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O pintor japooez ou o bulgar~ffr -minhoto - Recordações do sr. Ministro 
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A «ultima » sensacio
nal de Foujita 

CO~TA·SE a cuJtimu do pintor Foujita co(no so n 
tratasse da end:abrada e velhíssima Mistioguetto. 
Foujita '- j1ponet-m1t olo é pela bia.arria d • sua 

nça que elo merece crónica.. Não r•c~rda os samu~a..is 
d'amn em ~scamH d'ouro e dos subhmes harn·k•rt1; 

do sexo "'"culii>o. u~ 61ho porluguu, um 61ho mi· 
nboto-é o que faltna a Fouji~1 ! E como a e.sposa 
o.0 leu polaca, :1 n.• 3 ~ ... -advinhem? - Buegara! 

O Dr. Trindade Coe
l ho, Hindemburg, o 
Pápa e os trai dor es oem tmores cQm suivos gheüas, neip: s,quer os H\\S 

càrnarad-.s artistas-essas delicados inventores de aves V 
~olicromss nunca imsp;ioadas pelo c.reaJor que surgem ai pau seis :mos q110 um creado da BusUein do 
vo~ndo em prab sobre ftoresW rubras dos ltimonos Chiado-o jl. c•Hehre R}i>lo funco4-mo vtio cha-
de Osoka, Foujita desnacionaiizou·H o é boje muito mn porque me teclamavant ad tolt.>íone. cDaqui ' 
mais parisiensa do que o Duval do •Bosullon• o u do Rei.oaldo Ferreírt. B daf ?• e Trindade Coelho•. Que 
que S:ach.a Guitry. desejavt eotrevishr·so comigo-disse. Fui. Su não o 

Os sidonicos go• · ~ · ~ conhecia pessoalmente. Oburvoi· o. . • Alto, magro, 
aam de ju.sta f•ma . muito medido e recorttdo e(n gestos e tens de vo~ aco· 
de nacionalistas. O lheu•me com gentile-ia. Palou·me muito º" c.Accioo 
seu sentido de pa· Fançti-'e:t; e falando me olhava com frequencia para 
tría; a sua ligação um rottato de Mussolloe dope,adorado na parede fron~ 
umbilic•I á terra ul· teiu. O céltbro dit11dor italfaoo parecia atraJ·lo corno 
tupusam u aô es o um e'pelho do $Cu 6.sico; e o joro11l do Oaudet o do 
raciocínio. B' mais Maurns como um espelho do seu pensamento. Coo· 
do que ums vútude; vidan~me a r02t.ar is miob.as reportagens em e.O S6· 
é uroa abe-ua~.10; um culo•-o que acertei. Ouraote todo o tempo quo traba· 
vicio; uma hipnose. lhoi sob a sua direcçlo dei-mo sempre bem com ele~ 
E p r •e isa m • n to Pintor Foujlta Recordo-mo •t& de um .. nedot• quo nilo faz ma\ 6xar 
oeohumi raça co· aqui. Um dia alguem o avisara que o r:oarechal Hiodem· 
mo a japonen ap(e- burg víajna 10.cognito, num navio alemão que se en-
senta excepções do despairi.amecto mais berrantes do . eontr•v• no Te10-e que ontrevistal'o 101ia mais dificil 
que o Ja pão. Co,nheci um filho de Tokio •m Santa· do que abordar Deus nas altom • .• Parti, em grande 
rem quo cantava o íado1 que n embebedava com vi· velocidade e trepei pau o barco- um encardido e.ar· 
oho chi regilo, que nam.oriscavJ: tres donzelas ao mes- voeiro pouco proprio para o traospoite de tto ilustre 
mo tempo, que ospao~ava a amante, e quo já dizia mal vitjantt; e quando con!euei to com::aodante a razio da 
de Portugal-C<HQO qualquer portUSfUet.. . E isto dez minha visita este casquio.hou um:a gargalhada diQ..amiti· 
meses depois d& t er desewboc,ado -em terra lusa l Fou• ca! Trazia, sim, a bordo um «Hiodomburg.-om cHin• 
jita fixou-se em P-uis-e ainda ha poucos meses uma demburg• marinheiro e d'atcuoha. Bra um velbo mari· 
revist a íranceu o apresentava fotoguficameote numa timo ag1g1otado1 que me apareceu descalço por andar 
praia do oocte coro a uguinto legenda: cPoujit:t, o pio... na bina., cujo rosto1 onde u p1tilh.u pe1ud11 se uoiom 
tor d1 moda, totn boina espanhoJ1. 1pulle11 ioglez.1 lu- 4s guiu di bigodeira aciose.ohd" se assemelh1va ao do 
va.s it2lianu, meias suecas e sapatos hohodei:t.s-2coq1- futuro preside-nto da Repubtic,a Prussian1 como se foSse 
paohado de sua espos~ que é polaca. «:Ü so ele coo~ seu irmlo izenieo. B desst parecença lb.e viera o 11põdo 
serva o titulo da sua nacionalidade e os seus olhos ro· de 1Hiodomburg•. 
cuados e o tqm a1írnoo11do da cutjs asiaüca-é porque Retutou•so o muíuheíro pn:i fu:er com a a(óto um 
ser oriental valodu com ruais um ponto a totaHuçlo comantario humoristico; e do rt(!USO ao SáctdQ ollo 
do -seu cosmopolitismo; e ser cosmopolita, ser interna- encontre i o Dr. Ttindade Coelh~. B quando este reen· 
cional-6 ser parisiense pur-4a»g. Vem a proposíto trou na redação e viu o retrato ficou rejubilante com o 
rec,ord:u a anedocta atribuida a Denoit1 antigo director triunfo jornalitt ico ••• e.O Soculo• coaseguira descobrir 
do •Olympia> que acouselhan a uma jovem cançone- o cel,bre martchal-e surprebendora·o no seu escon
tíst.i estriantc: e Olha mi.oha 6.th ... : se tu queros tciu.aíar derijo e co.in o seu di$fatce de 011.riolteirq! Era u01a 
nlo digas que nasceste em Puis. Jura que é1 russa,- victoria iotoroacionJU$6 se adi:nirava da minha demora •.. 
isto porque não quereds piotsr•te de prtto. Se em "ei De.z. horas; oozej meia noite- e eu nlo aparecia. Pois 
do branca e loun fosses d'ebano e tivesses carapinha bem ... A eotre\•istt ficaria para o dia seguiato-mts 
como Josefina Boker garaotia· te jâ um belo contrato e mat.at•Se·bia a cc•ixa• contaodo • O publico quo o m•· 
o casa.meuto com um duque da mais velha oobru2 da rech:1l Hiodembur~1 cujo misterioso des.apareciweoto 
França.• iolfi~va toda a Europ11 for-a Iarej.tdo e kodakiudo 

Mas isto vem a proposito da cultima.t do Foujita. pelo Século! H a n9licia chegou a S!,r linotipada. Feli1-
0s jvroai1 francezes anunciavam ha pouco, com berros mente1 i uma da madrugada entrava eu no jotn3l o 
d'esc1ndalo1 que elo dera uma e.sc:apadela de OauvHle evitei quo a anecdota ••• panasse ao domínio alheío •• . 
o da esposa. Posso revelu-lhes o segredo desu esca- Recordei neste momento u mil)has relaçlSes pro· 
padela: F·oujita na su1 :msia vertiginosa de ioternaciooa· fissiooais com o sr. Dr. Tr1od1de Coelho e este pequeoo 
lismo vivo agt:1{a a pouCQS kilometros ds casa onde os· e risonho episodio t pretexto da sua u censlo ao Minis ... 
crevo esta crónica, ou .seja em Portugal; ou stja no terio dos B11ungeiros. B já agou que me aeja pecmi
Minho; ou stja .•• Basta i O que veio ÍtHr aqui? tido .sublinhar dois geatos de Sua Iixcelencia . .• Um
Acompaobn uma seohon quo aumentou ba quatro o too triunfo pf.Sotl de ter obtido do Papa a beoçam 
diu :a populaylo da terra com mais uma unidade. . . pau todos os portugueses: e is ugi beneficio que eu es .. 

tiva longe de merecer. O outro-:i. sua promessa de 
rever todas as negocfa.tas infames cometidas i custa do 
sangue pottugues durante a. guerra. A essa promessa 
daria eu. se fosse Papa, a roialia n:aail sinc.era e entu
siutice. beoç.am porque aceito de toda a. alma que o 
novo micistro consiga desentranhar da impuoidsdp 
todos os tra;idoret. 

" 

A E x.ma Sr."' D. 
Ministr a 

A Sr.• D. Marga.ret Bondfiel é 1 nada mais n adt me .. 
nos, do que a Ministn do Tnb2lbo do novo go

vêroo ioglez. Não ; ulguem qut! a infiJeiro oos • HoOleos 
do Dia• (que c,omo homem a considero) para lamentar 
o marido que ficou com piugu p.or co-it:r e os filhos 
que ch.oram1og:am a imponlualídade do J&ntar- eoquao .. 
to ela discute com Mac Dooo:ild ou com o proprio Jor ... 
ge V as v.,ntagens dum decreto de sua autoria. A vida 
moderna-~ela já .se vê, não incluo Portugal-a maqui
naria das necessidades tst·~ lubri.ficada de 01aoeira a que 
um.1 mulher, tnbalhando íóra. de c:1u ganha o suficien
te para paf(a_r quem • substitua em todu as missões do· 
mestic.u e ainda para enrcque.cer o peculio do cts.al. 
De facto, a mioht. sensibilidade u ropia .. se, i.utuitjva .. 
mente ante essas mulheres que desertam da vida nor· 
mal pau exe.rcerem c1rg.os que dicididarnente, não lhes 

compet•. Nlo 6 in,veja pef· 
soai-porque eu nunca po
dia aspirar a ser Mlnistu 
do Trabalho do logbterra. 

Não é •bota de oluti· 
co• a iroperrar no espirito
purque sou um1 janf!la 6S'" 
c1nc3fada ~. luns, nlo só do 
dia de. hoje como 4s dia de 
amanhã. E'Q primitivisrnodo 
•majo•-O rne.smo que- me 
leu a prote.star contra .as 
freiras por furtarem á hu· 
manidade o •fruto bendito o 
seu ventre.. Não ba dj_s. 
cuss!o possivel. A mulher é 
mulher-o ptca deixtr do o 
ser preciso que 1 Natures1 
a fade para um a missilo .su
perior. Do contrariolta som· 

Mugueret Bondfleld pre prejui•n no balanço das 
Ministra do Trabt1lho faltas contra os be;,teficios 

da su3 obt:i m.acuhnas. l' 
se vA que me merece muito 

m~is reipeito a mulhet que. sem abdicar do seu pudor 
e sem serapintar o rosto gauha indepeodencia pelo tra
balho do que aquela que numa fingida hoaestidade e 
em pleno mandreice, exige de homem j4 a:ão digo di· 
reitos ro1sr:ulioos ou mesmo femeoiu >1-mu apenas 
direitos humanos. Quem não cumpre A sua missão na 
terra - nlo tem licenç.a de viver por muito belo, e ele
gante, maquilho.do e condesceode.ote quo seja. Dos 
dois modelos criados por Deus, com buro, ou osso eu 
fos,e hf. com o quo fos.se-o íníerior 6 amu1b.er. E a sua 
iníecioridtde começa a patentear-se Da superioridade fi. 
sica do seu exterior. As bou eocademaç~es ratamente 
cobrem boas obus. E se ela oão fosse íníerior- ha 
quantos ser:ulo$ oão estariam nh·eladas á nós. e Por essa 



c.anu 1 u.clamanm elas•. 6 Detll uclamaçlo unptnam 
a 1u1 m1diocud•de Fo.utm t\lru101e• 1 06. e s.t· 
n1mot n&t quem gr1t:ar11 1gou: tl!stamot oe,t:a me· 
diocrid:ade iodai fº' vou1 cau.u molht.r~•. que n.01 
teem 1scnv1u.d4 • · 

De facto, om c:.utot paiw, elas uep1m agott em 
.afligem, como em lnglaltna oodc M ... Bood6tld 4 
M1.nL1tra. Mas nlo do el.u que •• •ol.ariurn, a.lo os ho· 
mtat que •• den·1lons.am .•. 

Os sapateiros que 
tocam rabecão 

L'sTA' de oo•o em doa, 1moldurailo pelot fri&0• da 
D 11oça om desgtesodo~o dl pelo nomo de Joio Ma· 
n1 Peru1u. M11 n.lo • º' uut rídtc'11n• dauaesco• 
otm 01 ••u• Yic10t: 1goo anttJ que lh e vlo ofuocor 1 
3ulo1tlm*41 t.tttrr auu. cron1u. H que ele, com 11 t.aru 
punltntu 1 01 tcej11to 1 1 111tadu ctuc1h,,n11 11mbolw 
u prtl1nç0~1 dama Corou muito 1d1matad 1 no aono p111. 
a dos btc-tato1 • pothJ 1m1dort1. Joio bb111 Feue1r1., 
11.1gerad1menta qMixado, ' 6oTbc,n, com um pr•do 
de buba de orc.lh• a or1lb1 • um ••Cu') c.eatr-.1 no ro"' 
to, como lf li.,._.,. recebido um1 amolgadtla-~pula· 
u1ou·1e em iodo o p111, à 1111 dt cTlio du Flor u 
ou dt • llorf>1m macaco•, com Jonotbmo• que lho pcz· 
mllem 91 juros do papel1d1 herdad1. l.ogo an Inicio 
do. carrturt foi 1lcunb111do de •Poeta Sevillu.•- cou1c• 
quenci1 dumt mixordh dt ptou su1, om que t1le en· 
trava e m11111 um cnalo fGU batiudo como nome daquela 
c1d1d1 Andaluza. B ficou o e1ulo 1 ur Peneira 
(11h11&-JeJ1, que •a t..mbem u10 l1g1hro1mento esse 
apehdo) e elo •Sn1lh1• .. 

Compõ•, nu d1la11 tu hous v1g•t. um ·ursos 
1boruc1os; • a s restaato d1•ldra•.u enttcesc.an.taloJ p\\· 
biices, em qo• frt-quuutmtate 1ott:nlrn a pohcut dos 
boas costumes.; t • propJJ•Ocla •O• c111dos 1bocW l1n· 
coa. QcuoJo s.e fond• um JOriul o cucaclo eotra com 
toleatdadt 001 amtorrut t duputa a Utl'goria de assa· 
cante n.0 t. B isto aen ... m• dt pretexto para tod.a1 u 
aemanas eounoa.r 01 radaloret com ptd1do1 de r•cla .. 
mu l tu1 peuoa • • tua obre. Um J1• pu'bUcou um h· 
vro •olumoJo com todos ot retntos qu• Ih• unham 
orermdo • respec:t.101 d.d1caton11 uneo•rafadu ao la· 
do de t t:rsos ela tn..lftJl't1CO S CGft;I 1.Sto fouc pôUCO 
tem o rffto u lp1cado d• cond•c(lnç.'\•1 aiootuU u· 
tt-.n1•Jtu-Taotu qa.aou1 ••ut Co1 prno por o(nsa a 
moul pdbhu. Na Rl Y1Jd•de Je m•td pretmcwl O 
teo,oo •an 1DYasJO iianat1to a(l S.nd.c.ato dos Joro•· 
lt1tu . 8 como elo CODH~v•o ia•uh,a1 a clnH dos pro· 
6.u1or.t11 de 1mpn~nu e t.n\ ,, bunt para uma lllbC1.a· 
çlo d• l•t•al.01 amador•'• rttpec1e de Mode.tlOJ• ou de 
•'itmht Cune1ro• d11 btr ' ' . 

Na nosu epoc:a '' nlo H toltram 01 ••6c1nrudo1 ... 
C..da 1nd1Yiduo tom um t m11itn-t mut n1eia ! Aca .. 
buam·:t• os s.pdeirot que tocaum tabtdo • o.s 300 
oficitt• que uctev••m dnmalh4 n 8 C11.er pou1.a-1or .. 
oat11mo oo romi.oce nlo ' prot111Jn de categon l t0fe· 
rtor à1 deu ettgtoheirot, do1m1J1c~Jc,,d dos ad•opdos. 
M11 •• j,,Jo Mant Fflrfl•ra 1uptr abuntbm oeste retoo 
do• p.atvot. B ••• seria bom que fouruuem dt.tso, para 
aos d••Hhrem nos eatrtHIOt dot 61ms d• Cbtrlot 

Alexandre 
Block 

NlNGUEM igora que a ravoluçao ruua, acu11da d• 
ter tJdo uplod1d1 num• c11utcur1 d• -.Grau•, 

que 4 como quem J e. uma rnolu~o de b•oco p11a 
cama-IN, pelo conua,10 um1 fl~oluçlo do c.c1m1• p•· 
ra cbu.so•. Foram os tDlelKtu11t qut' • Optnurta gi· 
D:HhClmf'OI• OI r-tptnto• por1.1latt-•. lllfU\"H dú'D.& lrt•. 
ratura que, dura-ate íO anos., 
t1ve1 por •tn•~ eh r~.-. de f( ... 
o.io suptr'-'humano. A manhl 
•1tono11 do Grood Soot nlo l 
aat11fe& 01 1tronauto1 d• 1ntrH 
ger.c11 '"volucioott11. O ••u 
ego1smo • saa ••1d1dt, ah· a 
1t1111m11 nlo perdoaY•m 10 
pot o tnunfaci. o uqvtc1m1a1~ 
do u lor cb obra Uiltltctt1tl d• 
rt'f'oluçJo aem 01 dt·n'• com 
pt"•et:tdtf qo• era bll\bc:rn hJ1· 
t.una aq-oela ctga•tn .Swcia.td. i..;;~:.....~.c;.-•~ 
dos ctcn•ot: das T r e• a • 
urompeodo "'"'haptul)t•m,a• Al1nadrt Bltek 
ti DI dtsc.ôDht'etd-1 1 1b1 r• 
dado dt l.ui 1 B por 111 o 

do na f'tl1Ddia l•nçn• o S. O. S. 10 mundo confuom· 
do qa.111 um trto )1. s-u.a oora toonca dt luc:ralo revolu· 
c.iooano. O n:aais popular o conl1gio10 de todos eles 
M1.x1mo Gorka sbaodooara 1 Ruu11 dcipo11 11sisttr 10 
1mp11tt"ltn:0-nto do seu jornal •Nou1a Joio• pelos m.a· 
r1aheiroJ - soberano., d• Rawolu. Rodtr"m onz.-. ''-ª' 
1obr• es.s. ctl t1Cfümo de. aluc101çt() cole-ctlv.;, aa 1ofc.<Jo 
da anrt •U d.a Uôerd1de. P6ca d:t. Ru1111 esses •«no
ra r•o~dos d2 propri1 r•voluç.lo •grup.aram·H aot 
•a:Jo•gnott:t: d1 htcr.atuu coourTadMJ • liunru amt 
•olwa laterua.a ruuo de exiltc. • • UOlU qao • Ea:rop• 
con h e c e, ..:.~meal-'. wtca e •t ••oliau, co • 
metcod.o o gra.-e etlo de a coudrrtur •a utca litau
tau nu.s.a mt>deruv. A a.x1<"oahu,1o 4• um. 1.ttnt~· 
ra. ""ª ao•lise globsl e du•1fic.aç,l.o 1..1 ·~.; liJ.i•fl ~ ao 
p1u, prcetA ser á digestlo nutntti da '1d• desse puJ. 
Só pode ser contidertda lttuatuca tuua modf'ro_s a dos 
uc11tor11 russos da Russ.ta. Algu•m podo cctr no pr 
tuoh•mo portuguu dum Duuio Nuno que com uma 
percentagi:i:n enorQle de uogue HlrG.oge1ro vi•atu nm• 
pr• ª" astragelfo ? O resto s.Jo l•Ofl9', hcç6c:1. 

Ora 1 ••fdadeíra hteratur1 ruu1 rnodern1. como a 
1u1 musica, como as suas arttS pltthct s, como o HU 
c1acm• merecnm o ma.xuno dutaqu• p o f q ue 
com m111 liberd;ide • 1o:!tp•OJer~cu ••olu1u ante 
K'rtDd• s-eculo de 9 aoo.s que H t ncruuou, de 1928 
1929, no uculo U B qutm q J acr ter uma noçlet 
exacta dtsse novo coolloente 1otclec1u1I qua leu IS obras 
do 1lmbob111 Alexandre 8.lock. 

•HOMENS & FACTOS DO DIA• 

COMPOSTO E IMPRESSO• NAS OFICI· 
NAS GRAF1CAS DE P . MARINHO 

BARCELOS 

«Miss . . . Catinga» 

MAIS uma \"ez saboreio a oportnnidade 
desabafar o meo de~prezo por esse 

oovo-rtcn, corpolento, p~nçuifo, eqtupldo 
qae éo c.lankée>.• Arranb1-<:ttu'- • · maquinas, 
exl:<!ntrlc1dades, gN1odez.sq de m~u RQSto, 
maravllba.~ de cbHa, elPg:rnc1R~ a retalbo, 
l.o.:r#t.1r,, mentiras clnemalogra6cit'I sem &8· 
pirito, e malto petroleo debsllllo d11 terra a 
cap1talissr de graÇ<l os c11príchoq cabulinos 
e 11s indu,tria'l fjrnt3stlcaa-medlania mo
ral, mediama intelectual; e IHIO b~sla para 
Rpal'l:onir parvamente o~ pnlonço1> a quem 
o primeiro vigarista p~<1~11 latão ordlnarlo 
por omo de lei. 

Tudo se explica com 11 au~eocla ab•olu
ta da casto iotelectual, de uma elite de es· 
plrlto. Os paizes mais atrssHdO~ tem um 
cerebro excepcional a pllot»·IO'l. Na Amé
rica do Norte, com llnl11 popnlnç io densu 
nllo existem se11ão urLi fec~s rio trabalno 
mental que não mont11m umn ehte !l se 
confn idem com os mec.1nico~. o~ f()()l/)<t· 
l/1elu o com o> 1>ac.1dar R A 111 istocracl.1 
dos li:~tados Unida~ é JltlS~dtt como 110 

Porto, pelas cofre, onde 11mealb•m o pro
duto desse blaff lpgali•ado •111"' é o tru$t e 
que tem, como Acadtmih1 •• a BolSll. Exls
t t1 11inda uma 11obrel.B u111 pouco mais de· 
purada do qoe 11 da:1 'l.11lhões· a que des
cende das mil prímelra-i famlllAR qne de
sembarcaram no nn~~o C'lnllni-nte e à 
qual pertence Roseveelt ~faR teobo lnfo1 · 
roes que os titalos de•sa noorei.a já se 
rourcadejam t.ambem como os barooato~ 
em Portugal. Qualquer trt!I do- chooricos• 
de Chicago, a troco de um ;>unhado de d~ 
lares se ali'lta nas fileirb• lnhir~ecnlares 
dos •grandes americanos.• 

educcQão e•pirilual e moral suficientes pa
ra r"a11lr cont1 a es•a crueldada dominando 
o in•llt1lo t1 não lhes oe11a11do jasUç1. Em 
Portnl(ul, em E<1panba, em lt11lla, oa Ale
m~n hn t• '!Obrtttodn na Frsnça, os oegros 
qne ll'lll direito ao lr1unro-t1unfam. Nio· 
llUeni º"' ap .. oCcl ou lbe~ furta • victoria ou 
011 1f1<qnen·la dit ~ua catE'llOrtll bamaoa. 
A p1oprta lnglatt:1111, que é a A mérica do 
:>:orle dA ~:111,.p-, qne de. preza sem di· 

rei to os africano!!, co
mo os maiatos des· 
prezam oa oegros 
(ele.'!, os ln1.1tezes que 
$i\O os p1etos louros 
dos brNncos) estâ loo· 
ge de proceder como 
O<! americanos. por· 
que é europeia, po1-
que poi;sue uma pe
qoeoa f'llle iot.Plecta•I 

• lllln Cblcao• e moral Nos EstadCls 
• ••n<e~ou do coocurso U nldos Coram lincba-

do btt ...... ·••iras• dos, em 1927 (est.atis· 
tlca trnzlcta por Poui Mal1r nd) 8000 ne
Qt"OA; e nn suo graad9 moio1 la, os assassi
no~ só fo1em encomodadni1 pela policia aa 
exlgencln de orna malta de •.• 10 dolsri; . 
Em Florld11. mata·se um preto, á luz ào 
dia, em plena rna, oas barbas dos poúce· 
me11 como na Europa se toma om taxí ou 
1e bl'bi> uma cerveja. 

O • Oetecllve• de Jonbo pl1bllcava 8 fo-
10111 afü1R em qoe i:ceoas deste barbarismo 
br1mco ernm sarprePndldas l'Pm po~sivel 
cont1adlçàol O escritor dlnamarquez Da· 
wBRk cooui oo seu livro de 1ecordações 
de Amédca eLesSioux blondPI'> o ~egaiole 
eplsoi11o a que as.~lstio. Num .rancho• 
ood11 !lle eqtava hosptldado o col.inbeiro, 
que era preto, foi apaobado por um • COW 
bov• 11 prallCdr uma movação culloaria 
1>0Í1co propr1a para contar aqui O -Cow · 
bo)'• e~puncou-o e deitou-se sl~maodo oa· 
qllttla porCJtrls. A melo da noite Dawesk 
que ern seo v1zinbo de cama acordou e 
oOo o vln. 

~: quando ele entrou no quarto acor· 
don toclo!I os companheiros pa1a lhes co
munlc11r que depositara dua~ balas no era· 
º"•> d1> ne~ro. Um dos companhei ros, es
preg111ço11-se e comeotou: • E's ma loco 1 O 
ca~o 11Ao era para tlinto h Voltou-se e 
atlormect1u tranqullamente .•• 

No cuncurso de belezas de Galverston 
não rornm odmltidas as formosuras cor de 
ébuno. !<.: os negros 1101ericonoa que, sob 
11 p10Lecoão de Moacow comeQRID a reagir, 
re~olv1m1ru or1u1nlsftr tatnbem o desfile das 
su.is v1111uz Eutronli.ou0 t1e na viclorla eo· 
li e lí1! btlldade~ llsnada!! de v6rios Es1ado:; 
-a \lt11-1 Cble<1go. Tem 1!! aoos, estada 
medicina e u ~en corpo parece ideado por 
um 1>~cullor beleoico. Gran,Jes olhos onde 
ha alma e111 cada lris; boca delicada e den· 
teq e~pl'lhR11~. Leo Crawfn, escritor in
glez qnü vive O'I AmeriCft h111çou um livrn 
a 11eu 1 l!•pt'lto; e nele se der;cob ria qae a 
oolo1 llf'l(m, qufl orgulbo.,a devia estar com 
a consc111ncla dos b&u~ 1>ncaotos, com o 
premio de esplrito com que a Sorte a dotou 
e com o trlooCo publlco da sua beleza so
lrll uml\ ama(\!a desdita: ema oro braoco 
amerlC11no, que ela, bela como é, oào coo
StliUIO eduzir. 

todos 1egionlfiOs da 1ctn·•d1J1 cuebral, mOJmo 0111H\lt 
iot1.-rado1 oo espírito da na•• Eu pA,hHm par .. 1 
contra•rt•Oluçlo Do d11 ••l'u•ote 1 rt•oluçfo <..'l6s ulo 
qutflmoi cola'bonf com "' bolch1vut.1 • . l•1UiJ• HlP"" 
puas, o autor do•Caoto S•m p.1_ • .,,,..,.,. 1.na.tqo11ll coo
•1c10-Kth••• em 1918: •O 111uolo da11 11eoulba 
Hm p1lo11iem intrlect.ul 4 õ 6n1 •to Homtttl•. An· 
dr~f. o celtbr• romancu~ do 111R1to E1c-1rlat.,. reí-uA1t· 

Onde principalmente ,\ menca do Nor· 
te arrola a falta ele uma flli te eduClldara fl 
e~pidtoal é oo odio contra o~ negros. 
Aqol, entre oós. todn~ os 6Uropeus sen
tem, com uma ponta de mal estar, o con
tacto dos industrias deqsa rbça comprova
damente ioferior r~obretudo por culpa do 
el!olsmo do~ dominadore,") Mas temos a 

ROGAMOS •o• nossos •11er. to • ao p6blico em 
s•ul qu1 nos. tem 1olictta40 o nouo rrimeiro o6me:ro 

tsfCOtldo •trhgnioumeale em duas ed1ç~s suus· 

a1•1t - que pteoJtm .A t.otalu:lade dot 11us pedido• 

pau DOf podermos. gwn 01 3 • ed1çlo que pupu-a

moo 
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O Professor de Mac 
Donnald 

D11.1• Napoleilo(oeenno foi Napoleão seria 
Primo de Rivera; e ae não foi um nem 

outro teria sido eu) que aa aoedoctae atri· 
buldll8 aos individuo• aalientadoa pelo Dea· 
tino teem sempre um docu1nento llucldatl
vo tobre essu individualidades, quando 
Ião autenticas; ou aobre o apreço critico 
do publico, quando alto a p oc r ifaa. 
PorJ esse moti\'O ou aponaa p o r que 

.Mac Do1>oa1J-cb1lt dot 1,.. 
b1lh11tll e ptuidtlllt do DOYO 

m1D11terio iag!u 

me divertem ha 
muito tempo que 
colccciono anec
dotaa deste gé
nero e as arqul· 
vo, catalogadas 
e prontas à pri· 
melra cbama
dn ... 

Acabo de ob· 
ter mais um a 
para.a minha oo· 
locçno. E opor· 
tuoa-vlsto que 
carlcaturiza o 
chefe do Par tido 
'l'rnbalhista i n· 
glez e • premier> 
do novo Gover· 
no:llacDonnald. 

àlac Donuald, o •Lonine·Man
gas d' Alpaca• , como Já o apodaram. Nilo 
dlepunba daquela Inspiração genial dos re · 
novadores sociais; nem a aua cultura; nem 
meamo aquele deaiqullibrlo bobemío que é 
tx·l1bri1 doa incendlarioa daa mauaa. Abur· 
guezado, inteligente 1em labaredas, vul· 
ganncntc lido, um pouco eepecializ.ado em 
queatõea economicaa- todo o eegredo do 
aeu triunfo eat.i na adaptação As realiza· 
çõea e lutas politicu da tecnlca e do mé· 
todo de guarda-livroa-mttitr que exerceu 
durante muitos anoe. Os aeua discursos 
tém algo de •Lançamentos em Caixa•; de 
cDeve o llaver•, do •Som outro assunto, 
somos de V. S.• alt. • Von. o Obrg. • .. Os 
aeua decretos parocem feitos cm belo cur· 
eivo, uaando para oa eecrever de tinta 
azul o tinta vermelha. 

Quando subiu ao poder pela primeira 
vez- em 192õ-a aua maior preocupaçllo 
não era apenas resolver com habillibde os 
problemas politicoa: ora embainhar-se, sem 
gnf[es, nem rid ículos no papo! de primeiro 
ministro; vestir segundo o protocolo; 
conhecer as formulas do tratar com Suas 
Mageatades, do lidar com oa diplomataa; 
de conviver nas recepçõea da corte ... Oa 
jornais cooaervadorea, para nilo perderem 
a oportunidade de troçar do ex guarda-li· 
vro1-comcçara111 a biabilbotá-lo e a insi· 
nuar que Alac Donnald recebia, a boraa 
mortas, a visita de um oxtrnnho e embai· 
cado cavalheiro o com ele ae fechava no 
seu gabinete tempos lnftuitoa, depois de 
despedir oa secrct1uioa e todos os extra· 
ohoe. Durante muito tempo ae palrou a 
reapeito deste misterioso amigo do minis· 
tro trabalbista-maa eó agora, ao subir de 
ºº'"º ao poder, ae decifrou a lncognita: 
t rata·ae de John Conatant, um veterano 
actor de tou1'ntu pela provlncia e antigo 
conhecido de Mao Donnald de quando este, 
para aumentar a receita, copiava peçaa 
partl o teatro. Qual a mieaAo do medio· 
cre artista junto do cheio do governo? A 
de pro(eaor do modos, coatumea, elegan
ciat, atitudes, tratos, vénias de que ele, 
Interprete doa dramalhões desenroladoaem 
cortea Caotaatieaa enalna a Mac Oonnald ... 
a dez libraa por mez ... 

~ornens &: Fac tos do Dia 

O trafico de brancas 

Naa amplas ga res de Londrea eirandam, 
confundidas na multldno premeute 

que se movimenta num conetante torveli· 
nho, miateriosns, enigmnticaa mulheres que 
trajam de negro. Essas roupagens, que ex· 
terloriaam, por habito, o expreuivo senti· 
mento de ai.,cruma dõr ou lnfortunio, tem 
neaaa mulheres, segundo o cDetetive•, o 
cunho estigmatisante duma alma perversa 
que contrata brancas como quem faz ne· 
goelo de cambiais ou comercio de fazendas 
e utencilloe de ferragell8. 

.Nos paizea duma liberdade máxima 
ou duma estreita liberdade quasi se nilo 
auapeit.â do trafico de brancas, apesar de 
Alberto Londres no seu livro interessantia
almo d.a Route au Buenos Aires• salien· 
tar que viaj am em primeira claue dos 
soberbos traneat lanticos, caaaia de nobre 
aparencia que levam farto carregamento 
humano na terceira classe, para os alcou· 
cea da Argentina e do Brazll. E assim, 
neete mundo de mentiras cm que vivemos, 
ee ludibriam inocentes raparigas, cínica· 
mente arrastadas á. engronagem fatídica 
duma miseravel escravidão. Em Portugal 
abundam tambem easae damas que tra· 
jam de preto, e a.s sua almas maia negraa 
que as trevas borriveis doa preaidios au· 
bterraneos, hilo·de ser deva6S3daa um dia 
numa breve reportagem de sensacionais 
revelações . 

A princesa . . . curista 

Montenegro formava con1 Andurra, S. 
Marino, Yonaco e Luxemb11rgo a ran· 

cbada doa cmludos• da Europa. Luxem· 
burgo era o •menino enrermlço• cheio de 
acbaquea e lombrigas; Monaco-o •menino 
estroina>, que nilo quer estudar e passa a 
vida nas tavolagene; S. Mllrino, o socega· 
do, • o m11nino bonito• ; Andorra, o menino 
com tendencias para o ordlnarlo e que me· 
to o dedo no nar iz; e Montenegro, o pobre 
Montenegro-o traquina, o valente, o que 
durante 60 anos correu à pedrada os ga
rotõea da vizinhança-os turcos. 

O eeu ultimo rei, o Rei Nikltaa que nós 
conhecemos pessoalmente jtl. nas amargu· 
ras do exilio em Parle, no ltall do llotel 
.Mourice e cujos olhos bondosos e energ l· 
coa ae perlavam de lag rlmae ao recorda r 
a liberdade das suas montanhas g loriosas 
-era o aimblo desse povo. Naa lutas qua· 
si ininterruptas, naquele frigir continuo de 
guerras balkanicas, impetuoso bravo; na 
pu um eerrano bonacheirão e riaooho. O 
aeu Palacio - Palacio Real de Cettigne
nllo t1nba mais pompa e luxo do que um 
chalet das nossas praias.-A' frente qua
driculavam-se os canteiro& de jardim-ape
naa defendidos por umas grades multo lar· 
gas. E quando ao cair da tarde o povo 
paaaava pela estrada ia-o a regar aa flores 
-como um &ileres tarimbelro reformado. 
Boje quaai que não ba moteuegrlnoa em Mon· 
tenegro. Fugiram primeiro aoa auatriacos 
por terem defendido quixoteecamente os 
aervloe; depois ... tiveram de escapar ti. 
ti rania dos 9ervios que numa espantosa in· 
gratidão agregaram pela vlolencia o Mon· 
tenegro ao seu reino. O velho Nikltaa mor· 
reu minado de desgostos pelos 6lboa. O 
herdeiro desceu à tumba aoa 2õ anos, de· 
poia de uma mocidade eatolr&da e orgiaca. 

O outro principe-Pedro- nilo ó melhor 
do que o irmão. Encolheu oa hombroa an· 
te a deagraça do seu paiz e uzou·a até em 

proveito proprio,abdicando ao trono ... por 
30.000 contos que tl Soro;IR prometeu . .. 
mas nno pagou. :';egundo as ultimas noti· 
chia o prlnclpo Pedro recebe 16 contos 
meneai a quo nilo lhe chegam, coitado, para 
ir vi1itar n familia da eapoaa a Inglaterra. 
E que o prlncipe Pedro CHOU CID 1925 
com uma corista lngle:r.a. Helena Krotz 

-Iliba dumpolicema• 

S 
de Loudrea ... Se áma· 
nhA o povo moufe. 
negrioo reconquistas· 
ae a. patria-a sua ra· 
inh11 podia distrair os 

.,,..;__ sous subditos. .. can· 
~ tando·lbea os nume· 

roa dna revistas onde 
entrou . .Eo que dirá de 
tudo lato a rainha Heled na da ltalla, Irmã do 

.~.,. principe e de rei Vi· 
ctor Manuel- cunha

A prlocu1 llolon Krol• dos da antiga coris· 
tx·curill1 ta? 

A confissão do 
estripador 

QUBM nl 1ol1tu, pelo mtnot um pttad•lo histrio-
0111do f,,, cJ1ck, o Estnp1dor.t? B tJH buoiun· 

reato dtl• j de 1888. Bm Londru duraol• lru mHes 
-de A1o•to a No•tmbro, •lAl• • caaco mulb1res du· 
t1fic1das ou m11J opostas soou toei111, •patec-enm 
molt.u 11tripadu com um objecti•o cirurgico qua Cuia 
logo pr•••r uma tspecae de teotualidad• doentia e louca. 

Sobre 01 udaYtres 6car1m alfioettdos uaJ bilhetes 
do 111111100. •hclu. E dai •podarem do •Joel< Estripa· 
dor• o miattnoso urníeeiro. Ot cned1cot que tea.l.Ju• 
um •I tule Pllll guutinm, ptll mtJlna do golpe, 'I" 
o cnttt• 16 podia Hr comt-hdo por am col«-ga. Ral»ov 
orn •ndadt'UO p&ftlco o.a upital 1ngtn.a. ~ mulhues 
10 .... m 1 ,., bom patrolluiu com bomtm dtctdodoi.. 
Os pol•CIU Sc<.Aland Mard agat.toltusm·H 11m nl>er 
por qot pool• pt;!lr naquele 00 .. 10. A al11m1 ú~ 1 
do í1mo10 J1ci roi com111d1 tm 25 dt No .. mbro de 
JSH. A partir dt .. • dab o seu h1b1I blsl\m alo tomou 
a J11 .. 01t1r mulher alguma. Sum1u·1t como qoa por 
enc•oto - nm que auoe1 se podeut anrigua.r a soa 
per1001lld1dt. Ha pouc11 semanas um rtporler ioglu 
deu um vom1tor10 • um c:ompatr1ot.a cb•mado Matters, 
colrt (orle do ctlebcrimo segredo. lot.lleu que •i•eu 
n:au1tot aoos em Bu1001 Ayres uihmlio\a at4 ao 1m1go 
com am Dr. Stooley, ru~aeo tl'D•l'•do • dt rllo.aTel 
cl11.ntala tnlte a coloota bnuotca na capital da Argea· 
tina. A' bon da mortt Dr. Si.nley confessou 10 "" 
amigo Mattau qut "* cio o tJo piop•gandoado •Jack 
Bstr1p.tdoh. Ato;aYa com bucur• unu co• tutcita mo
dHti; enroupar• ·• com duc1oc1a; t1u101ra·lb1 a let e 
a ter nJodoa a• tocitdade 1 ondo :a e.rgueu; a ela •• de· 
dlc1v11 como • unu obrt prima; den·lh• o nome e fi ... 
aora-a rnn doa sou• 6lho•;-o ela. u tid"'1hl H vaidade~, 
uhuJu•·o 114 eolouquece-lo. Dai a crlH aguda do loa· 
cur• qut o 10Y1r1 a pretender vingar•u em todu as 
1nulh11•1 do que uma lhe fiJer• rasg1odo .. lhe o ventre 
01 raàu o na obtenlo dum guoco qu1 cb1cot1ia o mo· 
nl qut lht m11fuou o joelho. 

AJlOH re1puemo1 um pouco sobre 1 t11gtdi1-pa· 
ra melhor tD«Ul1rmo1 1 sobremH• da lofça qllo se se--
jflle. C•lcultm 01 seoboca o altgrlo do amigo do l>c. 
Su.oley o ar. ~htttra no mom1ato de ncubr esta Uoe
brou confiuJo-por nlo ur m\llher. E' que o sr. àlat· 
leu l6r1 apendo no Ttotre P•lo proprio Dr. Si...Icy, 
em f,,oadrll e DO prtC1SO periodo da IUI ahaCtDIÇiO de 
tllripador ••• Sa pertencesse •o pseudo auo fng1l-o!o 
teria tido vii.li pata ttcuta:r eJtt teoucioruJ revelaç.io ... 

" HOMENS '8c FACTOS DO DIA ,, 

SaTll N llMl!RO FOI VllJADO 19ELA 
COM1aal o D E CENSURA MILITllR 

DC VIANA DO CASTELO 

-------------------------------------------------------------------------------



E--i:orne:n.s &JFactos do-:oia 

O Exito, para alem 
de todas as prespe
tivas, obtido por este 
jornal 

COMO não somos vendedores de pas
tilhas nem negociamos com libras de 

louça-não nos a pouca a confiss~ào 
de que os actuais e modestos recursos 
graficos que dispomos não nos permiti
ram, apezar do sacrificio dos nossos co
laboradores proletar!os alcançar o nivel 
do interesse do publico. Em plena • ul
tima hora" e impelidos pelos pedidos 
que nos desfiechavam de toda a parte, 
·triplicamos a tiragem calculada inicial
mente. O assalto (sem ofeusa ... ) que o 
publico fez aos vendedores, tanto em 
Lisboa, c.omo no Porto e Provincia esva
ziou por completo a primeira edição a 
meio da ta1·de do domingo. De domingo 
para segunda, exigimos(?) um tom· de 
jorçe aos nossos opera.rios que tiraram 
segunda edição-que esgotada foi tam
bem e na mesma furia, na segunda e 
terça feira pela manhã. Para podermos 
preparar o nosso segundo nullle1·0 fomos 
obrigados a adiar a terceira edição do 
primeiro-numero para qual continua
remos a receber as encomendas pa1·a 
conveniencia das oficinas. E' quasi caso 
para pedirmos aos leitores que não nos 
leiam tanto; que tenham piedade de nós 
e que se lembrem que este jornal foi 
organisado e lançado em duas semauas 
e sem ... capitalistas. 

Seria uma razoavel reportagem a que 
ee fizesse em redor dos incidentes provo
cados pelo exito deste jornal . .. Pale1·
mices de certos « Eminences grises• pa
gas á vista a metro de bengala por ca
maradas leais e intransigentesaute qnal
quer calunia; mas com explorado efeito 

1 
para quem as i·ecebeu; alucil)ação 
de colera dalguem que chegou ao 
disparate de pedir a prisão do director 
deste jornal e que teve de escutar um 
mas porquê? «galhofeiro da policia; alta 
de preços na cot11ção das gazetas; o si
lencio ferreo e prudente de certas gaze
tas; a noticia amavel e merecedora de 
de registo e de gratidão de o Jornal de 
Noticias;« O Come1·l:io do Porto»; •O 
Século•; «Dia rio de Noticias• e trans~ 
crições e admiraveis cowentarios de •O 
Povo •-c.iixa de fosforos donde sniu o 
fogo para este incendio; e ainda uma 
patetice publicada, com extranheza de 
todos, e uma fricção de mãos de certo 
banqeiro, em À Montanha. Aprendemos 
com o grande jornalista-o sr. Jorge 
d' Abreu- o seguinte principio: •Eu só 
respondo aos jornais que t enhanl tiragem 
superior 110 meu. • Ora como do nosso se 
venderam já 12.00 exemplares e A Mo11ta· 

nha tira 50, que são tantas as pessoasde 
milin dos que a visitam e o fazem de 
• borla»-não lhe respondemos. 

A todos e até à Montanha - porque 
não? -O nosso reconhecimento. 

11. 0 Janeiro» 

QUANDO o nosso jornal ia já a entrar 
na maquina, chegou-nos ás mãos o 

uJaneiro• que publicava a carta dirigi
da pelo Ex.'"º Snr. Jorge de Abreu ao 
nosso director. A carta em questão não 
«aquenta nem a1·reiece • ..• Não a pu bli
camos no primeiro nume1·0 em virtude 
da falta de espaço. Comentou-a, porem, 
o nosso dirP.Ctor de modo que de manei
ra nenhuma a deturpava, ilucidando an
tecedentes. Poeira aos olhos dos que 
leem? Se foi esse o objectivo de quem 
ordenou a sua publicação não lhe inve
j11.mos os recursos intelectuais. Ha uma 
afirmnciio no «Janeiro • que supômos 
ser menos verdadeira. Quando diz que a 
epistola do snr. Jorge de A.breu não 
obteve qualquer resposta. A carta foi 
para o correio dirigida ás cnldas das 
Taipas, onde então se encontrava o ilus
tre Director de o •Janeiro., e deitada 
por um amigo pessoal do sr. Jorge de 
Abreu. 

E, de resto, que iwportanci11 tem, no 
caso discutido, a resposta que o sr. J<Jr
ge de Abreu declara não haver recebido? 
Vem, acaso, inutilisar alguma das gra· 
ves revelações do nosso director? 

'rrata-se simplesmente de urna atá
vica tendencia dos dónos do ((Janeiro» 
para habilidades saloias no sentido de 
epatér le bourgois. 

CllSINO POVOENSE 

NUM passeio á Povoa, estava 
naturalmente indicada uma vi

sita ao casino Povoense. 
A' gentileza do nosso estimado 

amigo sr. Joaquim Correia Leal 
Bessa, que, coadjuvado pelo tam
bem nosso amigo, e activo povei
ro sr. José da Costa, inteligente
mente dirige o Casino, devêmos al
gumas horas encantadoras de ama
vel palestra cujo assunto, como não 
podia: deixar de ser, gravitava em 
redor dos interesses da Povoa. 

Chegou a vez ao Casino, e o 
entusiasmo, o calor com que desta 
altura em diante o noss0 interlocu
tor animava a palestra, evidencia, 
claramente. a inteligencia e o cari
nho com que se apaixonou por 
um dos problemas de capital impor-

tancia, para uma praia que, como 
a Povoa, consegue, e justamente, 
receber todo8 os anos um contin
gente de banhistas que a coloca no 
primeiro plano das praias de Por
tugal. 

A's belezas naturais de uwa 
praia como a nossa, afirma-nos v 
sr. Correia Leal, é indispens9·;el 
acrescentar todo o conforto, ludo 
quanto a civilização criou para que 
os que vem aqui possam encontrar 
um tónico para o espírito combali
do por um ano de labuta. 

O contrario se ria proporcio
nar-lhes umaneurastenia e por con
seguinte, afastá-los daqui. 

E corno o sr. Correia Leal, não 
é pessoa que limite a sua acção 
simplesmente a idealizar projectos 
côr de rosa, demonstrou-nos as 
suas faculdades realizadoras, le
vando-nos a uma visita ao Casino 
Povoeose. 

Verificamos, então, que ao seu 
exforco correspondia uma obra in
teressan tissi ma. 

O Casino é, na realidade, um 
estabelecimento de diversões de 
que a Povoa SI=} pode orgulhar. 

1 P1·edomina uma nota de re
quintado bom gosto e modernismo. 

Todos os atractivos que justifi
cam a sua larga concorrencía. 

A ol'questra Fabres, que, no 
Porto, conta o numero dos seus 
admiradores, pelos aficionados de 
boa musica, faz-se ouvir todas as 
noites no Casino, e em matioées no 
Café Universal onde uma graciosa 
bailarina de nacionalidade espa
nhola, anima o ambiente ... 

Dirigimo-nos para o Casino ás 
10 horas e quando, resolvidos a 
não alterar os nossos habitos, nos 
despedíamos do amavel cicerone 
na doce ilusão de que seria meia 
noite, êle, consultando o relogio, es
clarece-nos com um sorriso: 4 ho
ras da manhã ... 

NA PAPELARIA, ENCADERNAÇÃO 

E TIPOGRAFIA F. MARINHO EX:b

CUTAM-SE COM A MAXIMA PER

FEIÇÃO E A PREÇOS MODTCOS 

TODOS OS TRA.tlALHOS GRAFICOS 
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llrmazem de Mercearia 

CASA CONFIANCA 
- DE -

Por j unto e a retalho Póvoa de Varzim 
J G 1 Gal t 

JOAQLll l\BTISS O~ COS· 
oão on~a ves an e Sim, que importa'( AI lo- TA & PILHO 

PRAÇA DA REPUBLICA 

P ovoa de Varzim 

Gtran<U pelu 111ar que u bei- calidades, como 01 ho1111m1, tia· -~ 
j11, agit111ido-1t rorn um bafou- km por aquilo quo 1ilo intrin- q; •• -la dt (,; Ma • tlço.tiio 
ço num conltanto fXli-vem, a aec11111enu. No• dias tü hojo \'... 0 '" t '.E ranstrr.u 

Confecções, Malhas e Perfu· 
---------- li11da 1waia da Povoa pleuwi- evi ~ •t vfo~ de reulidadu marias 
fau11d1~ ' 'P'ltria tabatt h'u"ta· 'ª <Ü legitinw orgulh-0 o& aem po1itiva1 w m1ircam cu a/ir- A,;eol .. de curnpanbia• d~ segaras e · . • rd•a.t bao,ariu 
leria) 11tigo tom \l llt da P41e1 dedictUW• hab' 'ª" tes. Em mrrç3ea 1adia1 que de11otam vi- ESPECIALIDADE EM CASIMI· 

___ nuhtlantu arpiraç(ita, afirrna- talidade e e11trgia, o 111 b o t• u RAS PARf l!'A TOS D!' HOMEM 

F & e da• dia a-dia, flt1111 progresso m&mo quando ndo ujam E L;\~ft~ilo~TIDOS 
rasco . omp.' moderno, captiv~nte e acolhe- acompanhatJa~ uu111 rutita~11e Cbâ de superior qualidade 

PRAÇ.\ DA Rl•:PllBLlCA dor·, não goia, a.máa eua ter- quad1·0 ds doirada o 11otra.t1va Coroas, bouquets e ar-
ra-rlinami&ado pelo mais ar- moldura. FBlizm1mlG a li11da ma9ões pretas para 

POVOA 0[ VARZIM dtw, intrlpido e lenda.rio tra- e jormosi8sim11 P11vou até iuo 1 funerais 
---------- lwlho de poeaia marítima em possue: a jranj" branca elo Pr•c;• d• Repúbli~a 

Manoel Ferreira Correia S." q118 14 luct11. giganti~ta, ciclop~- 111a1-,.Perolu alviuima da alma P ovoa de Varzim 
cri, io t1·ava com 11 mclmnencui 1 pn1Js1ra; 11 p1mormna. vsrd~· É 

Depositaria das Llllmpadas dos olo111e11t111-d.o titulo de ci- jM1tti doa se111 r.a111pos, n111pl11.• CAF RIBEIRO 
p q l L p rlcufo 1111 r.ladaificação ud""fois- e rwmi11oaos como n r.arpel& Libania Augusta Car· 

trutivt1 do paiz. /!,v certo; mas dum boulloir de Jója alcatija; doso Santos 
PRAÇA DA llEPUBLICA quo i111portr1 isso, st 03 nossM a 1ua i11dwtria jertrlinima; L I p , 'I 

COf"OÇUU, a /10$$G inttligemia a &Ua llÍOO, 6l~/i11~, cont1ml111 ar~O j 0 asseto t\ egre 
Porna tlr \arzim e a nona alma; u "nom1 proi:a, proUjmJ, du111 ajnn POVOA OE VARZIM 

---------- tnonne 1i111patia pd-0 1eu po- que capliua, domina e obriga a (CASA FU.SDADA EM 1896) 
B• rbe•ri• Sou•• B•• to i:o, pelo• seua r:alentu c/wmem um intimo ojeclo dri 1nt1il ami- ----------

passei.O dO Café Chlil. eq do mun pelo• $en1 con1tantu ga simpatia. A' Por:oa, foú, 
b guto1 de a/ormoseamenlo, ha cu 1w11a& liom011<1gem d ltOJtl 

muito a elevou a u1a eaug01-ia num detejo flrdimu do1 uu1 
Povoa de Varzim -aliozjuatiuirna1 mais largo• progrmor. 

ESPECIALlDADf. ~;M CORTE 
DE CABELOS A ~!o:~HORAS ''A 

==-- ---- Estabelecimento de 
fazendas de lã, seda, 
algodão, miudezas, 
gravataria, malhas e 

perfumarias 
~;.-;PECIALIDADE EM CAZ1MI-

P Ã.0 l!'INO ~: m: LUXO 
Far inh•s e Plio Rel•do 

Antonio L. P. Cadeco 

f á b rica de Teci dos de íl 1 godao

1 

~~~~1~Atil~I~~~~: 
DOS DE SENl!ORA 

R b Agente b•nO•rio e c or· ece em-se encomendas r H ponde nte de Com-

8 5--R. 5 de Outubro--85 

P ovoa de Va rzim 

.Mercearia Bandeirinha 

1 
- 06 -

Antonio Francisco Donra~o 
& Irma 

Awenid• Mou•inho, 92 

StJrtido completo em lodos 
os artigos de merc&trit1-
Especinlidt1dt em vinhos 

·1,1erdes de A mnrts 

Povoa de Varzim 

de exclusivos P• nhl• • d e Seguroa 

Povoa de Varzim 

POVOA DE VARZIM 

DFJ>O ITO DA TABAQUEIBA 
R ua da Cidade do P orto 

(ANEXO \ CASA FR.\SCO & CQ\IPANl{IA) 

Du'°ntos máximos aos re~endedores 

POVOA de VARZIM 

AO PRETINHO 
Mercearia, chá e café 

- IH -

Jo é Joiu1uim da ilva 
~u;:i 5 de Outubro, 74 

Povoa de Varzim 

Serração, carpintaria, 
marcenaria, aerralha

ria e moagem 

Rna Almirante Heis 
P0\101\ OE \11\f\Zlm 
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A R EPORTAG EM DO DIA 

NOS BASTID ORES DA MA IS INFAME INDUSTR IA 
O •caso• daquela ccasa> da Calçada da Estrela - Os misleríos do afamado 
•atelier> - A extranha figura do SI'. A. de S. - No~ bastidores da fábrica 

--==- clandestina. 

A noUcl3 qoe esta repo1t.agem ln
c«roa rol marcoaisada aramim por um 
loCormador li& Llsboa-in!Qrmador volun· 
tarlo e pl'1>cioso a quem devo jâ não pou
cas reveJ.ll'QÕéS sen!lllclooale. Pollleel toda a 
Imprensa Õlrejaodo a chancela UooUpaA;la 

1 dessa ooncla; n:1a11 embora nl\da topasse, de 
palpebtaa caldaa ereto oa aoa veracid11de11 
e na de !.Oda " con'1elação c)e porm1•nores 
que 11 acomp.1nbam, E 11obrepondo ás ln
tormacõ~e rec;eblda~ o lernbrao.oa do que 
vira e escotara ha tempos sobre o mesmo 
pll trefacto eason t.o-nãolle tornou dlficll me
dir pel11 oat8i<irla1lec11rl8,s pe1 sonagensdes
se réles elenoo a eepe 1sura dos 11bntadores 
qoe sileaciaro(ll o esc;iodalo. lnflueociss e 
das mal8 (Orte11 davl11m ter embucharto ss 
cornetas dá publicidade wo não Impede 
que llCll.Sa&. umo pelo meno·1, desamorda· 
cada ..• E é penu-porqoe, do contrario, 
os cavalheiros goznrlam pelo menos a lm 
punid•de da op11,1flo publica qoe ogora v l 
1>ulívar·lhee em pleoo rosto o ~ de<pr~o. 
ae a opinião pub\ICH conseguir ainda segrt1· 
ga<:ão para cuspir em algo em . .. 

Onde e como entra 
a policia 

....,...,-r a quarla·Ctlfa, 90 de Julho, an cair 

..J.. 'I da t.arde, dest1mlxk!ou numa das 
roas, sllenclosae e quasl d.e1NrLaR. tri1nsver
sal8 ã calçada do Estrela nm grupo de io
dMduos que, d11 C<tbeQa no 11r, Rtt poz a se
guir a numeração dos JX>rtais com menos 
mal arranjado dlsfHrce Não teriam chamRs 
do a atenção b1Rl>llhot.elr11 das poll08!1 da
mas que costuruv11 m l\ janeltt à espera do·
marldos-se no passeio oposto não Rurgls
sem trez ou qoot1'0 guardas fardados, tro
cando com os que t1•11j11vam dt> civll olharlelas 
de entendimento r1u1coolco. Espalhavam-se 
pelafl roes em i:equeuos magoteA, afect11ndo 
um encontro C{IAU&l -ernquanto um doA pai
sanas que se dlsta1101ara. 86 dirigia n1pido e 
decidido. 11 om pre• llo di! 1eguln1· op·11-..r1ci11 
e s<'.. de um a11d11r-o que é r!ll'o e1r1 Ll~
bós SO"retlldo n~q11ele bairro. fJ1 ·11mlt1 om~ . 
duas vei:e~. o botãn da eiirnPfilJlh" q1>n1 re
solladOj â ta1·celru ubrlt1-s11 1111i:1 n«Pga d~ 
~anele do rei-do·ahào e esproilou 11111 su
jeito de rosto •focinhado. A ' 'itlnhirnça jã 
um pouco alarmadH IH deblllQ>Uttlo-se na 
previsão de nma s11rp1P't.t-m1t~ n~ihe foi 
posslvel aperceber-~e das palavra!! trocadbil 
enLre u iaqolhno e o >111~p!ltu vi•ltdnle. 
Não foi multo 10111,111 o dl,1l0Rn. A jirnela f11-
cboo-se e ~egunll~ depoi~ "brh-se a 
porta. 

::ilo aproveilou logo o enseJn p11ra en 
Lt&r, a extranha visita •• . Eno1>u•loho•1 Oll 

dedos no fecho e clroom,•eao11 11 visllt pPIJ 
rn . Imedlalamenle todvs o~ lillu" 1:001p 1· 

ob.elros os ã p.iJ.,.,na tJ os uolfornus..1!0.;, 
vieram ler com ele, aro iarg .• ~ p>t~.iad.1~ e 
com ele, rreciplladame11te. IAv.•.-t11am a ca 
sa. Só om gu81d11 i;e petrlocon 110 p:issPio. 
frente à porta e enrolando um cigarro •Su· 
perlor• •. • 

Povoarem·se logo as t-acadas; o 1oer
ctelro da e911uiou vem com os Olarcaoos, 

cheirar aquele misterio .• . O rapazio da roa 
fol·Se aproximando, pap;1h-amente e a mê
do, do policia que o sacndla como quem 
enxota moscas... E no íulatorio de vlsl
nha para vlldoba teci1tm·se hipoteses. eo~en 
drav11m-se fantasia• folhetinescas ... Que a 
gente daqnela casa, viera piire• ali h11 pou· 
co~ meias, não ln.Jpir•ra nonca grande 
confiança no sitio, era ''erdade! 
Que lla muito se monnnravK-tambern nào 
era mentira! ~fasqne fo'!se cousa 11 sua exls
tencia enigmatlca para mer@cer assim, 
um 1tssalto policial em forrn~ - é que eles 
não tinham previsto ... 

NCl predio viviam apimas trai sujeitos: 
um já entradote, calvo e ·le falcões slem11· 
ias e dois mocl11hos Vestiam-se com 
exKgeradd toleim~ e o~ »el1>1 ademanei!; o 
quebrar dos rins, quando ,afarn. toru1,v11m· 
nos su~peitos á malicia do~ vlRlribo~. Ma>t 
logo pela ruantlã era um nuncu acabar 118 
visitas, homens e mulheres, dtt extenorAs 
mais nitidamente l'Uspllltos alnd '•caras pin· 
btd"<i bem arraoj~1as nmas, escaveiradas >!
pobre'> de fatos,ontra~. modesto~ algun'!. me· 
no1 mal trajados oatro;; ainda •.. Chega
vam, entravam e lá ficav11m qoe~i todo o dia 
E para agravar aquele; pre~sent1meotos de 
~grossa pouca-vergooba•-huvla o l'tlencln 
que biiodava os aouiosos qne tinham ldu 
escutar â porta; bavla as j inalas do •llt~ 
res• caldos e portas de dentro fechadas .. • 
A salda 11m1ud11da de embrulbo;i dera à vl
slnbança, aos primeiros tempoq, lmpres· 
são. qae se ta1 dava de oro cau,llurt, .. Mos 
pouco tempo resistlo ao raciocinio dos bis
bilhoteiros es.<:.1 bipotese b )aevola. •Ate
líer da quê? N'.'lm o~ nem as frequentado
ras epereat.t1v11m de ope1 arios 011 co~~urel
ras multo antes pelo co11tra1io-
i.~ - .. Anoitecera quaru::lo os p.ol;claq sal
ram. Traziam o ar j)impão de c11cadn
req afortunados. Ensnndwichavarn dei 11u 
doze pessoas de ambos os !!exos, qt1ast to
dos visitantes habituais do suposto cate· 

Nos bashJôte-s do miitoric.Jo •1tt1iu • ••. 

Iler•. \'lnham ulgo esgoedelbados, acabro
lbedo~. evidentemente pooco optimistas 
sobn; o seu de,lino. Palldu; cabeças lOm· 
bqdas, para o peito, olheiras ..• O silencio 
quasl ruoebre ito cortejo éra apenas corta· 
do pelo berreiro do dono da casa que ba
rafostRva, solt"ndo frequentes vezes a pa
lnvra cvlolenchu; e pela lamuria doma das 
p~4uenss - a qu«m om dos auardas cooso
loo com um: 1 l:'onco banzé I • proferido 
num tom nada macio. 

As vlslnhan\iae debrQ.oaram-911 maJs eln· 
d11 das janelas para seguirem a sacrilera 
procissão até ao angulo da calçada da &;
trela. E qu11odo tilê! deirnpareoeu exctwia
rnm à uma: Eu não dlzlu que se passava 
•grossa pouca-vergonha• naquela casa 'l 

f;rn verdude'! 'finh~m ncertado 1 As 
p1oftlclas co11flrm11vam·se. Mas o que eltts 
e os senho1es ei>lão IOn!,!ll de visionai é o 
gemro wssa pouca vergo11/ia . •• 

Entra em scena o sr. A . 
deS. 

o Olm que eu~bo de projecwr ror lltÍ· 
sen$080&•lo, COIOO jà disse, 08 4 • teira i!O 
de Julho 11 em Lisboa, ou sej.t a bom par 
de f Pl,(Ull~ de distaoci 1. Reconstltui·lo ser
vlndo·rnt- do mRterlel qoe o meu ~farconl
lnformaLlvo, 1tWectador de todo o eplsodio, 
010 rorneCilu. E$too COM eocldo que, mes· 
mo seio ter testemunhado neohoma das 
perlpecias, a~ evoq el com fidelidade e 
purei, ... 

Go~cuvllboo·flB durante ( 8 horas, na 
vl<1lnh.inoa nbn; o assunto-mas ele oão 
t.evr nenhum rPOexo na cid11de. A. impren
se nã? deu couta do caso; ignoro se As 
p11Hões toram ma tlds~-e era certo ir 
p~rar tlldO para a vala comum do Esqueci-
11lent.o não só 'li;m que o pllbfico fosse in
formo.tio deRte //Jil-divers como lambeio 
sern (\ne a ve1·dade. e verdade oclllta, a 
verdadelre verd11de fosse guindada das 
p1 ofundezus cio poço onde habita para a 
trazei em para 11 ri baita •onde elas se fazem 
ti onde ela11 se pagam• . Eu proprlo oão 
te1 h1 desvendado este monstro se o meu 
vigilante co1 ri;.<ipoodel\te tivesse medido o 
111clde11te pelu vulgaridade da apsrencia. 
M"s qulz o oce~o que ele conhecesse o 
segredo dos b&slldores daquele •atelier• e 
~" tivesse vendado que eu lambem oào os 
lf0018V8 , .• 

H11 cousa de traz ou quatro anns 
1HlCOOlrsodo uie em Lisboa apeteceu-me, à 
bort<- da digestão roroaotill8 dom locolleoo 
jaoler, meter-me num iaxl e divagar pelo 
ba1110 0 1ide vassel a minha meninice e 
onde conheci a~ emOQÕed dop1imeiro idilio 
amo1oso ••• Acompanhava-me o meo acb1· 
ai l'OI resµoodente-e ao >'irandarmos por 
uma 1ou lrrudhlda do lerruo déi Avenida 
Al1nh an te Refi;- prescotei, dist1 aidameote 
cu1 io~o. omu r-.mcbada de rapar!Qas que 
sala dum 111 edh1 be1xo, só de um andar ... ; 
face8 01agras 11roi;!'t1lramente maqulbadas, 
trajos berrante,; ts profissão pouco dificll 
ele advlnlm, embora as ~uas expressÕt'S 
fossem ds tdste1_.. e de amargu1a. Ex
tranbel ••. Aquele bairro era pacato e ~ó 



habitado por honestoq bru11of'~•. E a 
minha llltlranheia deu ptl'leXIO 11 uma 111· 
velsçãn do meu !"01T1punht1lr<• 

•-0.,•gracadas ... Oevt'111 petlence1 ao 
P"'•oal dn .\. !IP S 

•-E 'l'lPRI é A. dll $;'! 
•-1:. o dor.o dB&!la r u• ... Tu deves 

coohecero .. 
E de-arrolhando "rn· 10 la ,•oofes•Pi 

q•ie, realmente o~nhecl. o •r A de S. 
n1as !16 dt' vl•ta e de 11udl()lo. Nunca Ih~ 
r .. 111 .... 

O sr. A. '1" S. é o p1uc.o11po do ~llfe. 
Não só é lOler1do <.'\lmo bem acolhido em 
t.ida., 11s c>•C .. ras '!CX l•IS Plebeu d<1 C81lta 
J.lària, 1111ve1 lllZOU·S8, t'llCO:!lOU·lit', 1nflilrao
dc>se em toda• ~" t rtollas d" café. fn,•a. 
diodo oa µ.doo•, 0:11:1m1rln11, us red•çõe8, 
a~ salas-Inventando como nob1e agcen
deocia uma aldrabir.'l lrrl9orla ma1111m que 
lodos 11Crt:dllain; a1 .. 11teanclo-~P de coour
\111dor endlnhelrad1•, vivencio regalodomeo
tP sem que nlngue111 RAlbo BO certo qoul é orl
tlcio cio lt!IO por oncle lhe caf'm ns notas. 
Hem tr11jante, mndur-nzlo jJ\, oomldo de 
vlcios lnconfe8s~vfJI~ e 1'll1Ju11nantes-tem 
sempre quem o liefenrla, qnem o rtescul· 
pe, quem o prolCja O ~r A. 11e S. é um 
deste11 Individue.~ que lnsplmrn, l:'Xponla• 
neament.e. a t·,dae as peMf!Oas rle bPm-
1 eOro·me d11 t1t1!1mllc 11 urn ast•o lntultívo, 
o p1esseo1iml'nlo dt- todo um 1o:i111·1il cte 
ln[amio!l. 

-Vive aqui°/ lndeauel. 
-Vive .•• F. mal a'1vlnha~ lu como \'lve 

e de que vive ••• 
Fo111 om '"'ª'º 4u11 1111~po1111 a o meu 

amigo uo covil daq •u "' pro zeot-um erro 
d'l endereço que o (17.Pra bater d porll do 
SI. A. de s; por IOI \'t't o 81. A. de s. 
ooofundlodo.o com 11.iuem que ~"' 
•tzoardan'1o, t:•caocaráre-lhe o seu eiire
do ... 

-N!o m11 dei por ach11lo, como é meu 
comume na.'lLA8 cou~a!!-expllooo o meo 
informador.-Procurel até. ooottindo o es· 
~mago qnt> e<tbrloleva c4 diintro, lns· 
1•1rar-lhe toda " contlanç~ 

E com() eu, j4 lmp~clente, lnql•U<ise 
pela reveh1ção completa \.f.19 lnllml. la•tes 
do sr. A de :i.-di-~•me: 

-Reer1 la um pouco a ton curlo'lldade 
até amonhil ... E' prtire1lvt1I que tu proprlo 
veja'l com os teuw olholl ... Não te custarà, 
seguramente, repre&eot(lres umu pequena 
comedia. . . Apresentar-te-hui como um 
posslvel cliente do seu art1110 ••• E caso a 
tua 6sionomlll lhe recorde o~ retratos teus 
4ne ele tenha vh1to n11s 11aie1.as-dlr-lbe· 
hemos prndent11men1Ai que éa Irmão de u 
proprio ., que, ai.é por Alnal, estl\s de rel9· 
cões co1 tadas contl1io por dlaco1 dure~ das 
alltod . ~ que tens tomado, c mo jornallo· 
ta ••• 

E 1 are11mo~. para a mHnh4 llflKOlte, ;1 

visita " <:lisa do sr. A. de S. 

Nos bastidores do 
misterioso •ateliern 

N"ao e11 faç~nl111 leve t'Olr .. 11 eru casa 
do çr A. de S.; e pt1IJs precaoções toma
das na poria ~'lt-1 lotto 11 1i1 kv1dadP das 
~,r<>t-.z~!I qoe <1e pl'llllca\'"m no Interior v.,ro 
atender·nos um moomho de 'IOhrancelhas 
cnrtadas, lln•~ e nPg11&~. ro1no dn~q plnce
IJdas de Nankln ~obr~ o 1oi.lo multo bran-
1·0 e e11farln hado Que nau 11~bla 'le o ~r. 
A de S nos poder111 rec11lle1 po1 estar 
1nnlto ocupado preveniu-nos, pollndn <Ili 
unhbs muito rosadüS 110 pahM cl,1 mao 11 
~xamln1mdo nos dos pó~ li rabeça. ~~m to· 

~ornene 4 Fa.0 1.oe d o Dia 

dn o casn que dissessemos a qoe preten
cl ~mos 

falou por mim o mPll amlroto. Qoe eu 
erR um clit>nte de Africa e qoe eqllndo 
agora DO c.oDliDente queria Lizer nma 
grande eocomeoda: 

-Alem di;;so o sr. A de S Jà me- CO· 
oh .. -.e. NAo se lembrari d'> meo nnme
ma~ conhece-me. Já cá estive om~ " i . .. 

O jovem Fsterlicou a 1:iotorn como ama 
mulher espartilhada: soltou om •b<im; va
m011 a ver• e Cecbaodo-oOA s p'>rlll obrl· 
goo-oos a esperar DO passeio o seu regres· 
so. Demoroo-oos trez miouto"-t! v .. io mal'! 
risonho. Qoe tivessemas a bondade 1le en
tn1r-qoe o ar. a. de S. jà ooil atendll ..• 

Coodozm-oos a ama saleta mobliffda 
com b5Stante mao gosto. A om canto havia 
orna meza coberta de papeladas, calxaq lfp 
chapas fotograftcas e agendas comerclHI$ 
Pelas paredes oleograftss e cromo~ evo· 
cando orgias e baC!lnals celebres de variRS 
epocss. Nenhom valor como <1rte 11 groARei
ro até ao bandalhlsmo n& pPr'verqirlede 
rea llsta dos det~lhes. Só a decoreçào 1111· 
quelas paredes eq11iva lia a um rllasnoHtloo 
moral do dono da casa. 

Ficamos sosinbos. Por detr11z de um 
reposteiro orqoestravam-88 moitas vozt1s, 
s maioria feaieninas . .. Lingoagem em ca
lão; e do calão re<1va1avam 8.8 frazM mais 
livre!' . .• Um vozPirão de comando 1>rgnla· 
se de tempo!' a tempos, lntempeiitlvo. d"n· 
rto ordens e~travagantes, inl'.ompreenslv .. lq, 
i.eguldas de blasfemia~ e losullo;i e $!1ll!<t 
de lameataçõas ... Apercebia-lia vagamente 
que se representava na "-Ria contigo•; dlr· 
se-la qae estavamas na ri<liobança de um 
•t1cdio qoe fosse habitado por arrielros, 
meg6vas e rosas o mdiS engeuad .. s que é 
passivei ... 

- •Procura colocar-la de forma "es· 
preltures pelas dobras do reposteiro o que 
se pas8J aU dentro, o qoe nlo sert dlllcll 
-segredou-me o meo amigo 

Coco a caotela oecessaria acerquei-we 
da porta e vi; vi tudo e tudo compreen
di ... Era um atilier fotogrll6Co .•. l' m 
operador de barba de dias 11 manchar 
de negro AS faces chupadas m11nobr11Va 
a maquina. O sr. A. de S. elegante; em 
mangas de camisa-uma camisa de se
da listrada de lilaz-colarioboa e11goma· 
do~ e laço inglez, e de moooculo, (mo
oooulo ! ) ensaiava o seu miseravel e pou-

' 
(.;_ , 1 

•Pefu pareJies c.r~mô$ de flt•U gu.Uo • de rtof 
mtençJc> ••• • 

quieaimu enroupado enJeuco de 11mbos 
us Jlt'Xot, p111guejaudo, teimando, amea
çandu ~ obri~ndo-o éa maiores bai:z:e
:r.es antu & objeotiv". 

Vohei pi>ra junto do meu amigo re
voltado. 

-Af tens to-coufidencioo-se ele ao 
ouvido-o ~~redo d:is proeperidades fi
nanceiras du sr. A. de S.; o aeu modo de 
vida; a au.1 profusão; • aua industria ••. 
Fotografias, pott11is. quadros e todos os 
genettlS de artigos poroograficos ! - E 
aw mesmo aqudrs 11ue tu, com toda as 
tuas experieuui:la de reporter iuternacjo
nal, rttdiog1'nfando todos os baotidores, 
todoa Otl lodaçois, todos na chiqueiros, 
todoa oe pantanoe, 111\0 acreditas que exis
tl\m. E vende l\s Kroaas pora tocb> o 
pair4, par11 a Afric11, parA o llrnzil. . . E 
eaguiohRndo pelRs 1110188 este puz, vai 
enriqueoendo-á ouHta desses desgl'aça
dos quo pela wieeri11 descew á pior 
deg1·ad11çito que é 11 ele se eugeitarem a ser 
figurante& deeeaa pantomimas ignobei11:. .• 
Paga-lhes o auficiente para que nào mor· 
r11m de foo1P; e elfa e aobretudo elaa, 
me~moa aquelae que ha muito perderam 
todo o pudor e todo o eentiment-0 de di· 
guid•de 'leit.ual e humana - saiem 
daqui, dt•poie dum dia dette ... trab3lho 
- esquivando-ee entre olhares e -
com pejn de ~i proprio" ! 

Calou·H n meu informador . . . I>a 
111!11. cio lado 1&h"nUlv11-se agona á grita 
do ~r. A. da S. e a tnda a barolbeira dos 
aeus artietu-o chõro de ama criança. 
E loeo o vazei rio do •famoso indos
tri11l 1. 

1''111 me já colar esse petiz, Deoliu
d11 ... Olb11 que te ponho na rua! 

Oeolinda ••. !:: o meu companheiro 
explic11 ..• Deolindtt, uma pobre burlada 
de nmor, tivem um filho; a tuberculose 
que ni\o agat11nbera1 ainda, todos os 
seus 1111c11ntos 6alcoe, fizera-a afügeot11r 
doa p1·oatlbuln~ .•. para cnir nas garrns do 
sr. A. de S .. Que eu ni\o podia 011loular 
sequer o que er(\ o C11lvario daquela ra
pariga e•crsvianndo o aeu oorpo á mais 
perversu e vex11toria das e:z:ibições
p11rn poder sustentar o filho l 

A criança niio se calava! O sr. A. 
de S. iuaultav11 a mãe. 

Vamos embora! diue eu. 
Jo: 11{ d&quela caaa como um hebrem 

liberto doe aubterraoeoa da lnqu.isição ! 

Remate: 

O er. A. de f'. usava de prudencill 
de mudar frequentemente de reaidenefa. 
lnst11lav11·ae, ha meus, oaquela sua vi
ainba it Calçada da Eatrel11 ... F'osse de
nu11ci11 ou ·1o;;se suspeita policia-o sr. 
A. de S. caiu, pela primeir11 vez, a ferros 
da Juatic;a ••. ! m 11ileocio graude se fez 
redvr da aua pria.ilo. F: nem silencio- eu 
ou~11ai11da o aoloc;ar aflitivo daquela 
oriaJ1<;a ati rada ao monturo d1> •atelier • 
tio sr. h. de S. 
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''Pequenos FAC T O S D O D 1 A" 
As anedoctas do Conde de Santa Maria Polaco - O marechal e o jornalista -
As Madalenas modernas - O ladrão com tlormideíras ou o •Cvcklail• miste1io
so - Os cTassos:a - o testamento humoristico - o D:t\•io deserto - Cbinezices 
- O cadáver Salvador - Os pl'incipes da «:Viuva Alegre•. __ 

O m arechal Pilsudski 
e o jornalist a 

O marechal Pllsudskl é das mais pitores
cas 6guras do exercito e da polillca 

polacas. Cootam·se dele desenas de ane
dotas ond e e sua grO!l'Jerla colabora com 
Intelecto multo economlco, aureolando-o 
com a fama de umCondede&nta Matla. E: o 
mais curioso 6 que se lhe atr ibuem f&ctos e 
gsffes que correm em Portugal ha mais de 
clncoenta anos como que pertencentes 
àquele Callno nosso compatriota. Quando 
foi a ofensiva sovletlca houvt1 um jornalista 
polaco ~em pâpns º" lln11ua qoA acoson, 
em termo~ rloro;:t, o~ verl!Adi.lros c11lp1ufos 
do eminente de~»Ntrl' O m~rPChAI PllRn· 
d@kl Invadiu a redueoão tellnlandn H e~pa· 
da A bnfo11do po1· íleb·1lxo rl11 blgod.ira dll 
genda1·me K i:olPrn <1u11 lhr> P'011ocarn J l!I· 
tado antigo. 

-Se e11 diise 11rne só flllsltl11de que se
jn. reqpondeu muito s .. 1eno o jornallstu. 
e;::tou pronto a penitenciar-me; mos eu te
nho e certesa qoe n sr marechRI oão rle~
ment1rá nada do que eu dl•~e porq•1e eu 
só diSSl1 verd~des. 

- 1Bem sei que tudo quanto escreveu 
é 1•erdadeiro -- cnncede o mArechal- rneq 
oeste momenlo uao estoa disposto a con
sentir e publica()ào dessas verdades. De 
boje em d88ote só lhe é permitido mentir; 
mentir da primeira ã ultima pagina porqoe 
a l~so se Impõem os lottlresse dll Pátria. 
Se eo tornar u ler uma só dessas vertlades 
mando-o prender lmedlai&mente » No dia 
seioiote o marechal recebia <'jornal scom
paohado duma caria .to jornalisLa Logo o.i 
primeira paglnn eswmpav&·se o retrato do 
marech itl encab!>c~do rom lltolos elogio
sas: •O mais talento~o do~ polsco11. o rnais 
gania! dos e8trat1>11h.:o~. o mRis fino doR es
plrilos•; e na curtu dizia: cComo vê mare· 
chal, compro ª" s11is ord1rn11; na minha 
gazeta só publico hoje mPoth'a~. • 

O marechal Pllsudi<kl acnbe de lançar 
um livro SMSllOlonal, um livro de rev1>la· 
çõee sobre o gnerr~ ru~so-polaca de t920, 
em que elti se atribua a si propl'lo ti AO 
seo exercito marnvllhns ele valentia e de 
eslrategl11 como s~gredo unlcn dn victoria 
da Polonla. Como se conclua pel8 anedota 
que acima relatamo~ o marechttl Pll~udskl 
coltlva lutranslgentementa a mentira pa
lrlotica Como se s11be o exercito vermelho 
eswva longe de pos~ulr oe~s11 epoc' a sua 
OJ'1!3nissçãoactoal.F11ltavam-lhe arm3n1ento, 
munições, disciplina e até uniformes. O 
proprlo calçado nã • cbe1u1va par11 todos os 
soldados. Eles vinham esttif11dos das 11uce+i
slv11S tentativas '11' lnvat!Ao em varia~ rron
t.eiras e 111esmo as~lm levaram á sua r1 .. :1nte, 
num arranco lrnpetooso, o exercito polaco. 
Foi então chamado a toda 11 µres'la o gene
ral francês Leglen que salvou a PoloniA de 
mais ~trondosa da11 derrOt.11!1 repelindo (Is 
portas de Varsovlà a desconcertaole e~t111· 
tegiH JofTre ua batalha do ~lu1 ne 4ue sal
vou Paris. Escusa o marechal Pllsodskl llll· 
pio mar-se de • p.tl da vlctorl11•. Foi Jolfre 
e oã • ele, foi o talento e oão u força que 
ã dist11ocl11 de algu10A~ cente11a11 de qulló· 
metros salvou a Polonia. 

As cpombas• negras 

Aquela coupletista celebre que era Paqui
ta Escribano vive hoje recolhida, se

gundo os jornais de Espaoha, num conven• 
to espanhol na estreita e eecura cela do 
esquecimento. Não queremos negar a vo· 
cação pura-nesse auicidio-cr ime que é o 
mergulho negro nos couvemos-de alguns 
pouquiasimos casos. As galanterias conven· 
tuais, de que o reina.do de D. Jollo V serviu 
de luminoSA ribalta bem o provam, nAodei
xam nos espíritos calmos e imparciaia 
muitas ilusões. As jovens, e algumas de be· 

.&·.;· 
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leza e de robos· 
tez tleica dignas 
de· cumorirero o 
rlrc·reto· crietilo 
1!11 •r reecei e 
ni u 1 t 1p1 i ca i· 
vos•, que abdi
cam d•• todos os 
prarnrP8 bom•.$
toe <la vid11 ( QS 

do matrimonio: 
os da materni-

• dadc1 são enton
tecidas, um a a 

Paqui .. Escnb•no,. cupletisla vezes, pela bi-
que 'ª fu Cttita pnose de influ-

entes r a D a t l· 
cos; outres pela impoaiçllo tiranica doe 
que as · escravisam. E se depois, passado& 
anos-ou apenas mezes-a mulher desperta 
e compreende o êrro inutil cometido ou a 
fatalidade da sua submisello, revoltn-se 
com justiça e sem ofensa a Dene. E de ai 
o que a historia de todos os seculoe conta. 

Em compensação aquelas mulhcrf's que 
o Ol'$tino fez siraodar pelo carrousel da 
Vida-viva; da Vid~-sobreaaltada, munda
na e aventureira e que um dia resolveram 
quebr.cr o istmo do pa~sa.do, por fllstlo, 
por desengano ou por neurastenia essas 
sim, são duradouramente sinceras e coe· 
rentes com a resolução do seu exílio. 

O caso de Paquita Eecrlbano nAo ó 
unico. Agora mesmo morreu em França 
a maia celebre e ca11aille MupletiHta dos 
café s-eoncêrtos parisiense& - LavaJlere 
-que ba 10 anos e depois .!e l!O de orgia 
desiquilibradora , se refui,riou no cristianis
mo e nele morreu rt-speitada pelos padres 
(o que é pouco) e pelos pobres (o que é 
tudo). 

Um Arsenio Lupin de 
carne e osso 

A policia belga acaba de pinçar no seu 
appartement luxuosu do ro,\is lllXIJOM 

hotel de Br11Xefas. U'll 11utentico Arsenia 
Lupin que b>1 cinco ano~. cofli!e~ue e;ica
motear se de entre as garras dos maia 
babeis dPtectives dos dois continentes. 
Ch 1ma-sc Alexaudre ~M•ulettee. t.em 80 
anos de idade nasceu, em Athenaa, na 
Atbenas dos filo;<(•fos dos estélas, e pelo 
v1eto. tambPrn <los ~.ttunus int•roa.cionaia, 
A ultiiti.1 proesa. de Scourlvw·s roi o rou
bo de eeiscemos mil rr.mcos em .ioiaa le1•u
do a efeito com toda a limpesa e <lrL~, 
gr1•çaa a um simples cocktail por ele pro· 

proprlo preparado e oferecido á ~ictillltl, 
)! ..... Casanova. NAo t.em conta as façanhas 
que este glorioso nanes especiafüado em 
norcótlcoa pnHlcou em todas as capitais 
da Europa. 

Em Berlim fez·ee pauar por Paul 
Ameatrong, o celebre escritor noruM~meri
cano quo eat1i aeodo tradusldo em alemilo; 
e como tal recebeu estrondosas demons
trações de simpatia de todos oa homens 
de letraa da Alemanha. Em Haia era coro
nel do exerciLo turco levando C' descarn
mento 1\ nnda r fardado pela cidade. O seu 
objecti vo e todo o segredo da eua tecnica 
consiste em travar relat,:ões com uma ec
nhoru do boa sociedade e bem apetrech 1-
du do joeiherlaa. Conseguido isto gaba o 
eeu pr~prlo talrnto do cod.taifistn amadó•, 
deap11rtu n guh1seim11 e é couvidndo a exi
bir ae eune h~b1 1id11des numa visita intiw11. 
.lu SI< \'é que o 1·ocktaile leva Ooint1-ea1', 
Amcr·Picon e UtM dose rasoavel de opio 
ou d!" ruorflna. ,\ gulosa dama bebe-o deli
ciada e poucos 1nlnULos depois adormece 
n'um sono pes.11!0 que lhe recha a consci
enc!l1 ú chove. Então o cavalhei ro com 
tO<lll a poz e garantia de Impunidade arn
rulha os bolsos com os aneis, os colares e 
os brincos da vlctima. 

A policio calcula em oito milhões de 
Crancoe n totnliaa~llo doe seus roubos. Mas 
o mais curioso, para nós portoguezes é o 
titulo pela imprensa lranceaa ao aconteei
roentQ: Chama-lhe um •'raeso•. 

•Taaaos• são, em lingua.ge m 
policial franceilll. os 1 a dr lí es que rou
bam por meio do narcotico. E a origem 
do termo vem do iniciadõr deste siste
ma. do roubar que era portuguez. Cbama
v11-ao Lino Tasso e roí, durante muitos 
anos, cre11do da. nossa legação em Paris. 
Em 18ó2 cometia ele a primeira façanha. 
.\ policia deacontlou, mas os nossos diplo
matas tinham tal conflant,:a na sua hones
tidade que o defenderam ferozmente. En
trlocbolrado nessa deresa Lino Tasso repe
tiu ne suas proesns durante muito tempo 
até que cometeu a imprudencia de se dei
x11r tentar pelas joias de M.lle Ram~·. bai
larina da. Opera e amante d'um secretario 
da legoção a quem ele servia de alcovitei
ro. Desta vez !oi preso, coudenado e a po
licln começou a chamar aos seus discipu
loa Oll cTassos• . 

Eis aqui um portuguez que deixou no· 
me no estrangeiro. 

As setes solteironas de 
Lond.res 

Ó. o e Uail~· Mirron quem ,o diz: - e o 
~ cDaih· Mlrror• nãocostumamentir,mor
reu ha coisa de 10 dias, no seu palácio de 
Riehmood, o riquiaaimo •lord• M.isogyne. 
Mae a notabilidade do falecido clonb não 
vinhll, apenas do quantioso deposito à sua 
ordem no •Hauco de loglai.erra•; vinha eo· 
bretudo, du euu madureza e daa suas ex
ceotrlcid11dea dignas dum personagem de 
Wells ou d.e M11rck Twin. Vivia acompa
nb11do por um cre;<do e o seu odio por to 
doa oe Rt'lrCll do aexo fl'Dlinino eni, tito vio-



leoto que jamais deixara que qualquer 
mulher plaaase oa tapetes do aeu pa!Aclo. 

O velho pu~, preparara uma eur· 
pl't'za: o eeu teitameoto. Quando eete foi 
aberto leu-ae que ele deixava a aua imenea 
rortuna dividida em oito partes iguale : 
uma detlioada 110 seu creado; e as outras 
sete a aete velhas eolteirooas cujos nomce 
indicava, dizendo: 

e Foi graçae a essas aete eolteironae que 
julguei a101\r oa mocidade e que mo ro· 
cuearam a mito, que eu consegui paaaar 
uma vida absolutamente rellz, deapreocu· 
pada, paclftca e honrosa. Se qualquer de· 
las mo ti\•eae aceitado como marido o 
meu p11ral50 teria sido trantrormado em 
ln[eMo como aucedeu a todos oa rapazes 
do meu tempo que, por ratalldade, conse
guiram eapoaa. Els o motivo de grati· 
dilo que me leva a contemplar , com a 
mloba fortuna eaaae sete eeohorae que ha 
quarentu. ano• me correram cruelmente.• 

A Turquia . . . 
a t anto por oab e9a 

Seipl'I chanceler auatriaco tlproval· 
tara na deap~a.10 pagcla duma mieal!.o de ln· 
veatlgaçl\o artlatlca para visitar, de e borla• 
a Turquia, eeae pala que 6 um remendo de 
eonho aalatico cosido em plena Europa. 

Mii oh desilusão! - Chegara tl\rde o 

1 
pobre chanceler 1 Da velha Turquia das 
narnnlvu de Lotti ~de Farrére, da eono· 
lencia, d11 cõres vivas, daa rõras comodl· 
dades, daa rantaelaa e dos hareos, nado 
re1blv8. 01 fez vermelhos tinham t1ido 
eubstltuldoa peloa chapeua do cõco; 111 an· 
tlgos aerralhos doe Pacbás een1u11l1 o glu· 
tõea, eetAv11m transformados em cinomaa, 
ou em c11róe estilo parisiense; o encanlo de 
miaterlo que produzia na alma doa viojao· 
tet a auaencia, quaai absoluta de mulherea 
e oa véoe com que, as poucas que apare· 
clam, velavam o roato, tambem não exla
tia Já: ~a multidão incolõr, banal, gernea 
a todas aa multidõea da E11ropa e da Amll· 
rica, paaeeavam llVTCll, de rosto de.coberto, 
reia• umaa e bonitas outraa, mas todu de· 
aintereaaantee pela Vlllgaridade europeia 
doa aeua trajo• e d11 sua liberdade, u ex 
escravas dos barena. 

Todos ot viajantes que com ele ae en· 
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contravam na Turquia, ii busca de sonhos 
e de emoções sofriam, com enfado e cria· 
t11za. a sua europaniaação. E cont;1-1e que 
o \•elho chanceler, que não anda multo bem 
de Cundos, ao regressar à Aualrt>l propõe 
aos capitalistas, a fundaçl\o duml\ mloua· 
culo. Turquia, uma espécie de feira com O· 
gurantea de fez na cabeça, h1.1rcn1 aceno· 
graflcos e odaliscas contratadas em qual
quer m111ic-hall, e um porteiro a receber 
um tanto por cabeça. :-ie o cbanceler con
eeguir reaüzar este projecto deve atrai r 
nl!.o só a visita de todos oa tur1ates que JA 
n!lo encontram na Turquia o velho e belo 
eapeetaculo titroo, como a.indo. oa próprios 
turcos conservadores, noJtalglcoa do pas· 
aado e dos antigos costumes proibldoa. 

O navio - deserto 

HA muito tempo que, ptoj&.dando utna obra com· 
plota em tomos meosajs, colec1on1mo1 enigmu 

• 11111hnío1 de todos ot seculosj e d1aomot de 
todo• O• 1eo11lo• porque o Destino mudo do r.11 ••• do 
1ocnict1 eos enigmu d11.od..:i .. lhes o cartclcr 01peciii1 d1 
1poc1 em quo íotrignam 1 Hum1nid1de. 01 ml•tcr1ot 
dot 11culos XIV e XV, com os Borgiu e T.l.,olt a 11· 
atrem de ptestigit.tdores e. com o venono • 1 mucara 
• o punbml dos dudetli a servirtm de lruc-em OJda 

A abordagem d-0s marinheiro• ingltzu ao 
nar:io de1erto •Maria Ctltdtt 

(Gror-ur"a dn 'J' .,.a) 

H autmelhsm aos m&iter1os do ooilO hculo. que do 
mutanos que ro~m em u .roplaoo a qu1 1rudum pela 
T. S. F. 

O muttrio do a.rrio Jm.rn:.auo c.\f•ria Ctlttlv 4 
btm UtD enigma do sec-Qlo XLX • do1 mad ufi.lnottt 
pau o e.ip1nto e pau • imagio1çlo dt todot o• q1u ft· 
mos ui.logado. Compreeudt·te qo1 iodo o mando H 
1p:ixouuse: ob1ec.a-d1mente por el1 a qu1 hl)UYtHt mo• 
oopoliudo todu u COQ\·erus duuot1 muitos ADOt, Ao 
que parace a coutaÇ-3 que o d~(eaJla ío1 per(uud1 1gou 
pel• lu• do umunespersd• re.-l•~lo.Ao cabo d137 1001 

-enc.o1:11ttoa·H - o fi> datu e.al1>uqatcedort muda. 
E 4 ast1 a rulo porque ""mo• awoar a.ut• jom.al. e.m 
pltao ano de 19IO-.,•• m1Uetto rtl1Jmbaa1e de 18?3. 

O ouao ~hna C.tatP pctle:nctnlt ao porto de 
Nt .• Y 01& i.nht p•ll•~O «D a do Settmbro de 1872 no 
uaa1p.:.rt1 da mt.rc.ad 1tt11 pua Gtno.-1. O capillo. Ben· 
Jltt'um Gnggs, fu.-•H 1comp 1nb;r d1 ID• ma.lhu e 
dum1 6lh1 de 1 aao1 A tC/pubçJo • do1t ptsugeiros 
Ir•&• P"-•oaa - numuo f•ttd1co 1 Ouraote 4 mties o 
propneuno do º"''º alo racebtu notictu. Nio se ia· 
qt11etou dadt. 1 graod1 confitnça qu• depo1ib•1 no ca· 
p1t10 Em J.neuo do 1873 roctb•• ~omuo1c1;to do con
tul dos Bsudos Uo1Jo1 em G1bulur do que um borco 
1oglt1, o cOe1·Grat1a., con.Suda 10 porto o • Mub:·Ce.
lestt• tneootrado em pleao ocaaoo DUO\ estado abso
hat..mtnca pcrft1to, mu 11m a1agu1m a bordo. 

N1 •••ltl.adt o • Det.Ct1u.1 tlllH a 300 milhas 
do G bnltu qu1ado H tpccobtta dwn nnio qua pare
cia nt•tgar sem du1cçJ.o. Ft.autm ... 1b1 s&0.ait Hm. 
qat fouem corr.sp-oadtdos. O barco •agiu aproximo-a• 
H J~ 1UY10 mnttt1oio • •it& qu u cbtma•• cMaria
C.1dtP. Uma hncbt c.oaJ\111u o up llo •dois mari
abeirot a .,,,_rdo e co0.tht111m que o aado iuvio t:sbn 
tbiolutamt.nta dtsalo. ~t11 olo ttl tudo: para cumulo 
d1 au.rprua olo eacontunm um unrco •bul de 1cide:ote. 

Pelo cootrano. a ordem era ab1oluta. No hno de 
bodo 1 ultima 101criçlo dat1y1 d1 4 de dezembro. 
Malu, dinheiro e •1var11, tudo 1011eto. Podia d11er-se 
que a tripulsçSo tinh• portldo he poucos ln1t1ntes. A 
meaa do capltllo estava poatt. Na co1inb1 &obre um 1 
foS(ftO encontrnam·so c.19.uolu ainda q,ueotes. Bm tres 
chaeonu o chi alo linh o tido tempo d• orrefecer. Um 
g•to dormi• tm cima d'um armtrio, Um plano aberto 
• tobre o canltl• uma f•tt1tuu d1 musica. N1 cabina 
do c1p1tlo una rologio d ouro hquehqueava ain4•. Nes-
te dr1m1 mitte.rio10 u1n unico d1t.tlbe partcia escluecer 
1 11tu1çlo: na ~bln1 do c.ootr•-mttlt• 1nc.ontrn·:a· s11 
em c1~ d'uma mut, uma 1tdosj1 nnJe eill•1m escri-
to• os siaaís mf'leotol6«1coJ •. am wolt• 11tu 3 pl.ll"ns; 
• E.straoho, auoba qu1nd1 '• O e \\ar11·Ctlat:t._. [ol rebo
ca..to ••' G1bralt•r 1 l• a ntt.&Utl pneuu de. tal or· 
dem 'stt1ord1-01n1 a todot que o proc.ura:iot a:-ual ao· 
c-urcgou a.ma comtulo de í.aatr um •.aquento a.6-m d• 
dec1íru o •n.i1m•. O t0qu1-1110 o.lo deli rt&ultado. Se
guado a ltJ'-Sbt)o mantirna o ·~hru..Cclute.J pun•a 
• dr p<opnod1de do• que o bu ism IOCOntndo e rLbo
cado. 06cialmante dtlXOU de " Calar ao u1unto1 mu a 
oot.cui or.•11:oaou o muaJo uu11ro. Todot f>'f)curn·a.m 
uma ts:p 1c•ç.lo pl1UJ1wa!. Um m11t1Jia1 iogle:1 promo
••u um coocuuo 1ot•• ot nus colab radorei habi1u1i1 
e os 1ta1 le1toru pu• 1 1oluç:lo do problem1. As res· 
postst alo f6um s..tJtÍato1111 Morn100, rinl do Cnooa 
Do7tl•, supo& qu• um muanbti.ro d'ums (o-rça p-rodt
«tot a tlrt.a ma.uacrado uJ 1tU 11: compaabeiro.s da 
•i•gom e os tom laoçado • ogu,_ O proprio C<>nan 
Doyolo alo ro1 mais fol1.1 •upoaJo qu1 um mubto tuú 
e:emetldo ot m1tmo1 cnmu po' odJo • raça b:rs.nca. 

Recoottmtalo am aC11tor u1~l1s, Lou<1aco ). Ku
t1ag. ocupoo·s.• ela queiUo • pobhcoo oa1 b.-ro buu· 
do-da elo-sobro 00•01 docu<DtO.loJ: • uphaçJo tio 
procuncb Mn• a ault Jimplu: O abo<idoa~ m"torioso 
do naYio am1ric100 lttia t1.So cocnh,a1do ectta o capi
tlo do e.D•1·Gratu.• t o do cMu a·C.lnttf p.ara pe:r
mttlf ao pnmeiro t1c•b1t o pt'tmio d.J 1Alrot.o.ge-. 0.1 
e.._11ugeiro1 teriam 11do 11coadido1 ao porlo do e.Dei· 
Oraha t e um d'1lu1 e-os1ahtiro a bordo do barco ameti• 
can1, V1ver1a aiodt 1m Ltvrep-001 com 93 anot o teria 
sido e1o quem contou, 1gou1 a historia1 a M. Reatiog. 

feuerheerd Bros. 1fo10 Juiz G1·aça, tendo sido 
oaaa MlltM1ça definitivamente 

& e .. Ltd." 
Ch arueurs Rénnise Sn d-At l ant iu nB 

confinnada por um venerando ----
7'endo iido ha de: me:e• vi- Acordao da Rtlaçào do Porto P ara o BRAZIL e R IO DA PRATA 

ctima de uma ilegal e violenta hoje puf>licado e tirado por Pera Carga, Pessa I Comptoir l arili111e Frauc•-rorlugais, Llmitada 
opreen1do doi vinhos doa seu• t.marumtdade de votos de tr2s geos e que lsq uer 

- ,_ f -'ad douto1 Deiembargadores, or- esc.loreclmenlos, SuU1<80r de 01000 JOAQl'IM DE lllATOS 
armaun1 e u"°' '"'' 01 e . lr,ta se com os 
ieladoi por doii empregados namen!~! doquele Tribunal, Agenle-. Gerais em No PORTO: R. da Alrandega, i 
da Alfande.-a, a firma Feuer- 0• Ex. Snn Dr•._ Urculá, POR TU G A L 1 Teltr. ~!'19!6-C 
heerd Bro1. cí• C." Ltd.ª torna Alcoforado e .1/ogalha.u. 
pulblico o a~guintt:- Porto, 27 de Julho de 1929 

L :. f · 'ui d Por Fouttheud Bros & C.• Ltd.• 
. s;,lla opruna.,o oi ] g~. a O Director 
ilegal por 1e11tença do mentia- (Assinatu ra ilegivel) 
aimo luiz Balthaaar Pereira s111 uo o reconhec1m•nto 
que orde11011 a reabertura do1 
r11f erido1 armate111; e aeguindo 
o proce110 por tra1ngre11ão 
com fundamento em ter sido 

Agmia 
~icol~u Ftmz 

ahi enc011trodo vinho a mM101, P A S S A P O R T E S 
foi a dita firmo. abaoluida dt 
qualquer rupon1abilidarle por 
ae nao provar e11a tran19re
swo, por 1snts11ça do meriti1-

R. LOUREIRO, ao 
PORTO 

·reltgramas-Silferrái 
Ttlefon•-762 

Em LISBOA: Cais do Sodré, 32 a 38-TELEF. 2292·229'-C 

Hotel e ~estaurante Central 
Resbuuote ~o rt1°do•chlo-Hotel 

no 1.• aadar 

35, Campo tú1 R1p11blica, .19 

D.lRGUOS 

E' o mtr1 hfl'll 11i.udo. O m111 •m· 
omplo. O qJo melhor ttr••· C<>1111b1 
l porlOj!U•u. e.,.c.,ltdade em •tabas 
da Rt-j(llo. Lo& ct*ClnC.1 • m todo.s 01 
1poscoto1. G1r1ge. 
Pro11ndor"1'>: 

o ultimo sucesso de Livraria 

Cemiterio da Gloria 
-- e da Saudade = 

2.' volume das 

Obras Completas do 
REPORTER X. 

.Alanud da C1mha ,4,.antea A' vendi\ em todasas livrarias 
.................................................................................................... ........... .. 



~orn.ens & Factos do Dia 

Amarelo, vermelho 
e branco 

º$ perlodicos anunciaram a iminencia 
de umn guerra entre a Ituaiu e a Chiou 

publicando aimulmncamento uma serie d~ 
considerações que delx.wa no upirilo do 
leltõr a convicção do que o conflito oito 
proaegulria. 0& jornrila e.tran~oiroa ruio 
for:1m tllo loogt?. Quoai lunltaram a sua 
atitude fia lnformnç<>ct do que ae passava. 
A maioria proclamou deedo logo n inviabl· 
lldade dum conflllto arml\do. Ruõcs? .~ 
guorra, dizom os entoodldos em materia de 
politlca Internacional, aó convlría no Ja· 
pilo. Deste modo tioh!l, r1ualmente do 
desagradar aos ~lado• lJnldoA; o, ~este 
momento, o que det:igradll 11oe Jonques nilo 
convem à grande m111orla doa p.iizes euro· 
pe01. Conclusão: A guerra chlna-rusaa · 
antes de t6r de n1lo exiatlr, j;i tinha de ni.\~ 
oxiatir. E' quasi como a pescada. 

lgnorRva o a Rueala ·~ Ninguem tem a 
fngonuidade de o aupõr Oa bolchevistas 
agitaram o assunto ficando n auber melllor 
do que dispõem ... E jâ ngom u1lo deixo 
correr a lebre sem recordar aquela aenten· 
ça da sabedoria das l\açõu: 

Nilo ei~vas a quem M!rvlu, nem peças a 
quem pediu. 

A Russla suxmou a China 11 des\·iar·se 
de certas potencias quo lhe apertavam 011 
calos. Pagou-lhe em chincz ... E' talvez 
por lsao que nlto 88 precebe nodo ... Neste 

:Montmarte, cultivasse com ternura, nava· 
randa da sua mansarda. 

Aa opocaa sllo outras e a eciencia 11110 
espora que a morte faça a auu mlsterloaa 
o longa obra de transformaçllo. 

~no dizem os jornaea o que fez o Jovem 
Morrar ao aa~r o segredo do eeu salva· 
meoto. Mas por muito g rande que fõsse o 
aeu entuaiasmo de reasuacltado, por muito 
profunda que fô3S8 a aua 1;ratldllo pela 
generosa mona, devia ter sentido uma 
a_:ripiadcla violenta ao peoMr que o que 
circulava pelas suas velu, que o que en
chia o sau coração, era aangue tirado a 
um cadaver. 

Os artistas e a fortuna 

Angel Lizcano,o veterano doa pintõrea 
eapanbois,autor de alguns quadroa apre· 

cladiaaimos, e a fc..vor de cuja mlseria aio· 
da ha pouco a imprensa madrilena abriu 
um1~ enbscriçllo, acaba de morrer na mais 
angustiosa. po bresa. 

.Mas que admira que oe artistas medlo· 
crce morram na miseria-quando tantos 
genioe, daqueles de quem a Uumanidade 
fica eterna devedora em obras de rogene• 
raçno e de Belesa {que a cohabitaçllo com 
a Belesa é scientificamente rt>generadora) 
deaap11reçam não aô martiriaados pela po· 
breaa como martlrisados pela ingratidão 
cruel, lg11orante, inqulaldora dos aeus con
tcmporaneoa-miseria pior do que a outra? 

1 0 

O Caso d o Comenda
dor Faria 

Sabc·nos bem recordar o episodio em 
quo conhecemos o comendor Faria. 

Estava-moa frente a Crente como duas ma· 
qulnat Cotograficsa que ae kodaklaam ao 
meamo tempo; e como pela fatalidade de 
um segundo infeliz tiramoa 11m pell8imo re-
trato da alma 11m do outro. 

Com•ndodor Feria 
1lwtre bra.1111110 que st 

tacoot11 ao Porto 

Termínaramos, ha· 
via pouco. em o dia· 
rio de "A Tarde" uma 
campanha de 5õ arti· 
goa de grande espa· 
lhamento internacio· 
nal: "A Historia da 
Ditadura Eepaohola". 
Eetrondeava, entre
tanto, a revolução de 
S. Paulo e um ilustre 
camarada nosso, ini· 
ch\m uma série de 
artigos energicos gi · 1 
rando em de-redor da 
repreaano f e d e r a l. 
Apresentaram-nos ao 
comendador Faria na 
"Brazilelra" do Chia· 
do. E ao eacntar o 

noaao nome crispou-ae-lhe o rosto, atribui· 
no• 01 artigo• que ele apodava de ofensi
vos para a Patrla. e na calentura. febril do 
seu brazllel riamo ollo podia admitir que 
aoasae um 11djectivo menoa llsongeiro a 
reepelto do "seu Brazll". Por espirito de esboço de conflito 

houve um prome
nor que aplaudi· 
moa; quando ai· 
guem pretendia 
aervir de media· 
neiro ot interee· 
aadoe fizeram 
aentlr que a clia· 
ranga não metia 
mualcoe da ai· 
dela. 

camaradagem para com o colega autor 
Os triunfos do feminis- doa artl~a emudecemos aotoa acusação· e 

ante o nouo allencio ele foi violento b:a· 
iilclramente delicado. E Insinuou qu~ não 
eequecla nem perdoava. Encolhemos os 
hombroa-e afaatamo-noa na dlapoaição de 
nunca mala cumprlmentarmoe o comen· 
dador Parla. 

No tocante aos 
ruuoe brancos os 
cblnezea ente D· 
deram que não 
diziam bem com 
amarelo e ver melho. . Cbi1n11 J\11 Sh1lc, Prmd•nle 

do Go•. N1c1ooal111a da Cbtna 

O sangue da morte 

Os joru~la austríacos, ontrl' eles •Die Tem· 
po•, informam da m:\18 extraordinaria 

expcrlencla de tranarue110 de aani;ue reali· 
aada até hoje. Jori;e •torrar tentára euici· 
dar·ao golpeando 08 pulaoe 11 laia de Petro
nlo. Quando o levaram pura o hoapii.al de 
Klauaembourg a sua vida perlgoaa pela 
quantidade de sangue perdido. Nes80 lns· 
tanto expirava no hoepltul uma pequena 
de 18 anos que tinha lido uropelada por 
um aot~movel, madmoi1tll• Jan.:a, e coo· 
duzlda ali ao metmo tempe que Jor~. O 
Dr. We~er,_ uma cclel .. ridad,. glÓrlosa 
para a ac1enc1a auatrlaca, realisou a trans
fusll~ de lll!D§lle do corpo morto para o c6r· 
po vivo. E o alucinado Jorge Morrar 141· 
vouee gra~as a um cada.ver. 

Eeta ineditr. experlencla dll transfusão 
exemplifica maia uma vez quo u vida nas· 
ce da morte. Oa romanttcos do &Pculo pas· 
sado aolta vam CelJ?.ea o ultimo suspiro na 
certeza que o seu corpo, ao dllnir·se ua 
terra mãe pedia, tcmpoa d"poia causar 
uma alge1fa 00\'a aparecendo aob a forma 
de cravo num vaao que qu·1lquer Mimi de 

mo 

} Ta memoria de todos está ainda o celebre 
l ' eacandalo de Mm llanau que foi di· 
rect~ra dwn Banco, em França e poauia 
um Jornal quasi na exclusiva funçllo de 
defender os seus macabros e tenebrosos 
planoe de alta-finança. 

Agora, em Paria, a policia prendeu a 
dlrcctora duma sociedade financeira por 
coml'ter eecroqueries que ultr.1paaa~m a 
8 mllhilea de francos. Nesta epocs de moo· 
foa femininos nada é jd para admirar. lia 
mulheres advogadas, chauft'eurs, diploma· 
taa, e até ... escróca. E quando elas atin· 
gem a. perfeição praticando a eacroquerie 
- alas que mesmo quando sAo honradas 
o~ult11m na alma um pequeno Arsenio Lu
pin - em pleno uso da mentira ano genl 
11Js. Um homem escroc é·o, quasl sempre, 
por causa duma mulher ou das mulherea 
e!ll geral. Uma mulher ea1:roc é·o por ai. 
Em trez anos deram-se oito caeoa aemila· 
rea ao de .B.anau-e só doia "Angola 
Metropole" e o de Budapest ro:am pratica 
doa por homens. Dos rest.aotee são mulh 
ree os aeus protagonistas. • . Els a razão 
porque el&a reclamam inalstomcnte, num 
Impertinente suCragismo, eguola direil-0 
no do homem .. . E já que tanto ae pugllll 
por um rogimen equitativo vão eendo mui 
to horas dos escrocs muculinoa pedirem 
direitos identicos aos das m11lheres ... para 
roubarem como elas ... 

Um mez depois aentiamoa, de subito, 
duu mnoa rortea pesarem sobre os nossos 
hombroe. Vioha sorridente, alegre, feliz. 
E comunicou-nos: - Acabe de saber que 
nno foi você o autor doa artigos contra o 
Brazll - e arrependo-me sinceramente do 
que lho dlaae outro dia. Vamos tomar o 
1hop da paz ? 

Umn vez (conhecemos a hl1torla e Abu· 
eamoa doaee conhecimento repetiodo·&) ele, 
como comerciante que era entno, tw ' ' 
uma letra n vencer ao melo dia; saiu Le 
casa t\s dez, para a resgatar com a ena 
pontualidade babltunl. 'rros vezes voltou 
ao eacrltorio 11 buscar a quantia para o 
banco-porque três vezes, voluntariamente 
ao tt'r conhecimento duma neceaidade ou 
de uma angustia alheia nno heaii.ava: des
csrtelrava aa notu e voltava a essa bllll· 
car mala. 

Sob a mdacara sincera de uma alegria 
111\ e viva o ruidosa-oculta•ee um eimbolo 
de •braalloiro do Braaih, amando sensual· 
monte a pdtria a que está ligado-não por 
um acuo d'emlgraçllo mas pela terra que 
guarda 01 aeue maiorea. i,; rindo aponta 
para a lapela onde exibe a cabec:a emplo· 
mada de um lndio e diz: •Este 6 que é o 
verdadeiro antepa.esado doa verdadeiros 
brulleiroa•. Tem ele o capirito dos euro
peue-c oito poaaue o sangue dos Guara· 
nya; maa dispõe como olea a generosidade 
da nlma branca e o vermelho torto do co· 
ração. O comendador Faria ascendendo a 
um doe mais elevados postos do Llo\'de 
Draalleiro reside actualmentc no Porto.' E 
eata dealocaçllo, acidente da aua vida
viva e Inquieta deu-nos a oportunidade 
gotloaa de o silhoetarmoe . . por dentro. 
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GARAGE MODERNA 1 AS MELHORES 

1 BOLACHAS E BISCOITOS 
CAlTANO CAl 1CÃO LINHARES São as que se füb1 ieam na 

RUI\ c'ILmlRllOTE f\E.1$ 

rA~ARIA f B rn~íllTílS nLílN~~f NSrn POVOA DE VARZIM 

Lwagem e rttolbM-Vende óleo e guolfoa Stob peças Ford - D E _ 
-Stoh ~lichelin-Vend111 a dinheiro Automovei.s e 

C11mionew' de Aluguer ~ l ~ • '1\ • .J!. '111 ºl "-.Ju_,cnioo 2 oZ'OI Z'a. -"ia.e cy ~1 .n.o 

1 RllDBI Povoa de Varzim 
Especialidade da temi, Queij11di11hns de batata 

T apeles de Beiriz 
(PAT. REG.) 

R. 5 de Outubro n.º 5 - DE-
C.asa de C.alçado Novidade 1 mE.RC.E.c'IRlll C.ONFlllNÇlt 

Medalha d 'ouro Ulo de J1u1eiro 1923 (Antiga Rua da Junqueiro.) J n R il . il ·1 
Medalha d'ouro-8. Paulo 1925 ~ ~ 'ffl • OSu OufWUBS u8 81 va 2""'""' (#o ~a.JP.as1m Fornecedores pum os m~lhllr~8 l loteie, Clubs, Teatros, etc. Sortido completo em o.ll~odo de 10 lt l'1ulo llarrelo-POVOA DE VARZIM 

das as qualldad,~, •1J•I••· "º"""' e Sortido completo "m lodos os Fabrica em Calves- BEIRIZ 11 8 km. da P. de Varzim roaill arlig09 por prnçua de eumbaie "' 

' . . . . Visitem esta casa arll((Ol'l de mercearia-Espe-
Ageote8 nas Colonaas, lltadc1rn, Br11Z1!, Argeotin'I, Cuba. etc. clnlidade em vinhos verdes 

Ellll. Tlll!l( - tl\RIZ- P0\1011 OE WIRZl/I\ " brancos. 

--------SALÃO IDEAL
1 

Casa de Bicicletes OLIVEIR :~ , ESTEVES & MACHi no VB 
-DE-

CAMISARIA E GHA \'ATARIA [mberlioa Ha tos MARIO \j \RTINS DE A RUJO 

At.alier de Chapeus de Se-
P ó w o• de Varzim 

Roupa branca para Senhora 

Séde Rua Fernandes Tomaz 692 
nhora e de crianças Sollitlo completo em .. cessorios 

PORTO Com uma linda colecçfü1 para bicii.:let>!s,. automoveis 
de modelos de Paris e exe- Arllgod de caca e Pport Filial L argo do Caf é Chinez 

POVOA DE VARZIM 

A FLORAMOR 
Confeitaria, Paste laria e Cervejaria 

SILVA & GONÇALES 
Rue d os Cefée, 93 POVOA DE V ARZIM 

Fabrico diario das especialidades rPgionais. 
Pasteis de Santa 1 erezinha-Clarinhas da Póvoa. 

Bolo ala ... arriba Bolo Poveiro. 

cutados com fino gosto ---------
neste atalier. 

~ua 5 de Outubro, n.• 45 
POVOA DE VARZIM 

Restaurante Leonardo 

- DE-

Ltíl~~Rílíl íl~ M~ T~ 

BAR DA PRAIA 
GUARDA-SOL 

Povoa de Varzim 

R. T. VALADIM POVOA DB VARZIM 1 CAFE' PENINSULAR 
Esmerado servioo da casinha, 

1 
aceitam-se comen!lllls e tor-

oeeem-se oom1claa. 

ANT1GA CASA G \ SPAR DA 
MARIQUINHAS 

Rr\ JO~Ê 1 \LGCEll\A 

Bolo Floramor:-Especialidade que fabricamos l-0dos --------
Póvoa de Varzim os domingos. 

"A POVO[NS[ " 
Agencia de Passagens e Passaportes 

{Antiga Agenoil\ do Pndre A11to11io) 

Largo de Eca de Queiroz POVOA DE VARZIM 

Iv.Cerceario. 

-DE-

Joào Nunes Bento, Suce~aores 

R. L. Coelho, S a ll, Ar.tonto ouça. 69 

Merc~aria fina-E4pecialidade 
em chá, cafi e oinllot verdet 

P<1 r 0,1 DE l ARZIM 

CAFE' ALIANC A 
Largo do Café Cbioez 

Po oa <le Varzim 

-



~o~ens & Factos do Dia 

''Espinho-Praia" praia; mas o muito que ja\ se 
constituiu nada é em contr11s
te com a largue;i;a dos proje
ctos futuros, que serão breve 
realidade se, repetimos, en-

12 

JOSE PERESTRELO 

Conhecemos, ha tempos, um trias ioaplantaveis e até ridi- contrar o apoio que tem o di
rapas afortunado e ti\o cheio cuias :pela indiscutivel e anti- reit-0 de exigir. 
de bõa vontade que pouco es- cipada certeza de fracasso rui- ============ 

Carros de ai uguer 

(Limousine) c:Nash> 

BARCELOS 
paço lhe restava uo espírito noso - se Portugal é uma AGENCIA DE PONTRIB. DITE 
para um pouco de raciocínio. California de ouro, nos seus RUA INFA'>TE º- HUBNRIQIUB,81. •9 1 Ail Dernier-Gri De La Moda 
E um dia numa hora de desa- quasi virgens jazigos de bele- .. , _ 
bafo confidenciou-nos os seus z11 de tiio facil exploração num BARCELOS J. PEREIRA 
projectos de futuros grandio- turismo que seja moderno, in- =-= TAILl.IUR PARA uo:11ws 2 SENHOB-"s 

llOS1 onde as prosperidades da teligente e vivo? Espinho, por JOSÉ CIBHÃO, leva ao 
CAMPO DA REPUBUCA, # 

81\~CELOS 
patriA se misturavam com a e:iemplo, é um ~pcimen fia- conhecimento de todos os con
satisfação aos seuB capriohos grante e eloquente. tribuiotes que tem pessoal 
de sonhador desmeolado: fon- Poucos paizes, como Portu- habilitado, para tratar de to- lixetuta·se com períeiçio • ••mero 

dar, em Portugal, uma fabri- gal, dispõem de tantas condi- dos os assuntos das reparti- iodo o qualquer trabalho da••• ute por 
ca de aeroplanos. Era esta a ções o aturais para !\trair, 010- ções públicos, especial ruente preços modi<os, mponsabiliun~o-se pelo 

sua maior nmbição. Sorrimo· ver as grnndes massas de tu. da repartiçi\o de furnnças , Ca· ir1b1lho que executar. Tim.bem confeeio-

1 d 1 • n• caucos pata senhora obedecendo :h 
nos e crue mente escaste a- r1stas que representam um te- mara Municipal e ontras. ulllmH exigeociu do moda. Especialidade 

mos á machadada de argu- eouro sempre renovavel para POR EXEMPLO: Declara- om obra de cinta. Fatos prootos em 24 

mentos as suas utopias. a economia nacional. Mas pa· ções de propriedades. Reque- bom. Bxocuçio ropida, p1rfeí11 e eleg••· 

_ ,Para que fazer aeropla- rn isso não basta possuirmo!! a rimentos e reclnmaçõea, e de te. Puem·ae capu • sobretudos de bm· 

m"te ·a p1··m~ ·n t'l em ab- d d · • cba o g~bardioe• par• homem e senhora. nos no nosso paiz ? - pergun- .. ri 1 0
-

1 u 1 to os 08 ema1a serviços como 
tamoa. lsso seria crear mais soluto se adormecemos sobre pagamento de contribuições. Sempre as mais altas novidades 

J ~ • f h em modelos para confecções 
uma industria parasitada, eu- e 11 e se nao exis ir omen~ co- PREÇOS sem COMPETertCll\ -----------
tre tantas que já 11gravaw 11118_ n10. os dll Empreza Esyrnho 
tma da economia nacional. Praia e esses homens i;iao eu-
Mas era o menos.Que condiÇÕel! C?~lrarem todo o apoio e f~- Francisco José ~e Souza 
possuímos para nos batermos ci~idades 8 _que t~m duplo di- R. o. ANTONIO BARROSO n.• 6.1 
com a concorreneia dos paizes reito. ~ turista nao supor_ta o BARCELOS 

Manuel Pereira ~a Qninta 
B. O. A. BARROS-O. gf,23e~ 

BARCELOS 
especialiaados já uiasse fabrico? aborrecimento, ~ monotom~ e 
Nem materia primn, nem pes- f~lta de comod~dades provin
soal, nem sequer vantagens ... cianas por m~tos enc~~tos 
Quem tiver capitais e aspirar que tenha o pa1z. Quer v1a1a~, 
a coloca-los com beneficio cer- repousar com tod!I a co~od1-
to 8 directo para 0 progresso ~ade e quer! sobretudo, diver
da pátria deve põr de parte as ur-se. O turista da nossa épo
fantasills e escolher o que cons- c_a tem os model_~s de S. Sebas· 
titue uma actividade natural e t1au, de. Deauwille, de Osten
ligitima, entre tantas cousas de, de Nice, de M~nte Cabo._.. 
de tão facil natural e ligitiwu E se Portugal nao competir, 
exploração que andam deepre- tanto em organisação como 
zadas. E áqueles que guiaram em prop?~anda com os ~entros 
8 manobra da Slll\ fortuna e estrnnge11os :-pode deitar ao 
da sua actividade, com a inte· mar as supenor1_dades dos seus 
Iigencía que 08 conduz pores- encantos naturais. . 
te logico e patriotice caminho ~ A frente d 3 «Esprnh_o 
-todo 0 auxilio e elogio é Pr_111a • enooutra-se Mario R1· 
um dever das pessoas inteli- b~iro, homem moderno, orga
gentea e awantee da su& terra, 0~1.ado~ _europeu, com uma 110-

em geral, e dos que financeira ~o mt1da e firme do que ~ o 
e politicamente (oo sentido go- vida do seu seculo e q~e o~e
veroativo da palavra) em es- r~ceu todas as ~xtr~ord1~arias 
pecial faculdades de mtehgenc1a, de 

" ncúvidade, de trabalhador-e 

Ferra en1:1-tlntas-vldros- Armazem de Mercearia-De· 
rede-torfe-Estanquelro da pol· poslto de tabacos da Tabaquelre 
vora africana. 

1 
e da Companhia Portogoeza. 

JUVENALIA 
A parola das Pomadas para calçado. 

Representante e depositario 

Feliciano Sobral 

Telefone, 41153 Rua da Fabrica, 11-2.0 PORTO 

BAR DA GRUTA 

o melhor restaurante de 

BriRCELOS 
Veiu este rapido cowentn- até todos os seus recursos ma

rio, que é um logar comum, á teriais a esta obra natural ligi
força de repetido, e tambem tima e patriotica. Portugal qoe 
quasi uma formula inedita l1 já lhe deve iniciativas que co
força de uão ser compreendi- locam Lisbõa ao nivel de ama --------------- --------
dK ou pelo menos aplicada-a capital do secnlo XX; que lhe 
proposíto das inteligent.es, pa- deve a modernjsaçào dos cos
trioticas e tanta vez sacrifica- tumes, da vid:i lisboeta-ficou 
das iniciativa e actividade dos lhe devendo tambem Espinho
homens que orgtu1isnrnm, mnn- Praia. A sua acção ~eloz, se
teem e desenvolvem 1\ Empre- gura, intelectual tez, em pou
za de «Espinho Praia». cos mezes metamorfose com-

Para que sonhar oom indus- piela na existeoci:\ daque!R 

A PE LA RIA DE BARCELOS, L.dª 
CAMPO DA GRANJA .• BARCELOS 

'Ürout verniz e caro eiras verniz ( mouton) 
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