo que as 

sumo fórmuda que embora 
a boa parte de verdade, q 

nterprotad parece 
mente 

tudo pelo «estilo», e de que, às 
4 umano 
imortaliza 

  

    
   

  

do 
ainda 

     
devidamente 
assim e    jrerad 
mente falsa port 
nicute desta € idênticas fó 

eós quê se prestám. Tê corto 

          
«O pior 

  

mulas parado: 

  

  dos», 

  

a os eine 
confunde com simples 

com o recorte da frase, pois 
s rico ; e que 

justa, quando 
está tanto debaixo das 

mots “e 
que dans les motsw; é b 

como a care duma obr 
rava também: eje 

it antro chose que Je 
ne le style est qu 

pesser, si votre conception est inible, 
façon fortes 

  

hecedores, não se 
ma literária 

encerra um si 
ubert enune 
revia que o esti 

     
nificado be 

         

sous les   palavras » nelas pró- 

  

o a alma 

  

prias 
    EE por isso decla 

repouso 

  

    

      

vous aéeriez d' 
    

   
Vistas assim as epsi 

Elanbert só aparentemente se opõe a 
esta outra de Renan, em 
Infancia e Juventudos: Porque 
damenta! do estilo é ter única 

pensamento que se quer 
conseguinte ter um pensa 

«Por mim, creio que a melhor ma- 
neira de formar rapazes de talento, é 
lhes falar de de estilo, mas de 
os instruir e excitar fortemente o seu espírito 
sôbre  relig 

js, scientif Numa palavra, 

proceder pelo ensino do fundo das coisas, « 
pelo duma vazia rêtó 

o «ensino do fm 

jal e execlente ; 

o das belas 

   
tilo de 

    prdações 
regra fun- 

mente em vista 
inculcar, e por 
utos. E, noutro 

    

       

  

       ponto 
não 

  

tale 

  

    ns questões filosóf 
      as, eto., cte     

  

    

    

    

    

pensamento e senti 
que não é menos neces 

e eultivava como pa 
cultura do sen- 

tis inti- 
rito: 
Parece 

Não esqueçamos sobretudo 
tido da o fundo n 

o das coisas», pais como dizia €: 
etódas 
ser, duma maneira ou doutra, a nossa essên- 
cia verdadeiramente central, o canto. E ain- 

«Um pensame pensa- 
por um espírito que 

no da coisas. 

  

  rmoni 
    

  s coisas profundas são cant 

        

to musical é 

  

penetron 
   

    

  

De tudo isto se ilmente que 
ê alma adeiras obras de 

ate, literárias om plásticas, é a Tuspira        ca vida, de que a forma bela ni 
rimas sem 

são pois for 

» é senão o 
lima, 

mas mortas, 

  

corpo revelador e visível, 1 
inspi 

que não podem por isso mesm ser bel 
primeira condiç 

beleza é sentir ou pensar forten 
Mor ir e pensar fortemente. 
ver ou pretender fazer Arte sem ter 
exprimir ou a revelar, usando das palavras e 
das imagens com siuples habilidades de pres- 
tigitador, é mentir, € faltar à primeira norma 
da probidade este 

sem     

    

se criar        

ainda, se     

    

Astósio Eeruntra Mostiiro. 

 



 



    

  

   
   
    

   
   

    

     
   

      

     

     
    

   
     

   

RESUAS 
tal 

  

Fetal escrita carácter», afirmava há 

  

vinte anos o sr. Paulo Barbe, mestre 

O e psicologista interessante, 

deu-se 

  

n dia a curiosidade mordeu-o e 

Assinatura de Danton 

da Revolução Francesa. Talvez lhe não 

muito difícil êsse estudo, tratando-se 

pessoas que a históri: 
no lhe encontrámos interêsse e o podemos 

  

já definiu, mas 

  

E aturas dos persona- 

m, pois, 

ss que para muitos milhares de 
valeram à última palavra do Des- 

  

tino e foram na maioria dos casos letras à 

sobre o cutelo do carrasco. 

ON. — 

  

Assinatura enfática como o   

  

que a usava. Haja vista ao D de 

    

no largo e à garatuja exagerada que 

na. O traço do ! muito longo indica- 

um homem de génio vivo c acção rá- 

feroz e que, pelo contrário, cra sus- 
gl de ser benevolente. 

| carúcteros redondos e inclinados di- 

ASSES 

Assinatura de Lute XVI 

LUIS XVI —No 1 cobrindo,   enorme, 

vai- 

  

guardando a firma, há uns restos de     

dade rial. 

    As letras, subindo em tamanho, indie:   m 

bonhomia, compassividade, faculdades de 

  

   À forma alta e estreita dos caracteres 

  

perdã 
   indica o tímido; a harmos 

  

a pouca 

fo bespneirtme-——— 

Assinatura de Robesplerre 

  

a o do 

  

a, junta à forma do O e do pe 

conjunto uma natureza concentrada, um ca- 

rácter fraco e uma inteligência mediócre. 

  

Resumindo: Uma optima pessoa sem a 

virilidade e a decisã 

feiras 
Assinatura de Fouquice-Finville acusador páblico 

que determinam as re 

  

soluções firmes e rápidas. Brinquedo dos no- 

bres e do povo, condenado à ser arrastado e 

comprometido por uns € outros. 

ROBESPIERRE. -- O homem do terror, 

cujo carácter nada tinha de terrível. A su 
com a de 

  

assinatura, pequenina, contrasta 
Mirubeau, de Marat, de Danton, de €. Des- 

   

      

ILUSTRAÇÃO 
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moulins. A característica de Robespierre é 

«linbilidades, A sua letra de caracteres.     

justapostos e harmoniosos dá-nos o i 

  

nativo intelectual. 

Robespierre escreve primeiro uma letra 

de cada vez, depois duas a duas e no fim de 

Axcinatura de Marat 

  

sinuosidades chega à última e ter- 

  

a por uma linha recta, massiça e agres- 

foi êle. Seguro de si, fes 

    

alma, perdendo co 

  

tudo essa firmeza logo 
que o terreno lhe fugia. 

  

FOUQUIE 

  

VILLE. — A assinatura 

do acusador público tem uns traços curio    
« inesperados. 

  
  Vonquic 

  

a-pesar do seu ofício não devia 

ser mau no fundo. Tudo na sua firma é on- 

dulante, as curvas belas sucedem-se dando 

impressão da pessoa amável, quási sedu- 
tora 

Uma vez, porém, acabado o nome, termi- 
nada a pessoa, surge o ofício. São riscos se- 

  veros acabando por um quási borrão a mar- 

  

car a intransigência do funcio: 

o homem zangado com o funcionário aborre- 

  

cido da sua rigidez e enjoado da sua feroci- 

dade. 

  

MARAT. — Materi 

  

ão. na mais extensa 

  

epção di 

  

avra (letra gorda em excesso). 
Homem sem ideais, cheio de vontade, de 

casmurrice (maiúsculo muito anguloso), e de 

17
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  tenacidade na violência (traço do E longo, 

gordo e farpado) 

O final da assinatura enrolado sôbre si 

mesmo diz-nos até onde chegaria a sua tei-   

  

mosia que o punhal da Corday inutilizon. 

Contudo o deitado da escrita diz-nos que 

seria susceptível de qualquer afecto. 
  COUTHON E SMINTJUSP. juntamos 

êstes senhores por haver nas suas firmas um 

$. gust 
Assintira de Saint Just 

ponto de contacto muito importante ; ambos 

usam o «verti   ismos que marca bi    
pessoas inexoráveis, 

Nestas almas nunca honve piedade para 

    inguém. Saint-Just era mais desconfiado 

  

ra marcada com 

  

um ponto), Cou- 

thon mais volantarioso (on final terminado 
eim gancho). 

nati- Ambos ntopistas, sonhadores, im 

  

vos (caracteres soltos) e sinceros na sna mal- 

dade. 

  

COLLOT D'IERHOIS, — Activo na   

pura acepção do termo, Agitado, Inquieto, 

  

Nada vaidoso (maitisculas pequenas) nem 

  

pso' (escrita descendente). 

4, (rm 

Nesinatura de Conthon 

amb 

  No fundo boa pessoa (caracteres arredon- 

  

dados), mas, uma ve; 

  

lançado, incapaz de 
se deter A garatuja angulosa e o traço lan- 

çado até muito longe denotam um homem 

   pronto à defesa e disposto ao ataque. 

CAMILLE DESMOULINS, — Um impul- 
    sivo com todos os defeitos e qualidades inhe- 

  

rentes do impulso. Sem nenhum sangue 
sensibilidade 

    

frio (letra desigual), grande 
      (caracteres desigualmente inclinados), f 

mente derrotável (letras subindo até meio 

  

da assi   tura para descerem depois). 

as 

ii rm 

    

O tração final indica o hom 

    

defesa extrema que fica, porém, repen 

  mente suspen 
   

Vontade 

  

prejudicada pela sensibilidade.     

Cabeça esquentada pedindo vítimas, e olhos 

chorando à vista do cutelo. 

MIRABEAU. — Fogôso em exvesso, Apai 

  

somado, a sua letras alta, viril e compacta 

  

diz bem com o orador da Revolu 

    

Inteligêne 

  

poderosa, cheia de lógi 

placável (o [eo d ligados à letra seguinte, 
ponto do é formando a cabeça do 1...) era o 

  

homem capaz de dominar bleias as assen 

pela palavra e pelo gesto. 
      

   
  

Eniérgico (escrita angulosa), versatil (falta 

de direeção), podia passar dum a outro 

campo cobrindo habilmente os obstáculos     

caracteres gladiolados, escrita omulante), 

cri gnteca 

  

m contudo acreditar muito em alguém 

  

(assinatura com ponto final). 

  

M aqui o es 

  

Base, Resta-nos deptorar que o Destino 

tivesse consentido a Esses homens uma letra 

  

a com a bond, 

  

diferente e mais consentá 

hm 

O 
professor de caligrafia não teria conseguido 

ana. 

m sabe se, em verdes bom 

  

evitar ao mundo e à França essa monstrucsa 

  

sangria feita «à ta dinbles o à esquer- 

    da e à direita com a inconsciência estúpida 

duma onda e a malvadez indeterminada duma 

    

erupção vulcânica. 

   Porque nunca se mentiu melhor nem mais 
ferozmente, Nunca, em nome dos princípios 

santíssimos, se cometeram assassínios com 

  

tal desplante e se ludibri 

  

yum povo com 

  

des 

  

» parecido. Ao pé disto tôdas as feli- 

   cidades de pataco são concepções ingénuas e 

inofensivas a que não falta mesmo uma certa 

  

graça pueril, 

            

PES PN 

Que pena faz que tais homens soubessem 
escrever! 

  

Se Eles tivessem assinado de cruz que eso 

plêndido argumento téi 

  

mos agora para cons 

denar o analfabetismo ! 

E, quem sabe? talvez, com ontro talhe d 

  

a, todos êles tivessem sido boas pesso 

  

rio Marat tivesse pedido humildes 

  

    

    
   

          

    
    

    

  

   

mente o hábito pacífico dos Irmãos Ilospitas   

eiros, Digo isto porque estou certo que há) 

letras que obrigam, formas de escrever que 
imprimem carácter e obrigam mais tarde ou 

    

do O seu autor a, mesmo contra von= 

tade, «honrar a assinatura. 

lira curioso descobrir se os grandes homeus: 

da revolu 

  

francesa foram assim po 

     assim escreviam ou se escreviam assim pois 
que tinham no seu horoscopo um destino de 
carrascos, 

  

Sem querermos de modo nen profune 
dar ou esclarecer o dilema, lembramos ao! 

mundo a utilidade de no futuro os grandes 

legistadores escreverem à máquina. 

  

A guilho 

doi in 

a, que foi com alguns lustros 

   ietzche (que 

e escrever com sangue) 
fora de moda e 

    

o já pode pa   ar sem éle e sem cla, 
  Razão de sobra tin    o pobre e grande 

  

tri 

  

quando escrevia no «Algo ; 

Es um gran pusial la pluma 

Y un gran veneno la tinta. 

 



  

  

No ano 79, antes 
do Vesúvio cobriu de 

cidades de Herculano e Pomy 
Depois desta catástr vulcãs 

outras se produziram, na Eu 

Cristo, 

  

erupção 
lava e de cinzas as 

  

ca muitas 
ropa e fora dela, 

      

     dlora. Regiões há, com as das ilh 
vas, em que são extremamente 

s erupções vulcânicas e os abalos 
No entanto, nós esquecemos  facilment 
Esses desastres nossos contemporâneos, « 
quando pensamos em es aetivos é o     
Vesúvio que primeiramente nos vem à lem- 

      

   
brança, reu de ter de e 

s cidades romanas. 
iado que ocupa na me- 

mória dos homens a erupção de 79 deve-se 
do predomínio que exerceram os escritores 
átinos, principalmente a partir do movi- 
mento. lite humani 

de, a que o 

       

o da Renascença. A 
progressivo bem-estar conce 
ava o desejo de 
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sed 
1 em Pomp     

   à violenta «    

  

     

uma tem 
pestade infernal que « oras. A lay 
desce em torrentes cobriu Herculano, 
sem q habit refugiar-s 

mar aq temporal 
reram s essoas 

  

ter 0       
    

gon-se au mai 

  

tão até 
que se tinha 

         
   

ção ru os 
se iam p d 
erupções s 

      

acumtlavam-se desastres, mas de | 
lhos, e dos livros de um século 
guinte, ia perdurando na memória 
desastre máximo entre todos, o d; 
de Herculano e Pompeia enterrada 
e sob cinzas. 

às cinzas cobriram R; 

   cidade 
terra d 

da pa 
comerciantes, povoação de 

trabalhava e se gar 
Herculano era uma estã 

  

  

onde se gastav 
Nero, chamay 

tais, A mi 

  

    
radia 

Numa dela riquez. 

canto da 
varanda 

onsagr 
Num 

asas tem um:     

  
civilização lusitana,
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NOS CAMPOS 
DE BATALHA DA FLANDRES 

(NOTAS DE VIAGEM) 

(A Maga G. 

BEPHUNE.- Um sol muito by 
, filtrado pelo ar gelado, d 

de levitação aos prédios silenciosos da ex- 
tensa cidad ira. Esta artéria por onde 

nos é uma estr do intes 
velmente um bue 
varde? Tudo novo, em fôlha, como se nest 
q 
dos crisá 

ndo, quási 
    ires o seu quê 

mine     
arrasta     

o casario em-pós, 

  

ou 

acabasse de safr da terra, à mancira     

  

temos. As ruinas, se existem, é 
apenas nos bilhetes postais « na memória dos 

   
  

homens. 
Na e adorável quie- 

tude Ao centro o beffroi, com     
   

  

   

tico de silhari 
sol, parece um: 
da luz baça do Norte direito c 
como um rei de armas. Os obuzes 

do 

     
       

am-lhe os. panos, mordisc e as 
as, demoliram-lhe os crencis, e Cle per- 

cto, inabalável na sua rija estru- 
ctura merovingia. O Agatão Lança tira-lhe 

  

« chapéu, reverentemente, 
Mém, naquele edifício, de linhas clegan- 

tes, obrigadas ao jogo , piquetes 
agua 

ão os paços do 
fim de 

  

   
   

     

  

   

de ope em 
macia 

todos, 

  

adas. 

  

     
o lápis alemão; edi- 

o € o prisioneiro de 
E nas cidades como Bethune, como 

Albert, onde permaneceu pedra sobre    

  

pedra, ficou est 
a ge 
frio e faustoso ; mas um ge 

jo-   mpada um pouco da 
Não o germânico da     

  

mínica. Prús- 
ânico tran- 

1, tamisado pelo gôsto do Sul. 
Já está de pé a igreja imensa de S. W 

Com os seus muros de tijolo, precintados de 
colunas de tijolo 

    

sacion 

  

    

     
pedra, sanguínea, esplêndi 

  

vez 

  

lbergar o misericordioso Deus dos    
exércitos. Com as amplas naves, povoadas 
de estátuas br 

  

, os azulejos policromos, 

ques asno viajou comic 

  

   

  

+ POR ONRA DO. PENSAMENTO.) 

    

        

   ao gósto bisanti 
jado, dum pavilt 
“ quermesses. 
pide de már 

   

  

as alm 
s que naquela frem 

nhor e do Impé 
Num grande e 

murmuro o que basta para não parecer ado 
mecido, deixamos voar o tempo diante d 
doa cerveja preta, servida em canecas de 

clages, que deu 
alpicado de lam: 

arro de 
al 

morreram pel 

  

é, docemente tépido e só 

  

       

  

barro. À porta, o nosso «l 
   v19 à hora, coberto de pó, 

figura um glorioso 
dias heróicos de bx 

  

marechal nos 

  

   

LACOUTURE. — Dez minutos por meio da 
. Cheira terra lavrada, êste cheiro 

ne todos os incensos vegetais e t 

omas da vida e da morte. Atrel: 
s de quatro cava m glebas inte 

pultando à pá- 
rumas imensas de beterraba. Raro se 

lobriga ramo nos horizontes ; a met 
fou as árvores e as que restam são mais si- 
nistras que justi 
dos no viso dos oiteiros. Séc: 

mecha de rebentos no coruto, lançam 

ao céu bra 

    
      

    
         

  veis. Camponezes vão « 

    tha cei-   

  

dos abandonados 

   

   

    

jam outras 

  

ços desesperados ; perfi 
um tronco mons 

  

ruoso e cnegrecido, e 
ale 

  

colunas de bronze, 
mostram o flanco esc 
como se as houvesse fulmi 

is renovos teir 
êde e pedir 

nadas ; outr 
to 

ado o rai 

    

  

    
  

    

    

    
são cadáveres 

ra vergonha dos ho- 

  

insepultos, lúgubres, ps 
mens. 

Ao long 

        

terra mineira? 1; o esfumado 
vido dos horizontes sem fundo, o confim da 

o blême, inter-     
minable, toujours la mê 
Um cotovêlo de estrada, 

saiem processionalmente 

    
entre patos, que 
» charco, e 1     

  
O pedestal do monumento aos mortos da guerra em La Couture, com a sua infeliz legenda 

    

e rola-se em Laconture, terra en-    nosso sangue. O monumento por 

  

     

  

tuguês é esta empena de pedra, truncada, 
com figuras simbólicas de bronze do, 
obra dum côvado, em platibanda, 1 da    
ruzeta des caminhos, Comemora o heroismo 

e às virtudes dos soldados portugueses, caf- 
dos na terra da Flandres? Dizem as vozes 
que sim 
à la France immortel 

ture, 9 Avril 1916, 
rém, a nós. 

  

o Hommage du Portugal 
Reduit de La Cou- 

fica, po- 
da ; não é 

  

     

      

  o pelos. ontr 
guarda da memória, 

chamado reducto de Lacouture. 

tros quadrados de terra a 
À pouparam a 

e da gue 
e paralelipípedos, de 

tende-se O     

  

jo cem me- 
     que o alvi 

teatrali- 
as rumas de pedregulhos 

pedras que parecem 
n silhares de colunas, 

  

   inconcebível 

    

mós de moinho e e 
de 

    

os de tijolos e azulejos, de pias de 
gua benta esbonceladas, de cornijas. parti-     

das, de santinhos mais desmembrados que 
túmica, isto tudo foi 

riz. Ali se estabele- 
& do qual setenta ci 

s ordens de fogo 

cadáveres na mesa am 
o material da igreja n 
cen o «blockauss, me 

clistas 

  

      

ingleses, cm di    

  

como nos navios, poderam varrer com me- 
tralhadoras formaç que, a 
coberto do avançavam de oeste e 
sudeste, Ali se refugi 
portugueses, 
dúzias de ofici 
tiram em cativeiro. Do templo 1 
peitado pelos combatentes, nem 
dos altares, nem o 5 

   jemãs 

  

       
  

   

ram os sobrev 

duas centenas de pr      s, e ali resistiram, e dali par- 

  

s imagen: 
     ntíssimo no tabern 

culo. 
  

    

Got mit uns proclamavam os ale 
mães, -- Dieu est avec vam 

os. franceses, — escreve e uns e 
outros devastavam a casa do   Senhor e, em 

vencer, metralhariam o pró- 
caparam os sinos que, sus- 

sua fúria, par 
prio 
pensos entre dois postes, à frente duma ca: 

      hor.  



        

        
    

pela improvisada com madeira e fólha, vol: das ao pereutir das granadas; a darem pulo 
farão a chamar as almas, enquanto estive: para o meio dos vivos ; à misturarem-se com 

s clarins. Contíguo à igreja eles; a serem triturados, juntos, pela mesma    jo que persiste, tal qual o rajada de fo; 

    

        
deixou o furacão, como uma das páginas afigura fabuloso supôr os vivos buscar o 
mais macabras « vivas da guer amparo dos mortos, deitarem-se com êles no 

Rezam os santos padres que no dia de mesmo leito de podridão, é até sevezá-los no     
juizo, ao som d: a do vale de Josafat, 

se de das campas e que 
abrirá bocas todo o palmo de terra que enbra 
defuntos. Aquele cemitério de Laconture re- 
picow antecipadamente a Duzina final. Os 
túmulos fo esbandalh parti 

js cruzes é símbolos, 

pesto. 
Compreende-se que todo o sub-solo da 

pole, que era gr + fôsse revolvido até 
fundamentos, depois de trinta 
de canhoncio. Nad 

sas na forma primitiva. 
tudo o que não pôde d i 

Detrás daqueles túmulos ag 
rante muito tempo, com du: 

Antunes ; dali regulou 
trezentos metros, 

ade de- modo migo que, 
eterno Laconture, avançava de 

+ Vicille-Chapell 
berto Pei 

do 15. À êste cemitério, 
o seu horror, conbe u 

           

    

   
   

  

   

  

duas horas 
intacto, mem 

    

  

ali quede 
           

  

   só se não sabe 

  

vetões, 
para onde foram os morto 
gasse a metralha ou que 
andassem a arrebanhar os despoj 
profanação, não importa. “Tudo é v; 
baixo da rosa do sol, até o repor 
dos mortos, Este requiescat in pace que 
tifona cris o uma montanha sobre 
o peito dos finados. A guerra, neste particular, 
trouxe plena confrmaçã 

Por tôda esta ter 
tram destroços d 
costume 

certo nox 
lho mortuário 
pontapés, aviltada 
das pelos áe 

    
es pulveri- 

piedosas 
depois da 

  

o tenente 
      

    

     
    

  ain o alferes Al- 
cinco 

cên            soldados 

  

da Costa e 

    

   
o a todo 

ardião co 
virada aos cami- 

o ao Eclesiastes. digno        
   

      

   

      
    rgue-se s 
tem uma perna seccionada pela v 
pelo joelho 
enor 

  

usa já um 
do apare 

trá-las aos 
o tronco é 

» são enormes todos êstes Cri 
tos picardos que se levantam sibitamente, 

nda de espaço a espaço, nas curvas das grandes 
O seu ar é duro, quási 

imaldiçoar. De 
um Cristo pen- 

não tem um braço ; 
   

  

ras, comi 

  

   
    4 terra, a che 

mais a mort O horrível espectá 
está, subrei que fi 
campas « mausoltus, tombados, escavacados, 
encavalados uns nos ontros, meio socrguidos, 
com seus burac no furnas, à jar. 
Uma pedra salto, « veem 
Escorregadoiro, parece a tampa monstruosa 
dum dolmen. Um carneiro, fundo e larg 
como cisterna, deixa a nú Lóda a sua arqui 
ectura interior e o uso que fizeram de suas 
jazidas. A côma dum sepulcro inchou c 
eme a impressão de que entraram para lá 
muitos mortos por cima dos mortos, que já lá 
estavam, empurrados pelos obuzes. 

O espectáculo, dada a antecipação com que 
ali se arrisca o pé, não produz a emoção que 
lhe empresta a imaginativa. Mas não será 
temerário representar os cadáveres em bolan- 

     

     
estradas sacionais. 

FTA Ba er castelhano, ar de quem está a 
têz, negro como um Lição. 
samento e obra de Satanaz. 

Este monstruoso 

      

  

       cemitér 
- cadáveres e cheio de pesadê- 

razada, monte de pedras e 
visões de Dante 

sma, êste    

    
            

           

  

os o rumo do Sul pela estrada de 
29 que Inzâdia com o molinheiro, 
interminável; lembra uma fita de 

à flor da terra, esticada nos confins do 
te. Nem ta, nem casal. 

baça, gorda, em que 
estende-se, com suas lentas, a 
perder de vista. Andou a virála a ch 
para a próxima sementeira e o ar há 

     
direita e     
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está saturado dum aroma acre. Aqui e ali 
s de corvos esgaravatam nos campos 
deram beterraba ou levantam num 

espalhafato de rémiges para poisar, 
baixo, mais adiante 

parecem: 
ituado à 

  

núve 
que 

  

  

   

    

como abetardas e 
gu 
o regime 
Não grasn 
gal; teriam perdido a voz no 
das batalhas, 
de trincheii 
sr silenciosos ? Causam 

devem ter-se h;     

  

vegetariano ser-lhes | 
um como os seus irmãos de Portu-    

  

1 aprendido com os 

  

« com os homens dos raids 
e dó os pobres 7 

sarões neste período das vacas mag 
gordaram, proliferaram em grande escala, c, 

mto os tempos não forem revoltos e o 
reitos se não amerceie déles, te- 

tão que lazarar. A menos que não bat 
pois abundam no vasto mundo ad 
países a fornecer-lhes o delicioso n 

As bandas, sôbre ramais da estrada, v 
ndo aldeias de tejolo, alini 

inalteravelmente | 
o mapa rural da 

surge, reconstruido à cordel, d 
em um ar de arquitecturas re 

ta-lhes aquel 
ssada em cada 

    

    

  

    enqu 
Deus dos     

  

   

   

    

   

          

   

    

    
cor 
natal, comunic 
dra, em cada barrote, em cada qu 

es de homens que em centenas de anos 
ali lidaram, amando e sofrendo. 

O horizonte visual 

bruma; está uma destas tardes mórbio 
peçonhentas, em que, nas trincheiras, os sol- 
dados dos. países do sol não teriam pena de 
morrer. 

    

    
encontra-se com a 

  

    

  

      BAPAUME. — Tudo o que se lobriga nesta 
cidade ha é novo, em folha, ou 

racado que um cesto depois da vindim 
camartelo reedi guerra es- 

nto havia. 

mais esbu- 
o 

      

    icon o que pôde, 
Andou esta localidade    cavacou qu 

até que em 1917, reconquis- 
es a tropas da província de 

Gales e da Nova Zelândi 

dêstes para as linhas de Hindenburgo, 
projundis. Brigida em praça forte 
V, impossível descortinar em seus 

   
onvit, com O 

  

ree 

  

o sen de 
por Carlos 
muros os leões afrontados de Castela 

    
  

O sen 
passado passou de vez. 

ra, lanço € cruzamento 
as nacionais, perfilam-se direitos, 

Pela grande rua   

das est 
pintalgados, patuscos como grandes bonecos 
futurist 
zolina. ] 
contempla 
jas olhos sossegados de rapa 

  

  os inumeráv 
os estaminets têm gente; 
m pelas portas entreabertas das o- 

ja pes- 
simismo nosso ou realidade, por esta ruiva e 
sardenta Flandres, 
bonitas de Paris e do Me 

autómatos da ga-     
    

  

   

ão encontramos as caras 
pedia. A go 

que aman resentará, porventura, uma 
mescla inextrincável de 

anda na escola e não possui 
raça. Mas têm as mulheres tó 
« rechonchudo e — diz m 
dura é formosura. Fiquem, poi 
de beleza as da Flandres. 

Sente-se que a cidade foi erguida à lufa- 
«ufa; a deleitável assimetria e absurdos ar- 
quitectônicos, que o acaso ou capricho dos 
homens vão dando à habitação, 
curem aqui. “Pudo é liso, aprumado, segundo 
« risco mais fácil e imediato. A guer 
os penates, que é, como quem diz, o 
di 
galos dos outros campanários. 

(Continua) Aquniso Rinen 

  

     

   

        
     

  

nes. Mas essa 
inda o foral da 
las um ar 

  

ão nosso 
alvará   , com 

as meni 
   

  

  

  não se pro- 

    

«o galo do campanário nunca igual     
  

 



ILUSTRAÇÃO 

A TERRA PORTUGUESA & 
MOSES BU SMASPECEOSRCU ERR AS    

     

    

NHL CULTURA CEREALIFERA (Continuação do n.º 67)- O ARROZ 

          

    

de rega, das imperíciçõe 

     
     

da falta de 

  

e + quam + de algom modo, 
tono evocadas desde já pelas ilustrações desta pá 

» da sina, 
Nino Goxis, 
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nos, mas ainda 
4 scentelhra da poe nais natural, visto possui 

mbém imaginação opulenta, e 
        di 

nhor de perpétua juventude e man   

        

  

           

  

pequenino «ol em cada coração  narratiy las vu 
palavras tração em dia conto da B, de 

r foi gerada e nascem, ap nm or, achando 
feio pecado a avareza, entendeu que a mexida 

  

le fizera de propó 
bem podia também 

tros. Assim refletido o caso, 
foi efectivado nho atraente, 

ado 
          de inéditas belez 

cam redlobrado m 
       

        
      
          

    
    

        

  

        

   

  

    
. aliás felicíssi- dins da fantaria « 

tudo 
produto recente 

  

          

  

       

  

    

    

     

     
    

     
    
     
        

         
    

      
       
       
      
         
    
     

     
        
    
    
    
   

    

« onde a cada pa 
dez quadr 

    

estint 
dis em seu fulgor, teriam 
presa. Num poema” origi 
bordar 

   
   
           

que simplesmente 
de    ir recebendo 

  livro? Que n/faç 
p Terem, pois 

“amor, É déle 
nro emotiva 

ume um belo 

     
Do prefá 

palavras, 

  

      

que 
olher 

  

   
poeta por it 
para em seu lugar sentir      

marcha.» 

      

Contra-Revolução 
    = aqui quaisquer 

e aplauso quer de impogua 
sta expentdidos pelo autor, 

nte neutra, quan 
ta, entendemos que a n 

a noiva, que tomom 
da pena para as lan-     

    

a obra « 
rótulos 

    

   

    

   

      
      

   

  

ção perante 

  

      
citar 

eus. principais capít nova históri 
Ordem e desordem, ve 

S de Maio; O 28 de M 

te ferro ; 
Vrancesas 

    

    
Oliveira Lima; 

e; A Re 
uriosa obra      

há pouco trazida a lume 
+ finalmente, 
onde o autor        

   

    

    

   
   
    

tem 
De. Jodo. Ameal ma amoroso da more 

minha Sula 

sensual, 

  

do precioso manuscrito iluminado que é 
    
   
   
    
   

   

         

        

   

  

     

Eispan epa 
à certa o mais imp 

  

morte sbfregas 
João 

       

  

       
   

   

  

uti tempo mística « 

mai 
mãos de reis tra 
reprodução dum 

  

condição de 
Asi À segunda maneira, 

dado do sr. dr. Manuel da Silva Gaio 
pintar essa fi 

traços e t 
tante supomos ser dir 
mais dôce e music 

     testamento do 

   

  

pelo n    
primeiro hu dra, e em tão sugestiv     

e o amor ao pro 

  

duma po lê-se com Maseo « sum novo. livro 
          

       
     

   

  

   

para que nós apre ir estreitá-a é Téo eu, a que aplicou um tem despertador 
O peito ca sorver os beijos da sua mo que essa da nossa curiosido m saber? Pé conto 
rubra. leitura seja feita Aut 
Que as musas não se entendem mal por um leitor bi E 

dontores, já deste data. nós + euind Cmviéções — qimgi Armando Verrei 

  

     

  

m dao aos técui se oponham 
jo Armando Fer- que essas página a ESP 

fórça persmasiv 
dispõe e também 

que elas ij 
cos, anda hoj 

     

ante que 
explanada 

  

produzir trai 
Agora recelx 

  

bem diver o 
fizera saír da sua Por 
, mem de eró 

  

dessas sua prostuçõe 
de tôdas q 

    Literatura    

  

            

   
   

e já    de viágens, mem t du o quarto, d 
Esses todos que 11 upõe numental. O sem texto abrange a concha 

Vrmando Ferreira. estudo do sr. José Joaquim Nunes d 
il que o tento desde o seu aparecime 

» evidencia aos cronistas, é a parte primeira dont 

  

    prosa aneé cotite. o       
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lo Prémio Nobel de li 
om, desta ve 

brumas escandinavas. A Acadeni 
mo, que tem a seu cargo a atribu 
alto dos galardões que, em todo o universo, se 
distribue ma escólha 
numa descendente dos intrépidos Vikings, 
antigos pescadores de baleias nos mares seten- 

i de não raro a morte, cavalgando o 
ido dos. feebergs, lhes saía. traiçoei 
ao encontro. À premiada 

Undset, poetisa e romancista normegue 

      
  

         

    

     

  

      
      

   » transact 
lhe ser con-    ico 

lido, Cl foi entregue a Gruzzia Deledda, no- 
velista italiana que, embora mui cotada em seu 
país e mesmo estr s, a todos quantos 

cem Dem os seus livros aparece com 
se entendia Tegit 

exigir dos recipiendários de tão insigne 1 

  

   
    

      
     

  

Mas, enfim, Sigrid Undset viu êste ano a justiça 
pousar-lhe cari nte 4 mão sôbre a cu 
deça: o se monto, coberto de gló- 

  

ndo, 
ando 

ria, rola hoje através do n 
inteiro, por tôda a parte susci 

se por seus ron 
ao presente, pouco 
hecidos fora das 

  

    
  

sobressaltos de ordem mate- 
pode agora a 

admirável encielo; 
to, que os 
ter e que 

entender da erít 

  

criadora. dessa 
dia do a do 

itula «Kris 
constitui, no 

     

    

  

   

           

  

s, por intermédio 
amento que se 

redimir perante a fuma- 
e a sua culpa nos danios, tantas 

ágicos, que a essa mesma 
advieram do seu pode- 

    

  

roso invento. 
Sigrid Undset, de cuja biografia o aconteci- 

mento torna oportuno um esboço, aparece-nos, pelos temas persistentes na sua obra, num plano oposto ao de Selma Lagerlocf, outra. grande escritora da E m 1909, obteve 
o prémi passo que est 
rdou o génio literári 

s lendas, génio que mantém 
gnético dos vel 

    
     

  

   
   

  

     

  

   

    

   

  

    

do seu uso os moldes romanescos, rind 
berg e poucos mais, até ali considerados obr 
Katórios a d s escandinavas, A 
romance a influência de Zola é manifest 
já ma obra seguinte, 4 Idade Feliz, o modêlo 
tomado foi o próprio Strindherg, com a sm 
cruel minúcia de pormenores, à fôrça dos quai 
é sugerido o ambiente em que se movem 

   
    

  

    
  

      

         personagens, TEstas, sempre amolgadas pelas 
contingências da existência, curvam-se perante 

tirania do destino e sofrem caldas, se ben 
que uma voz íntima lhes grite que o seu dever 

+ tos trabalhos posteriores a éste 
dois, a mesma concepção pessimista da vida se 

Há séres que se amam mas « 

    é a revolta.     

            

  

  

   
       
  

jamais conseguirão. compre se perfe 
mente, Os pequenos defeitos que os dois amo- 
rosos mutuamente se descobrem não tardam, 
avolumados ante seus olhos, a separá-los, a 

ar entre Cles o abismo. «L'ennemi mortel de 
cfest Pusure des jourso, disse-o Romain 

Rolland, no «Jean Christophe». Também nos 
conflitos psicológicos olados por Sigrid       
   

  

Undset o hábi 

  

1 papel primordial 
pareceu em 1911, 

jade 
sta levada 

ao snicídio. O pedaço de espelho encantado, 
outro romance de Sigrid Undset, igualmente nos. 
patenteia seênas angustiosas, o mesmo aconte 
cendo na Pobre gente e nas Virge 

nfim, surgiu a já refe: 

    

   
    
    

         

    

QUANDO CABER 

  

À A PORTUGAL 
O PRÉMIO NOBEL DE LITERATURA? 

  

Lavransda! 
da ro 

ro a mais vasta e importante obra 
nancista, quer pela violência da sua pin- 

  

   

tura realista, quer pela multidão das -sitas 
figuras. Assassinatos, raptos, conspirações e 
guerras. Essa a dos tempos medicvos, 
cheira a sangue, ando sôbre duas       
pequenas obras, de 
Olaw Audunson da nos É 
Nesse abundante romance, que nos pinta o cá 
rácter dum homem autora dar 

nto como 
dalter. Compreen 

DE GR E o oo o No A Dt e a, 
tão cheia de sinnosidades, onde o mistério corre 
tal como o nevoeiro sôbre a paisagem, ora ocul- 
tando Joy nisso, nesse estudo, é 
cla ext o modêlo dentro de 

  

nificado, ve        

    

  

   

      

    
      

    

Undeet 

própria. A descrever as 
mulher, m mostrá 
nos domésticos 

aspirações iludidas da 
dos pequenos infer- 

m Sigrid Undset empregado 
mais espontânea 

do seu talento. EE por isso tôdas as jóvens escan. 
m com so ela é a advo- 

e dos seus interêsses. Por vontade 
r, que durante tantos 

os sofrem o jugo do hos 
nhã apenas aquilo que j 
conseguiu ser, isto é, 
iguais. 

esa da vida 

  

        

  

      

  

   
m, não seria lim 

nos tempos de hoje 
h conapanicico” que; cria 

senta em sua frente à 
cla seria então à dominadora! 

idos traços, o perfil da escritora 
o Prémio Nobel acaba de consagr: 

    

  

direitos, se     
        

   

    

  

  elevada recompensa que, em Novembro 
Míredo stituiu benefic 

dívio 
eos 

gal não figura, Sem exclusão 
de raças, sexos e nacionalidades, como prescre 

que 
ço forte a 

     

  

   

      

   a semen-    
   

  

ro lançada pelo seu 
vasta, de polo 

mes da 1 
Memanha 

   
obtido não só 
também da 
da Inglaterra, 
vizinha Espanl sb da literatura portugue 
nunca, até esta data, lc m nome 
que, mesmo com um idatura, 
tranispusesse as portad Esto: 
colmo 

Assim 

  

       

   

    

dos da Academ   

  

ontece decerto, dirse há, porque as 
as hodiernas estão ermas de valores, 

om, pelo menos, desprovidas. daqueles. que 
tisiaçam à categórica exigência, incluída no es- 
tatuto do Prémio Nobel, de haver um sentido 

nas obras dos antores eleitos, Que 
assim não é, que a ausência de preocupações 
elhoradoras do géncro humano não E regra 

sem excepção no clenco dos nossos escritores 
vivos, a lembrança dalgumas das suas figuras. 

     
      

  

    

      

taria para o 
tales 

e que 
da perfee 
três, 

     

  

em grau superior 
tivo, a finalidade 
Nestas condições, um to 
acode ao bico da pena, 

Emenda E dee 
Academia Sueca 

  

   
sexo. frágil 

  

    

A obra forte 

duma sensibilidade 
rece tecida de 

  

         

   
    

      
      

   
      

  

sta emoção tem 
a simpatia que 
quer sejam o Alvaro 
do prim 

o seg 
o Mateus e à 
Anít 
terra 

        

      
     
    

    

tro e Ameida 
s pelo cu 

imos ape 

  

gado por um party 
vadissima. honra 

  

também para a própria 
grande prestígio. 

Grazria Deledo 

  

Virginia de Castro « 
  passar junto 

uma e: 
fugo apenas 
ossada de Camões 

  

há talvez mais a 
teem demonstrado ver na literatura não à 
o seu aspecto estético, mas sim também, 

d do terceiro € 

   

assegurar, 
em O lavor estilístico absorve 

D. Virgínia de Castro e 

  

lintre 

  

   

  

    

  

afda das pena 
é», na frase de 
inteligê 

morna, 
nobres € 

sonhos de 

  

  uma majoria   

am o problema 
dois, há 
icamente 

   que pr 

  

dos espíritos. 
já de pronto, nos 
rome também fe- 

  

    

  

        

        

    Barrés), 
ncia clara do que 

tôda ela nos apa- 
nantentos, de virís 

    

  

   

Terra Bendita, Tra- 
dito, vibram os 

O seu raciocínio é límpido, 
nicativa, 

dêtes dimana di 
1 Maria J 

le per 
Pranicisca 

O caso literário da srs D. 

que Portugal só por deseni 
d 

À obteve o 

  

Atmeida 

1 frescura cor 

    

4 sua diploma 
comparecer a disputar Esse excelso 

legado por Nobel e que, a ser 

  

  

lhes a to 

  

assa à paisagem 

jo, ou inda 
o Cristiano e o 

nos pinta a 
estatura 

o mundo 

   

    

ido ilealista, “end 
as como, exemplo, conver- 

    

tem 

  

ano passado 
esplendo 

roso prémio, foi 
porque Mus 
tin 
pela 

    ido. 
diploma- 

      

ar aos 
démicos de 
tocolmo que já 
havia mm 
anos, desde que 

    

    

   parece, 5 
à luz plena os   

   
lores, e por isso 
a alta, cul 
estrangeir: 

  

ele, em vez de o encarar como 
idade viva, olha-o antes c mo um sarcó- 

dentro do qual se desfaz em pó a 

  

Cisar DE Frias,
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     que, se 
cipais disposições 
la, afectou n 

a aparato da c 
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enero romeno.  



ILUSTRAÇÃO 

  
A INSIGNE PINTORA MARUJA MALLO (Foto. Ivalhtem 

  

 



     

   

   

  

Quem fôr a Coimbra (como se diz nos 
guias) não deixe d. le: passar pela Torre de 

  

Anto, que não tem nad 

  

que ver mas é uma 
     

  

sa exemplar do cnlto aos mortos célebres. 
Nato, como se sabe, é o nome istoril do 

mais ntrico, exquisito e emotivo poeta        
de Portugal, êsse An 

  

jo Nobre «Narciso 

  

entuara 

  

Jos, no dizer de Sérgio, que levou 
realmente a 

  

À narcizar-se mas que foi 

  

pocta a valer & trouxe ao rimário porti   
algumas das stas mais delicadas excentric 

  

dades. 
A Tôrre não é tôrre, embora se eleve no 

lugar onde foi a do Prior do Ameal, mas pos- 

    

sui hoje, mercê da lenda é do arranjo, todos 
os atributos da espéc sobranceria e o 

  

      relativo isolamento com   que guinda os mu 

  

ros ao céu. Dali, na aba do io Novo cu 

  

da Sapiência metros acima da Casa de Sub 
-Ripas, enfeitada 
D. Maria “Peles, viu de-certo o poeta «esta 

  

a lenda da morte de     

payzagem triste, triste, A enja inflnencia 
minha alma não e: 

  

+ epayzagem ly 
3 é! Vista dali 

vista de qualquer ponto do Bairro Alto, 
paisagem de Coimbra tem doçura p: 

        que é a mais doce da Terras. 

    

gerar 
vinte Sós, doçura composta pelos choupos, 

  

pelos laranjais luzentes de laranjas 
dra, por tôda a taça que as ribas do Mo 
Circunscrevem e ter 

1 qua 

  

a por bordos detica 

  

  díssimos de telhados e cn 
António Nobre 

  

  ali vivem, € a casa parece 
“de encomen 

  

para um bardo do seu tempe- 
ramento, 

  

camarote de frente sôbre a payza- 
Paris lembrar-se-ja delas «   gem lunar, E 

do «quarto de dormir, todo caindo, D'onde 

  

ouvia armulhar as pombas no telhado»   

o desta fria soled eco a 

  

«Aqui, no 1 
     

    

pecto moiro» 
jade, por ali lembra a cidade, a 

moirisma, dado que o que acordava no esy 
rito de Nobre reminiscências moiras eram os 
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restos da Coimbra medieval, mais adivinha- terisame o vento, absorveme a alma tôda,   

de Al- “Tal à menina 

  

dos do que vistos, e o saboreso as vesperas da bodas...). 

    

medina, para enjo arco se desce rua de Sub- A sua casa, pois, erceta em Tórre de Anto, 
      

   

    
    

  

        

    

-Ripas abuixo. António Nobre, para alcanç mais um tributo da admiração que se com- 
os jardins medievos a que afeiçe praz com os delíquios duma alma rara do 
rito, nais que cerrar que o vivo monumento a um grande escritor 
porta qu be no muro da 1 solidamente afirmado. Mas é terna, simpá- 
di se, pelo Quebra-Costas, raiz tica, « sobretudo muito coimbrã. 
     amuralhada desse caminho de calvário. 

    vel ao forasteiro de   Não sei o certo que ações sofreu a 

  

casa de e Santa Cruz, de que 
Carta a Ma 

» Nabre desde os tempos da 

  

[= «Bons tempos, Manoel, és- 

  

nta representa à cascata, ao 
ses que já lá vão!» —até aos dias pres a Pela, orgulhosa dos seus 

   

    

ndada colocar na med zuleja 
Alberto de Oli- ricas e da sua ed I 

Conceição, padroeira da 

  que são os da lápide m e estátuas alegó- 

  

Tórre pelo ilustre escrito central, de onde      

  

ve 

  

ve 

  

a e que pouco distam daqueles em que Imaculad 

  

rio dade e do Reino, assis 

  

um grupo de admiradores do pocta sol x complacente às       
      

  

         prest nagem, pragas com que os cónegos regrantes lança- 
tilo horrendo. Sei que o sítio vam a pela dos ombros, O jôgo da bola agor 
a 'Pórre de Anto um paradigma do que devia é ao lado, e à inglesa: o foot-ball logrou 

  

    roubar uma mm 

  

fazer-se uns dos grandes homens. T 1 40 parque silencioso ; de 
   ter     bra redu- modo qu iro não passa de um vestt- 

  

certo, António Nobre deixon mm 

  

teve tempo de libertar sn; bulo monumental da mata umbrosa é fres- 

  

   inspiração do que era influxo da mod quíssima, com seus escadórios de airosa lan-     
anos irritantes, da doença devastadora (elys-- gatura, os seus três taboleiros vedados por 

  A melancólica 'Tórre de Anto
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   muros e pilastras, os seus roda-pés laterais 

  

Isto é m 
NY 

de azulejos vandalizados. agnífico,   

  na, plexa mas, palavra 

  

acepção D. Joã 

  

de honra, é fresco, repousa e ateja e tem 
prolongamentos delicados que furam sob as 

    

ni 

  

árvores, nos lanços, cor ou ou 

  

tra de piso muito arcado, e fontes, principal 
o abre mma   mente aquela em que um sá 

  

bôea de monstro de v ja e frio, 

   Nestes arruamentos simétr sibart 
, de Pr 

  

sente-se o dedo reform: 

  

aspar da 

  

   Encarnação, da Casa de Gonveia, minist 
do 

As árvores, que Li 

  

  

ei Magnífio 
     nk adm 

» prezo pel 

  

dade e eu mui 

  

sombra, escapa   

    

  

1885 à um radical desbaste, po 

  

  Linada a quinta à edifica 

  

rro novo. À Câmara de Coiml   ção dum À, 
vá lá, não tem sido das piores em nivelar « 

  

demolir. De resto, € uma ingênua crença a 

    

de que um burgo se pode pôr a par das Ei 

  

dé 

  

conservando intactos os seus atestados 
  em armoriada é remota. Mas é ine- 

Dj 
»s no cubismo das nossas cons- 

I de ori 
  

gável que faz gósto ver essas projecções dos      
velhos sécu   

truções, compassando-as de vell 
pas 

Hoje, mais do que 

  aria co    
    

  

os duma procissã 
, Coimbra revolve 

o sem solo à busca de alicerces p; 

    

corpo de mulher capaz de dançar o Chartes- 

  

ton sob as aból    2 como. 
não lhe é fá 

  

mado no Jabi- 

  

  fia ow abrir avenidas fanste 
q 

rinto da     
das Escadinhas de 

  

stóvão até aos Pa   

cios Confu   s, castiga os seus quásiar 

  

res, ag doces abas da antiga urbs tão melan- 
mente espraiados, — Celas, os Penedos, 

Antón 
      

  os os lug     
tários, As azinhagas « 

  À cancuta do Pnique de 

      

NA DRdCS 

LIL 

caminhos outrora bordados de casebres vão 

  

dando Tugar às art re que se talha a 
    à vão florescendo, em vez. 

a casa portu 
muto do faraó, à capela manuelina com cozi- 

via dupla, 

  

casas de quint   

as. 
   

nha é copa 

  

voz dos empreitei- 
ros, cada oliveira se tr    o asforma mim poste 
para fios, 

À quinta de      Lá 
cortada da rua 

anta Cruz tem escapa 

  

está inclinada « frondos: 

  

dos loureiros, tão amiga de quem não tem 
passe nos eléctricos, cheia de fontaínias de 

  

refri 

  

erante suss; To. Deus a preserve de    
ceteiros e de floricultores! 

Abre   agora aos nossos olhos, quási ao 
    cabo desta peregrinação tagarcla por «lg 

recantos de Coimbra, a galeria ocidental do   

  pátio do antigo paço d Condes ide 
Arganil e Senhores de G 

blica e mestre ( 
de Mac 

  bs Bispos, 
    , onde a Rep 

ves instalaram o Mus;     

  

o de Castro. Ponsemos aqui, que o 
sítio € de repouso, alegrado de mis a mais 

  

pelas sard 

  

xotes e pelos pars 

    

rechos dos muros.    de azulejo qu 
Desde a porta alpendrada que dá acesso ao 

  utar superior do Museu até à ala que cor- 
João à 

ave miradoiro, ergui 

  

responde à igreja desafectada de S. 
Mnedina, 

  

ore ste st   

  

do a cavaleiro dum 

  

    a das ruas mais aper 
do burgo. A rua das Covas, a rua do 

  

'abido 
    s eras doiradas. Sente-se que por 
deviam caracolar os cavalos dos bispos em 

Acocoram    disputa. -se diante do Paço para 
       que ele 

  

ência, São sombria 

  

o tenha comp 
e humildes; ligam-se umas às ontras por 

uros onde só heras se atrevem a espreitar. 
E curioso notar que o encanto de Coimbra 

está neste roteiro de ruclas empinadas e po- 
bretonas, onde raro emergs 

  um palácio, pre- 

  

cisamente para que tenham re   

s monumentais, Isto, de resto, é con- 

  

dão ds guesas que timbram de 

  

cidades portu 

    

armas anteriores ao século xvt. Não são aglo- 
merados daquelas catedrais é conventos que, 

   nha, « 
costura. 

em certos burgos de pócm uma 
só massa monument Essas! 

    

parecem disper-se segundo um só sistema, 
como se fóssem talhadas num dia : são uma. 

só, um ópido; fazem bloco. Pelo con- 

  

a dúzia de 

  

e mm   as nossas surgem ent 

  

restos sumptiosos ;--o mais é reboco; dá 
a impressão de wma manta de retalhos 
cobrindo um 1 

Nest 
mento delas é que se 

  

equim. 
    s mesmas ruas ou nalgum cruza 

  

   depara alguma 

  

curiosidade arquitectónica, como a casa do 

  

que está ao pé do antigo Teatro de 

    

D. Luís e que, restaurada, conserva clemen- 
   tos decorativos da Renasc gulas, 

uma om outra 
planta 

que as ruas inflectem 
tra 

juncia recortada na viga supe- 

  

  nor, a acomodada ao capricho com       
dê uma 

  

a ou- 

  

iustrutivo percorrêdos, a êsses canai     

  

de casa da vertente da acrópole coimbrã, 
que escorridos dos flancos da antiga Aleá- 

  

lo e vão confh     cova, se vêm aper 
nos outros como ribeirinhos tributários da 
mia de Quebra-Costas, um rio de degraus. 
      igço instrutivo porque essas betesgas ensi 
am con     o a vida nova apaga a velha, a re- 

  

lega e afugenta: podia Já ser o Astória 
ao pé do Bêco da Anarda! 

Irriguemos as cidades de luz, façamo-las 

  

intemos-lhes de dez « 

  

metros um sinaleiro com 
silhar de D. 

  

    ancredo ; mas não nos esque- 

  

samos dos seus velhos bairros, que, se chei. 
    ram a azeite ordin oeultam suaves ima- 

    

gens do que já foi e não to 

   VitonIso À  



O AGRUPAMENTO 

ARTÍSTICO “CARACOL" 

  

Com êste título simbólico e sob a hábil 

  

direeção do ilustre escritor espanhol C. Rivas 
    Cherif, que tantas simpatias conquistou em 

Eisboa quando foi nosso hóspede como dire: 

  

  
tor artístico da Companhia de Mimi Agr 

     1 em Madrid 

  

acaba de se constit 

  

pamento teatral que se pro; 

  

tôdas aquelas obras que, 

  

inovadoras ou puro si    
jam incompatíveis com o critério de empre 

    mais, mais atento à 
satisfação imediata dos seus interês 

  

  ao interêsse do público a    no servir, porque ao 

  

    o pertence um teatro mais depur 

    

do seu gôsto es! vais elevada 
nção social do que êste que para aí se vê 

  

   
ta através dos palcos da Pení   

  

into homem de letr   gui reúinir 
di sua volta um seleccionado conjunto de es 

  

res e artistas, que serão os intérpretes   

  

9 se trata dun 

          

il experiência d 

  

consolador refúg 

    

garantem, por si sóça alta finalidade da em 
prêsa 

  

ficiência dos seus result   

  in ros valores n 

          ia obra, foi o sucesso literário «   ts em Madrid, é um dos acto: 

  

hid; outro é Eusébio     res da nova com halo
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numa das obras de «Azorina, um papel de 
velho que é uma antêntica criação ; Carmen 

    de Juan, Regina, Joscfina Hernandez, Juan 
Calibán, Felipe Linch e António Ramon A! 
  gorta são os restantes elementos, contri- 
buindo cada um déles com o seu talento, ca 
tusiasmo € boa vontade 

À scenografia, parte essencial no teatro 

  

moderno, está confiada a Salvador Barto: 
loz2i, excelente pintor altamente apreciado 
nos nossos meios artísticos, e ao nosso que 

laborador Almada Negreiros, 
isolidando mais o seu    jo, honrando-se à si, 

  

As 5 
e a nós, como português, 

    

icas hostes de Rivas Cherif apre 
sentaram-se, com grande sucesso, ao público 
madrileno, no dia 24 de Novembro, com êste 
interessante progr   

  

ro moderno, conferência por 

  

«Azorino, seguida da representação, pela pri- 
meira vez em Madrid, do sem «Prólogos à 

  

O Insistvcl; A arasinha no espelho e o Dou 
tor Death, das 3 às 5, do mesmo autor. 

30 

        

    b) Estreia em castelhano da comédia num 
    acto de Antão €   

    

Um duelo, p 

  

morar o xxx aniversário da fundação do 

  

Ístico de Moscon. 

  

Realizou-se já no Dezembro Des- 

  a Ruben Dario, festival de dança, 

  

a e poesia, em que tomaram parte, além    
dos elementos do «Caracol», a interessante 

  

bailarina Pilar juma e a corcográ: 
fica pela famosa Pastora Império; uma con 
ferência de Mum 

  

1 Azahia, requintado esti- 
lista e grande escritor, sôbre D. Juan Valera, 

  

o insigne romancista do século pass: 

la da representação de Asctepigenia; um 

    meêrto de guitarra espatthola por Regino 

  

d o do clássico 

  

Maza, um vir 

  

strumento; a estreia do Orfeu, de Coe 
te uma dissertação de Isabel de Palencia     

    sôbre o Trajo reg espanhol, com ilus- 
trações de música popu por último, 

  

ar,    
uma conferência de Rivas Cherif seguida da 
representação do sen drama satírico Um so- 

  

   nho da Rus 
O «Caracols tem no seu reportório obras 

      

rdo Ta 

  

ja, Bena- 

  

Gómez de la Se Gareia 

  

a, Andreiew, B. Shaw, 

  

tre, Goldoni, ete,; e conta com 

  

Perez de Ayala, G   m    promessas de Um 
   briel Miró, Dicz-Canedo, Azania, Masip, ete. 

  

e algumas traduções de Sagarra, Soldevil:      

dos portugueses Ferro e Selvagem, 
Strindberg, O'Neill, Lord Dunsany) Kaiser, 

  

Hasenclever, Exreinof, Pellerin, Di Giacomo 
ev   

  

O novo agrupamento, pre » justiça ao 

      

  

alto interêsse que a Ilustração tem dedicado 
às letras c às antes « quis ter com 
nôsco a especial, deferência de nos fazer seus 

antes em Portugal Assim, enquanto 

  

artistas não se resolvam a seguir 

  

  os passos dos seus colegas espanhois, orga 
nizando em Lisboa um grapo semelhante ao 

  

que já existe em Madrid, aconselhamos. os 

  

  autores por 

  

igueses a que, por nosso inter- 
médio, dirijam ao «Caracol» as suas peças, 

  

que serão julgadas em pé de iguallade com 
as obras de autoria nacional. Devemos, no   

entanto, observar que esta Companhia. foi 

    

para acolher i 

  

npatibilidades de 
artistas com todos aqueles que têm da arte 
uma noção 

  

nte comercial e não para 
receber obras, cuja falta de méritos, possa 

  

mo ao alcance do limitado senso 

  

  actores on empresários profissio



   
        

    

    
    
   

   
    

     
   

    

    
   
   

     

    
   

    

   

Maca colocad ua usa omite foi editado pela pr 
  ves o D, Quixote 

DO Ninguém é profeta na sua terra e a obra 

dum gênio é sempre um fruto precoce que 

  

raros provam c a multidão não compreende. 

Miguel de Cervantes Saavedra não escapou 

efe 

  

À sentença bblic o mal apreciado dos 

Contemporâneos quanto exaltado pelos vin- 

  

douros. ope de Vega, mina cata ao duque 

escrever, falando de poetas : 

  

Eninguno tam malo como Cervantes, ni tam 
  

  

mecio que alabe a! «Don Quijotes...» 

O século xvi vin 

  

apenas na «vida do en-   

É genhoso fidalgo» uma sátira crucl aos livros 

Ne cavalaria « foi preciso que os anos corres- 

sucessi viessem 

  

  que gerações 

  

loves € profundas se erguesse, não o vulto 

aíraco, alto e amarelo» do cavaleiro man 

ardente, 

  

chego, mas a própria Alma Latin 

arroubos platônicos de amor e va- 

dentia. Dom Quixote é um ieto de São Luis 

De de Pelagio, um sobrinho de Joana d'Are, 
  um parente afim do Condestabre e até em 

s dias, em certos paladinos desvairados, 

  

tanta. 
Sancho, êsse € o im   ão mais velho de todos 

», O pai verdadeiro e ve- 

  

   “lhaco do nosso «Zé Povinho». 

A obra de Cervantes, como um vinho de 
É casta, precisou do tempo para criar fama e o 

tempo em glórias lhe foi pródigo. As penas 
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ICONOGRAFIA 
IE 
DRE: 

DON QUI OTE 
[EPA ME AENCC IICA 

(DA EUROPA AO EXTREMO ORIENTE) 
mais ilustres a têm vingado da inveja e      

pida dos coevos « os Tápis de maior renome 

ando os 

  

ressuse 

  

têm vindo pelos séculos 

  

vultos Jendários da mai 

  

mha das epo- 

peias. 
De attista para artist 

  

a figura vem saindo 

  

mais do herói vem 

  

perfeita e a psicologi 

    

ganhando de século para 

areza 

O Quixote da   estampas da Biblioteca de 
Madrid é cain ási sempre um lonco, 

  

com a máscara deprimida e o aprumo que o 

autor lhe concedeu, diluido e falsifi 

  

ado pelo 

ridíenlo das posições e dos gestos. Nas estam- 

pas da einvestiduras e do «regresso» não há 

um só traço fisionômico que possa 

  

ar com 

a alma impetuosa que animava a carcassa do 

alaaz, irmão de armas de D.     

  

O herói de Cervantes não foi um louco, no 

sentido patológico « deprimente da palavra   

Nenhum psiquiatra lhe res 

  

itaria, por inútil, 

  

a «douches escocesa on o internato. A sua 

  

de «deshacer ágravios y enderezar tuer- 

  

tos» não tinha o afan inconsiderado do doido 

mas antes revelava na alma do herói aquela 

  

sêde exagerada de perícição moral que exige 

  

do mundo imperfeito um estado perene de 

justiça é de equilíbrio. 

Na avent ão houve se- 

  

a dos «galcotos» 

quer a suspeita de libertar criminosos, hou- 

ve, sim, O interêsse gencroso de partir ca- 

deias. 

    

À Duleinca, vulto criado apenas na f 

  

ão é uma visão   sia apaixonada do cavaleiro, 

de doido ou, se 0 &, qual de nós ousará rir-se 

a nós uma Dulcinea a 

  

da loucura? Não é pa 

    

primeira mulher que se avisinha c a quem 

cimprestamos de boa vontade, se cla € for- 

mosa e jóvem, um rosário de períeições que 

  

cla não tem? Esse vulto criado por nós, 

     inventado por nós, não será tão irreal « ao 
mesmo tempo tão digno de ser amado co 

  

a labrêga ideal do Toboso? 

  
D. Quixote e Sancho Interp 

Jnponts 
(Desenho aempanh a 

KuntYaku (T 

tados por um artista 

  

de Sasakte    

  

3



ILUSTRAÇÃO 

    4 que respo: 
D. Quixote sonhou como tantos cntros, de 

Cervantes para cá, ser o escolhido do Destino 

    para redimir a humanidade transviada e sc 

a não redimiu, se à não curou de tôda a ruin- 

dade que a aílige, a culpa do insucesso está 

nos corações dos homens, rebeldes ao germe 
do bem como as tripas de Sancho ao bálsanio   

da obra. Reali 

  

jo esquecendo o 

  

iluminado. Fizeram rir quando eram convi- 

  

dados à fazer pensar. 

Nas estampas da Biblioteca Real de Ma: 
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id não estã o fidalgo da M    

  

mais tarde de 

  

ia surgir dos lá 

tas, quando a figura tivesse sido dev 

  

    mente compreendida para poder ser interpre-   

tada. 
Se daí passarmos, num salto enorme, à im 

terpretação de Gustavo Doré, vemos surgir 
da ob 

  

um Quixote absolutamente diferente. 

Ao seu corpo sento 

  

gro poder: 

  

    mas à sua alma atlética não falta 

  

nunca va- 

  

lentia. O Quixote de Doré é   a ldea caval- 

    gando uma pileca. É; a Raça a lutar com 
  

    pouca sorte. ito pronto enclanstr 

  

rado na Car 

  

Os modernos compreenderam o que tinha 

escapado aos antigos. Da gargalhada da sá-   

tira souberam extrair o som grave do «Mea 

culpas latino: bati 

  

» em todos os peitos. no 
minuto sincero de tôdas as almas. Mas como 

  

  os defeitos do herói (os nossos defeitos) não 

são daqueles que deprimem cu envergonham, 

nós achamos bem que os artistas nos mos- 

    

trem o Fida     go da Mancha magro mas di- 

reito, vencido, con 

  

es olhos 1   pomas ru- 

miniando sempre depois de cada regre 

  

b uma 

  

nova sortida, esperando o minuto último di 

  

  vida para d ilusão e vestir 6   

  

   

    

  

dos contritos. fi assim que nós o queremos, 

  

porque em gosta de ficar mal num 

mos: na iconogr: 

  

do Cava- 

gura, não devemos esquecer 

  

interpreta 

  

o salto latino de Cerv:     
sendo talvez a mais 

  

Essa figura, rígi 

  

moderna, amais: antiga como recorte. O 

D. Quixote japonês tem alguma «    

guerreitos assírios que vemos nos frisos da 

  

Babilónia. o mipónica como 

vemos. O artista,     os. ão sabendo ou não pos 

dendo, por div 

  

sidade da Raça, interpretar à 

herói manchego, den-lhe ao vulto a 
ten 

  

ária dos seus colegas da 

tando-o no “Tempo oferecen-lhe, tanto quanto) 

pôde, a posse da imortalidade. Ex Oriente 

lux... [ent 

  

PLLO DE MORAIS.



    

   
   

      

   
    

   

                    

     

    

          

     

  

    

  

    

     

o 
Miguel 
Mari- 

  

ea 
estão 

dez 
sonha- 

laura 

  

casados ha 
Ela é 

dora, de requintada 
sensibilidad 

sentimental. Fl 
mulher « 

, romântica é   

  

para a 
para a « mas é 

  

sa, 
É extremamente prosaico, 

jámais uma palavra que crie a ilusão 
mto   

ou um gesto que dê o frisson. Trouxc 
para o lar um filho que nasceu em Africa. 

Há alguns dias que marido e mulher an 
dam sob o pêso duma grande 
A de 
ameaça desmoronar-se, o que lhe causará sé- 

rios prej para 

   preocupação. 
asa comercial onde sociedade   tem 

  

8. Chega a casa jantar 
Vem ter com a mulher ao quarto e, sem 

E reparar que cla ficou tóda contente ao vê-lo 
(Só por o ser, por êle ter chegado, por estar   
ali) dá-lhe a cara a beijar num & 
nal, séco. Não é por mal que assim procede. 
Mas dle tem lá tempo para pensar em ninha- 
rias! 

sto maqui-   

  

MantitAvRA — 
“eoisa de novo? 

Miguer= Uma próxima reim 
Fes. Vamos para a ruína, Mar 
tenhas rece teh 
balharei. €. 
segue. 
MARINAURA (aparentemente 

mada temo, Miguel, im vez de dez vestidos, 
farei doi embora um 
irei buscar o pequeno ao colégio | 
nar nontro mais modesto. 

Migues. — Talvez 
pois veremos. 
MaRiAtRA = Olha, M 

que a desgraça nos 
nós à amarmo-nos como até aqui 

  

ntão, Miguel, há alguma 

  

     de crêdo: 
       tura, mas 

   o que n de faltar. Pra 

    

m vontade e saude tado se con- 

  

calma) 
   

  

mandare 

  

er    
  

    ão seja preciso isso. De- 

    iguel, o essen 
    ado 

(Passa- 

lhe 05 braços em volta do pescoço e quer 
beijá-to). 

» separe. Cont 
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Miau, (soltando-se do abraço, sem ver os MMILAURA Ni hoje um chapéu muito 
lábios que procuravam os seus) — É claro, & lindo e muito barato, sabes, Miguel? 

Mint (sem interêsse algum) — Sim?    claro. Eu hei de mostrar sempre que sou um 
  

    
   

  

        

dominador, que sei vencer a vida! MARIAURA — Preto, em feltro e panne, com 
Realmente, o Miguel perdeu quási tôda a um fecho de pedras. Não caleulas que seja 

sua fortuna naquela ocasião. Mas não desani- bonito? 
mon. Cavou-se-lhe mais ruga na testa e MiGusi Não. Hum 
mais alguns cabelos brancos surgiram. MARHACRA (magua Sim. não. 

Passados dois meses o filho veiu para « hum... Só respondes por monosflabos. Fazes-           doente. A Marilaura traton-o como tanto cari- 
Micukt (co de) — R$ 

  

nho como se lhe tivesse dado o ser, mas uma coisa 

  

      
Micuei — Diga-me, doutor, não há ao me- que eu felizmen do há mata 

como a gente saber don   1 si próprio 

  

nos uma esper uma possibilidade de tr-=s€ 

  

   
salvação? ara poder dominar os outros. Sangue-frio,     

calma e cabeça três factores    
   

  

no seu lugar 

  

tôda a verdade. A filtima confer poderosos com que se vence a vida 
MARHAURA (encrvada)   

  

zada foi definitiva. A criança es Que estás a ler? 
velmente perdida! Miguel, — «A educação da vontades. 

O Miguel tornou-se mais pálido. Uma cris ManmAvRA-—Mas tu não precisas de ler     
  isso, Dizes que só fazes o que queres 

Micurr, Mas 
paçã 

o. Mas reagiu imed 
» de dôr percorreu-lhe o rosto amargu- 

  Exclusivamente isto      

  

tamente, apertando 
     os punhos e erguendo a cabeça. O médico encontrar aqui as minhas ideias. Hás de 

  

    

ao êste livro. 
MarnAuRs (chorando; —Meu pobre Mi MARIAURA (impeluosamentey— Eu? Só 

Euel, tens que te resignar. Tu bem viste como Esto dos livros em que se fala de amor eu fiz, tudo quanto me foi possível Micusr, (fitando-a com um olhar de com- 

  

   

      

   

                

MiGu Mas, decerto, Marilanra. 

  

Foste 
pre carinhosa para com o meu filho, Nem 

  

outra coisa era de esperar de ti 
MARNAURA (ajoclha-se junto do 

col 
aple 

onde o marido está sentado e    nd 

  

  cabeça nos seus joelhos, chora) — Pobrezi- 

Misuri 

  

asta-a) — Bem ; basta de piegui- 
ces. Não há nada a fazer, paciência. f: preciso 

  

ra nos últimos preparativos. 
MARILAURA (num grito) — Já?! Mas se o 

teu filho ainda respira ! 
Mic 

  

1 Bu bem sei o que faço. Sou o 

  

homem forte que nunca perde a cabeça, Ma- 
Não sei para que gritas e c 

  

oras 
adiantas nada com isso! 
Ergue-   e e sai, Marilaura, magua 

“a, corre para o quarto do enteado e 

  

ajoelha-se 
Mguns 

junto dêle a chorar. 
meses passam. Acabaram 

de jantar e vieram pa 

  

a salinha 
dela, O Miguel lê e Marilaura borda. 

 



  
mor! E   paixão) — Amor! Sabes lá o que E: 

sem siguific 

  

uma palavra Gca, 

  

que encobre muita tolice e de que os literatos 

  

se servem 1 y é a direito porque 1 
falta 

  je a tor     envergadura para tratarem: de 1 
altos ideais, tais como o dever, a vontade, a 

    

      
  

da vida, ete,, cte. 
AURA (com os olhos rasos de água e 

a voz trémula) O Miguel, pois tu dizes que 
amor não existe? (Com um nó na garganta     

) nós, eu... é     e v coração apertado) Ent 

    

Sim... isto que €? 
MiGurt. (pegando, de novo, no livro e pr 

curando a linha em que fica Nós somos 
marido e mulher, ligados para a vida e para 

um unde amizade   a morte por plena d    
bom senso, de calma e de mútuo respe 

  

  

isenta de pieguices imúteis, Só seguindo esta 
norma se vence a vida. Mas falemos doutro 

  

(Retoma 
Mari 

  to que éste não me interessa. 
     anto o bordado do   a leitura, enqu 

  

se vai humedecendo de pequeninas | 
maguadas). 

O Miguel volta pai   Passame-se três dias     
  

Atrailhe a 
casa e, como de costume, dirig 

to. A Marilaura não está. 

  

uma carta a êle dirigida. Com uma 

  

lima que procurou ma taça azul e que, con 
trariado, encontrou dentro duma gay 

  

ha, 

fora do seu lugar portanto, abriu o sobres- 
crito e Jem: 

  

«Perdôa. Lutei muito antes de te causar 
esta contrariedade. Mas mato-me enrodilhada 

  io morrer um pouco todos os   «m dor para 
amortalhada em revolta contra a tua 

  

co teu egoismo. Não me sou-     

    

ca descobriste 

  

beste compreender € 

    

nha infinita é esteril to 
«Vais te e 

  

antes de f   amis uetes 

  

    
  

    

  

exame à tua consciência, exclamarás 
de que mais precisava cla para ser feliz = 
tinha tudo : confórto, respeitabilidade, a mi 
nha afeição, O sossêgo. 

«Vinha tudo, mas faltava-me uma peque-    
Miguel cra?—o 

  

sabes o que 
nlher de t 

    

      mor! “Pu july 
da, 

o pensar 

ras que um 
  

  

nos, li vibrante e frágil como cu sou 

  

pode m êssse inferno do céu que   

tu mem sabes que existe 
    
   

«Vivi sempre 1a teu lado porque 
não consentiste nunca que a minha 
abrisse, derramando sôbre ti as cat     

  

sentimen Audavas Tá 

  

men por 

  

ilêncio das minhas noi 

  

, eu tinha vontade de te     
e te dizer baixinho, 

: Miguel, olha 
preciso que m 

por entre 

    

vamos por     
  caminho e embates cor 

  

   

  

lopeia 1 uente e dolente das palavras   

  

que cr ersos de frêmito, que me obri 
     gues a esface sofrimento laivado de 

de 

  

me faças 

    

tortura, q 
alma num olhar, e que contemples comigo o 

treme, lá bem 

  

cu do sentimento que 

  

onde o amor existe e a banalidade do mundo 
não penetra. 

«Isto de safres de manhã com um beijo 

  

distraído, procederes durante o dia com à 
ordem matemática que pões em tudo o que 
fazes, falares sempre dos mesmos Ingares 
comuns, afirmando a tua superioridade que 

  

iste afinal em teres no coração um peda- 
cito de gêlo e na sensibilidade uma monta- 

  

era matar lentamente a 

  

nha de indiferença 
mui tava.   + que o teu lado veg 

  

x isso, Miguel, eu que te amo sempr 
      

    
une não quero mais esfacelar as unhas, esfa 
vapar o col e ensanguentar-me tóda, de 

encontr ha do teu positivi 

     
   

   

      

te para ser 

  

es para calar os fo 
ia sensibilidade os gritos do 

  zado, pobresito! 
Miguel, 

tão despr   
    «Pa não tens culpa, meu pol 

cada um é como Deus o fêz e ninguém se 

    

«termino, repetindo a tia frase predilecta 
  «é assim que se vence a vidas —cu achei     

   apenas êste meio : fu u g 
«Neste minuto que estou longe de ti en- 

    

is deli eijo da nossa exis- 
     aquele que nunca eh 

ste? Bira labareda d     ardente, 

  

vibração de duas almas que já   

  

traram, pl perfumada 

  

pelos erisântemos que em breve irão beijar a 

  

minha campa.   

«O derradeiro toi 

  

que 
tua, sem o ser. 

MARILAURA, 2 

v como am des: 

  

    Desettas or TAGARRO 

   

     
So 
(Cy 

      



   
         

de    
    

    

   

Retinem taças 
» fazem-se votos, no 

e saúda 

ajuiza 
ese o que entra, ide face 

     

  

qual pa 
Número 

     

              

   
   

   

  

   

   

    

    
   

   
   

      

   

    
     

   
   

  

   

  

de sorte grande 
A incorteza agenilhos os espíritos « 

a ambição que mais estreme- 
vez seja agora... 

e crortividados 
muto inteiro é 

nho na chaminé 
uma criança que colo- 

ver o que lhe 

  

Quantas 
elos de arcia que onda 

ingené 
ão Lem inédito, 

imentada, às doze badaladas rep 
O no ano anterior em que a sorte 

vá de arquitectar no- 

esperança 

se recorda 

    

  

jar novos desejos, vá 
novas quimeras. 
(AS semanas, os meses vão pas: 
eco das doze badaladas vai-se ex- 

» ponco a pouco. Raros 
mn de quanto fant 

     

  

são os que 
am, o entrar 

  

reali 

jo-ntos, portanto, do que se passa 
de procedamos, como tóda a 

  

nos increce 0 19282... 
ade de milheres — mas de mu- 

= mais objectivas do que 
sestevendo os feitos 

Mio Velho, concluímos que 
ER e aproveitável Ele nos legou. 

cometidos 

positivismo 
+ concorrido, nos tempos que 
ae demos balanço às vitórias 

não femini 

    

tas!) por êste 

  

   

  

   

   

  

    

    

   

   

   

=) VOS preguato : Re- 
ng do termo feministas ?. 

Ene os eins cabos a 
Bemini, 

Os ho- 

    

No,   

  

jo é as mulheres 
onunciá-lo, pois bem sabem 
=quanto Cle provoca dis 

a a polémicas, quanto ins- 
ironia é palavras de des- 

    

numa conferência bri- 
“o adjcetivo adequado, 
banalidade da expres- 

    

  

   

          

19209 
que, há tempos, realizon na dee 
dade de Paris, sob o título de «O voto 

pôs em foco as altas qualida- 
a desempenhar todo « 

qualquer emgo em todo « qualquer campo de 

  

   tada 

  

das mulhere: 
des da 

  

mulher, pa 

  

conferência que marca a de He- 
o! Perante as suas palavras 

   
o 

sonora 
  lena 

  

res 

  

e conscientes 
o que se fique com desejo de 

a verdade que encer- 

  

ram, não cr 
combater cer 
tram por td 
grime aper 

   

    

   

    

resco não es- 

  

parte 
s com tes Gian com 

os. que ela aponta 

  

que dem a vitória ao lado mais fraco 

  

a batalha pela emancipção femini 
eplicam à conferente Ma 

  

erone e Ma- 

  

eis porque Helena Vacaresco 
seguinte form 

  

   é vós, como as gi 

    

s, como as Parcas. “Pran- 
os! Deixaremos às Graças os atrac- 

s, com que desejariam gratificar o nosso     

    sexo, pará melhor o enfranquecer. à 
disputaremos às Eumenides o temível caráe: 

de dispor da funesta 

  

rá 

      

   

  

ter. Porém, gosta 

  

tesoura fue fia Areios o bom do La Jon 
a fim de cor- 

das más 

  

para sempre, o fi 
controvérsias que se estabelecem contra o 

demonstrar de há 
mos movimentos... «feministas, 

  

  

contactos a conferente uma amedocta, que 

  

» posso es me de repetir-vola, tão 

      

    mos no fim da segunda guerra 7 
uestão ade vida ou de mortes te 

entre Roma e Cartago. ido 

nte, sem resultados 
ndo, contimmamente, o meio 

  

    
-se a todo o inst 

  

   protícuos. 

  

    
de lançar novos impostos, surge a idea de 
publicar uma lei que vise os adornos femi- 
uinos    

is mulheres repontam com o 
Ah! se lhes 

tretunto, 

  

caso e dizem que a não aceitam. 

  

tivessem falado ao sentimento patriótico 
Sa s jó        im Os escravo       mam cl 

      

  

liteiras, Porém, serem constrangid: 
isso nunca ! 

Já sufocava de cólera o velho Catão, 

  

ndo um homem surde (parece que o pri- 
a militantes, que a His       ro. «femi 

de 

ido por semelhante protestação da 
nome Lucius Valerius, U 

  ilheres o feminista», 
ma V 

parte das n 

  

«protesta 

    

- manifesta 
qui um timnlto de alto 

dido pelos roma 

  

resco — 

  

favor...     
    êle nado invá 

acorrem de todo o país... 

  

que 
E 0 bom do Catão, 

completamente fora de si, aconselha os ma- 
ridos... a que fechem em as mulheres! 

  

conclui que os movimentos de 
revolta feminista... não são de há 

; e que, no século xx, em que tudo 
reveste uma feição de independência, de 
actividade e de rapidez vertiginosa... não têm 

Daqui se 
muito 

pone   

      

cabimento os sorrisos de ironia, as pal: 
de desprêzo, insídiosos contra a 

neipação femini 
os ditos 

  

    
Postas as coisas nestes termos, vamos en- 

tão rever as novidades que, no gênero, nos 
trouxe o 1938. 

Datada de Wash 
   

  

ton vinha Este verão, 

  

      
em um certo jornal, uma crónica um tanto 
espirituosa, informando-nos duma novidade 
de sensação! Tratava-se de como as mulheres     
pnsegeuiram introduzir-se na Conferência do 

Direito Inter mal, a em Maia, 

«Ro cronista comentava: «Fbra dado o 
grande passo, conquistado o primeiro reduto, 
venci difienldade. Daí 
diante era deix: a verdade é que não 
pa naturalmente pararão 
ão cêdo...» 
Segunda vitória da mulher ; 
Mustaphá Kemal encontr: 

com 
patriotas. 

     

  

iz       

  

    em 

  

pri 
   

aram mais,     

      

e disposto a 
itos políticos das suas com- 

ver enclausuradas 
=a votar, a pedir o divárci 

tir nos din     

  

Passaram de 
a administrar   

os bens ...Como, no século, os factos voam ! 
mbém em França tudo leva a crer que o 

1929 as presenteie com o direito do voto. 
través dum artigo de 

    

Chegon-nos a notícia 
Irene de 

    
  Vasco 

  

celos que, em alto e bom 
o benefício social que advém 

a intervenção da mulher na vida política. 
eita dei subtilezas políti- 

cas para se consagrar às reali 
tendo o alcoolismo, o jôgo, « prig 
higiene das cid 
dade, pel 

om, proch 

  

     
o homem      a 

    

   

  

infâne     

     » Po 
e de filantropia. Abençoado feminismo ! 

'emos ainda três 

  

    as interessantes a re-   

  

     
sistar: Uma embaixatriz russa em Oslo, 

, Suma Cheng, enviada ao es- 

trangeiro também como embaixatriz... E duas    
  

ilenas, cônsules em Inglaterra, tratando 

dos interêsses do sen país : Olga de la Barra 
“Inês Ortuzar. 

Fo 1939! 
Número branco? 

e há por af algumas portugue 
vontade de progredirem, de se colocarem ao 
lado da mulher estrangeira, a quem o mundo 
j 
no 1929! 
«AS don 

  

Número de sorte grande 

    com 

    

nfiem 

  

não oferece segredos. 
  que elas 

  

badal 

bora às vezes fos 
as acordam tôdas as es 

    

peranças! e 

  

melhor que    

Dezembro, 1928. 

Gammista CasteLO Branco. 
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CRóxica FRÍVOLA DE 

Não sei se me fica bem a confidência : eu 

Am 

  

nunca tinha vindo a Lisboa. nha situa- 

ção especial de súbdito português com resi- 

  

dência fixa no estrangeiro lançava sôbre esta 

fa 

    

ão grave responsabilidade que 

  

  me sentia com cor 

  

mm para a confessar a 

nenhnto amigo espanhol 

Preciso de lhes dizer que não sou homem 

endinheirado. Ostento em Madrid pomposas 

várias entidades intele- representações de 

ctnais portuguesas e isto pode sugerir dávi- 

  

das no espírito do leitor ingênuo acêrca da 

minha situação económica. Não tenho di 

  

nheiro para emprestar, nem crédito, verdade 

3 

  

     

    
    
      
   
   
   

  

      

Boxecos pr ALMADA NEGREIROS 

seja, para pedir emprestado. Em todo o 

  

   sempre saio para a rua com dinheiro que 

  

a o clée 

  

chega pa » para comprar um jor- 
nal, para tomar um café, e, em dias de 

ra fregientar um teatro. 

  

ande gala até 7 

    

Há, no entanto, meia dúzia de dias durante 

o ano dizer muitos mais seria choradeira 
  em que as minhas reservas económicas só    

me permitem um luxo: trepar ao cléctrico. 

  

Nem mais... mem menos. Pois é preci- 

samente nesses dias que me vou encontrar 

no democrático vefento com a esposa dum 

    

amigo que regressa a casa depois dur 

compras que fêz, com a colega literata que 
  foi levar certo artigo à redacção dum jornal, 

  

com as simpáticas filhas dum cavalheiro que, 

  

na véspera, em casa do papá, onde jantei na 

honrosa categoria de convidado, me rodearam 

atenções, Parece, enfim, que todo o limi- 

tado número dos meus conhecimentos se con- 

jura para pôr em evidência o melindroso    

estado da minha pobre bôlsa. V 

  

ix. cer- 

tamente, nestas condições, sentiam-se anima- 

  

dos pelo nobre intuito que me assalta a 

mim : prestarem-se, solíeitos, a depositar na 
mão do cobrador o insignificante custo dos   

bilhetes, Mas como os nobres intuitos nem 

sempre, e ainda menos nestas ocasiões, cor- 

respondem às nossas possibilidades monetá- 
rias, e um golpe de franqueza seria heroismo 

que não está dentro das capacidades épicas    aj 

de ninguém, no momento em que a figura 

comprometedora do cobrador se aproxima 

  

das senhoras das nossas relações, em amável    

colóquio comnôsco, provocamos uma questão 

com o vizinho do lado, calcando-lhe, por 
exemplo, um calo, ou corremos esbaforidos 

para a plataforma da frente com o fim de 
chamar um problemático amigo que passa 

ico momento, Fi 

  

nesse muito simples € 
damos assim tempo a que o cobrador cumpra 

  

  

  

  
  com o sen iniludível dever, não voltamos 3 

aludir ao assunto e até chegamos a regosijar- 

  

-nos se, entretanto, alguma daquelas damas:



   
   
   

   

    

   
   
   
   
   
   
   
    

  

   

   
   
   
   
   
   
    

     
   
    

    

    

   

    
   

     

    

   

teve a gencrosa idea de nos pagar o bilhete 

  
O nosso crédito de homens ge 

  

s fica perfe 
tamente ileso. 

Caso idêntico me sucedia a mim com to- 

  

ssem de v 

  

Madrid 

    

que conhece os pontos mais recônditos dest 

  

bela capital, parece que se conjuravam unã-   

nimemente para se dirigi     a mim à cata de 

    informações. Quando saiam do consulado de 
  Nisar O passaporte, iam ao meu encontro 

como uma flecha. 

  

="E onde fica Alfama? 

  

preguntav; 

gum dêtes. 

= Lá para baixo... 

  

respondia cu, esten- 

dendo o braço num gesto fi 

  

nc, categórico, 
concludente, que supria a necessidade de 

  

mais detalhes enfadonhos. 

    as Janclas Verdes 2 

= Oh, isso... lá para cim 

  

O men interlocutor considerava-se ma 

  

Hisamente esclarecido. 

Chega 

  

Va, por ve; 

  

s, a dar as mais porme 
  

norisadas informações, recomendando hotéi 

  

indicando teatros, marcando a situação de 

rias, «, acompanhado duma sorte tal que, 
  Se malguma contradição caísse, esta sempre 

feza de molde a poder atribuí-la à falta de me- 

  

mória do meu confiado amigo. 
Os senhores, que lêem a Ilustração, têm, 

Sem dúvida, as suas opiniões literár 

  

Um 
  ameno cavaco acêrea de livros e escritores é 

assunto que os delcita, não é verdade? 

Nunca lhes salton como tema de discussão, o 

e de certo livro tratado com tanta fami- 

le pelo companheiro de café que sen- 
tem vergonha de dizer que o não conhecem ? 
la apostar que sim, 1; como salvam O com- 

  

isso? Como eu e tóda à gente o salva. 
parando a conv 

  

a com aquela reserva 
ermos comuns a todos os livros e a todos 

OS escritores, que nos permitem ocultar as 

  

provas da nossa incalculável ignorânci 

  

Sim sucedia comigo :— Lisboa era o livro cé- 

bre que cu nunca tinha lido. E, para um 

  

estrangeiro, qualquer o português que 
ão conheça Lisboa é como aqueles homens 
que, em plena exuberância dos seus trinta    

   anos, ainda conservam tódas as minudê   

  
  fisiológica 

  

s, que hoje já não existem nos pe- 
quenos de qui    e, tal a pressa com que a vida 

caminha. E cu, que estou a raiar pelos 

trinta, podia carregar com as culpas de tu- 

  

do, 

  

menos de que não tinha vindo a Lisboa. 

  

Lá para o compatriota lisboeta ainda ha- 

via os meus motivos de desenlpa : 

  

Então você não conhece a capital ?-— pre- 
guntava com certo embasbacamento de boi 

em frente   alácio. 

    

E, você, conhece Guimarães 2 — repelia 

    
ILUSTRAÇÃO 

eu, com todo o meu orgulho de compatriota 
vim 

  

mense, que não admitia que o velho 
berço da nossa nacionalidade pudesse ter se: 

  

gredos para ni 

  

Não, realmente 

  

Pois então estamos pagos. 

O certo é que eu nunca tinha vindo a 
Lisboa. 

  «Mas vim age 1 vo-lo estou con- 

  

tando! Ora essa!.. 

  

isboa — 1928.



ILUSTRAÇÃO 

CRONICA MUSICAD 
FACTOS-—IMPRESSOES— OPINIÕES 

     
NOVOS CONCERTOS 

PO DE CANTOPRIM 
MALIPIERO, MANUEL DE 
AUDIÇÕES PORTUGUESAS. 

    
EALLA, 

DUART) 

ade do princípio da é 
a 

X grande novi 
1928-1929 

de abund 
de curdos e urtigas à arrancar, e 

las a desabrochar e 

      terreno 
inda, faixas por cultivar, além 

    
    

         

     
    

duma 
orquestra sinfónia 

Houve logo quem censurasse que se iusti- 
tuisse mais um conjunto sinfônico em vez, pe 

  

    

  

    
ras duas orquestras já € 
aproveitar os melhores e! 

Mas como a nova orquestra escolh 
mar o clegante e confortável Tivoli 

os, quando os ontros con- 
mpre dominicais, comi 

dos ensaios, 1 
impedia = que ipodiqee: airds 
selecção de elementos, (ua me- 

  

    

       
nada 

referi     parse     

  

    

  

a «nova 
fabricados de orquestra» 

ela o pronto p 
sem qualificativo, se liga 
ideia de «renova 
É E 3 
o conjunto orquestral é, — bon 
melhante à um gigantesco instrumento, em que 

deta chefe toca e de que tim pa 
jentista faz do seu instrumento ; 

» novo maestro-di- 
trazia prestígio 

sido 
   

    

   
   

  

       

      

  

     

  

iniciar o sem novo comando, confirmava ime 
tamente Esse prestígio com as suas qualidades 

s de chefe, o seu senso orquestral, o sem 
      do sôbre o estado actual 

altura, o sem 
espírito moderno mold 
da evolução 
poder de sugestã 

    

  

  

   

    

   

     

se quis dem 
no velho par, 
donou a lide, L 

    

artístico no mesmo 
frente do mesmo ni 
RE Ra 

sa parte os à todo O tempo 
pecinento 'de Dedro Blanch, que é uma 

      

            

    

      

Bem diferente & a personalidade que acusa 
Vernanides Fão, agarrado à música como as ser: 
pentes Ocorre-nos uma, ideia 
diabólica, fica sem alcam 

    
    

   

  

    

  

de pôr em prát 
se 6 maestro Pão fôsse de 

bsoluto divórcio de tudo 
Jeus banda da Guarda, de 

honrosa existência e brilhante história, adeus 
antas, onde se vela com tanto carinho no des- 
pertar das aptidões, adens orquestra entre tudo 

38 

visto que é idei 
ver o que ne 
repente força 
que fôsce má 

  

     

  

     
  

AS OUTRA 
IRAS AUDIÇÕES 

VINCENT 
CORO MIA 

        

   

    TRAS. UM CON: 
E QUATRO NOMES : SERAVINSKY, 

DINDY, DUAS PRIMEIRAS 
'O NO TIVOLI E SOCI CORAL 
LOBO 

  

S ORQUI 
  

    

  

     
   
    

    

finavase Fi 
simplesmente, resigg 
onvir cantigas do ven- 
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Essa água não está fervida, tem os micróbios do 
tifo! Não bêba! 

Evite que as crianças inconscientes tomem qualquer 

água. É imprescindível ter sempre na sua casa uma 

quantidede de água fervida suficiente, para 

beber. Para êsse fim nada existe de maís 
prático e economico que um fogão de 

- pressão da VACUUM que lhe ferve dois 
litros de água em 10 minutos. 

Não utilise qualquer petroleo, peça sempre 

SUNFLO te cafe 
ACUUM O1lL=COMPBANS Em e. 

E ROCIO, 67 Telet N 3075. PAi É  


