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ranle :ma1 41ae o afllfia• 11 es:al'erada· 
mente o eaTerronha•aru eomo 1e touem 
eatirina1 eternoa, al eijões lrrepar11.Tela-
4lestr11lndo pa ra nmpre a. aut. auto·obra · 
Clla eatel&. Comprehr11di entlio toda a mi· 
a u1c11la 1ragedla -oeaha no quarto dnma 
pon1lo ••• Co• h~o Aatoalo Bouo dc1de o• 
primeiro• Ter101 ; du primeiras tentativu 
(e triunfo na Ti da. l lu toda a gente co· 
abeet, annal o Bo uo. E le é 11m per•ona· 
cem m1&rcanl e do delfl!e llaboe ta. Quaodo 
e le paua, 11otaw·no; aponlAm·no; cocbi· 
cham o •e• a ome. • ll eamo tom de Lia· 
1tea 11croca111·no, r epetem • blaruea • , por Te-

(Centf11ua na :J. • pa$taa) - ) , '' 
Domingo 

01ucçXo Cproviaoria) 

H. d" Palma, f li>·~.·· LISBOA 

SDb.fJdO 
"Pele Mele" 

HOJE é S::thR<lo. B~nr<•N o cnmp:lnhlR«, todos 
ow t-,..t·riturioi;; d~' ~idHde 1101opt~1\rum, nn moh> 

cil:c. o eru pa••oi.!. I::' 1\ sem""" I •ifi.'.:sn. ~;· 
m•it> um tr111nro dn JudAi·mo. O povo de [•ra~I 
farto do .-.nport>tr. dur"11ta t.õlmlos, o dia 01RX mo 
do• c;ctolico& • hnr<>e li••• "Ir'""' mc! ... de no seu 
di.t rt'l1icivso - o HMhAC'fn. . . A f401murl'\ ingff"t)\ 
fü?. co1H <1110 o d•>·uh1ao comP•·e sahAdo t\ thrdo, 
em to•llUI "8 'H•d"ª· A• mafllltl'S r11m•li·r~s 
doa dn~ml\8 l<l<'nl, !\C) ~A~lldO, Uni llllbliCO e ·11edal 
de empr~:zadotei> •j•O••tl\d<<ti, ~11~oml11JaJos que 
•e romi111111 110>< <'AI t.;1zo.~ de R0<folfo e ~A Je11n 
Ange-lo corno nnrn o.spf'lho. l::it'~ quuinm 1>er 
~&t!tim, Vf.!'titir » .. 1·1., fa~("('ffi·lt& rlroe como 08 
ontrM ae cu.~m no.;i ftl.l;f>, c<tm umA Gret1' 01'.rbo 
oa uo•• Lya de Puttl . • • L< 110, 1 o Rnolu•&<T, 1\8 
Cidadee torn11m·•• mu1tu mllio uomln.10 - do qne 
o propio i/:Jrnln,fo Te•troo., ch:fmr.s, cnr~ 
PArq'l6 M•yur, " •'••:: - tu•to • o•gnlado d~ ~f>nte. 
Nv• cab<1ret~ na nult&o Rl•~trAm·"& ~I" madra· 
jlAda e • m•dMllVIOR ptlll 111an11A. Pudon.... Ao 
cfomini;o r,t\o hR trah•lh<". . ld1<11 n1tumht; ~ noite 
o drnuing<>. • . !'-"·eu '"'nado. A t!1ada ti~ ' ''" 
v.>:v"'t tnul:.tt <-.:. t\". P 'fl'ru.. • .. ... cn.,. 't1 !' :.. • ·' 
1111111:'0 -vem •o.und» (1 na ugund:. cS rr• "'º 
levant.t.r c4)(1\1 ••• 

H~je é s•b.tdo, •Mpel'l\ de clomlniio; domingo 
cdin·stéppe• do \:.1lendarlo; •Polo Norte• c1n •e
lllRM - m~6mO q11 .. 11do o Gol transforme " wrra 
num& grtilbR; - domingo- dia $Ah1tr& p•m todos 
os que o deteiot.l<m; domingo ecenArio co e>1mpo 
11rm•do n" cic.l11de; dlA·J•rdlm com tod03 os "ootys" 
dA natureZB: po1ta J1rromb1vlo d11 ponltondsria da. 
sem•ns para os que só 110 domlnge 'l'hom. ~e· 
pir•m, amam, dançAm, ao divertem e leom o 
Jvrnnl . ., 

O jom•l l E' vord11de 1 Hojo ó s•h•do ... 
Começa a luf11·lur•, o g:iloro dte olltoe atrAvez do 
mundo Inteiro, mont.Mo <tm jomnfa, rovlot~•, n11\· 
awzi nee do todo8 os pnlzcs. FolhC\l•m·M os tios· 
slers; eujuitam so ne tnfnrmaçõoe •u•['<'llM ai. 
analise qulmica do bom 1>cnsoo ; :..-reglmontllm·sc 
os bloclt·noles; fnvootla-n·so a ve1·dl\rlB dos 
bo•tos; pocm se N~:\11 nos potln$. Homom fina· 
tre <1uo mor.om; hi'IJr"8 extranlma que "urirAm; 
dr11m .. s e -vnurlevi,lon•; l\necdotM e &Ul'J"WZ:<e; 
intrigne o esoondalOti · .. O potln c6r do rOf!Q dA 
re6"nha da &emane ó·no~ d•d<> por TAwn~ood. o 
amliro intimo do prlncipe de GalCl8, aeu tTOrtllltA, 
seu prococe hletorisdor. que ar11b1< rio pnbllc.ir ns 
snas momorln• que 11 Hun1•n•dade Inteira e3l>o· 
rela ~m requenoa golos gulc»oe. Nlngaem Ignora 
que a grnnde pnJC)(;llp:'IÇM dl\ monarquf~ lnailo:za 
é a negalifll &ldtoro11tka do íutnro l111perador CllS 
[ndi.a em cuor.,.e. Vl•J1>, pratica o sport, Mlu· 
da, le•a o MIU admlr:1vel aorrlao de bog, •orrlso 
S11ndavel, eorrillo ~lncoro " todoe oe contl:iont..-9; 
d1vért•'4!e e t.rnbafbn - mai. quo nãu lho falem 
em esposllS nom em pr1nce;wi di•ponf\·e.. ... I; 
o trono? E o rroblemA d& •uoesslo? Pth• f'rl· 
melra v~~ o princlpe de Oal~a, t>ompre tão fn<n'Co 
e !Ao de.1rpnitencl06llmente eloqncnt.e e loquaz UM 
auaa re~o1AQile8 e qut até aqui, Aou 8S ano!!, nào 
rron unciarA um& si\ !l'lllle sobNI o cnsamcnto -
diclde·oe A (11l11r. Ela oomo elo npllcoa ao &eu ero· 
nlatk a razio de !Ao energle11 nl>!!tlnenc1a: <Con· 
afdero o mAtnmonlo o 1<cto decl•l• o da ~Ida, " 
ehave do pAr~izo ou do toromo. Por l~•o Aó 111• 
CllSANll QU>ndo O -m~lllO (/Jr p&ra mim a 
..-nela dl•lni< êo amor. Nnno• •0tlt.arol uma • ..,. 
posa por oon .. enlonc1a pofltlca 1 • 

Ontro pol/1t- mM m•fa plebeu. Oll radio te· 
l<.111mJJ.taa fri<ncezl'~ ba~ravnm. hA omito, n fnn 
e.iota p:\droo!ro ..• 1!1-1 <"! iu1tt1Mt1hll'•l1• e "'' n1;i· 

durca, os ~:.-1:1 •• e ~lé ~. !Jw-""" (~;>O ~· ri· 

11sc1t•T"· .:o (pro•ioorlo) 

Ao. do& ,l/ioJos, il ·PONTO 

l•irio) ha'l'l~m con6~dc iá e •en dt•tlno ' rroto
C(llo de 11 m p11d1in ho infinentv, "" cort~ 401 ~11• 
- por~ne r11zio eles, qne l•11tos ou mRJe rerijl'o~ 
do que Rqtrnfe.ll oorri>t nl r. cfüuio; eh•ij1 que nR~ 
honus heroicAs d:\ "l1f1rni e OflS mi1111to& tte Mn· 
a-n•tio•R glula dos terremo• o~ e do• 11H11fr•11io~ 
n~c·e,..aitA•~n1 implorar a piednde de Dvu,., h,ze· 
rem·Ke onYir once n;\1l cha}!Arn n.s 0 11t1KS que 1u1 
teclas m>\reonil1u~ movem - n:'\o 11isponhnm '1e nm 
sMuto q no flS9 d&di1·.;teJ\O toxclGsivament.P a víy,ial 'oR, 
a hvrAl'08 dos perigos • nn i111i11encill dºelet, a 

Sabodo 
( Continua na 3. • pa,1/11a) 

A tragedi1\ taml)oraria 

do poeh A!'ltonio BottG 

FERREIRA GOllES, o meu Telho parcei ro 
do bilhar das ilu~ões licerarlas, parara, 

&bordado por um moço de moaoculo. Er.i 
o qulnt0 encontro- de.de que enblamoe 
o Chiado. O li6boeta sea'9' ,-ola pia de ae 
en~oLtrar colD 13";. f; •. ras-' pur 
vicio; outroA r• ro cc:<!ard'l com c..aa !lot 
cnlp& a ana m&ndreice: ont 1os ai nda para 
que os julguem muito ºbem relacionados. 
Se deli vezes no mesmo dia encontrarem 
o mesmo Individuo, dez vezea exclamam 
e Olá f >; d ez Tezes O fazem estacar 1 dez 
vezes o nbraçam; dez vezes lhe pergull· 
tnm; e Como vllo J& em casa?•; deli vezes 
ee despedem -porque vio com multa pr• 
sa •.• 

Cardea l Dubois- o 

C!i, mberlain da Igreja 

UM colega tel\ltona·me e nnuncia·me a 
morte do Curclcal Dubola. Ignoro co

mo ora aprecir.clo pelos cuto llcos-sitnplo· 
rios, pelos Cáto licos de 1acristia que só 
veem u11 eu•~ Igroja, a Caaa. de Deus no 
alto e b11il<O clero •pollccmen• d1u ul11u1 s 
quo é preciso bem trotar por causa ctaa 

CARU&AL. DUOOIS 

i n rormaçõea 
que com uni
cam ao do ceu, 
li hora da esco
lha detiuhl ~ll 

de reaidenciu; 
esse T"l llo &.~o 

nitidamente ea
ti gana ti aatl.o 
no roaw e no 
olhar, pel a 
energia e pela 
lntellgeacla. E' 
muito pouivel 
quo eu& ooa. 
gente, deturpa
doni. <tu dou· 
tri naa de Crie
'°• clespresando 
a Exi atenci& 
em todas a 1 
auae manire• 

Mlç!lee Datnraee e bela1, por medo da 
ientaçilo e le ndo do sncerdoolo a ídeia 
elmpllet.a dun1a mles!to unlcn dsa missai , 

Quando Ferreira Gomes regressou para d oa co.ntos, dae teatas 11aCraa, das confia· 
junto de mim dlss&-me:. eõoe, das abeol crlçõaa, da clia&rlbuir aa 
e-Pobre Antonio Botto!• hostlas o perfumar oe &emplo11 com in· 
Antonio Botto, o p&eta? )l ae eenao - o eonaldere , om muda e ditei· 
estava mal? Que elm, bae- pllnada Indignação um chefe cl'lgreja 
tantemal ••. Umacriseagu· ponco cumpridor, pouco ualiluo pr11elaa
da de uma velha doença mente naa exterlori811çGee que encaucam e 
desculdada-mns mala cruel prendem 01 católlco ... publico, os católi· 
rio que amea~adora. IlaTla cos-ruultldll.o, e que elH Julp1n ltêr o obe
de cur&!'-ae ••• Contudo- jectlvo maxlmo do C1·eador ao ler feito a 
pior do que a cnkrmldade Terra e 01 Temploe. 
era a sua ehuação moral, A Ig reja deapreaa mul &o menos a Exi•· 
espiritual-nervosa até ••• teneia &errena d o qae a maio ria deues 

ANT01<10 sono Um poe~ no no110 paiz, crentea. Toda a na orgaulll«fl1o 4 deat.1· 
mesmo da categoria d o Bo'" nada, aurtada ou desacarudamente, a e .. 

to-nunca se encontra preveni do para um tabelec.r o equlllbrlo eoclal, cá em baixo 
aualto da F atalidade. • • entre 01 bomeua. D 'abi o ex traórdlnarlo 

- Onde vive ele? Indaguei . Quero i r a parato polltico d o Vntlcano, a aele~• 
vialtal'o.. . dOll e lementos, do oeu Estado Maior, a 

Que nllo fizesse tal - noonselbou·m• enorme, COD8tclnto, alenta • intatigaTal 
Ferreira Gomes. Nlio me receberia. Naa act.ITldade que o alto cle ro deeprencle, 
primeiras horas eia amargura, bebeu, eo- marginando • procurando aempre sob,... 
sln bo, o fel do abandono. Os amigos nllo pór·ae ' po!ltica laica á politica doa Rei•, 
ti nham aparecido a vel'o •• • Julpn.•H ... doe Gon rnoe, clo1 Parlamento&. A crerdade 
quecido em Tida. Em p lena m~ldade. B 4 que a Igreja pala • melhor daa au• 
esta. Ideia , reToltaado-o 1rnmt. eole ra JlO- horaa t. profundar e t. deliberar, nilo &Oere 
bramente apa.tlca e eilenclou , eoatra a la- detalhH 011. lnOT&Ç~ do rl t nal - mas 1i m a 
lfr&ti cillo e a i a jostiça aearaateaiza..ra..o ••• orientar-se eobra a polhlca-eoclal, a pollctca
Doença e tristeza nniram·ae numa eo11.)nrn política om que DttCeMita lnwr<rir, ruto eó 
qne viera agatanbar o • eu fi alco, bro- pnra Jlll\D.lo(~r o &nu pruJomlnlo nniTerBal, 
chel ·a c1o fea ldades i ranaltorlas ou r epa· mas tnrubem, •ncert>KIA ou deaacer141l1>r 

.... 
. ' • 



mente., porque é ena a ilD& m11.i1 elevada 
miea~. E por Isso a Igrej& dispõe aem· 
pre d'um elenco d e formidavels inteleetna.
Jid&dee, etpecialieando-ae &-0bretudo na po
lltica. O Cardeal Duboia era um dos ma l• 
nota'roia polltlco1 da Igrej&. H& doia anos 
quando pela primeir& vez vi r&m &parecer 
o 1eu pertil, em aombra cblneza , por d&
t raz d& 110• & politíca ca toliea da França. q ue 
durava h& mais de ciuco, toda ela t lt&
r lt.uda polo• dedoa 11ubtis e agei1 do n lho 
Cardo&l-houvo 11.lguem que o apodou de 
ChamberJaln. Poasuia o difícil genio da 
Intriga 80m Intriga, d& conjur& sem con· 
jura, da politica tem baixeza•. O V&1I· 
cuno necetsitava do governo d& Republica 
francesa, mas nllo queri& por delesa do 
1eu prestiA'io, alcançar a b&rmoni& des&
juda, 1olicitando-11... . Em •ez de perder 
50 por cento do va lor de um ºº'"º acôrdo 
feito com uma pont& de aervilismo-o 
Cardeal Dubois conse~uiu voltar 111 costas 
11. Ru1rnbllca, indiferente e desinteressado 
para vibrar do frente u m golpe mortal 
nos 1e118 ml\li &meaçndores inimigos que 
era o grnpo mouHq uico da. •Acclon l''run· 
ça.lse•: u pondo este no índex, prescou u111 
tllo valioso eor•iço â Republica que foi 
est& quem 11migavelmente bateu no dorso 
da.. . Politie& Católica e lhe estendeu os 
braço• quando ela ae voltou, aparentando 
cerla eurpre88. pela atitude da quasl iní· 
mi~& cujo bilas graças acsbava do con· 
qulstar com imenso talento-com todo o 
t>tlento do Carde&! Duboia que acaba d e 
falecer em Pari&. 

Terça-feira 

A Europa vista por um chinez 

A CABO do lor um livro precioso, um 
• vion,·de-puaitre • freEco ainda das 

• vhrlnC6 • doa • bonle.-arlls • e que um 
amigo mo envia de P&ris. l ntitul&·so c ll~:u
rope et les europlen vus por un chinolij •. 
Sobro & China tem-se escrito e publicado 
o auflclento par& um indi<iduo mediana· 
mento culto formar nmn ideia qdai nítida 
dttquele imen•o 11aiz-que é qu:bi nm pi&· 
nota dentro deste planeta. 1'.;m os viojen· 
tes literatos bosbilhotado o suliciento par& 
quo qualquer europeu conheça os cbine
zea Mé A medula do seu lar, á intimidado 
d&a suas ulurns, a<>a g<>st-011 predilectoa do 
seu paladar, >l sugidaclo religiosa doa ~eua 
corpos, aos seus vícios mais secretos, li. 
loveroalmilhnnça dos seus amores a frio, 
da eu& aeuaualidado morbida o dos seus 
odios to11ebrosos. Desde Julio Verue com 
•As Aventuras dum Chinez nn China• qoe 
dernramos cm creança; desde as hiMo:-las 
emocionantes de piratas e seitas maldita• 
dti Edgar Rll.lligtz, até Claude Furrore, 
Paul Morand, Pierre Lotti, Bla•co Ibanoz, 

Charles Da· 
'rOÍS; a l.Ó 1108 
c onto • ga· 
lantes, tll.o 
subtis e vo· 
luptU0808 
')Ue Ilenry 
Trevi lle reu· 
niu em livro 
-os oclden· 
tses nllo pre· 
cisam quasl 

oi nt11-e 11Usco 1Wi!tc:1 (11 cfütm tom&r um 

vapor para conhecer a China. 
Faltava-nos a inversa. .. Falt&va-noe 

saber o que os cbinezes pensaum de 
nós ; como ó que nos faziam; que impres· 
&ão lhes cansavam os nossos tipos, as nossas 
mulheres, 1\ 11ossa forma de amar e de 

odear , os noa&01 costumes a no.sa comida. 
E etta lacuna está preencbt.i& pelo livro 
que po11uo. Cha m&·I& o aeu autor Lln· 
Uong·Sau . E ' jo .. em, é eatndloao e erudito 
- erud it-0 á velha maneir& cblneu; eru· 
dito da 1clencia çblneza. Com uma nltída 
fobl& pelo Ocidente, n egou-se á ed ucaçilo 
eu ropeia; contentou-se •ó com o saber 
herdado dos 1eu1 &Vó8, e ignorava quasi 
o q ue er& a Europa. Velu a té cá preme· 
dit&ndo botar livro no regresso, para Uçllo 
aoa 1eu1 compat r iotas, o que cumpriu. 

• As mulheres europelaa-francezas, in· 
glezas, eap1mholas -aflrm& ele-não 9;to 
femininas: 1!0 masculas e feias.• Julga 
lmpouivel um cbinez d'habitoa normaes 
poder casar, &mar, conviver matrlmoneal· 
monte como uma europeia, aem ter a lm· 
preasllo que am&, que ca•a, que convh·e 
com uma pessoa do mesmo sexo. Os ho· 
men1 aão grouelros, tratam-se uns aoa 
outro• como 08 auimaes. Desconhccom o 
enr1tnto da cortezla oriental. Mas, o que 
mais imprestlonou, ou au1es o que pior 
lmpresaiona o n. Lin·llong rol a no1sa 
gastronomia. <Os europeus comem como 
os c&valdS esfomeados. A aua comida tem 
um gosto violento. .. Ao prova-la temi 
multas vezes envenenar-me. A forma como 
ole1 devoram uma galinha-agonia os es· 
tomagos menos sensíveis. Os aeua vinhos 
alio alcool puro e a bebida que servem como 
cbá 6 uma agua suja o repuguaute • •• 

!Iavia umas cem paginas a trauscr&
ver-se depuzesse d'espaço - mas pela 
amostra se vê a obra, que é pitoresca. Fal· 
tou ao sr. Liu·Houg os ratos rechiados com 

01 mcms elita• a •1;1 'ª' ;o t11is fl c:lil1 ttr c11 
- af;rtt~ cs t1111cm 

ninhos d'audorinha e os bifes do cllo podre 
com molho de miolos de camelo, grande• 
petiscos da culinaria cblneza-e porisso: 
la morrendo â fome. Admira-ao o chino'. .• 
que os europeus gostem do tinto ou do 
brunco • •. Talvez tenha razão . •• Se alio 
fosso o mau gosto-o que seria do ama· 
rol o 011 antes dos "amarelos". Amarelo 6 
ele-e encontrou, decerto, alguma chln&
zaslubn a quem agrada110 .. . 

Os "craques" e um romance 

inglez sobre Alves dos Reis 

A expressllo, 16 por si, ener•a • • • 1ra11 
repetida com & freq uencla de todas aa 

horas, como está sendo 11gora, acompanha· 
li& pelo cortrjo de evocações q 11e provo
ca - torna-se muito mais Impressionante ••• 
Reflro·me â pala.-ra •crAque• • •• Nos e&· 

fés, nos encontros, em todas at palestras, 
por muito diversos que sejam 01 auuntos 
-surge logo a azinhaga dum preth:to 
qoe conduz um dos pruentes & dizer: 
•Vocês já sabem do novo •crAque• ? • E 
já ol1o a pronunci&m naturalmente, sem 
lnteneõea nem exageros de assento . • • Mo· 
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nosllabam-na; fazem Yibrar o •r> como 
se fosse uma folha metallca, matraqueiam 
o cc• contra o cr•; espevitam o ca>; 
aguçam o •q• e o ce>. •. KRRÁÁ-•que• . .. 
cE â gente dt!. visllo Imediata da fenda 

ui 4os me1101 oo romouce fl r1111ps Klli 

aberta e do descastclar da pedraria de 
uma catedral... Antonio Ferro afirma 
que nós vlçemos na cBpoca do Jazr.·band• ; 
4 possivel 1 !Ias vlvemoa sobretudo na 
epoca dos ccr~q ueS• -e o •erAque•, pelo 
ruido que produz era 1101 Instrumento a 
adlccionar ao cJnzz•, do cawbolhada com 
o saxofone, o Klaxon, com os guizos, com 
todo o inferno da orquestra zúhi 1 Um 
amigo, que costuma pas•~ar por esse Wi· 
tchapel que ' a Rua dos Capeliatas dlo· 
ae-we hoje: 

-Raro 4 o dia que nn.o nos venham 
9egredar ao on\lldo •• . e Você tomo precau
ções • •. Temo11 em breve mais um •Crá· 
que• ... E' a casa mi .• • • Á tarde, o se· 
gredo que de manhl!. era apenas cochi· 
chadó já corre â solta por toda a parte •• . 
• Mais um •Cráquo• ! .Mala um ccráque• 1 
Você nlio pode calcular co1no é que uma 
lista-negra dos •cr4ques • em profecia, dos 
cráques para breve, se dilata todas as 11&
manns... Se ao meno• esses agoirentos 
f3Jbassem nas soas advlnhações. .. Mas 
n!i.o. Infelizmente todos os seus presenti· 
mentos anterlore11 (?) tem tido triste coo· 
firmação, mais ou menos ruido.a. Em um 
ano eonr.am·se, em Lisboa e no Porto, per· 
to de doze cráqued grnúdo11-quasi um 
por um mez Está ainda a fumegar o 
mais recente •cráque• aquole que apesar 
do silencio protcto1· de quasl toda a. im· 
prensa estoirou com a devida gmn•liosi· 
dade e tem seguido a devida trajectoria 
judicial •• • Afas há algo de mais grave: n!io 
é á crise, verdadeira ou artificial, nlio é 
só á Fatatidade que ae podo atribuir esses 
cráqnes epidemicos... Todos eles -on 
quasl todos-são calculados, froctos legltl· 
mos de amores illcltos entre a cubiça e a 
falta absoluta du escrupulos; entre a des· 
vergonha e a amblçl!o •.• E cada vez que 
rabia um crllque e cae uma casa poderosa 
- descobrem-se, por detraz daa paredes 
em ruínas, multidões de cbomens de bem., 
de •honradlselmos caplt;11!111aR>, de cfí· 
n ancei ros do multo credito o prestigio •.• • 

'fem razdo o meu amigo-mas 6 pre· 
ciso esclarecer patrlotlC<\mente que a e pi· 
demia dos cráques nl\o 6 producto de 
uma intoxlcaçlo monopollsada pelos por· 
tugueses: é mundial - como as •aias cur· 
tas ou como os cabelo• A cgarçonne• já 
adoptado pelas proprlos gbeisas do Japno. 
Em Inglater ra são tllo frequentes os •crá 
ques. fra udelentos - que a questão preo
cupa, muito a serio, o Parlamento. O ui· 
timo •cráque• de Londres explodiu num 
banco presidido pelo Lord Hermesill que 
18 ausentou com •.• um mllh!lo de libras. 
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Em l:'ranc;a , s uperabundam a s mcsda rueo 
Hanuot e os jurnaos hu mor islicos traieu1 
todos O• namero' •cnrktncturcs• e •Char
ges• »obr<> hnnqu~iros presos-como anti
ga;n•entc_ o f11zinm com a~ sogras. Li n~o 

11 patroa ,Ja ca~<J 

1 COJO in<1uilino s' e•· 
cnra. dumn forma ori· 

i; 11al rnra u!6 pnoar 

a cout.I). i;· .1 11ltl11.a 

vez que éllua:o 'i l.erto" 

11 um :w1ador! 

~ci aonde <jUC "" 1111 •Snnl~• de l'ari.• 
cstlío det idos uctuulmcnto :!H ( ! : ! 1 ho.n
queiros o ncgocinutr, do t.• clnij•C, atil'!l
dos pr.rn ali }•olos 1eutaculos dos •eus 
•cráqu<'S• ! l'\" Alemanha -o• Cl'IÍ'JU<'o 
repetom-so r·om llll'todo vorrla<lcimmeutc 
germanico. Jlo cri\.qu~ <lo Hugo btinucs 
oo de Ja<·oh W. llonung- ••finna um jor
uRl berlincn•c -C»tah\'l"11tn po.ru cun-i do 
quarenta crâqucs :<upcriore• 11 JO milhrc; 
de murco•, c.1dii um. J\ propria lti1li:1 leve 
dois crãques rc~J"'itn'l"<>is no ano corrente 

De onde V••m 11 cpidcmiR? Nilo eon 
dos mai; indicados parn este· estudo l•11c·c
riologico. A vudnde ó que °" cniques fi
nanceiros silo heranças dlrecta> dr" cr.1-
que~ de caracter. A 11dulnçfio no dinbdro 
fez com que os nduladore! perdoa«em ªº" 
11dulado., tndos 115 •UllS rraque1.a•. !:'>me> 
o~ cortczlios •erl"i, perJoam nos info.nte' 
mal wucado•. toda~ º' itnpl'rliuencia~. 
E&tabelecen-'<' o conve11cion.11i-mo clt' que 
roubar no comt·1·1'io, nãn !'ra crime; <p1u 
correopondia, na 'l"ida tlo> DOj..'UCio , ás li· 
berdade~ de expre,<llo - concc1lid11 aos poe
tas ..• •Les atrairc• eoot l~s arraircs• •.• 
Coloquem agora d um Indo a ambiçr.o do 
dínbeiro adormecen<lo e,,eru pulos e ~ó con
tida. pelo temnr do cnstlgo - do outro o 
r esto da hunrnnielado r!'slgnadê. e> descul
pando os 111nbicio~o~ 11em consc icucia : • \ 'o
cês comprohoodem... No negocio tudo (• 
lici to. Os cnpital is tas n !lo arriscam o ~<'u 
ouro para o pe rclC'r .•. • . E i ~to d urnutc 
anos o anos ... Logic11mc11 te que certa 
30ua g-nunnciosa foi progrod lnclo, O\'Olncio
naudo, cuidnelosu o lentnmeutc, cosuiaotlo 
novos abu~o~. expcrimcutando n ovos ijis· 
temas, ten tando novas ousadlnti-Mcm quP 
a combates~cm; sem que gritassem por 
socorro... F; 11.sim do lucro clcsnwdido, 
do juro !abulo~o-so ('h<'gou n todos so 
expedientc8 q11<' ~no os bncilu~ <1:1 epide
mia dos crilque• ... 

Bem >l'i que o ,\ugola (1 'lc>troJH>k n:io 
foi positi \'81Den1c um cr11qu<'-<' •Ou mc'
mo de opinião que o. n111ioria <lo• c:d(Juc• 
do' ultimos tempo. se lhe ni vcln cm <1c-
honcstid:1de ou uil vcz seja at<- mais dcsl:'>nc'
ta .. . Ma~ pertence iocg&'l"elmcutP í• classP 
do• graudes c:<pedientcs !inancciros du epo
cn - e com" tul podcmol'o con,lderar o 
rnai:s engenho'º• o ml'iS completo de todo>. 
O fúlherim cio Angola e 1letropolc atinge 
proporçücs cio gcuio. F. taut,l ª''im que 
a literarura jtl tomou conta de l~. P ubliquei 
ha tem Pº' umn cron icii dcscr~ ,·cn clo o q uc 
e ra a conwdia <1ue doi• c·sc r i torc, holan
dPzc·'! cvmpuocrarn com o titulo rl<' •Xc•ta~ 
Falsa<• e cstre:icla ao 'l'cntrn :\luo icipa l d<' 
Ame•tordlto. Agot\\ •urge-me um romnnce 
publicado om r,onclros •The Alves Hei• 
Yietery• , original do l'hllips King. lê' 
umn raui:aoi .. curiosa o pitoresca -sobre· 

' 

tndo porque o autor, n!io Cünhecc Lisb6a 
e inventa uma J, isbôa ao .<eu gosto com 
metropolit·1no e tourei ro;, a p11 ~sear p~l 11s 

r uas, com •traje de luces. ,. e~rn<io. á 
cinui . }; vara. cumulo do de>aforo, num 
dos !'rincipacs c:i pi t·1 !··~. dc~creve uma re
' olu\lio " a;>rPsen - AI 'l"CS dos l'!eis, fngido 
ela r \tMciaria . chefiando uma g u•1rr ilha 
do l os _e c•le liber to 1 e co10 ~ qual 
tent- apoderar-se do go•;crno, sendo ferido 
e ~al'\'o pela esposa . . . Por esta amostra 
Yoem os leitores o que <- o romance do 
sr. Kings cm cujo prologo diz : •Limito 
mP a.penas a. c-0ntar a ,·erdade deste Clo:

trunho caso de Alves dcs Reis. A minh~ 
imn;:;inaç!lo nito inter\'em neHa obra!• 

,.. Tn~l11ten-.~ sempre tem c:i<la intru
j~I)!? ! 

JfüPOR1'EI: X. 

o [>oeta .iu tonio Jlotto 
( Co11tilmaç<io da / . • fJOifit111) 

3 

d ucnÇI\ hUSpcndeu temporariamente essa 
obra ... Temporariamente An tonio Botto nlio 
ó o Antonio Botto nllo é ••• o Botto que _ 
ele t inbii sonhado. Que tremenda tragedia. 
dia de pudor rtc si proprio, d o tristeu e 
de anguula a des~e moço, fechado, i solado 
num quarto de pcns!lo, a fug ir dos espe
lhos, a rug ir de tod& a gijnte . _. porqu e a. 
cloenç<', tcmporaria mento pertur b-On a sua 
beleza •. . E' como se tivessem feito a uto 
de !6 ele toda a sua obra de poct:í; 

-Tens razão - disse - São de'l"o ir 
visitar Anton io Botto ... 

"l'cle Jl e lle · • 

( Contlmiaçào Ja /. • pagina) 

cotiduzir n eua ,·oz suplicant" at(; Junto do Crca· 
dor! 'I JlnVJ:\, a 1•ar da logic.: rcl1glos.1 do seu 
rltl~~io oru pos1rnh \'ln uma. rmdrooira- nrn vl\go 
sent1menlQ ''º \•oxt\m('. .. 'riJdo~ v~ outros, atlt 
08 ba.:·eurs, j.1 c .. tl\\'~fl) i\p:\dlinhados odes nr.o'.'' 
t',10 podia •u·! Os nut111r1obllistns mto ernm mnL 
cto quo o~ rndio tologrnl!stn,; ll•·unirano. disN1ti· 
rntll, 1.folibcr:trtun. 1.•t:tt.:'olhc:·nm . . . Fkou tendo 

Zl)$ caluniosas, pelo prazer cru<il de fuzcr l:la1d n .foaw1- ;\ \Jrtuos:1 pucd!e, a .lcannc d'An" 
r ir os riirceiros mesmo no pnç"' clunrn ca.· vir,Ycm, licroina e mnrti1· - n 1 adrocira da rndi•, 
luuia . .• Já o meteram numa reviatn .• • 1rlqm1f.n! Ad1·) "ct1·tadn n O•colha . .. Jeanno 
O o'An·, J':'l lc:a r Hlll~i\h(':tl\ fi'\l\"OU n Frnnt;:\ po:-qao 

s jornaes humoristicos piC3m-no ele« ~har- I'• ,.ci,cn 1 ·d ns t~lcstbis 1 ara nbcndon .... 0 '"lt 
ges .. .• E ele, indifecente quando a sua l< banho ( ra•!I r·nra M C:\Ol[•M do lJr.1.?lho . .. 
pozmlaridnde se torna. grosseira; diEfarçn !0·1 sori.1 1 11 10l 1•i:r~ - o ir.' · d' T. s r.? Outr.: 
uma ponte do vaidade quando se sente r>•Jt ·I in• "1 '-~ m <; u H• ho_;e se qni~ 

1
. 

Hb ir r < 11 conh r ' :1~0 .•• Cal)OU·~.,. em P~1 h 
descutido, popul::.risado, notado, saliente 11111 cio '· 1,. r it~ r ·:nAnc'•t~. u:n do, 
na lisura. monor.ona. da vida portngt:cza. mal~ l 1 o e f n ..-u 1, s c:lo idioma r.c.r:'l· 
('ompõe versos admira veis; j!\ cantou o I! 'C7., A~ ,,'l R b lrv- <'Om uma t!!h5 do dr. Der· 
fado, vestido de fadista no Teatr<> tl~ 13rd1 n~ .M do-o; í)r 1Pnte ela fürul>li•~. 
!'. Luiz : frequ~nta saHie~ inunde.nas ~ pl\u O 'R•,>:>tcc !lo to cm .. dq ~ mer l~ 1~a;ie:1 .. ,·6:-

,. J l<> \'.>lor m l u : .. t.:l ctwJ Gu, clo's co:1•0rt<·$ 
< 1" IA i:ni·:do mn·zado que 1n~ J ":\ a Aqui:;.~., 

Este numero foi \li• 

sado pela Comissão 

de Censura de!..i:;boa 

nas montras os sens retratos extravag11u
tes, ora encasacado or:i. somi n u , como um 
jovem fanne em pose pa ra. qualquer c~
cul tor helenico . . . Il!ngro, dia.fano, louro 
u mas \'Czes, outras moreno - Botto j1l pin
tou os cabelos, por capricho, eternam eu to 
efebo recordando um pagem Jlorcntino , 
movendo-se ao • ralanti • numo. lnssa ex
prcss!io ele cansaço, ab ri ndo muito os olllos 
redon•ios e apertando muito os labios Mé 
cowprimi r a boca num coração de carta 
ele jogar. desconcertante nas suas teori as 
o n.istcrioso proposi tadamen te - ele crioa 
só par~ ~i um t ipo de beleza 6stili ~adii 
ma~culina, um:'I. cstctica modcroa r ima ndo 
coroo nos veroos, a sua pessoa, os ,eus ra
tos ~ 1i sua nela. Que é arectaclo? Menos 
cl•> que ,,. jul~. Ele não será bem o que 
qnor parecer: mas gosta vi• de ~er assim .•. : 
~ portanto sincero- me:;;mo quando ó ar
tificial. Ignoro se 6 fidalgo ou se ó ple
beu; se 6 'l"erdade on m•ntir:i. o qut• dele 
se diz. _. Sei apenas qne e, um i;rande 
poet.1 o um gubtíl luctat!c.r <la vida. Am
bicioso e pobre - quiz vencer: qui7. qul' o 
seu talento fosse temperado pelo onrv ela 
gloria e lbe desse celebridade e uma e'tb· 
tencia comod.1. Consegniu-~- "m'1orn pam 
isso sacrificasse i:lUito do seu nmor pro
prio : embora se tivesse de tornt.r cm búrot: 
das mil 11necdotas que correm ~ seu re~
pe;to • .• No fundo os que julgam de;:;!rutal'" 
troçal'o-sl\o troçados e deafrn:ados p~:
ele por q ue ele tem muito m"i~ talento 
do qu e os ontr08 . .. Mas-o seu maior or
g ulho era a sua propria pesRoa. -o tipo 
creado pela sua fantasia de esteta . • . A 

J: oc!ro-11110 ter. rn:•, C·'m<rt .rio q:oe da 
< la$l:lca 1 rof, i do vent .. r:i ~e 1>M fo~se a r:>in· 
t deuda t!o en lOUl r e rnoe~r .. ento <.i't la r.o 1:)e1:.t· 

1 ~ tc1.1pc• qu) l •lo no .'la!h n i.oti :a êo e~'ª' 
1 ntv às 1. 1J. d ,\b: r·l>h. •.1:1 1 .:-:,~, <'J(.Ô<;:lo 
. tn J,~ndr°'. co~i o ro.t\ tcrC'o l~:troYc! o no 
iClll'•ó, do U .Jhr., n df\ ra_s,.,n;cutO de nmA. fl h1 
<l•t'elles, rrc .~ . wo .. u. .. .. dfStcnndo êo Mex'. o 
,n:n vjurn:i.1 lR~'ll f r.i !.e.:otJuii&nAbrm-:ey~;;!· 
h~ ... Ma.e.: a C\Jmdd : e .... c1.1\.!zs~s. em ::m!Ci:(lc· 
dentes m<lls cnn~S(JS • 'nda.. . Alc:-.nndri, r resi· 
cf• r.to uo Chili, e 011 b\1' !Ilha om Milão. com o 
romnncisla thll<no lnac.v Uop1no Sull, ·quando 
,,.tm·a d~olerr .. Clo: dlt':,·rradJ t•tava J::strada º'" 
brero, prc.iJ~nk tt, \ht .. tom~l" quando sua filha 
casou con1 o .1ornali•I" Cb)lanhol. muito conheci· 
do tll'I Li•l•oa, J'eJ1·0 Gonzalez l.llnnc.,: dostemu!o 
o~t.wa o llot l\ikltas do )fontcncg1·0, quando cil · 
•ou n sun llllm J'iatn con1 o reportor :1\orte·Amc· 
rica no \\"lllinm Hnnck; oxllados cstrm11n o J>resi· , 
aonto Ca&tro dn Ycn,•zuuh e <'.' rei ConstanLluo 
quando CAbnt·am ª" rcspectiras ülhas com o !lOCta 
J>Ontnno SantoH (;hocanu o um o c8Critor i;rego, 
'l'ah11n.rak n~ ... 

tsperom... Tlojo ú sabado. . . ral tam ton· 
tos nb~Unlos al11d,1 !)nra tratar . .. Durnntc a es. 
<·ol ha - npont:l(\O~ oobre a •ecretaria... í.:olá di· 
zla: - « Pecbo·mo no meu g11blneto e lanço a cha· 
vo poln ianoln 1ora. l'ir"omos só 08 dois - ou t• o 
trabalho. Dontro de pouco tempo o trabalho de· 
vom·mo-o depois ... depol• não fica maisnnda! 
Mais nnda•. l'oia bem... Já com·ersamos .. . 
Vou foch"r agora pnm quo o trabalho me de,·ore 
tambom. . . t • quu boj~ ó babado . . . 

Um episodio na praia: 
li tia esquerda para 

a da direita : volt."t·te e 
,.~ se me est:i ,., olh'11' : 
s~ eie r:ao me e~tá a olhtir 
entlo r.r10 te volte• ... 

ALFAIATER!A Aí!1ARAL 
DJ: 

e. Ferreira Amaral 
R. Sá d:.i Jl:müci t•a- 314 

POlt'l'O 

Sn1pre o melhor sortido de fa u11-
das 11 a c lonac & e e s l ri1 1111eiras. 

.lfO\llbAbE l>. 
_,.....,.._ ................................................................................ ;;,,. ...... .-..... ...,,,,_ .... __. .... 
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REPORTAGEM. DO DIA 

"O homem das libras de lou~a" 
( Segunda e ultima reportagem) 

Espionagem e contra-espionagem em Portugal. - • Os soldados da Noite •. - Do gabinete secreto de Cromwell 
ao "lntelligence ·service " . - A ' ' geradora " de S. Sebastian. - Os projeotos do general Shultz. -
Os submarinos pacificos. - Onde aparecem as primeiras libras de louça. - O caso do Palace Hotel 
de Madrid. - O Homem do Aniz. - Os dois provincianos da Rua das Flores. - O "dossier" do Dr. F. C. 
- O B. n.• 1. - Os coletes . . . de fantasia. - Os dois mandatos de captura. - A fuga. - A prisão 
do policia ou os documentos ... alados. - Ainda o " dossier" do Dr. F. C. - A casa de Vigo, a casa 

FINALlrENTE.. . Vae cair o pano llQbre 
esta agitada cfeerle• que &e intitula o 

·•Homem daa Libra• de Louça•. Se voa 
dleaer que é com alivio que me assenta á 
eecretária, que deeembaralbo á minha vol
ta toda a papelada com tanto esforço e 
paciencia reunida-todo• os livros que 
me qulzeram emprestar, com carêtas e te
mores, talver; justlticavcis - e que aca
valo os meua dedos na caneta para galo· 
par na csteppe• nevada do papel branco 
- não voe minto. Se voa a!irmar que 
an te-gozo com delicia a ideia de dar a 
volta á chave, com os rabiscos do meu 
psendonimo, na ultima t olha como sinal 
que rematei a reportagem - digo-vo11 a 
verdade.. . Se vos insinuar tambem que 
não me sur preenderia ver surgir entre o 
manuscrito e a impressão, ou entre a im· 
pressão e a venda ao publico novos atri· 
toa, á laia daa cancela• que fecham a pas
sagem de niYel, quando mais pressa temos 
em chegar- tão pouco mentiria. . . E' 
que alio dois me:.1es de esgrima, sitiado 
de espadas-e de navalhas- e por muito 
mosqueteiro que me sinta ainda-vem o 
cansaço, não o cansaço do braço que flo
reteia, mas da alma qúe se revolta contra 
a traição e contra a cilada, quando 11e 
combate sem malhas, sem trucs e sem 
guarda·coetas ... 

}!na . . . em sum&: quebremos os den
tes aos alviçareiros da •minha venda• a 
tanto por kilo de silencio, ou por metro 
de consciencia-aos que faziam apostas 
om que eu não publicaria o segundo e 
ultimo artigo; tranquilisemos os sinceros 
que •sinceramente• temiam o primeiro fra
casso da minha c.arrei ra. Durante estes 
dois mezes de silencio nllo lhes re11pondi 
- por entender e bem, que a unica res
posta digna era esta: era cumprir o pro
metido; era publicar o artigo que hoje 
publico... Quanto &OS outros, jii lhes 
respondi de mais; i~ me arrependo até de 
ter sido cruel em excesso pelo modo como 
os levei ao espelho e lhes denunciei o 
irresistivel e ridiculo aleijão mental e 
moral. . • Esses são como os sorvetes dos 
quioaqueiros populares: parecem soados, 
na sombra-mas mal lhes toca um pouco 
de sol derretem-se e trans.formam·se numa 
poça d'agua imunda. 

" 

do Porto e a lista negra. - O remate. 

"Vou auee b/lan fali d'icrlre ce l/ures. On falt longour6 bfen d'ltre 
conra41us: e' e$f •a consclence qu' on grandlt. » 

SUphane lAUZANNE o prioclpe dos reporteres francezes, 11m dos 
directores do <Matin », numa carta preambulando • Les Oesso11s 
de l'E•plonoage anglais." 

A Contra -espionagem em Portugal 

P ORTUGAL, foi doa poucos palzes belige-
rantes -011 talvez o unlco-que nl!o 

teve essa dereza subterranea a que se cha· 
ma •espionagem•. Nllo a teve durante a 
guerra-porque em tempo de paz nunca a 
organisou nem se preparou para tal. A 
espionagem é uma arma d'Es1ado das mais 
graves e das mais importantes. Multa 
geiue julga que a França, a Inglaterra, a 
Alemanha, a It11.lia-e as proprias nações 
minusculas-como a Belgica, a Holanda, a 
Suissa só 1e lembram de Santa Barbara 
quando ha trovoad..... E nilo é assim. 
Todos os {,'<>Vernos possuem uma organisa
ção permanente de espionagem, quando 
mais não _seja, de contra-espionagem, con
forme a sua grandeza, a lmportancia inter
nacional da sua poli tica; o diumet1·0 das 
auas ambições; as auas ameaças his1oricas 
e patrimonio que teem a guardar . .A espio· 
nagem-T. S. F.-humano-é velha de 
1eculoa. A mais antiga, a mais celebre, a 
que nunca se ensomnou nem mesmo na 
paz, nem agora, nem nunca-é a de Iugla· 
terra. clnteligenc.e Service• se intitula
e esti instalada -em Londres no n.0 10 de 
Dowing Street... l\Iesmo antes de 1914, 
mesmo agora em 1929, o seu recrutamento 
era, foi, é de milhares de agentes espalha· 
dos pelos cinco continentes e que, segundo 
o •Times• informava em 1925, custa ao 
Estado mais de cem milhões de libr.is por 
ano 1 E é por isso mesmo, e porque, desde 
Cromvell, seu creador no ~eculo XVII, até 
1914, em todos os períodos de piu o clntel
Jigence Service• tem funcionado ininter
ruptamente -que a lngh1tena apresentou o 
mais pasmoso aerviço de espionagem du
rante a Grande Guerra-graças ao qual 
poupou muita vida e recompensou muita 
deficiencia da improvisada organisaç11o do 
seu exercito. E' a.inda graças ao "Intelli
gence Service" que a Inglaterra domina, 
como soberana-imperial do planeta ..• 
Veneza guiava o mundo e vencia os fortes 
porque em vez de exercitos de soldados 
tinha guerrilhas de espiões-disse uma vez 
o famoso incendiario da revolução de Al
faghnistã, o capitão Lowrenc(l- um dos 
azes do "ln&ellig:ence SerYice". Portugal 

Wttt! 1 

que, geogratlca, politica, d!plomatica e colo
nialmente, é um palz que necessitaria de 
uma brigada acti va e inteligente de "Sol· 
datti della sera"-soldados da noite-; que 
precisava estar prevenido a tempo contra 
todas as exteriorizações de cubiça que se 
esboçam aobre as suas colonias (para só 
talarmos dus colonias)-dispunha, antes 
da guerra, dum ridiculo orçamento de "800 
esc11dos" "( 1 ! ! )" auuaes... para Informa
ção aecreta. Arena das mais populoaas 
dos "homens·radios" durante a gue"rra
encontrou-se despreYenido para contra-ata· 
car e para enlaçar as manobras sombrias 
dos espiõe.9 que em seu terrl torio agiam 
por conta do inimi~o. E to! esu. a razão 
porque tanto a França, como a Inglaterra 
e os Estados Unidos, surpreendidos pela 
nossa confissão secreta de nada pos1uir· 
moa no genero, correram a expedir-nos 
delegações policiaes ( n para detenden<lo· 
nos, defenderem os interêsaes comuna dos 
aliados. 

Apa1·entemente, (quero dizer : com me
nos reserTas e menos discrição) eram os 
americanos que faziam o policiamento de 
contra espionagem. Um coronel e uiu con· 
t1·a·almirant~ chefiavam duas repartições 
sherlock-holmescas: uma (já por mim ci· 
tada varias vezes) na Rua do Alecrim; a 
outra na Rua Arco da Bandeira- Rocio. 
.Mas o • Secret·Service • norte·americano 
está e esteve sempre ll\o longe da perfei
ção aecular do • Intelligence Service • (nilo 
esquecer que o •Intelligence Service• foi 
c1·eado por Cromwell, no seculo XVII para 
blindar a sua politica contra a espiona
gem de Rechilieu) que aquele nunca se 
ruborisava em solicitar, quasi permanen· 
temente, a colaboraçllo, os conselhos, a ex· 
periencia, todos os alçapões do • Intelli
gence Service•. Estava tão nitida esta supe· 
rioridade que, emquanto as duas delega
gações norte-americanas eram conhecidas 
de toda a gente-poucos sabiam da exis· 
tencia da delegação do • Intelligence Ser
vice• em Portugal, embora esta pilotasse 
brigadas de agentes muito mais numerosas 
do que os outros e emprehendessem em
prezaa muito mais violentas e frequentes. 

O • Secret Service• americano tinha, 
alem do coronel Briker, e do contra·al· 
mirante, do lillc-Hado, do Dup!m, dos te-
,, •• -
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nentel! Swanson, De-llarl e d e ou tros de
~ctlvee yankees, bastante pess0&l porto· 
guez. O • Intelllgence Service • -seguindo 
o seu sablo metodo, poucos por tuguezes 
arregimentou. Baldy Delem, que é, sem 
d uvide. o ma is educ:ado, o ma is lnt~ligente, 
ô maia conhecido, o ma is inleroactonul dos 
policias lusi tanos- foi dos poucos agen
d e Portugal que merecer11m confiança do 
recrutamento do I . S. Para se orientar 
sob o ponto de vista local o J. S. servia-se 
d e dois elementos : um era o Improvisado 
corpo de cóntra·esplon11gem nacional, inB· 
talado no Minlsterlo do In terior e chefiado 
pelo tenente s r. Moutinho d'Almeida.; o 
outro reunia eubd itos lnglezes com longa 
residencla em Poriugal, mobllisados mill· 
tarmente e que militarmente li cn.vam preB· 
tando serviço~ Informativos aos lnvlsivels 
delegados do J. S. Mui tos comerciantes 
ba•tante con hecldos nas pmças de J, isboo. 
e Porto, defenct111m a patrl& con tr& o m&· 
quiaveliaroo da esplonagom alem!L. 

O centro da espionagr· 

alemã em S. Sebastião 

Eram oito os grandes cen t roa da. espio· 
nagem alemlt na Europa. : Jlaya, Coponha· 
gue, Stokolmo, Berne, BarcelonR, S. Sehas
tillo, lla<lrid e Vigo. Dos Bgrupamontoe 
acampados no reino vi1ln ho-o de maior 
acção em Bl\rcelona - maa o chefe supr&
mo q ue dedilhava todas as cordas condu· 
ctorag não eó da Espa nha como as da pro· 
pria França - residia em S. Sebaslian. S. 
Sebastian era- como dl rei ? -a ponte d o 
piloto ; a torre do farol ; a cabine d o op&
rador maxlmo. E eue operador maxlmo, 
esse farol. esse piloto era, nada mais nada. 
menos do que o general Shulrz. l'ura que 
o Estado Maior alemão abdica.ase, assim, 
dum doa sena maia preciosos eeu·ategloe, 
a fastando-o do campo da bellgerancta , onde 
podia presta r miraculosos serviços, g raças 
â sua sciencia e a o seu talento, para o ter 
c camouffló >, aparentemente pacifico, numa 

bloqueio e do prolongamento d& guerra para 
alem de todos os calculos era um pro· 
blema sem resolução. O pilo aintetlco ; os 
ovos qulmlcos; oa bifes vegetais - todo o 
llnslonismo dos seus alquimistas não che
gat"a m para ilud i r o estomago do povo • 
do exercito. E esse problema que d er ru· 
bo11 o castelo das ambições alemlll em 
19 18 - era j á previato pela prudeneia 
scientiflca dos seus di r igentes em 1916. 
Dois a nos depois da Invasão d& Belglca e 
a dois anos de distancia do a rmlstlcio -
jâ a Alemanha se preocupava, séria e gra· 
'\'emente, com o seu abastecimento. 

Encarada de frente essa hlpotese, deade 
1916 que se criou em Berlim um • comité• • 
permanente para estudos d e rijo ataque A 
crise ainda em esboço; e esse • COmlt.6 • , 
conhecido no Eitado )fa ior do Exercito 
sob as lniciues de • K. R. W. • (cujo algnl· 
ficado Ignoro ma.s que ei tllo registados no 
livro de Erik Von Bruckler- traduzide 
em francez sob o titulo de • Coullsaes de 
la guerre, A Berlln ., Edilions France, 
1923) roq uesitou duas colaborações; uma , 
do ser viço secreto, ou soj1\, da eopantoStl 
engenharia de espionagem; outra do Mi· 
nlstorio da Marinha, dos serviços do eu· 
bmar inos. E a parti r d'entlto um grosso 
de brigadas de espiões e um bom n umero 
de submergi veis foram desvlRdos dos 
sor.-lços de guerra, das lnformt1çllea mlll· 
tares e dos ataques a na'l'ios - pam se dedl· 
carem exclusiv~mente li. conquista de gen&
ros alimentk los, fosse como fosse, que r em 
terra neutra quer em terra inimiga e trans· 
portado para • Alemanha• , por debaixo da 
t-0alha oleosa, revoha e azul do oceano, 
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praia dum patz neutral 6 porque a mtssllo destinando aos mesmos armazene que o 
a. cumpri r era digna dele ; 6 porque a obra e comité • K. R. W. mandt!.ra construir com 
a reali sar va lia tanto - como a do xadrez esse objectlvo. 
de fogo e morte, nos campos de batalha. Emquanto os soldados se bailam nos 

Até 1925 lg norou•se quem ora o chefe varlos • fronta• ; emquanto os espias da 
da espionagem de S. Sebast lan - o V. J.0 - ; guer ra prescutava m os segredos dos varlos 
fantasiavam-se varlos folhetins - mas nln· qua r teis generais; elllq uanto dois terços 
quem podia supor quo fosso o general dos s ubm1Lrinos praticavam o • spor t • 
ShuJt.z om pessoa.. Só naquele o.no 6 que livre de caço. aos u a.nsa.tlanticos-outres 
a verdadeira personalidade do maqulaveli espiões iam organisando ba.bilmente o 
de s. Seba.stlan foi desmascarado - g ra.ças comercio do trigo, do milho, das batatas, 
ao livro de Robert Bucard - • Les deseous dos ovos, do vinho, que 'r, da esquadra 
de l 'e&pionage anglo.í&> -e este jornalista submergivel recolhia pela C•\ lada. da noi te 
francez soube-o porquo conseguiu vascu· e desembarcava. em Kiel , em Enden, en Cux
lhar os segredos do J. S. Quer dizor que ba ven, etc . . • O general Sh ultz, o chete 
toda o. gente ignorava que era. o general supremo da espionagem nlcml cm S. Sebas· 
Shultz o Y. J.º - toda a gente - menos o tilto era. dos mais acth·os realioadores deste 
• Inteliigence Service• de Londres quo nun- projecto. Multipl icava o numero dos sous 
ca o disse-nem sequer aos chetes das cs· agentes; expedir.-os para os qua tro cantos 
pionagens alíadas. Porquê ? Ignoro-o .•. da peníns ula. para realisar todas as transa· 

Está provado que, o que dcrrowu a çõeo ; combina,·a a melhor forma do e m· 
Ale:uanhn nl\o foi a s :1pcrioridade num e· barque; e ao ver que, em terreno espa· 
rica dos exercitos a lia.dos ou a fadip dos nhol toda a sua mecanica funciona<"a num 
seus soldados - mos sim o problema da ritmo prodigioso olhou par;i. Portu~I ... 
aliment:içllo. As p rimeims falhRS do llbl\6· E p.irquc não? Portugal era jâ, podia di· 
tecimento das trincheiras esboça ram ns zer·se, um inimigo. Mas mesmo assim
primeiras rcvol:as que devinm levar o Es· quem sabia? • .• 
tado M:>.lor :\ suplica do armis tício e o E ao mesmo tempo que o General 
imperador a tugir parn a Holanda. Coatrn Shulrz começava a estudar a formn de 
todos os impre,•istos estuva. o Impcrio pro- rNirar de Portugal, o maximo proveito 
parado; contra todos os aS4nltos da Fato· para o abastecimento regular da Alemn· 

1 
lidado so podia dotondor - mat1 nem n. sua nha-da Alemanha comunie;ivs.m·lhe a ae
gr,nde força do vontade, nem a sua i;aln.· g uint• noticia: "que era admiravel & rap!· 
mica energia; nem a eua sclcncio., nc111 o d ez com que os projectos do K. R. W, tin ham 
sea eurnordinario pMriotlsmo resistlíun :\ sido postl)s em pratica-mas era p reciso 
opresslto da fome. F: a fome, productn do <"er q:ir o tesour~ alemllo estava seo<lo 
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continuamen te d eecarnado pelas de1pesaa 
d& guerra-e aqu, ta forma de ae abaste
cer, r.pezar de 11hrap11ssar todas as pres
pectlvaa e todos 0 1 optimismoa, ficava-lbe1 
por um preço calado ... ,, E , em g ra nd• 
segredo e sem o comentarlo, pa r& alivio 
de consclencla de que, " em i.mpo de 
g uerra não se limpam libras,. avisavam-no 
de que . • • " receber ia em breve u m carr&
gamento de libras de porcela na e de 
"orxux,,- (o " bar ro metalico,,) - j t!. usado 
com g rande êxito na lnd uttria de "Came
lotes,,, alem!L dum toque ldentico ás de 
ouro, apenas ligeiramente menos pesadas 
(diferença Infer io r a um g rama) d'aspecto 
convincente, verdadeiro producto " .lfode in 
Germa11 y ", fabricado numa fabrica de bu· 
gigangas, mobillsada pela guerra-F itcber 
und Fraun, Kõln Straase 4.4 a 48, Oresn. 
(To•laa estas in<licaçõea exRctas sobre as li· 
bras de louça estavam num "dossier" da 
policie. de coMra·esplonngem, "copia" d e 
um& "copia" obtidtL pda cel~berrima espis 
Flora da Jn teligonce Service, destacada em 
S. Se~asti11n pam vig ia r o general Shult.z 
e que os obteve cedondo â p11ixão volun· 
tariamente provocada num dos ajudantes 
daquele espla·chefo-o tenente Von Mu· 
tchor. (Tudo isso csti!. confi rmado por Ro· 
ber t Due11rd no seu ji!. citado livro, pe.g. 
144 a 146). 

. .• Que perdoem oa leltoree o compri· 
men to desto prologo, indispensavel para 
se chegar, atr11vez da historia. exacta dos 
aconteclmontos-exacta e com provas ao 
alcance do qualq uer peeeoa - ató ao mo
mento do general Shuu se resolver a ln· 
va dl r Portugal pnrn acquisiç!lo d e gene
roa allmenticloB, deatinados ao abasteci· 
mento Interno do eeu paiz- rcsoluçl\o si· 
multanea, qua1I, ao in icio da burla das 
dae llhrM de louça e de " orxux ". 

Como foi que o General 

Shultz organisou os seus 

se rviç os em Portugal 

" •.• um oerdadelro chefe militar 
111111ca d101 dlml1tulr o uo/or do 
lniml,/o q1111 derrotou - porqu1, 
quanto mais oaioroso foi 1sse 
/nlnr/110 maior foi a suo ui/orl a.' " 

(Trecho duma carta do mar&
chnl Hln~emburg, actual pr&
sldent.o da Ropuollca ntemll, 
dlrl11idn " um onclal portu· 
guez.) 

Nfio bouvo defeito no legitimo rancor 
com quo n tragedia da guerra sacudiu os 
povos violentados, que não se apontasse, em 
carioatural exagero, nos alemães. Um espi· 
r ito viciado de justiço como é o meu, nem 
no oõmn do odio, t ransige com essa ceguei· 
ra. Isso do so dizer que os alemães agiram, 
nô!I q uatro anos de sangria, apenas ch.ico
teatlo · pdo v:t 1>l pil'ismo e defendidos por 
s~•!lhii:ufa» 111 :1 .. has, muito ao contr ar io de 
os apoucar a cl ·s, depr ime quem tu\ pro
clama- porque 1>quivale á confi:isão d e que 
que qualquer saloio com palonça esper teza 
nos burla .. . Não! 0 $ nossos adversarios 
at:icarnm o d• fonderam-se com ar mas tem
perad:is osr ritualmente por alfa jemes de 
genio - o só nssim nos podemos absolver 
do termos caído em tantos os alçapões que 
cavar am a nossos pés. Se ba imperfeição 
no seu jogo - a rigidez domasiatlo meca· 
nic:>. dos oCUil processos, a falta de flexibi· 
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lidnde quo 6 n intuição que conduz ao cxito 
inínlivel n 0spion:igem francez:t e que, os 
ngentes britanicM, por niio &Prem lati· 
noi:, não dispoPm maJ substituem pela 
ginasticn dn P'cola d6 cspins - The Spy 
Schooh - de Devonshiro (em Dcr·:on~hire 
funciona umo espooie do univ"r~idado onde 
os agentes da Inteollir,~nco Sorviro npren· 
dem n ser Shorlock Ilolmes como cm Coim
bra se nprende leis, meJicinn, filosofia e 
teologia ... ) ha, em recompenso, umn tenn· 
cidado e um desprezo pela mo1·te que os 
agignntn. 

O )faqniaveli do S. Sebnstinn, no resol
ver escamotear do Portugal os mercndorlns 
de que necessita,· a - niio lan~ou, ~rotesca
mente, oomprndores dosmascnrado6 que 
percorre~sem o pai,.; o que entrassem uns 
lojas com o 1·01 na miio; e quo, feitas nB 
compras dis~eBl!em 1106 vendedore~: •Agora, 
façnm o favor do levnl' isco a um eubmi
rino que, logo ã noite, dove aparecer a tn l 
distancia de lj:spinho, 1fa Povon do Varzim, 
de Viana do Unstelo ou do Viln do Con
de •• . • - com n mesma noturalidnde com 
q ue ta, loitor, n um snbndo on numn vcs
pcrn do fostn oaeoirn dizes no merceeiro: 
cl.Iande·me esso queijo, esses bncalhnus e 
esses figos lií n cnan •.. • E' preciso ser 
justo - o sendo-o temos do reconhecer nos 
nos.•os inimigos improviMdos do l!HG uma 
iutelig oncin reapcitnvel . . . 

O gene1·nl Shutz com<"çou por colher 
uma infor mação dctnlhnda o completa so
bl'e íirmAS espanholas quo estiveo;sem cm 
esn·eit,1s r elações com firmas portuguesas 
•fo~se qual fosso o seu nmo de negocio• 
(e e~tft largueza do vi~tas tinha a suo 
razão ds ser). Sbn~z tove uma surprcz:i : 
a surprez1 da in•igniíiconcin do inter
comcrcio ur.tre AS duna n:içõa~ que ele jul
gava mais enlnçadnt, economicamente.', pela 
logicn matt>rial o g~ograticn da Ybiuh~rn;n. 
E~ta indiíeren<:'I ~omen·ial, p··~!·• dicou c1:1 
grand~ !larte os phnos d• Shutz - '•UO ,.;., 

limitnr·Eo :i uma du~ia d• emprnns e !· 1-

nhc-!•3 o c~mro de expcricncin pnr:! li"1· 
~ão indircrtn com P ortuõnl. E•to por·~e
ncr nilo é, CO!llt) tdYt'Z su;wnham uma 
8implcd clo<lução, umn n1·iiniotica d.1 rncio
cluio: está c•crito o puhlicac' 1 u 1 11n·., ele 
mcmo·ir.b Jcixndo po1· S~hulti (ou Shult:r, 
vi to quu o uomo cl gcuornl n•s d11·u r
tograíi:1s t<'m ~pnrPciclo). E•·' 1;1•r•', ·1·•1dn 
ha pouco nnil montras doi clkrt:~1.d• 1.-~nu
ziclo no f.' ·nccz, clir, ns .. itn, 11.1p:.g'na12:3 (c1:
pit11lo VIII) : •E' <li"UO do rl' r:itito o rolll::>1-
ti~mo po.triotico> doo poYo9 ibericos '1U", 
po1· l'Cfl<'x·1 hidtOl'ico .«) <'~qul1·nm até n 
3corde>s pratico tl11 m11tun ;ntrr ••e ~6 
porque, rm ~rns já dihud~s n 1 1 c:n rin, () 
con• b:it{'rnm J\•rozmante. :S t 1•n pr:cho 
scntim Ilia! dificulrou S<'mp o 11 1111 :1 
ac~lio qnan.!01 t!tl i: p:inh.1 r1u1z ai.;ºr ilHli
rectam nto c·:i Pci: ug 11>. 

•Agi·• , llQ pcnn de Sch11l :i q··~r ,1 1zc~ 
•c.•pionnr• on ••omnr~r 1•1erc:i • i pat" 
nl . • 1 •. M s o quo 
m 11 nlt• r ln re. ortng.,m, 
é d· r····c1• uos l •i,or a ·n icn~êíeJ :-o! .. 
reu;ca p.u :i ~ nr<'Yll <lo O tle.!:t. opcr:ição
·i<•rnal st:co. (kn lie 1 ••• Bht.I , e11frc11-
ta1Hlo ns pouoas r.• pnnhol s c~m 
relaçv. s diNct s " m ai , l •1 os portu!!lle
zn: - procedeu como er 1 ru 1 ute: prin
cipiP n••O o •ID<HlO c1.• r11 ·lo• p la' qu~, 
por exporionci:i ou p:ilpit<>, jul ~av:i de mni:1 
facil tran~igencin e simpntia pe1anto o j '?O 
:ilem1Io. Trcz se deRtacar:un llll>'!S.1 1·~l:tç io 
e ás trez se diri~iu, não nbruptnmentc, 
gro8sciramentl't-mns com tocla •1 pruden· 
eia, il uminnndo bem o caminho que pisav:i. 
para tornnr impos"iv••l 11111:. escorr•!!nd"h 
que i11utiliiaijRG irr<m1Clrlhvcln:en•o OH pla
nos gizados. Uma deos,,n:1 tioried~do3 tinha 

n séde em ~Iadrjd ; n SC'~un<ln em Dnrrc
lonn; a terceira c:n Vigo. (Podin, ~rnças a 
varin papeladn reYelar-lhes eh rn~on 
$OCial do hls trez•-mas pr•Ciro prosseguir 
com ::i inesma gen~ro~id-:t,le, cml orn uj.1 
facilimo, guiados por e.;t:i- indicaçlin• o 
consult1mdo a füta ;rngra d~ 1917 (~obre
tudo n ingleza) !!:lber a que fil"lll!lA mt" re
firo.) O processo diplo:natic.> els c:tpcricn
cin er~ favorece-lo•, nparenteme:it,•, C.lm 
,-i!iosas trans:i.cçües, pretexto para cntr r 
na intimidnda dos l!'Rbinc•~s da l!'<!rP.nei l. 
Ob.id~ esta intimidnd11- inie;ar::1 :i. confi
dencia, fonç::vs-se com o a:- de quem n:io 
quer a coisa, n hipoteõll de um• ehorurlo 
negocio com n C9Sn portuguc~a - do quem 
eram agentes e roprescntnnt<'~;-c no v1'r os 
directores esp:mhois tentndos nom a visíío 
dos lucros (nessa epoc<1 I:tvr::va n i>pidc
min das fortunas rnpidaR; era como que n 
Califor nia do 1$50 em que a tcrr:t rsgui
chnva ouro para OA oltios dos aventm·cí· 
ros) propunb:i.-se a viag<"m dum deles a 
Portugal para directnmento se cxnli
car quo nenhum r isco havia cm ven<l<'r 
milho, ou trigo, ou qualquer g~noro ali· 
menticio, visto que eles garanti!lm um ca
pote tiio e.spesso o uma m:isMrn tão h'\bil
mente afivelada que nem os faqui1·c:; r~rinm 
capazes do adivinhar o negocio • .. 

A casa de :lfadrirl - repr~.-entantc elo 
uma fi1·ma portugneza 1 é ab«>lutameuto 
veridico) negou-se. sem 'ª ilar·~~~ (1 t~ntn· 
tiva, dizendo : "Nós. como ne. rus, podl'· 
mos, sen1 ieri i· a C·)n!!cicnc: i ' . r:n::ocinr com 
º"' •enbiires ou com os france2C< - mns 11!10 
queremos, nem no de l<'Vl", iuclnzir 11:ni
gos nosso9, com um:. situnç5o nncio:ial 
uposta, a um nt·' eu<> reproYnmoR 6•·m 
uma at"en.i.:nnt_,·•. F T",. ~ 'l'ld"·q em f:l.•lrit1 
-ordenaram a u;ua t!. ~u1tlls celul11s d<-

1 r< d z .. .. in • 
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<lc uma cle•K:ida que fez a Lisboa para cou
r~renclnr com va1·io~ elementos que mnno
bnwam na capital. 

>'l', pnra lisonja no,sa, hont>e dezenas 
d1• vurtugul'z .. s que uem sequer consentiam 
rn ta l1ola r con vcr•n. sobre oª ''unte - confor
nH• i:!flic:tr,.,io~. t mlit!nt hcn\"'C ou!."'"ü.;; ._.não 
poi: .:> , qu s c!cixnr.1.u ten•·,.- f. a11 pro
nw S licor• :t 1 • fOrtuua ..• p ' <[UI! ~~ 
ag ntca dl• . hut... 111 .. d "re~ inm . .. Trai
(iur v houve twru .. · l't", tr.11do1·c" th"'tr:ni1 a 
F1·,,.u:11 e 1 i'••li;icn. <l• doí< pnir.e< mais 
e•pe lnha los p~la gncrrn ... N"o •· poh mo
tivo p r11 Y"C-t!r h1111 a .nhor-.x que os ale
mn~ <'UC Utf'8.1'3'1.! fOrDtl'~d 1r ~ t!c gcn\:l"OS 

nliun•utleft,. 1•m l'urrng.11. t..1nto mui< que 
n!lt• t.•'"d!ittià h~m viuc!.ul:uucnte, nu e:spirito 
br.•n"" ele cert •! Ul\'ricultore•, o ~"ntia1ento 
de rcpul•., pelv íuiwil{Q, .li$rnnte e igno
rndv, t• ttn'~. us espinJ. C'tnp:\coun~n1n as suas 
prvjJ1 ~tu.1.J t·m ta.~ <'nYclncro..:. c..1ue, o~ se
ú11zidv~ p<•dium, com cc1·r:• cla~ticidnde de 
conscic11cin, convencerem-se de que uno 
comCltinm uma fD.ltv. grave, trausacionan<lo 
t•om el e~. 

Ond<' e como ~e lozie.m ns couipras 
ú rncl 1 de reconsti tnh- pelos vestígios dei
:'ladoR. Como os artigos adquiridos passa
vam pnr11. as müos dos alc1unes - tambem 
uno é dificil visionar pelos elementos que 
RC dispõe: UllS-1)0UCOS-p1issavam pam 
E>!panhn, cuja fron1cim est:i.Ya esburacada 
de trucK o untada de auxilinrea que faziam 
de" lizar Ruave1nente o contrabando roais 
pe<ado (asGunto que espe1·0 ainda um dia 
dc·svendar, com pachorra); ontro• eram le
vado~ pora .1 orla do oceano e condnzidos 
<il'poís por p•.iudo-pcscadores para o alto 
mnr, onde, em pontos. determinados e a 
l:or ' convenciouncln~ ~nr<ria o dorso me
tulicn 1luu1 .ubmari:no que o~ recolhia e 

:========================:~ 1 1 
1 Um grande eacanàalo 1 1 

crlli ilos da i. 1 1 
tjUl'l,p v'lllutc;ei ... .:>1'·.· 1 ÉIGNORARQUEA '1·1 
a e.: " dt• qt.:c \ r: ag . te. A v ·ri l 'l 

p.:·•, :>crd<C.!1-:·• o pelie:-1 • ~ · ie•o !' li~ 'I 
me i.:o !:5u me ~rn1:i'l"u • ,\;z, •· o 1 •e <lo J'.~Í •

1 

j 
sociv da. Hrnla por•':lJUP'r..l. cr1 (. n .. fr ndou ../~ 
com u ag"'n.te de I~:ircC"Jona e qu , per tl\I 

r..i.-mu. se indignon uuc 1l~stcz imr .. \iata- 1 tl li 
l\lf~~te tAdOs os JUUtUl ~('Vil; H'dl..i.f\l')t.S t;:X) - 1 ! 
tPntes ... Ji:ss,, voi~t.u~~ltl'Z 11011r~,to eh. tua~ ~ ! . 
vn·st· -o eh ai na-~" pvrqu~, felizmcnt ,·i· i I 
,·i;i ;.inda :rnte-hontcm que, pui· Ullt :i<'!\ u (\~'' J~·; ' j • 
e após cinco anos de naJ not Yormoq, l'\1'" -.., e, ... Q© 

p ~·/.i·t•tt;). 1 
Hllg'Q, tomou cn I&1 u:i "Hr?'."!.i! ir~1 " llu l~ ,.. :J t 
ciu: o sr . Uaul CaLrnl Juu:u,·, actnJln.:ento ~ 
prvprietnrio d<• um ciueau no J;i.J tl" Jn· J~ .. ., ! ~ 
ueiro o de pa•sngem por L;,!ma . "'.<t. ! H 

O general ~hutz g ,,ira., .. \ LL:.&1 u 1 1 
]ll"Ujecto, npJs :.s dUQb cler;~:· -•'. ' Ir ·,J 1' 
q\lanto ~~-:müiva um i1roccs.,.o nvvo \.o 'o l· ~ 
(et• na terceir,1 e nltimn. t ntatiYa. (a 1 • 
tafroa oom a casa. de \'igo) <:n~::n''.l n l' •• l 1 
tu;;al 'l"arios '"•ud1k&tcr;" d• nacion l d11-
de~ i:l•uspeits:> - espnnl.Jce0

, argentinos. 1 

holnndez~s. prevendo já r.m 1rncasso tot.11 ~'. 'Q l 
e ~ubst:tuindo o !<;etn 11 índir,cto pelu do N ..:Z,,~\SI IÍ 
cor.lpra direc~a. Essa bri~d que <>perou 1.>"!<.l 
qun~i exclu~i'l"amente no llinliu. de 1916 :\ · 1 
l!ll8, era cbefint!a por Fritz :O:cbickJe,·, H I 
alem'to, oficial de enir ... nharia de•ta(·ado no .U~ 
1erYiço de espiom•gem, irmlio ce !lllM """' 
t:cbickler, chefe da espionage:n geri 1ar.ic:1 
em l3erne (veja-se o livro de Robert Bau
crird-"J.cs Dessons de l'.l::~pionagc :rn· 
glais'', 2.t\ ed:c:r~o, 6;.:ipitulo $.'> HL.e Caun· 
briolaje dn Burc;n tie Post de Jlerne" 
pags. 52 e 53 J e que, por um triz, niio 
caiu ll:Ui mãos do agente portuguez li. n., 1 
ao serTiço inter-aliooo dn I. t:. por ocn~'ilo ~ 

É A MELHOR TlNTA A ÁGUA 

Mailo Costa & C.'1, L.dª 
Rua do Almada, 30 - ( .• - D. - DQ"TO : ! 
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O Jornal do REPORTEH X 

o• lt>v11va parn a sua qu<'ritla ])cutechlnn
d;a O qne cunsti.uin scrupro um •vlitlo 
mistcrio ainda. por li(rnificar em al,solnto 
foi o local on le>caie onde o~ arti!','~"• com
p!'lldo~ avulso eram arrul\Zenade>e 111' 6. di~
tribniçlo peloa biire • QU<' n conduziam 
ao mar e pelo! contra' ~ndi · · · que º' car· 
regavam at~ A EspanbP. . . <ir11 cs.e mis
terio en!ileirn-se na <ol(un~ · "ctape'' da 
organi•açlio de Shnu. 1>ru J', ·rtc1g11l, ou mr
lho~-, agrupa-"º a <'••& vr~anis.'\çilo, n p1n
tir do dia em QU•' a <UlpreM comeric..l
tinonc~irll de \"!v;o, de t\corclo com u "''ª 
representad~ tle l'vrrngal, auificou Oi aer
viçn. de abast~cimento pura J. hunnh .. . 

O "ln!ellegence Service" 

e as lib ras de louça 

O capitáo De-:líasi (cupitr<o ou tc
Rento, uno me recordo b<•m) tio "Service 
Secrete" amoricano, amigo intimo do sr. 
Jos6 Silva Ur11ç11, filho, tuon director ent<to 
em "0 Seculo" couvl<lou·wo Jlll·\Uela ves
pcira de Nl\tal n cear com elo e com varios 
amigos no hotel-pcuailo cm 'l uc vi viu colU 
a esposa- uma. inteligt•otissimn o arist(l· 
craticn dnma poln<'n-nn Rua U . Pedro V. 
A essa ceia assistiram vnrios adidos mili· 
tnres estrangeiro~, runcionarios do Aii n i~
terio dos Extrangeiros, jorualbtas portu-

1 
gnezes o um oficil\l do no''º <'~ercito, o 
tenente Albuqucrqu<', qu!' foi ajudante d<l 
Sidonio Pac~ e que .;o suicidou dcpoi<. 
Xe••a ceia ouvi falnr polo. primeira YCZ 

nas libri.s cl<• louça. Q, agent<'• •la "Int('l· 
legence senice" ,espionugem ingkza) que 

1 

manobrn'l"'am em lladritl tinham 11abldo 
pelo "mattrc"' dum dos "Palnc<•-llotel" da 
capi!al ~•panh >ln, '"n colaborador, quu :ia 
admini•trs~:.o daquel<' hott'I se tinham apa
recido \"arid' libr,•s, B<'ductorJ~ v•• primei
ro olhar mM que nl' reelstiam a> C'<nllle 
d.:is perito• ... umas pnrcciam 11• lou~a . • . ; 
outras eram de" o ·xux ". I'edirnr 1 <>3 e•piú < 

' io;leie. que 1c cnln u com a d ·.cvbl'rt.t 
i a truco d•· lihr.i~ do ou:·o un cntico-

comn condiç.1" uo Ih~~ indicar qu>1i• os 
hospedes riu' e..> tut1111Mm pn.;nr 'ºtu 
mocdn hr:t:inica. E.. 1 •livcr o -e difícil· 
1ucnto "" p<>•liil ,1pu11t · n 1ncl•• dondo vi
nllnru i.s libr~< 

FixotHo 1• n 
l.ot1•' ' a ~ ' 
librn • tb <:l ui.\ 

Dui· 

1 · """" 
U C.;'\'lOl'il dt.~ U1 •. 

t as iibrns '\~am 1 t 
}t"e em l'quid , ' 
<·i=e vi:lhom o d~ 

i::adn•, ou itn ª' 
~empro da o'l'la m:iriti n'!. . . •· 
n l'êd• tlo l. S. ..!ltn va u . ec~ l : ·c
queoc·.1 <;.l m" n n !rn 1 mot11! e!ll outro . .; 
ramos ~e negocio - in! livel 1to prove
niente• <'e l:icli'ri Uu3 qtto vit h c:i daJ oidn
c:les vfoi:l!:as do mar! ... A' mnravilh .><1 
orgJ .L~. - , d·: I. S. nã f z1Pm faltn 
outros ,lados pnrn d termm:.r n e>rigc•m 
dnqu2ln ir.,·:ivão: e 1 tojos o pontos do 
E ,.,n nhll. onrlo rn ! i >n fo1·nccimentos 
clande•tinos pnn Alcman:in ( os qual•, já 
sabiam, craM pagos rm moeda i:1;;kz 1, snl-

titavnm. . . e, por vez'!\ c~tilha~avam n~ 
librus fal~s. Outra qu·1:quer e pion~
gcm que não tivesse n scienc:a o n expa· 
::.-:encia do 1. S. ap:·oveitava-<e prNidi•:ida
mente desta descob2rtu para pcsc11r 11a mes
ma bolça, dezenas de •soldados do silen
cio .. • ~as a I. S. -muito anti>s pelo 
<'Ontrar:o -contentou-se em holofo~e~r nq 
pesooas que se comprometiam C<lm as lihrft' 
de louça ou de •barro metalicro cleix11n
do-o~ em paz e sen .. ndo-Qa <!o registo do 
sou aparecimento em qu:tlqucr parte <'C·mo 
admii·a,·el pe~ada de trau•:ir.ções com o 
inimigo. Por toda a p:irte º" agentes dn I. 
S. procuran1m saber quem c!.iob. libras•; 
qraem "recebia libre3 '; uma vez :tv~ri· 
guarlo-esforç:l\'am-se para M ver F.ecr~ 
tamente tentando o exame por um pro
cesso que, no caso do . crem libras ... "de 
verc:lad" ns níio d;inifiCM't'; qn~ndo umn 
se quebrava ou so amolgn,·a iacilmcnte 
ficavam sabendo : 1."-que o ~eu porsni· 
dor, directa ou indirectameote uegociavn 

NO P ORTO 
Uma ~rande iniciativa d'uma 

popular casa comercia l, 
desta cidade. 
~ 

Ha já muito temro que ~e vem r.do
tnndo, o si.;t.::ma de Ycnda~ c:'e Y~ri, s 11r
ti,10~, com iàciüdadc!> de co:izr.çiio sema· 
n:il, ~i"tema e~tc que f.,i :i~ora cn1 iquc
cido com a cootemrlacá,; imedia::i : o· 
1 c:o t!e "l:onus". 

Cab.! a rrol'o. ito diz""- '"• que a co
l hédJn Casa dos Lai'ifbícs rnglezes, 
d:i ·t'ravessa do Grande Hotul n: 2~, J.; 
qu 1 ~·10 sen" r·c •. ,<;uio~ u.~ ;,r . Ama11-
ci:i P. da Silvsira & e.a Lda., Cllja pu
ru:a-iJade ,.epre~C:111l a C0'.1<agraçi!o dos 
portuense>, a l!ma o:::ra a < Jos o, titulo, 
:,in1~'"'fi.:~, t.~dq i ri,..:~ t" tioi~ rr:L:;Jnificos 
autamoveis n5o se atste. ~ ) cl1 sw1 ~q .i
zi.;ão ape>ar do seu derndo w.tc . A' 
tuJc ª~'ás simratic~, na qt;al dcmo11.
t1 am a s:.i.1 r '-'biJaJc c.m~:-cial . 

P<1ra m~lho;- a alinçiio du.'i brinde~, 
d iremos que o pdmdro 'llllHnonl :i 

•mtcar é um cx~·e!.:ntc mrnVS'.ER mar
ca 'fllC bastante ~-.reditada cstil entre 
16,, o qual ~e cfcctu·1 pe!,1 lot<:ria <'º 
~ ;·o,;imo Natal. 

O o:itro ca;·;o, é n11Jr m:ii' ,;nc '' 
fi"lendido e famr;so PAGKARD. Ca -
ru qu..: .. o uh:mo "'Sa1..:".> All!Cn"l< Hl" ''º 
Poliic: ), c;iu~o:.i assom',ro,;.1 admi rção a 
'º"º~ • ~ vi-itar:tcs. q i~r p<:ia ch:,;onci,1 
Ju~ s1':J, li .h:i~, qu,;- pe!a n <n ilh 
da 1'1CC<ll~i.:;a. 

Este carro, ,erá ~n:tc~do cm Ju~h 
Jo ''!'O;.imo ano. Pa:a e · > sor~eio todc>~ 
~ }od...*01 hJbilit;,., it..Jiita. Jt1 as su,-, 
CO'TIJ..'íth cm tc .... o ~ ..:;~1.ci o ~l! ":nnifid s 
i»glcze::.'' ::.em qt!e ro• is~o scia:n rn:
juJicados no preço ou qualidaJc. 

Um e outro carro, tcem estado cm 
cxrosiçiío publica, r.o Salf:o de Festas 
do Jardim Passos Manuel, onde foram 
apreciados de ft!l'IO r~to~ felizes rortn
dores das scnhns qt1c os habilitn l)O 
sorteio. 

com oq nlemiíc•; 2.v- quo n8<itiell\ terra 
- <:id Hll.', vil o, ~Ideia - tinha pnssndo ou 
existia uma brigada de espiões de Shult~ 
ou Shultz e que.>, Ee estavn á beira-mal', os 
1mbmarinos a \ºÍ~it:ivam com !rcquencia. 
D:istnri:i c~ta uHimn. vantagem para lhes 
mcr~c ·1· a pena não ntormentarem nem 
Plirninurem ( me<mo em paiie3 neutros ns 
duo~ csrion:ig<:nP, :i dos aliados e dos ale
miíeP, •eliminavam os elemPntos contrlU'ios 
cuja noção o~ prejudic:n·a) os traficantes 
rom o rnimieo. 

Pouco depois de-ta descoberta feita em Es
p'.lnha os m!\ios supremos de Thibet de Do
wbct Stnet comunica•am ao foverno que na 
llolanda, na Suissa, 11a Din:i=rca . .. e que 
na propria França tinham apuecido libras de 
·• camelotte'' e que o resultado das investigações 
113queles paiies era gemeo ao dos agentes destaca
dot na p•ninsula. Era a recti.fiC<1ção irrefutavel ! 
imediatamente o l. S. comum;:ara-0 ao "Secreto 
Serrice" AmericD.no .. , E naquele ceia de natal, 
o capitão De- •'•asi, pale>trando com o tenente 
Albuqu•rqne que, cOit~do já li está, e com um 
oul!·o olicíal portuguez, então meu visinho oa 
Rua Antonio Pedro e comigo, perguntou-nos. 

Querem saber a "ultima" dos " boches"J 
E foi as~im que pela primeira vez , ouvi falar 

nas celebre5 libras. 

Onde e como as libras ele "camelotte" 

fazem a sua aparição em Portugal 

São dois episoàios, s1multaneos, um do n:eu lll 
uuediato co.thecimento ; outro sú por mim atingido 
ha muito pouco tempo. O primeiro data de 
uns meze:. após a ceia do Natal oferecida pelo 
capitto D~ - Masi. A policia porlufueza - e 
creio que foi o proprio tenente sr. Montinho 
d'Alme'da, chefe de britada :idjUDta ~o V. do 
1., a qcc ji me referi {e que, inet:nelmenle, 
fez esíorç. • sobre hu:nanos para, com Ião 
poucos re. uno1 abraç:ir todoo serviço nacio
nal de contr~·C.'1>iona:1C1:1) quc:u prendeu o pilor.os· 
co 1 ·HomcDJ. do Anii". "Homem. do Aniz" era 
um subdil~ e:;panbol com muito boa vcntade de 
ser e•pi: e::• sobre cujo talento e vocação :ião 
confinva.m os chefes da espiouaf!em alemã, li.mi.. lt 
tando-o ;i. •errços insi~nillcaolcs, Espalhafatoso, ~ 
pouco sobrio etn b u . .! ~' ~~ .. :.:J:.: '·, t... ... 'as as 
nout:~ no "Caf .. l< ... pll" .irend.:z-v""u.s.'' 'es
tran.,citos de toe.: li 3S u:. ... Íoõlal1. ::.des -vinte e tal 
calices d'nniz e ,1·, maiore• (dond" l!v ve 11 o 
a.podo co1u que oo; ~nado_. do cdé o a.i.-.:.t:.a· ,a ·1m) 
d1a1Mram imcdiotnmenlc a alt.açilo da cont: , es
pionn~e1u. Revisl\do o seu quarl no Hotel ·'en
trai, do Caes !>odr< (q1•c serviu de sren~r.<> a 
varios c:ipitclo• de Eça e onde es!Jo :to;c i··sta· 
lado• os e;critorios da e.. do Esto·il); ••>CU- t 
lha1do a• malas; foram encontr~dos docume>tos ~ 
:ipe01a9 interessa tes nor comprovareC> que, de li 
facto, tinh:'\ int~d1rucJto~ com o pessoal nft ~ior 
de Shutz e. e no• forro• d•;s casacos, Jnas dl' "il:s 
de libras. Rcquesitado Q espolio (?) pela S. S. : 
exa:ninada" 3S c1oeJas oc. e).pe.:.ial a~::tçã1.o, -
Ire: li:,ras de", 1elottc" foram tepa:aJas do cao
lho. A import:=icia do tnci<!c:t!e polic!:il ts ava 
p?"Cci~:imC'2tt niss"J: t,..·+1 e!: l:atido as 1 

:· r.: de 
Espan!ia ou 3S recolhera e:n Portu;al? l!.esta 
ultima lupotese- dava->e 1:ne.:!i~10 ala:ine: ::>b11tz 
encoutr:r.r3 o pro ~~ de tr:a.!i .... r com produ:..tos 
portui,;ue:ies, e portanto, s :> .~c~int.1s :!e.;z:ães 
tinh:iw levado o arrojo ao extremo de en.er4 ir.:i:i 
na ~•sinbinç:i do noss~ litoral. Apertado com 
per;luntas, "prel!S:l<!o" num inlerrotatorio de cin;:o 
horas - o fraco espia bolçou toda 3. vGdade. Um 
anr~o patrão de Vigo contratara-o para aju
dar o embarque na costa galea:i e como ele estava 
pratico DO serviço e era conhecido da tripula· 
ç!lo do• corsarios germanicos mandua-o para 
Porlu~:il coa :o contra-re_!ra dos primeuos dois 
lran~porlts que se efectuaram rroximo de Vifa 
do Conde. E co::io Uo cedo n ·o hrfa novo 
embarque ele duob.!c.e.i is o:dcns terminantes 
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do patTlo, qne o prohibira de ir a Lisboa, e até 
mesmo ao Porto e descera á capital para se des
fazer de altumas libras com que o comandante do 
s11bmariuo o tiuha tortetiado. 

Pronto l Era positno que Sbuti alastr&ra a 
na Sombra famosa até Portutal. Gnnde azafama 
nu 'fárias briJadas ioleroadoa.als. Rctia.ira.m t~das 
as siuetas de alarme •.. ; badalou até a mais 
ruidosa de todas: a que ordeuna um ab,oluto 
si!011.:io a est~ respeito p&ra olo UJ.utar a caça. 
E a este respeito olo rosisto a co111.lr wo epise>
dio de que fo.i ÜlYola.ntJrio pn>Yocador. Estua 
eu então no illicio di carrei:a o oxiliam-11e conti
nuamente proYas jorulistic:as qa.e rabiusem por 
entre o publico. Niquelo e:ilu1taslllo Y>luplu3so 
que s6 os 18 ou 19 aoos dlo, sobretado quaa.do 
st asa por amor e.o n um .. metia" - escute1, 
iuiis::-et:i.mente o setred~ da p:isilo do "Homem 
do Alliz'", put-me em campo, com~l:b ns mfor
maçld que ii11o:a•1 o e;fr!JaaJo as mãos, na 
certeza do exilo, mandei o oriiiaal para a hpo
gratta de ''O Secuh", em cuj.i eJiçlo noturu 
eu dedicara o melhor d1 minha febrrl acliridado 
d'enlio. A meio da llrds recebi uma co11unica.
ção tdefonica do t:nenta sr. Mouti11ho d'Almeida 
ord:ntndo o mais riJo:oS> sil:ncio sobre o assuuto 
-entre out r.is ru5u porque iam iniciar um 
ioque'1to em redor de um1 "coohe.:ida llrma por
tui<uesa." que fora e-rocada •aiamente pelo prisio· 
oeiro. . . "Com quem estou filando? per;unt~n o 
sr. Moutinho d'Atmeid1, no fim d~ recalo. "Com 
Rein:ildo"-respaoJi: "Ali! Beml Ji tlca ubea· 
do! nem uma pabY:al? "He•it:i... Per ler aq11ele 
o~co de t :1unfo jarulHli.:o? S>frer as onsequan
ciu de desobedecer i polici1? E besitudo, e 
rdlttiudo, e mediuio os pr61 e os cont:u, dei
xei passar as boru; deirei qoe "O Seculo" bsso 
im~r .. ., e que os fu~tos apreiousa:n o arliJo 
sobre "0 Homen1 do Aaii e as libras dos subma
rino•!" No dia se1ui11le-or.iem pira m: ap:o
seotu, sem falta, sob ameiç1 d o prisl4, oo Mi
nisterio do Interior. • • E:a qusi um Tribuoal, 
para me jul1ar • .• O te:iente Mootiaho d'Alm:ifa 
-boje bom a e(.lo m.u; o tnenle SK=o, d> 
"S. S.": o Yelho am.i /o e fruie detecbY~ B1l Ir 
B!lem, ele. "Que e:rpli.:açio dau eu oo que ale· 
nuaute eucoutran para a m'11h1 desob.di:n ia e 
para os prejoizos qne causara, pondo de sobreniso a 
" tal firma"-ha muito suspeita? "A mioba res
posta f~i simples": lloora1'.l qa• Ü•esse sido 
probibido referir-me ao assunto 1 ,. Excbmação de 
surpresa: "Hom'essa 1 Então não foi YOct proprio 
quem recebeu a ordem pelo telefooe?" = "Eu? 
Não senhor 1 " - "Perd:ro 1 Ouaudo per~uatel com 
quem falan- respondeu: Com Reyualdo ! " Coa. 
Ira ataque meu: "Perdão 1 E' que existe um con
tinuo no "Seculo" que se chama lambem Reynal
do". E traças a esta pequena a..eutura dos 18 
anos me S31Yei (soube depois pelo proprio sr. 
Moutinho d'Almeida) do se..ero castiio que me 
esl•va reser..ado, com o reftiaerante para os meos 
entusiasmos prolissiooaes ••. 

- Alem d'isso - retroqui. a remiitar 
a convtJrsa e procurando, num>L habilidade 
esteril, apanhar um dGtnlhe que me folia
va - eu apenl\S me refdri ubstractamente 
a «uma ftrm:i do Porto o porque ignoro 
(e dizia antilo a verdade) qual ê a que 
merece a suspeita da policia. Posso de
sorientul·a - pondo hoje urn nome fan
tastico. Para isso bast>L que me d1g~m 
qual é a "isuda - para que cu. por uma 
coincidencia de S:itanaz, não vá fuzAr uma 
emenda peor do que o. . . Não conclui a 
fr:ize - porque o tenente Moutinho d'Al
meida, virando-se, me interrompeu ... 
cPois sim . .• -disse-vocé é muito novo 
IJ]as já tem ronha. Que1 ia outro tiro 
p:ira o seu jorn&l f Desta vez não apa
uh'I assunto para arlil?o «á sensation ... " 

O segundo episodto, simullaneo mas 
i ' ha pouco desembarcado no meu «blo
< .{·notes -de11envolve-so no Porto . Um 
e· ;s'I de provincianos. tlois mmho•o!I 
J •: boa11 côres, ar risonho, optimism; en-

domingados e pimpões - entrou numll 
ourivesaria da Rua das Flores para esco
lher umas arrecadas cd'ourinho• e mais 
uns cordões vistosos para enroscarem 
sobre o seio avultadissimo ad'elao; e mais 
um «cachucho• que ti vl'8Se um1t pedra 
com muitas luzes. um e brilhante» dos bons 
para o indicador adele• . .. D<'pois de
com cautela,; para não serem enganados -
escolherem na montra e nos estendais de 
veludo os apetecidos enfeites - entreolha
ram-se fo>lizes, mutuamente dengosos, 
prnvenrlo o figurão que havi11m de f117.er 
lá na terrinh•. na proxim·1 feira. qu>111do 
exibissem todo aquele ouro à bi:;billtottce 
invejosa dos conhecidos e dos compa
d 1·es.. Quanto era tudo f Tanto .•• 
Desembol:S11m o saco ; dee>1t11m·110; 11l>1r
g·1m o bocnl e começam a fazer tilintar 
sobre o balc<'io as libras necessarias . •. 
Ma-; eis que o our·ives. por urnu de~s11s 
f.1tahdades inexphcaveis (fattilitf,.de para 
os fregu.,zes, bem eut.,nclido) S!'nte se 
picado por urna su~pe1t>1,. . Perle· lhlltl 
paM e~perar .•. · 01icle fui pe<lir um exa
me de perito ás lib•·as - ig11oro. O qut1 
sei, sim. é que voltou aco1npanl1'1do rlum 
policia -e o c>tsal provinc11tno recolht>u 
ao Governo Civil. Ent•·e a~ ltbras do (>U· 
~'Lnt dnto -- h ivi>l cin.;ll d•• louçit e rt .. cm·
xux.,, Isto Í••i no d1 • 81., f1Jvere1ro dti 19l8 
- afirma ll nota µor· ondt1 me guio. TJ~ve 
portanto existir, na Pulici11 do f'orto. ri>gis
to desta ocorrP11Ci>l. Casmurros como bons 
altleõtii:: qu .. eram. resi,,tiram ao inter1·oga
torio durant" lon;:o tempo D"pois vie
rarn as contradições - 1o por f11n. numa 
d1(1cilima esprenud .. ta - meio deiinbaío. 
Hwiajá unsmezesque ventl1arn var1os pro
ductos d1 su • Lwoira, spezarda expor111ç.1o 
prohtbitla. a uns sttnhores que eles nilo 
conheciam {f) e que lltes µagavam por 
bom preço. Uhimdmente entre a entrega 
do~ gtineros e o recebimento do dinheiro 
-demora\·:tm uns di>ls - mesmo urna ou 
duas semaMs. Por ultimo tinham·lhes pe
dido para irem Ao Porto e dirigirem-se a 
uma ~r1rm'\ comercial· (seria a mesma 
que já o cHomem do Ani7> se referi1·a e 
os agentes do clntell•gence Service• sus
peitavam t l para cobr·arem ;; cõnta cm 
atrazo .. Dessas transacções lhes provi
nha as libras com as quais 1wetendiam 
comprar aquele aoirinho»... Negaram 
saber o dei;tino da mercadoria que vcn-
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O Jornal do REPORTER X 

disrn o o endereço dos compradores
duas ignoranciss que nmguem acredi
tou. Mas não foi possível dessacarolhar
lhes nada mais - nem pelo crime de ex
portadores de gtneros proh1bidos pcderam 
ser acusados... S:uram em liberdade -
e a policia d11 contra-espionagem inter
aliadst intensificou a su• vigilancia na 
costa do norte - ao mesmo tempo que os 
•caça subma1 inos• inici11ram continuas 
batidas pela visinhança do nosso litoral. 

Os " raids" Vigo-Porto. -

Os coletes extraYagantes. 

... Shutz podia socPirar. Ao mesmo 
tC'mpo que oa seus soldados do silencio 
rnp11vam. á grunde. o tlOl'SO Minho - en
contrava urna <'Urnpl1cidade, chPia de sim
p111ia, nun111 lfrma de V•~O->l uhim11 dl'.ls 3 
firma,; 1.1pontadlls como favoraveis aos seu:; 
plllllOS e 11 UrllCll omiti as suas µropost11s 
unham sido bem >1colltid11g-''lá"-e "cá" 
P11ra S>rti~firz;,r o g•·ande "role'' de mer
c1>11ri>1 e mlo de me1'CllH ri11, que da Alerna-
11h11 lhe manrldv1nn pa1a o abastecimi>nto 
da naÇ>\o 11 do exercito-os compradores 
a vuli10, m<1smo com o exilo com qu11 
estav11m trHbalh>1ndo, ni\o cheg>wam. H>t
vta ge1wro~ e haviK, sobreluilo. cdósesa 
-·que 111'10 podiam tralicar fac1lme11te, no 
des11çoceito cvm que trans<1cionavam com 
os l11vradores o sobretudo com os cuida· 
dos que e1·a. preciso ter par>l tra<1~no,.111r 
das origens p11ra o li1oral e do litoràl para 
o alto mnr-ern pniz inimigo. ApeSllr da 
importancia do montante desse negocio 
(é incrivel o numero de indi\•itiuos que ... 
se arruinaram. julgando enriquecer com 
esta traição á Patría e que ocultaram de
pois o logro de que tinham sido victimas, 
por vergonh>1 .•. ) urgi" uma l igação 
•Séria•. garant1d11, formal, com uma casa 
import11nte. Essa casa emprestaria uma 
feição legal ao tratico, adquirindo os ge
neros, expedinrlo·os ou fazendo-06 expe
dir, em nome d'outros, com cpermisi. le
legaes, para Esp1111h1t-donde eles segui
riam para os submarinos. sob a benevo
lencia neutral das auctoridades (benevo
lcncia que. om abono da verdade, era 
ei.mul para os alemães e para os a lia
dos) ... 
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S.S. LE\11ATHAK, 59 956 toneladas.- O maior paquete c!o mundo \'elocidade. 24 nós. 
Tra9t<ssia CHERBt.:RGO-:-;OVA· Vvl<K em 1'50 horas, da 
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Mas Oll agentes da 1. S. não dor
miam... Conhecedores do frt.casso de 
Madrid e de Barcelona , ha m uito que 
rondavam a tal firma de Vigo agu&l'dando 
a cunclusão da conjura com Shu1z. Havia 
mezes que esse cun1rac10 eslava em vi
gor; havia meze11 que a casa de Vigo 
recebia o:> genel'Oll exportados, directa ou 
indirecllunente pela casa do Porto (pela 
ta l casa duas nzes evocada já; a cusa 
que ainda hoje é dirigida pelo «Homem 
da11 L ib1·as• a que os meus artigos se 
tem l'eferido f mas com tlil h1ib1lidade 
agism que os vigilantes "spy" do •• Inteli
gence lSdrvfce" não se tinh<l spercebidu. 
M11s ha 5e111pre uma imprud .. ncia - ou 
uma c1l•da do acliso-e aqui é que os 
var1os •Chl'rcheurs des secrelS• bifurcam 
as revellições. $1>gundo uns: o alarmo 
foi dado 111:la quebra dul~umas libras no 
soalho (versão que já citei nou1ro 81'tigo 
mus que nem todos os que de perto couhe
cem o assun1oco1alírmam); segundoout1·os, 
o clnteligence Se1·vice» teve a prova dto q.ie 
os plnnos de Sliultz já tinham p»ssarlo a 
realidade po1·que, prendendo nu fronteira 
de regresso de Vigo. um individuo, em
pregado ou socio da tul casa e revi1uan
do.o descobriram que o fono do colete 
era almofadado por uma serie de enfln
daveis bolços secretos e a111fulhados de 
libras-en11·e as quaes (Shutz ruio poupa
va nem us seus melhores auxiliares) ~• 
coofundio um:i boa dóse de m<>t:das de 
porc•·lana, com que Shutz burlura a casa 
de Vigo; a de ViJolíO, involunl'\riameme a 
do Porto; e 1\ du Po1·to, na mesma incons
ciencia, os seus fornecedore;i (um dos 
quaes, um iHCerdote-toda a gen1e em 
Ba1·celos vos dirá quE>m é- - com grundes 
propried11des, de parte das quaes se des
ft>z para comprar artigos que vendia cca
melolte• na ulucinaçào dos lucros fabulo
sos. arruinllndo-se. Ao descobl'ir a bur
"· neura~tenizou-se e "nierrou as pira

lmiJes de libras de louça da sua fortuna. 
As que me foram cedidas por ocasillo da 
minha convale~cença na hospitaleira 
cid11de de Barcelos e que eu pos
suo \iara ach11Wr os parvos que se riem 
das 1br11s de louça veem desse espoliQ. 

A V41rsào da descober1a dos "coletei 
para lrun:::porte de libras" pertence ao 
otloisier» do dr. F1delíno Costa que pres
tou, dur11nte a guerra , valiosissimos e 
pturioticos serviços de contra espiona
gem. E liCeitando essa versão sabemo11 
que, pa1·111 nl!.o afugentar a caça, os agen
tes res111uirarl'\ libru:i e colde ao "cor
reio" dos trnidorl's. aparentando nilo te· 
rem pna•lo o seu vel'lladi:i1·0 signillcado 
e ddx11ndo-o em libe1·dade depois de um 
CJ1~1igo ligei1 o , po1· co111raban<lo de moed1t, 
E111re11rnto s1>guia um longo rel .. torio para 
a policia amencana de Lisbõu e esta por 

O ULTI MO SUCESSO 
: : DE LIVRARIA : : 

CEMITEAIO na GLORIA 

- B na SAUDADE 
z.• volume das obras 

completas do 

REPOR T ER X 
Â venda em~oda°'; as liorarias 

sua vez, dava instruções espeeiaes aos 
llllUS sgentes a retpei10 do B n. • 1. 

Mandados d4' captwra

A fuga - A lista negra 

1\s luformaçôes colhidos pelos agentes lo
caee da 1. S. (entre eles eucontrovo· .e como 
adju uto, um comerciante fnglez mobill•ado, 
cuja honradez merece o maior respeito a todo 
Portugal) nllo podiam s er mais i1roves para os 
caYalhef ros. O •Secrete Service•, a quem o 
• lnte11111euce Service• punha em dia com Ire· 
quente& relotorios optava pela • ua prlauo ime· 
diata. Pelo contrario, o 1. S. preferia e•peror 
mais algum tempo. avolumar as provas. at rair 
para deamoscarar um maior numero de cum· 
pticea. i\este enlre·cboque d 'opinlões-houve 
uma • lminence grise.o que correu a alYl~aras 
ao dono que o mandado de cap1ura fora já 
assinado pelo contra almirante americano. um 
dos chefes da delegac;ao de contra upiona· 
gem - e tanto bastou para que o cumplfce da 
ca.a de \ lgo, fugisse do l"u rro oculroudo·ae 
no provincla não ~el quanto tempo. 

Eata deserçllo veiu forrolecer as teorias 
do 1. S. que procurou 1efrescar a atmosfera, 
dissipando todas as amea~ad e dando ao• Ho· 
mem das h bras de louça. a convicç1lo que a 
denuncia que o acovardava fora rebate falso 
ou, pelo menos, que n tempe~tade tinha Ido 
nQlr .. suas coleras pora longe. 1:. rearea
sundo ao Porto, P'osaegui11 o seu negocio, 
u1&ndo enteo de duplicadas cautelas. l:.ntre· 
ta nto tinha sur!lido um fneaperado contra· 
te111po que profundamente de> gostava ~ hutz) 
ae era ainda ~butz que manobrava a geradora 
de espionagem gerotanlca de S. ~eba•tlan ou 
se era já Kolback. seu subst ituto) e enluçava 
numa eatrelleza est ra1111uladora, o seu trafico 
com os submarinos: é que os budhaa de Oo· 
wlng Street tinham-se precepi todo, reglotirndo 
oa celebre llsta -negra-lngle211 ta mala severa 
e exacta e influente de todas) a firma de Vigo. 
Fsta e1lqueta, rotulando t>.O Y&lloso auxiliar, 
era como o leque dum holofote lluml11n11do 
uma curavaua nocturna de contrabandista. e 
es ta !aboleta, ao alcance de todos os olhos, 
010 vluha só prejudicar a continuidade dcs 
projcctos de S hutz e o belo negocio du firma 
galego: o facto. só em si, pelo conhecimento 
publ fco das relações exl~:eutea entre elo e a 
fl rma portuense contagiava Imediatamente o 
B a 0 l. punha-o oo índex embareçava·lb~ o 
trafico e coloca~a-o na contingeucla eminente 
de reava lar lambem para a ll~ta - o que ai · 
11nlficava uma derrota mortal. Era preciso, 
custasse o que custasse arrancar da lista ne· 
gra . no mais cuno espaço de tempo a firma 
de Vigo ... 

E aqui retomo as admlravels r ecordações do 
Dr. Fldelioo Costa. Um belo dia, um Ilustre, 
dncero. honrado e indiscutivelmente patriota 
co'lterclonte foi p• ocirado por uma • ~ mlncn· 
ela Pa rda» graduuua do firma por1uen•e que 
ocultando. (pudtra !) as razões outeutlcas que 
tlnhum levado o 1. S. a enfileirar o agente de 
Vigo no formoso indice e e•pllcando C••e re· 
Qlsto como um equivoco conseguiu convencel'o, 
no sua bo11 fé · a usar da sua iuflucncla para 
que uma raspadeira ou uma borracho so ltasse 
a cesa 11a1ega daquela grilheta pesadl•slma. 
E o citado republicano. longe de supor o que 
se passava nos bestidores daquele « complot • 
din!liu-se pessoalmente ao Or. f ldellr10 Cos· 
ta . o mais categorizado portuguez dos orga
nismos de contra-espionagem repetindo-lhe a 
sollclraç·o que recebera. O Dr 1 ldelino Cos· 
ta pronunciou uns Vllj!os pormenores. ~lst<> 
que n •O lhe era permitido ser mais explicito 
- e registou o facto que. só por si, tinha um 
razoavel valor Informativo. 

" Les portugais n'ont pas 

la memoir du sang ... » 

Avisinhava-se o armiaticio - mas nin. 
guem o p1:ofetisav11... Avi-inh .. vn-se o 
armistício - precisamente porque todas 
as orgaoisações de abaatecimento secreto 
da Alemanha. que funcionavam Dll H.>lan
da, na Dinamarca, na Suecia, na Suissa, 
em Hespimha ..• - e em Portugal, com 
varios uHomens das libras de louça• -
unham ido estalando á força tle se rem es
ticadas-e a ameaça fome--que foi travão 
r11pido da guerra - dilatava-se !-em que 
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os muitos Shutz, com todos os seus esfor
çus, com toda a sua in1elig1ncia, dedica
çào, patriotismo e elaaticidade de escru· 
pulos, pode~1em contei-o e salvar a Ale
manha do desespero dos soldados que. sem 
pão, se negaV111m a ba111lhar. Mas esta 
ameaça só era co11hecida pelos chefes, 
pe~os altos:-pilot<?s; o proprio povo; o pro
pr10 exercllo - •i<noruva-a - e Oíl agentes 
do 1. S . - lambem. Do contrario não 
te1·iam decidido, a tllo poucos mezes de 
paz:, prender, o «Homem d.&s libras d~ lou
ça•. O a.andado de captura foi assinado 
e euviBdo para ser execut11do. Mas eis 
que os que cercam e colaboram com o 
• Homem das lib1·as se µermitl'm ao luxo 
dum rasgo de esperlt'Zli insus!Jeitada Na 
vespera da data em que a µrisõo devia 
ser feila e mal rrceberam a denuncii>, 
p1·eparam uma cilada para que o encarre
gado de a executar, parece comprometido 
politicamente, apezar da sua iuPg» vPI 
111ocencia. Foi urna Sl'madilha urdida 
com genio, com uma e loqueucia convin
cente e brm apontada au mome1110 agi
ta.do e convul:so que o p11iz 111ravessava . 
«Preso» em silencio - em vez de «pren
der»; isolado, incomu11icavel, sem que 
os seus chefos soubess~m sequer o que 
era feito dele e emquan10 va1·ios dec1e
tives alarmados pelo seu desapueci
mento, o buscavam por toda u parte 
(menos na prisão, como é natural) $ente 
de confiança dos autores da cilada, mva
diam, tambem a titu lo pohtico, a sull re
sidencia e levava1n alguns dllcumenros 
comprometedores para o aHomem das Li
b1·as de Louça>. 

E assim escapou, pela segunda vez á 
justiça quem 11·ufic11va com o inimigo e 
llCUmulava uma fortuna, enqnar.to a po
b1 e soldadesca, arrastada pH1·11 a gue1Ta 
que não podia sentir, contra um povo 
que não podia o<li11r, por nüo o conhecer 
vivia cantos de Dante - no i 1ferno das 
trincheiras. 

Uin dia o Porto foi sacudido por uma 
rajada de ventura - gota de bHlsamo 
aa paz que res1i1uia á vida, a Huma
nidade inteira... A Alt>manha pedia 
um armi:sticio... Os moustr·os d11 Dor 
e da Morte de yuallo itnos de pesndf'lo 
tl iluiam-se ao sol que nu~cia... O Nia
iara de Sangue, sempre renovado - se
cava • . , O:i co1·pos e as almas rel?ousa
vam . .. A vida rt'noscia para 11 vida .. 
Era a Paz 1 Desmobilisul'Um-se os exer
citos.. . Os agentes e:::t ra11gP11·os da 
contra-espionagPm, rasgavam ~ pressa, 
a pepelada -albuns de muita ignominia 
e de muita miseria - deitavam lhe fogo 
- assobiando canções da sua terra . .. 
Era a paz para 1odos - até para os es
piões, para os soldHdos da sombra .. . 

O «Humem das Libra-; de Louça• res
pirou, sorriu, feliz.. Que dôce que é 
a ex1stencia -saboreada como ele a sa
b~reava; um cofre inexgc.tavel junto a 
s1 e a sensação do perigo passado ... 

TIPOGRAFIA fLIT[ 
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l\!mtn · \eZ ru ~u' ,.a e n 'JC! ·1 so 
Crer .,, .... cuu1d.J .. ,, do medo ~oa " amtii:· 
ra de risco:; graves -só para depois go
zar 1r1mr1ui!a•uente o espec:aculo du o 
ver t~ll!ha<;3r no ar, co:no fogo 1lu \'IS-
1.1s, ~··m no:. tcren. beliscado... Do qul' 
elo f11.e1·a - nada resta\·a . . Ou antes 
resta\ ·i - rcst:wa to,lo o ouro arnealh':l
do , . Era venlade que, po1· vetes, lhe 
1111ha111 1mpi11gido gaw por lebre - mas 
isso . . . que~ Libras de <caml•loUe». J\1-
~um l"1s:;ara-as pelo mesmo preço .. . 
Out' :o - qucb:-av'"m-se; tr1tnsfonnav:11n-
i.e e l ca;os, c::ixa do lixo> e urn.1s c1-

l <r .. s ·1 li .n!io:> e Perdas . . . - que bein 
ou .... ~~vli tinham :;ido os urim.:1ro -
1inr· )oderem lió•tc:itar, seÍn desiqu1li-

1

1t. briu OS preju;zos dos a .!>tlOô > impin· 
sido ... 

.. i.~ 11v1·tu0 u ,i:; 11·., .. : 1r i; me i10. '

tiu s<litong .. - ais~t.! a j,,J ~t'i <JU •11... : : 
p:>~· tS;,(I }>' HhL!O se coe; ~cli li','\ u SPU 

r .;p •110 ! •res~a o e~ ,uec1:t·iani. . . b1,• 
i 1 11•n1 u s · · o hornem h·rn:wl<>, o p:i

~ t ·:ol.1. •> ~· 11r • ,,,., esmole.- de scmp · ... 
~ Com b,):1 f1>1'tun·i -- quem 11'\o é honr.1do, 

l
i· Ji..itr·iotn. l•.1kutoso e santo e rnila,.;r"iro 

ai\ . . N.in h:w· 1 dnvid:i . . . A vi la ·ó dr
licío::1a: - ~· v.rl 1 é b~111 t :.i 1 fHºO\'a cio 
i;cnio do Grc 'o:· ... 

.. O que 1~1u1lls. \ ezes c,t.- ,:;11 a cliges
' tJo - r o JO:-r.ahs:a. . . Porque n 10 "" 

c~ni •Jllnr .o a... ' pu' .. ·:s em d o.ne,cara'" 
1ope11a:. v:. peque .. os gat1.m"s, os cartei
rista. 011 a f1ze1· líter:!lura, foll1titi:.-' 
amorosos t Lº jú mama ruderem·so com 
º" liomens honr..,r.os, com os p11riot.1s ... 
E o pio: ( clt:·:i e-lc r.urn :is :>ens botô s, 
». mesma hora ~ue eu encho E,St<l fo
lha de pap;?J) o p101· é que ele prnmctuu 
pôr tu I<> l•lll pni:os limpos, numa "«'
gtmdu ll 1rltima r~po1·tag!'1n . L•:n11 aves 
não lhe ti-om foliado.. . Ha mesmo já 
quem ,;usp~iHi rlo ::;eu ::;ilencio... M11s 
é teimoso - e::. te X ~ E tem sNc folegos 
como os i;a:o>. .. • (J m p.1ss~io pelo ga
binete; d«poi,; um pouco de rl'nouso jun
to á janela, <:'Om!cm11Jando a i ua; 

-v De facto a vida é deliciosa . . . E' 
JJCOI• que não acabem com os jo1·uali::.
tas... Cont os jol'llalistas e com <>s mu
tilados da guerra. Eº um f,.io !!:;pC<'li
culo esse dos ale jõi·s a p:issearom e a 
incomodarem qu<>:•• quer· g01>ar com so
cego, sem perturh:u;ões o dinheiro !(anho 
honn1dame111e ... 

1"1111 da St',f{t11r:la .e ullima r opor ta:;cm do 
• l/0111cm tJos 11/Jras <lc louç a " \li 

REPORTEH. ~-

(1) fim .•. ce•rn assunto- para bom cum
prirneuto do prurnerido. ~ .:.33 o campo t'• '18dO 
- e tenho ern vista bifurcações subterrancos 
que me devem conduzir a catacu:nbas bem re
cheada• e que tenciono revelar sem tornar. 
1~ se v•. a tratar das libras de louça - que é 
~uo arrumado para soc~go dus con ci.·n
cias ... de.asoccgadas ... 

R. X. 

TAPETES 
OLEADOS 
PASSADEIRAS 
PERGAMOIOES 
GORTINADOS 
CRETONES 
C ARPETES 

Ven fas directamer. le ao publico 

M. Guimarães & Irmão 
eu:i das Flores, tJ.f-l.' 

-· .. ~ --

Pequenos factos 

O suicídio do louco 

1 '.E)l nlso <!e "srand·t:ui1:enol'\ fünl tRia nluetnanto 
dum:, ob1:. do "Príncipe do 'Ion·or" nqu•la 

tragódia dc~cnrolada no manicómio do •rolhai o 
qno t:\o laconicamonte foi nnnarta tl hn11rons.~. 
.NAo '"bomos que desgoooo profundo abnlRrn nnma 
~·1cudi<lel.i violent;1, ~ij fAC11ld;w011 menlalb ao An· 
tonlo do., SM1to• . .Enlouquecem e 11 Htt:I d"11toncia 
vrn felti<, r•or exces"o do cru&ldadc do d~3lino. do 
um pavo•· an1?ustiant& peln louc11m. O rofl&xo do 
so:1 ro<to num cspeiho. ! a,t•m1 para pro1·orar·lho 
op1lcpsüs r.~:ÍOSJh:- '"Tirem ~Uttl(Jln IOIJCfJ dali, 
J,:ritn-.·n. Eu n o q -~:v ,. lcm ... oa. r.n tenho 

1r clGs io·h:vs \ 
~ for~oso 'nternál o e o Ilibo o~a. 11 ra!do, 

1.;A ~ ti,. ::o m:\nic..;ruio rocomen 'U n m •imt\ 
p~rn o P, ""hr••n qu o 

,.. • ~ m V e • (IOTq l'l t t l 'f: 8 
"10 o b ,..!dMs.t:. ]J:l"torUKl ü 11110 69 t1~ou o A. 
forma e :no o uee.,,.rao:-"''~º !OJ tratado. ú 'JUO iC 
•~bc, m. " <1u~ A1:tonl<J <,os S .• nt.o• 01J,nlndo 
cr.1 mt:.() tios <Jtto~ cs.:::r.wos dJ1n 11da 1 tll ,~a 
" o, lf1" pi;.~ JJt.iJ Ool' oscut r 1·. '"º fim d i:i 
1.u u 11 podendo mn:.~ com n 1 flhtrt~o .aatic d•\· 
qtH"J t piJcl-1<.:nl.i <Je <JIIO cio, ·r itttlio, una t :unLetn 
ador·, 111~1. Lormo á <1Xislc11ciu. l,;m HÓ c•omuulrl· 
ri .. a lNtlatat·:-lI;mz ~Jm1tort, o gcnI •I J•mflr·. 
t. 1 l•1 •loru;\o pedia, alnli:i hn pou,.n tem ·O, qno ' 
1 z • 11111 c~a:,ul "' fac 1ldadcs mcnt 11~ dos p .. :. 
qulat.11e <lo seu p:ú• co~1·.nc:·lo que, deliSO ~&tu~o 
r ~~'lrl:ll,,.'1 Sttrr•rc.<: •• smo• Gm rortus:.t1

, te· 
11111 a certeza, O> rosultad08 n 10 • rl 1m IH us !a· 
v .n s.o~ o:i. , 11:S p .<1u-at 

.\ . li 

Auto-ar.a!;se da morle 

O Jornal do REPORTER X 

kvc o ilia• o e« i1 portuuo5. :::\M• cN:~en 
lCm quo ur:. h·,mc:a mw1 a u .rnquilament~." 

Terminado, todo· o• J\lt.'paralivos «Juar-
da a morte not:rn11o minucwoamenle todas 
as sensaçôe~: 10 horas e :?O. - O pu!;o cal· 
mo o Dilo bate mais rapidamente que de 
ordinario; 10 borati n !iO - '(;m V:lfKlr es· 
pesso levanta-se denlro do lJllarto. Começo 
a sentir uma vio!eola clõr do cabeço. Pul· 
so agitado. 10 horas e 40 - Bate111-111e as 
fontes como so as veias qlllzcs~em rotllper. 
Sofro horrivelmedte do l•i;tomago. Oitenta 
pulsações por minuto. 10 hor:ls e ;,o
ApreScntam sn-mc id~it>s c~trauh<1s aQ es· 
pirito. Po.:>30. apena~. rei;pírar. Não irei 
longe. 'ft>nho &111tN"~~ dr) loucun1, 10 
horas e CO minuto~ - Cjua.,i que n?l., po~so 
cscrc-rnr. 'fold::.-se-me :i ,·ista. ~ao su· 1 
punha qu .. c.1~t.i-.:1. tanto a mo1T<:r. 10 ho· 
ras tl 7 ..! - Aqui alguns caracttn•., ill'gl\·cis 
e é tudo. 

Ist-0 ver:1 ·1 1 •oposi'o cltm1 ~t:ºcida 3tr."· 
ro~ r, uescoberto n:;or.i efll Fr:rnçn, e que 
rc::!stou ta111b~·11 tndns a~ impr0><;i'ics da 
asfixia. 

DEUIO NUNES 

' _.,.t~ ""'·]~t~!l-# 
~ 
~~ 
~ 
~ 
~ 

s:mr .. c ;rio~ ' ,;.');" i•'.'.lr 03 porqut'.s da éi... ~ 

' trnlgic.i ca~e.a bdods su cid~,; .A gran1de f. ~~ ,

1 
~P,'~- ~ 

)•Ol'C n agc;n, " sa 1 ft, _;ra\'h . .'\ l'lll rcc OI' tf;: ili as ~ ;;.~ 
d,1'! J•<'rigc1sas dialirurn" 1!0 Cupido o das ' :;_, 
tortuo~idades t'a Yidl'. ~e;.:ur-~c·lhe a elos ~ · !~ "-P 
nc,1rn~tenicos geralmrut.o recrutados t:nLre ~- -· - - - $' 
O!i hi1,cr-civJ!isado:::. r~" ~ 

Os cr.~1Js em esoirito>s sugeslionavr.;i~ te-;; ~ 
ror111'.\111 r,gu:•lnw1;r'· 1€g1Jo. Ha ;iinita uma ;.,:_· A mais variada ;;.. 
uspoci•' de ·'ohte" entro o:; suicida>1. Re- \!i.'- W!!'i 
conlam-i:c C(lrtamente ela exi~-U.ncia craque· ~ colecção de p ELE s ~ 
le e<>lel,re club de Lcndrt~. Entro outras ~ ~ 
pro.;..: ·s, os t><'US a,_~ociarl<:~, quo ri~rten· e:; :;'.) 
clam á mai<> alt.a e..tirpe da 11ob1er.it lon- €; C" • d · ~ 
1lnna, cometiam o semi-enforcamento. En- ~ <iJÓ llG arttigQ epo~1to -~ 
l~~av. m no Jl~~<><:o uma cord:i, projecta.· -. -~ 
vam·fc no espaço e tlcavam "U"penslls du- ff;: ""' 
1 a11t~ un::; scguudos ath que um colabo· llE; 11un 11n1rn1nn "O~ DD j ~ 3g "DHJO ~ 
ra•lor !'C aproximava dele~ com banco, ~ il H llllRll ~U L! ~ !Ili ~1 • p fSt 
afim de apoiarem oR p«:;. .l\cssos scgun· ~ ~ 
rllls e:xpe,imcutavam R maii> violéuLa das ,g;i~m<m'l"n~~m-~~om-~iM~~~ 
cmoçOes. Com inglczes, CJU<' ~no pon· '®'~~ ~- fl.I' W \1\1 
luais, a brincadeira ntlmilc·so. l•:ntre nós -----------------
nno ti ros.;ivel. sem o rbco do banco fiai · 
vador che·,;ar <llUls horas mais tarde. E os 
l]Ue sn su1cid;un por "chiuczi~se ''. are..-a1· 
uu to•Ja a logi,-a conn qt:o procuram ju~ll
tlca•·sc·? Já. em JM,fl um t.a! J1cal. 1:111 
Fran~a . i:o ,,uicidou por m ·" 1le ;1~tíxia 
llQ intuito da <:$tabe:cccr 1.1:> <lct..'l!Jto., 110 so
fnmeuto quo:i a morte, ele,<'\ mam•rn, Ih<' 
po<ic11a pr<WOc.'lr. E, rewu ele num jor
nal 11ue foi encontrado no «JU,lrto :ipoz a 
sua morto: '"Eu pcn~ci quo st•ria uLil fa· 
zcr conhcocr. uo iuter">'C du ~ci<-ncia, 
unais cr.n i os c·fti:t(ls rio a.·1·10 tarJ,omw 
i.obrn o homem". Como úrtl ccrlo inomon· 
lo lhe batessem á. poria, J>c::tl cscr<'ve: 
"Te11ho sido iinpor~urmdo vanu.• ,.,,zl"~ ; 

Üer no p;-o.ximo t:Uir.l?rO do 

.Md !literatura, r.o einema, 

JUST US 
Atacadores elasticos para calçado 

fWYIDADE OE 

JUSTU$, Limitada 

A' v enda nas b.:>:is cas?.s 

r 
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CASA DAS GABARDINES FABRICA DE MOLDURAS E OFICINA DE DOURAD OR 
li!i, Rua de ianta eatarina, 1~8- PORTO 

Grande sortido em casa- SANTOS & IRMÃO, S UC.ºR 
cos de couro, impermea-

veis e gabardines - - FUNDADA FM 1858 

A unica casa no Porto, 
especialisada nestes 

artigos, que não teme 

concorrencia de preços 

Escritorio: Tra11essa de lliçeiras. 1 e 3-PORTO 

Caixilhos estilisados e de fantasia. Especialidade 

em oaixilhos ovaes e etajeres com espelho. 

Restauros, imitações, Decoração e pintura de moveis. 

Deposito de espelhos e oristaes das fabricas 

de SAINT GOBA!r4 : e qual~dades 

Comprando na Casa das Gabardines, 

V. Ex.ª economiza dinheiro 1 
tHeda/ha d'ouro na Exposição Industrial 

Portuguesa 

Tmtes DPfl:fll03 Pon~e ~a Pe~ra 

Todo s os estil os 
antigos e modernos 

&: SC AITVB I Q 

Rua de Santa Catarina • 154 

POR TO 

IM,~l~m~~ 
NOVELA DE 

REPORTER 

X 
Procurem nas boas 

Livrarias 
e Quiosques do Paiz 

Ma~amães, Filílos, L.dª 
_.....,..,..._ 

MADEIRAS ----VIANA do ~AiYR&Q 

MAhJiAS i)E hÃ C n mhol .. , pcu-
i:ia11, pullove r s , 

p oJa iai&o • ing l e :aes, ln,·a s e m iais artJ,;011 de 

ai:a11albo. Tt>m o maior 11or• 

tido e aos melhores p reço• a 

C a misa ria Ser ra 
281

1 
Rua JVlousinbo da Silveira , 281 ... 

1
3ó no .Rapid1> Amerieana Alhiateria Amaral 
Confie -nos todo o seu calçado para 
concerta r. l:.l e aai das nossas méos D& 

completamente truusformado e à C. FERREIRA AMARAL prova de resistencla. Us nosso~ 
concertos soo económicos e a ce r· 
teu de que V. l:.x • encontra 0 seu ~· $ â da 6andelra1 a14 - PORTO 
ca l~ado pronto em dia e hora de 
tormiuados, poupa·lhe ar relias e 

encomodos. Sempre o melhor sortido de fazoo-
16&, ~ua Pasto• i'laQotl, Ili das naclooats e eitraugelras 

PORTO MOVIDADES 

A Def eza das Criancas • • • 
' 

CAH RIO 
117, Batalha, 118 

PORTO 
o lll~cr ni:! a l!llJ"!, li emil.1 
~1 lllt ft. tc'•Urts le f~ 

Bar B'llalha nos baixos do 
l li 11 CAFÉ RIO" 

SltGUROS CONTRA 
INCENOI C 

A SSALTOS 
GRE VES E 
TUMUL.TOS 

GUERRA CIVll. 
REVOL.UÇÃO -·-

UPfll$lllfANTf NO -Tl 
A . F: REIS 

11... 1 ........ O. Hll•IUQVt, +i·r. 
T&'-& f'"ONC t022 

PC>""' TO 

ioio de go1m• e i ilva 
Estabelecimento de Fazendas 

/Vooldades para homem, 
1t creança 

... o Leite da Quinta do Paço PREçosseM coMPETENCIA 
Rua D. i!ntonio Barroco 

6ARCEllOó 
........... ..., ............. ,....., ... ...,.,..._,..,_,_ •:r.an:a...,nml!,.,.11m1m---.. .... B..,,..•m•MM••....,-._. .. =~..-awn•~'*"'~'Ja:llEll&l!nl!Cl!l:!mmtMLllli 
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O VERI)ADEIRO 

e E R E s I T 
Contra a HUMIDADE e SALITRE 

Só 6 ven dido por ~. Bl&imAR, SU~R. 

nn~~ 
~~ri~~ a ua11r 

o Bombas para trasfQgar 
(GAJl.lNTIDA8) 

Sistema "Gaillot'' 

11 11~1 
UILD IODB DE &RID 
Tl!lal!l'ONI! N.• 2 11! 

Ageate geral: 

G ~hER I A DE PA~IS, .\2 - PORTO 
(Cui dado com a s falsificaç& t• ) 

- .._ 
=· 

fabrica de todos os arti~os de arame 

Colchões para todas as camas ée ferro ou 
madeira - Capachos de arame - Rêdc de 
arame para todas as vedações - F abr co 
especial em arame galvanizado em diver-
sas grossuras. . . . . . . .. . . . .. 

José de JVlagalbães 

Rua da Picaria, 2f 

-- l>O~TO 

Cervejaria Chie 
Praça da llatalba n.• 21 

PORTO 
(At ltOO O Clat Alli! d'Om) 

Oepositario unico dos Vinhos 
Eepumosos e t'hampa51ne da Anadia 
Previne os contiumldoreF que tem 
sempre iirande stock em arma
•eA1, atendendo rapidaniente 

todos os pedidos. 
Entreea ao domicilio 

- AGENCIA -
fllCOLAU FERRAZ 

Rua do Loureiro, 80 
PO RTO 

Telqrama&: ~ilfurar 
T.tt!{one, 7b2 

ocupam sem favor 
em todo o mundo 

A parola das Pomadas para calçado 

o primeiro lugar. 

O içam as novidades 
de gravação electri 
ca que acabam de 

chegar 

Representante! Feliciano ~obrai 
e depositarlo l lf. da l'al>rlca, 11-2.•-PORTO Telef.UH 

~~ar11urs Hí~nis e ~u~·Blf 1nti~~~ 
Para o Brazil e Rio da Prata 

PARA CARGA, PASSAGENS E QUAISQUER ESCLARECIMENTOS 
TRATA-SE cor., os AGENTES GERAIS EM PORTUG~l 

RICAR D O LE MO S €omptoir larmm~ J!raaeo-i>orta~ais. &hn?tad1 
Sacnsor de DIOGO JOAQUIM DE /.tA TOS 

Rua Formou, aOTrl.0 - PORTO No PORTO: R.da Alfandega,7,Em LISBOA: Cais do Sodré,32-38 
Ttlef. 2'211, UZ6·C Ttltf. 2292, 229'-C 

GRAMOF ON ES A P R E ST A ~O ES 
QUE ENTREGAMOS no ACTO DA INSCRIÇÃO 

h • • • ... • e lG,tee. 2••on e 30•00 ee• .. •a• 
Fnça a Sllll ~ •• :)::riçao e !:ojo mesmo ~rá nmzlcn em ~ua casa. 

A mais alta sonoridade e pureza de 
som, só com o aparelho . 

-DUheETTO-
qae suplanta tudo até hoje fabrlcado

S t aa d ARMSTRONÇ SIDOELEY 
nua Fernnoc!H Tom2l!lo S."S.t - rOR'l'O 

1 


