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rq• d4 turf$mo. O máif 
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~ 
Grande potencia e elastecidade de 

motor, suavidade e silenciosidade de 

EXPERIMENT1ll-0t 

Piat Vortuguesa S. A .. 

,-.------------------~~ 
O ... 525,. pode ser fornecido com 
culatra especial de snper-compressão 

e duplo carborador. mediante um 

pequeno suplemente. Este dispositivo 

permite-lhe atingir a velocidade àe 
marcha. Travões potentes e eficazes. Palacio da Avenid1, 253 

LISBOA-Tel•fone, 2928 

Carrosserie comoda e l üxuosa, 

!.....---------------------:-~~ 
Café Concerto Primavera - - - --Travessa da Picaria, 28 

O maior Sallo Dane.o& do Po1to. 
Todas as noites novas varh dades 
"solrés" pela "Coupletlsta'' Llna de 

Loscai 
S!RVl~O OE RlSTAURAHH l GABINHES 
ABERTO TODA A NOITE 

Bazar 
Elatro-..fatografi~o 

Rua de Passos Manuel, 12 

1lrtigos 
f otogr aUcos 

R. de Sanh Catarina 122 1 

PORTO··· Te lefone, 1094 

O Sll~~R: 
assaportes 
assagen~ 

RAÇA DA BAT 

REDIO PROP 

f'RTf' 

ALHt, 82 

RIO J 

-
<1j,upau11 

11805 
1 

ara telegrafar 
ara telefonar

rime.ira. casa n o gênero 

130 quilometros Ít b ora. 

-
C e ELHO Olt Cf' STJ\ 

1 
Agente c.f1cia l 

o~corre11t'l• e ou<aportcs para o 
Braz 1, Fr nçe, etc. 

Ven'de pa,Reg~ns para lod3~ as 
cl~ssr~, emb1 rcilntlo ero Leixões 

ou Ll·boa. 
1 Rua Chã, 129-131- PORTO 

Tel<fone aconcla 1412 R•shlencll •872 

S /\BJl t) ellSl ELE) 
O mel?!or produto para tirar oodoas 

PREÇO 1$oo 
Há venda em todas as Drogarias l y [X a Dn•j.,omF" bm1" 
• • , 'Elegante? Na ultima moda? 

EXPERIMENTE E \lE,RA!ll 
SAPATARIA LAGES 

·." R11& S 11to li ltfonso, 20-PORTO --••t .:ê!!J!lll llllllllli. llllillWllUllllllllllllll~lllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllUllllllllllllllll llll~ 
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Rua da Picaris, 27 - Telefo n'3 91 
PORTO 

Uuico importador de arame de uma das nreH1ores fabricas = 
alcm!li; para o fabrico de REDE DE ARAME PARA A ~ 
PROTEvÃO DAS CURVAS DAS ESTHADAS. Rêdes em --

arame paia. vedações de terrenos, jaulas, etc, etc. I 

A 

"v . "i, ~;: 
. ~.:.; 

MARCA REGISTADA 

FABRICA DE COLCHÕ ES DE ARAME 
Uuico fabricante do capacho met.nlico IDEAL 

(Ultima palana em capachos metalicos) 
PATENTE REGISTADA 

1 

1' 
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VIANA DO ·CASTELO . ~ 
SEN0~A~~:.n'.\;~' ~ ~:N1,1 ;;I 

N~nhuma proviocia portug,ueza C!loserva tanto as suas 
tradições, ao mesmo tempo que e'°oluciona e ~ moderl!i· 
za, romo o Miuho. As suas Íl'Stas sAo uma apoteose de 
coloritlas, ou all'gr1a, de saboroso enciintan.ento. Mas as 
de Viana do Cai.tl'lo foram sempre ús muis compl"tas, 
as mais animadas, as mais concorriilc11t As de el>te ano 
basta passar um llg"iro olhar pelos pr1•gramas ultra· 
passam em interesse, variedade e originalidudc as ant<-
riores. De todos os pontos do pa1r., e mais Lalvtz do 
sul que do norte, visto que para ;rs do ~111 ns fi;stas nii· 
nbotas teem um vivo sabor de exotismo. Mi preparam l(j!i· ~ 
gas caravanas de romeircs para estes dias de pequeno pa-
raizo terr~stie, passado eu tre folguedos ile lodo o geoero 
e no meio de um sce1111riJ nat1tral. que e d"S mais __ · 
bélos da Peniosula. O "Reporter X '. qu.: prcpa1a Ullla 
curiosa e original reportagem para estds r ... stas oferece·s~, 
com entusiasmo, aos seos leitores, para servir de mediâ·. =-

neiro, entre el1is e a comisã.o organisBilora -
ilas citailas festas. 
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ilomet.U ~ F a.doa ..lo Dia 
O d . d q"a11rio condena a morte 11111 desgraçado ~· preço a VI a com familía-"'Jllnda entregar a esta ama " 

quantia g11e "ia entre 100 e 1500 rio· humana lars. E saberi'I os sMhores a qne obedece 
esta variante t Ao ,qran do crime qne ele Semandrio de !/ra11des 1ep.1rtagC11s 8 ~e 1 

Paalo Freire pergan- -~ cometeu... Rock1feler segurou a SR~ c1 ilica a J.1dos o.~ ac.intec11n.·11tos ª!!' sat10 
/ou: • O castigo a dar ao carcassa oss11da e merionha por cem m1· . "·. ·. nais de Po1 Jug11I e Es1ra11ge1r.> . ·::. 

lltDes ... A esposa rio <J"imico japones Dr. 
ehaoffeor da camionette Ma/ukit, victima de um acidente nos l!.· 
q118 esma,qo11 contra o as· boratorios do Estado, exigiu "ma indem· 

Sai aos sábat1os e é posl<> ã venda 
simultaneamente cm todo <• pai2 

/alio esse jornalista de nisaç4o eqnioalenle a riois mil co11tos; e o 
genio <J"e era Mager Gar- Estado-pagou-a ... A lei Japonesa é riqo- Dll\fClOR: 
'ç"A po"e ser 1"gnal ao BEl'NU.DO P.EBRtt;JRA (Report· r X) 

rw - "' .. rosa e generosa a este respeito .•. Mas ~ 
que atropela um pansita esse mesmo acidente que matou o ouimico, 
qualquerdasruas?• Oreio h d " nue existem leis nRe ori- fulminou nm oel o cego e an ro;oso gue, 
:r 2 cicero11ario pela filha unica, se acercara 
entam a antropometria do laooratorio a cumprir um recario ; e o 

Director·gereote, Adnoinistrador e ?:dilor: 
A nselo:;:de A7.evedo .Feneh a 

Chefe d1 R.!dac;ã<> : 
lllarlo Domln"oe 8 

da ~u!pa pelo valor do Estado indemnisou a filha do oe/110 com 
pre1u1zo causado. Ne~te . • uma soma equival.mte a quinhentos escn· Proprie.lad-! unica de Aogelo e Reinal:lu fcrrcir 1 

caso nao se trata de casl1,qo, mas sim 1le eslp- dtJ 1 gneses 
ôelecer a indemnisaç4o; e para se fixar esta~ s por u · · · * 
pelo calor do jomalisla ronbado á colecti- • • 
vidade era preciso exigir ao c11lpado qne O preço da vida humana 1 s: tao por~· 
nos snlJstiltlisse o morto ill1stre escreve11rio ca coisa, lllo ponca coisa que amda. llo Je 
L'Om a sua gran-eloqnencia lJrill1anlissima~ se preveem guerras onde morrerllo 1111lMes 
aqueles seus artigos q11e eram a c.Jfarse- de inoce11tes .• • -R. X. 
lheaa• em prosa-como dizia Ma11oel Gai· A d" d a 
maraes. Ora ll~Stas co11diçDes a indem11i· trage 'ª a seman 
saçllo torna-se impa~vel. · · Um /ail dicers de trez linhas, a mais 

• • insignificante noticia do diarismo. Mal se 
Se soo o ponto de cista huma1to todas leu tão assombreada vinha entre uma DOVJ· 

as vidas sao ignalme11le respeilav3is, pu- dade de Paris e um reMo de foot-lJa/J .. . 
te11çam a reis oa a mend~qos, a ricos 011 o Grime de Santo . Tirso-daquele homem 
a pobre$, a mulheres belas 011 aleijadas, qoe ·matou o filhinho pequeno com ágoa 
--socialme11te a escala, é variarlissi111.a; forte ..• Porque? Sabeis qoe razão le· 
c1m rio aero- 11alidade aM ao «senitl1» do vou esse extra-homem ao seu crime? E' 
ca/fJr. Mismo no roda pi vulgar a vida dnm que 0 petiz ocupava delll&siado tempo á 
simples op1rdrio qae sustenta Ioda a /a· mãe; não a deixan. trabalhar t.&nto quanto 
mil ia com os sens bra'ços vale tantas veses ele, marido, lhe exigia ... 
rio que mais a do ricaço, solleirao, illaclioo Senhores! Não sei se sois paes- mas 
e egoislâ, g11a11tas silo as vidas que aquele sei iue 8 ,is home:::.' 
opsrario ma11tem com a saa. E voando pa· J .:;abeis como inverosímil.mente elastica é 
ra as elites veremos que a tabela de preço a angustia. humana de um pai que vê de 
aa oida de um Mnlem que nas artes ou subito, um filho a. adoecer. . . O traquina 
nas scieiicias basca 11ovos paraísos para amodorra; os olhitos inquietos tornam-se 
os seus semelha11tes comõ os mineiros, sonolentos e tristes; chora num pranto, 
pre/11ra11do o vtnlre da terra, lhe arran
cam diamantes nlla pode nivelar-se ao de 
1w1 vulgar tralJalhadoi. soldado raso do 
gra11de exercito, /acilmente suostitaivel. 

• • • 
ln/elizme11te nao se pensa, de uma for· 

ma prdtica, 11a de/esa e.ccepcio11al dessas 
uidas ímpares, das vidas cuja morte é 111n 
prejaiso ruinoso para a Hu111a11idade. Se 
Pdsleur tivesse morrido aos 20 anos, pi
c:zrio de balas, 11n111a g1ierra q11atq11er
qua11tos mi/Mes de uidas que as s11as des· 
cobertas scie11t1fit;as ~ouparam e hao de 
poupar pelos séculos 'tira; 11llo se leriam 
perdiiVJ com a sua? e a carroça q11e des· 
l!oçon o corpo escanzelado de 011rie, 11a 
Aoe11ida da Opera, tivesse passado um 
po11co depois-01i a11tes; se a vida do 
f/escoóridor rio radium gozasse drm1a de
/'eea excepcional e permanente- qua11tos 
millzlJes de uidas 11/Jo teriam sido arran· 
cadas áa morte, graças l}s descobertas que 
Carie 1160 f8s por ter sirio morto por uma 
,·arroça f 

* * * Quanto vali 11111a vida h?mana? 1'a11lo 
e MI yoa~I .A Ili,"°' 6_~UllÚIH 

O pref111or dl1trahldo (que saiu para dar um 
passeio ao clo)-fstou a aentir uns pingos na 

cabefl,., Se calhar vae cbovtr. apeear de 
ett-1 aol 

Rtdtup!o, At/JtUn/Wae,do, Pal:lidaatú • Otki 111s 

Rodo, 3 (Tel.: Triml. :604) Lisboa 
C1ncela Velha. 39 ( 1 t i. : JOS8) P,rro 

PRl'ÇOS D\M ~~,.·~~~ 
~ -
3 mezes-série de 12 numeros-F.:;c. 11$50 
6 " - " " 25 " -E~~. ?2$50 
12 " " " 52 -fsc. H$SO 

suave sPm imperttnencia; a cabf' ' escal
da... O ml•dico franze. o sob1 'lllh.'\·: 
Perde-se a. primeira. nottl- nurri.~ v1g1.a 
aflitiva numa inquiet11,ão t1l' t.vdtis 
os mi~utos l' a todos os I ;et~xto':l, 
porque ('Strebu}i.a, porque 11ão .H· movJ~ 
porque empalidel e, porgue está at.11p1eado .. 
Na manhã s~guinte, pior; o inecfü~1 mono
silaba. vsgamente uma ameaça. . . ,\ clo.r, & 

dor imensa cresce para ai< m do previsto 
nas leis humanas.. . . . 

E Sljam pobres ou mili~1ull'l•!S1 rico'l 
são todos pela largueza, c.•n que es
banjam o dinheiro q11e se pcii me ou qnc 
se não possue; pobres são t;.1.10~; por_4ue 
nenhuma fortuna che~a para salvar o filho 
qtltl agoniza irremed1avelmentP,... To· los 
os medicos da nossa . terra não h~st.am: 
Queríamos mais, quer1amo~ os ~'.ll·~~·s d~ 
todos os paizes.. . ~oda a. fras,.1111 .. da'! 
farmacias nos parece pouca-co1Go ieme·· 
d.io salvador ... E sendo-se ateu. r.l ;a •se; e 
sendo-se crente, blàsfema-se. · · . 

Senhores! "E ha um pai que vel m.iu.n_a
mente premedita.damente, adoeco o fi to. e 
assis~ a agonia; e perd~-o; ~ v,.~-o m li rer 
com alegria de quem trmnf~. Enquan o cs 
outros buscam uma droga milagrosa, L vi;
lhe ele vl'neno; emquanto os outros s11ph
cam a vi•la.-anciava ele a morte; enq1a~
to os outros choram num desespero ~u'{i
mo-ele gargalb:tva, louco de entu:>1a~ m~. " 
E não era preferivel oh! Supremo Sen~or oe 
todas as Yidas--que fossem dess~ pm.1 ~
dos os filhos que se perdem·~.,.. _ . 

Senhores . . . Tenho dois filhos; e h11 
muitos- anos per~j uma filha, tão pe<:ueni
na ainda·-·Seis mezes apenlla-j'ttlmo " 
meio de cnrne rosadã. e leit.osa ... Uma n•a · 
nhã aco1dou febril; à tarde fechava 03 
olhos para sempre . .. Foi ha muitos HJ·OS 
- e ainda hoje a perco na dôr de penrnr 
que não a tenho! Senhores: E aquele homrm 
matou o füho.- R. X. 



T. S. F. . . I •, 1 o posto receptor q11e 
lleporter X> i11atalo11 para interceptar 
dos os cradios• cocliicllados pelos cnf és, 

egredad<>s pe os ca11/os da cidade, bi:1bi· 
•otad<>s pelos sa{IJes. pelo$ bastidores . .. 

d aqui o potin jor11alistico, o boato cor 
, rosa •.. ou d6 c8r da /i11/fJ da Clli11a, 
~ilaoa·a11 a picar d'o.:t(qmio a gente de 
realro ... Era o « Retro11 Preto• .. . • 1'. S. 
' ... .I. /a11 com retroz preto 011 potins 
, Iodas as classes-da Jituat11ra, do 
11111danismo, da impre11sa1 dos cinemas, 
te . .te ... 

,.p, .. 
/ . 
/}.~ . ' 

~\'-. .. ~'-" • -,;'>~· 

Arrl emd11 
prandes 
f · rtun t 

pl rtu uez as 

O mru •rrfeo X clronava-me 
elo Interior conventual dk Mese• 
cordla da cld. de de V .. . do, .• 

Como t cancterl•tlco no MI· 
bo1 ao longo daa paredr,., h.vla 
111 e.tendal de quadros com 01 
cnemerltoa mala ou menos brad· 
!ilrot, olcograf1co•, cromo·tlp~ 
raflcos, berrante• 01 ro.tos enfel· 
tdo• por matacõea peludos, paa• 
l·plõlhoe ou mo•c:a•; aobrecasac:as 
~1ene1, comead11 de confeli.m, 

mAo dlrt lta, fal1cando anela. 
'palmada sobre a colxa roliça. 

0 Ve aqutlâ-dl11e·me, 1beCO· 
mdo a vos e dl1parando o Indica• 
iir para um retratado obe1to, 
om o• bicoa do colarinho e1pe· 
1dot noa mat.icõea e 01 cabelos 
rrlçadot.-A minha 1anta velb,,. 
lt mie de minha mae, conhcceu·o 
ln menina e oi paea contavam· 
1e mala tarde a biografia, repe· 
ela por todo1 oa comtemporaneo1. 

"E e•te c:avalbelro reapcltavel 
'lenemerlto, homenoeeado •extra 
pu~mulo• com o Jogar de honra 
Hta galerl• er• o "Jerlquelro" 
e ... V. de e. (como o apodavam OI 
1Dpreaarlot do correio conduzido 
o dõno doa burricos e das mi.:· 
11 acaravanadae em recula e 
uladoa por moço1, correaponden· 
la e mercadorias) 

"01 aaealtos ª°' correios e ao• 
~loreJ deuea comboio• humano 
. qaadrupedes, que eram o p1o 
oaso da epoca, amludanm se nu· 
~· frequencla quast meneai, a 
~rtlr de certo ano e at~ li mortt 
tHe ~.1110 rn.1110 Senhor ~ue •li 
Jt•, 1em que 1e pode11e nunca 
prpreender 01 bandido• em fia· 
tante, 

n• par,.,tcn : n ttn nn,..,.. alf"'lrfo o e 
do nlro sorvi to do• bahu• d., cor· 
rei" ... 

E o m•o •mlen X oronu~
c 'ou n ,.,,,..u f\Uvidn UfT" nnm• OU"' 
""'" dt- Xflu 2~n'\.-n ao• i"" r'cn• evr-«"a 
A~~. "n 11A 14 •('•? M•• f'T 1 
O,.. b•le repnrt' 11•m '' , .. ,.,.,,.~ 
fortuna~ poriucuesas. multo breve. 

A Um grande aotor 
~ portuguez ••• 

extra de o i n e m a 

A vaidade em ertlatas, me1mo 
001 Inteligente• atinge ,oor vuee 
tais proporçõe1 de 11randeza que 
or. lmbecilhe. o ac:tor Z .•. e.ta tão 
conveocldo que ~ o maior actor 
do mundo oue um dia resolveu : 
a Vou fazer cinema>. E onunclou: uZ 
parte J>ora Hollywood (-uponhamos 
que~ H<>llywood .. . ) para Iniciar 
a carreira clnema1ogr61icu. Chtl(OU 
a Hollywood Instalou se no hotel 
e ficou esperando. Estava por tal 
forma Intoxicado pela utopia de 
1ua vaidade que ettava ctrto de 
que todos 01 •metteuru viriam 
em bicha aupllcar·lhe que aceitasse 
um daquele• cootracto• a a la yan• 
kee• que se Inventam naa revlsta1 
de cinema •. • Paasou um dia, uma 
aemaoa e um mtlt,. , Nlncuem ·o 
procurava 1 Ele não percebia o que 
podia ser aquilo •. , Dar·ae·bla o 
cuo que nao ~oubeuem que ele 
tinha cbl'gado? Foi então, como 
quem não quer a cousa, apr<txl· 
mando·se .• , Apre1entaram·lhe um 
reall1ador .. . Este, multo preocu· 
pado, íaudou·o, laconlco. Maior eur· 
preZA para z ... E disse lhe: •Eu 
sou z,,, •-•Ah sim?• •.. "0 actor 
z-uPerf,.hamentPl•-•Sou o gran· 
de 1ctor Z 111·-E Z pronun lave 
a ultima frue, tremulo ji de mau 
g~nlo. O realleador entlc, 1tmpre 
preocupado, respondeu-lhe. aNlo 
conheço, maa como tem boa :pa· 
rencla pouo mete·lo oa flh que 
catou fazendo. Venha amanhã.• z 
nAo percebeu bem e foi. Foi e ... 

(Ih 1""•"u•lln1-nu,.nch U!>"ton 
•f'• •c'>•ht 'n rnt-.• n fn •ll"r <fe 
r" lh .. "" rh•m~sa:n" cnmn prf'lU· 
11f,. "" º"'" rn• f ·r,.ncle f''t' rou .. 111•· 
C"U' i.:e-.- r l,,..pu1.-••,.. P •Ulll ccif"""C'"• 
tntrPtr•m·'h" um1 f.rtle "" •nnll~" 
mAn• ,,, ~rf""'""""""' nu..... eruon de 
~o.,.,o•r••• 1 o orh•f' z nb1•cl• •'· 
trrctn•n ,. '"rt"s nlcn. C"'"'º f'm cu. 
na..,bull•"'O 1 o\n •oenhar •e livre 
cnr,..u ,,~ ho•"I f•z as roelas e re· 
gre•~"U o Portu1t•f. 

El• um eol•ntllo rio vflla do 
eclor Z Que 6 lnl'dllo. 'Ele juleav&· 
•O 1tuard•llo nn •f'l!rl'tto li• ~ua ai· 
"'ª", )(,a, lnfellz..,ente neue •tU· 
dlo e1tava o lrmlo do ... 

• A. de T. 

i~~I ·; ~ 
Um 

• d o. 11 a r • 

-King • 

falava-se da Russla e da llte· 
ratura bokhevi~ta numa me2a pre· 
sidida por um doll~r·king do Porto 
(velho ricaço e velhaco, arbitro da 
indu~trla graças a toda a cesta de 
maoobras durante a guerra) e va· 
rios pseudos Intelectuais que teem 
a mls~Ao de o adularem e de o <'i· 
vtrtir<"m, como bnbos, a tantas re· 
feições p.>r mez. O ricaç" ouviu em 
silcocio, a polemica, subido atalhou 
a com ••li peqiunta: 

-Que lingua se fala na Russla? 
E o alemão, nêo t verdade, ou é 
mesmo o "russio"? 

R a d o 

Mundano 

Olhos nrgros pcstanul1o•, á 
.ta Goyi ;• bandó1·t;nta·da·Chlna, 
â espanhola; eleganclo de baule· 
vard ; lnfalivel no Th·oll; o lrmâO 

"Mu houve depois um moço 
úe tagarelou deacobrlodo o en· 
enho da martlngala. O Jerlquelro 
'lava associado aos aalteadore1; 
f• ele quem 1e ro!.lbava a ai 
'1>Prlo dividindo o modm com 01 
uadrflhelros-delxando uma for· 
ana quantlosa, de Conde de Mon· 
1 Crúto .. Da prenhez doa seu• 
ofru Irromperam em forma de 
lgadoe vario•, vtrba1 lmoortan· 
li para obra• de caridade 1en· 
o • MC6erlcordla romtemplada ... 
pglcameote este Raflea antigo, 
!enttjollando poetumamente a sua 
areola de honrado, entronlsou·•e 
a fmportalidade. E 01 1eua dei· 
tndeatea comparulbam de ambo• 

. , . é um prazer delici~so e até ~igienico-depois das 
reft>ições-mas é preciso ·que seJa café. E... café, 
café· café de toda a confü1nça, com mais de um secu
lo de honradas e gloriosas tradições-só na cua 
Cristina, Rua Sá. da Bandeira, 401-Porto. 

b••f'u·•e f'm llneln. 1hul1 •la "r• 
~rl•,.fra onrQuf' a tfnh•m ofe,.d do; 
um• r"•Dnola •Ua A uma g•bntrrla 
d" <"f'r•n f"vrm •rl•lrnr••• tlur•"le 
º'"' b•ll" of••f'rHo no P -lorfo d'>• 
T.,. "•u.the fama de mulher de 
~t1pfr1tn ••• 

H • !>nuca• •e,..ana•. nm vf'lbo 
O 1lx t• f•r 1u,.u11dnr lia Brpzllelra 
tfn Chia-lo "ncontrou o m•rMo : .n, ..... e n•raben~, meu vrlbn •.• 
Snu par 1 Fula~a d•u.mr um fllbo 
-e que olmnolhn 1 Ua> raoe11An 1 
Mlnutno ""pois um t), Juen do m"I· 
mo Chlatlo "'2'"d•va •" m,.amo 
velho Qnlxo•e•. S•h"•? Fubna te· 
V" um 1ilho m"u 1 •No dia •egulnte 
- um ~ejtunt!o tenorlo lll••f' eo 
mesmo cvff'UJ: 111•r~oo•-"Col.ul1 
tu ou!! Fulana diz que o filho ~ 
meul". N""'ª noite Ct>nlldente dos 
amores clande•tlno• foi cu~orlr o 
ePU dever prorocolar. vlaltando o 
dlto•o roal P"'º feliz ecoolecll 
mento. Fulen a etfeve 1 ó em ca!a 
o marido Hlre. •Ouve meu que· 
rido aml110- niurmurou ela fecbao• 
do a porta da aala. Tenho uma 
grav,.. noticia a dar te,., 

•]'sei o que ~-atalhou o ve· 
lho QulJ:ote.-Mat alo achas que 
quatro pais para um filho-~ um 
pouco exagrrado ?• 

Foi o proprlo confidente que.UI 
o contru a uma roda de 1ml1tos em 
que estavam o jornalista Eduardo 
F ... ; o dramaturgo V ... e o 

F.G. 

As 

"Pechlno hu" 

Está agora em moda cm certo 
comercio,:omo dereza contra a cri· 
se, o sistema das preslaçoes sema· 
nais e ·boous, Era uma formula in · 
teressante para os que querendo 
comprar, luctam com dificuldades 
monetari 1s e para os que querendo 
vender, luctam com falta de com· 
pradores. Mas como sucede sempre 
oo nosso p,11iz, a~ boas iniciativas 
são aleij das, mal crescem, por cau 
sa dos des•ntstos. Jlluitas casas 
cumprem rigorosamente os seus de• 
vere!: outras armam ciladas deolro 
da lei· outras .•• nem com a lega· 
\idade 

0

se preocupam. E' um assunto 
que merece reportagem e'pedal, 
uma repor1agem em bom tecido in· 
gle.i ••. 

f reporter X 



·quarfõi o momenlo mai1, 
'"'' ' mocionante da rua v 
' o á$$á$$fnáío d• Cátlo$ dá Káfá 

de Roeha Martin• 

A Ta.AGIDIA DI BAa.Cll,Olf A 
•e Be••rterX 

• Qaal foi o momento mais e111ocio11a11te da sna oida•f Esta pergrmta qae Reporter X dirigiu a odrias pessoas de catego. 
rias soçiais dioersas, da profissaes diosrsas, d8 profissbes di/ere11tes e mentalidadea opoatas, oõteoe um resultado i11esperarJq, 
com aspectos de fosdilismo interessantss, que leem o cond/JQ de pdr os nossos leilore1 em contacto com a oida se11timental dos 
nossos entreoistados. Oa episddios que estes nos reoelaram, e qus nóa, nm pouco ir.diacre/os, colocamos soo o laminoso foco 
da pul;licidade, sllo capitulas soltos da grande nocela que 8, em ngra, a oida emocional de cada am, a oida de l'JrJqs nós, que 
somos /orçados a escreci-la com a Jillta amarga dJ noSla Mr, com oa oiõra~es rJq "ºª'ºespírito, as pnlsa~es do !losso co
raçllo, as lágrimas <kJs IU)ssos ollzos e atl, por oe1ss1 com o ridlcnlo dos nossos acloa qas, por 11r11H ridlc11lo,, 1'40 deiJtaM 

L enlr1la111M de ur no frmdo 1.l:/raordi111Jriame11te hamauos e tr1Jgico1.- Marlo Domingues. 

C:. '-Qual foi: o momento mais emocionaote da 
sua vida? 
llra Esta pergunta feita io~aperadamentea Rocha 
Martins, a melo de uma conversa dcsculdosa, dei· 
xou o ilustre escritor e )ornllista um pouco heai· 
tantf. A expressão do ~eu rosto pa•sou de s >rri· 
dente a sério e, atravfz: dcss• !leriedadc, nós ti· 
vemos a im11ressao de que os nossos olhos seguiam 
o &l!U pensamtnto correndo veloz: pela sua gran
de al:n1 de lutador, plena de episódios cmocio. 
nante .. , de scenas dramáticas-que tantas há na 
sua •Ilia - de quadros tristes, soturno•, alguns de
les mAnthados de sangue. Rricha Martins tem 
visto muito durante a sua vidcl jornali,tica e po· 
lltlca Intensa. 

-Fxeluindo a morte de minha Mãe-disse o 
autnr de •D. Carlos•-<> momento mais emocio
nantt', que n ais me tivesse ch,..cado, hesito em 
c•et•lher para lho contar porque por muitos te· 
nho p11s•ado. 

C(lnctntrou ~ om ln•tante. E qudsi de súbi
to, as pola vra · brotAndo lhe tios láhios 1trret ata· 
damente, Roch• Manin• txdamoo: 

- 4 ~cena que mai• me oom,.,veu em t da a 
minha vida foi a dn a~sas•in•t" d" C.rlos da Maia. 
pelo 19 rle Outubrn. C11uSr•u-me um• impr.-s~Ao 
tl • orofuncl3, u a intima "esorl,.ntac;llo tào irran· 
d,., que difidlmente a• ~ei expd11olr p• 1~ palavra. 
Foi como St' tiv~ drs .b-•do qu •lqu~r cou•li 
dentro de mlml .•.. Q Julio, um c-mp egado da 
l1npren11a Nacional, )A {dlecldo, coit.dn, que 1t«)• 
rava !>"rto d• minha c~sa, f que me dru • no' j. 
d.de. Bateu-me ll port;, e tmuxr-me a notici.t da 
mnrte do Gnnj •. do Mach•do Santo ... de 1ant •s 
ardir s e do Maia O nome d~·te, porê111, cit.do 
entre tantos outro' nomes que t •nt · me i:npres 
alnn•v-.111, ddxou me asson braco. Eu tra a11.i~u 
de in(And 1 de C•rlos dA MalA hrínr •mos ª"s sol· 
d•d· s am· os, na nossa manlut<e. Eramos como 
dois lrmloo•. 

A evc c•c;Ao do amigo transtornav• o rnsto 
does~• lt'>r, qu· um~ né•oa de tri•tez:a ensom· 
brBvll . Nao 1iv~ mo11 coral[Cm de interr<>mprr 
aquela emoção $Íncera. Ocixamo lo expandir·se 
à vontattc, respeit~ndo ll sua dõr 

-Eramos muito amigos. Quatro dia• antes 
da sua morte ~stivera ele no n•cu escrilório, no 
•A. B. C.•. Ainda o utou vendo, •. Foi-me pe· 
dõr para publicar o retraio e uma noticia amãvel 
86bre o dr S acadura, o médiro part~iro que lhe 
•lvara a e•posa e um filhinho P<'queoo. •V"i 
1maohl mais o Joio Tamagmoi 1 minha casa to· 
mar chá para veres o •r .. paz•, pecliu-me lle. 
Nao fomos, nem eu nem o Tamagnini, porque 
no• demoramos ambos ao jantar e fez: se tude. 
Iriamns para outra vez. Mal pensua eu que es· 
se outra vez era para vê-lo sem vida, estendido 
no calxao, morto traiçoeir. mcnte. 

Após uma lig~ ira pausa, Rocha Martins, a 
dura face contr11ida como mascara modelada em 
_bronze:.. coovenou em velada voz: 

-roi ê5'C o momento maiJ cmocloQfDte da 
minha vida. 

r_.porter X 

•l!U nem sei como voei- aquilo foi voar, 
com certeza-até sua caia. HA lacunas na minha 
memória sõbre êssc iostan te doloroso. Recordo 
perfeitamente certas frases, certos pequeooa epi· 
sódios, outros apagaram·ae, esvairam ·se como ac 
oao os tivesse visto aem ouvido. Lembro me de 
que, de repent~, esta•ajunto do caido Al1urm, 
que não sei quem foi, colocou me nos br•Ç09 o 
pequenito, o filho d!sso ioolvidavrl amiao. A 
creança chorava e eu chorava com ela ••• D. Ber• 
ta, a mac do pequenito, prê~a de um extraordi· 
nãrlo nervosismo, chora vii, rndign ·da comigo, co• 
mo se eu fosse reu de um crime 1mperdu~vel: 
«AI tem a creaoç1! ... V<'ji-a aitora, já r:iue nao 
quiz: vir •t la e ... quaoto o pai foi vivo•I E eu sen· 
tia um remorso intimo onorme, ante aquele ca· 

daver mutilado, como se a mioba falta ao convit! 
daquela noute, fosse uma monstruosidadd Sce 
na horrível. De sllbito, entro • .Manuel Maria Coe; 
lho. D. Berta iocrepou•o com viol~ncia. Ao11u1 
tiado, Coelho vo\tou·se para mim, em voz del•s 
tima. e disse-me: •Rocha Marfins, isto' borrivc 
Você vem tabe que cu olo ltnho culpa•l Nlo" 
como me tiraram a criança doa braços. Arrast 
o coronel Coelho para a rua. Cá fora, Cunh 
leal o pescoço entrapado, exclamou, ao ver·m 
naquela companhia: •Ainda acompaohas com 
ee homem•I Foram horríveis aquelas scenas, ca 
da uma oDedccendo a um senllmento · diverllO 
um nervosismo estranho impulsionando 01 nos 
aos acto •. E a visto peraistentc do cada ver dt 
aniigo aote os meus olho• ..• 

f"" eMeua amigos, ÍOI e1Se 
entre tantot, o moment• 
mais feliz da roinha •ida• C 

tRocba Martins mergu 
lhou em um profundo 1iléo 
cio c o olhar benigno, fi;11 
n1quelea quadros trAaic:o; 
para sempre gravados na 1u: 
ulma. 

Mado Dominau~ 

Uma pagina dt 
Memorias do Reporter X:-' 

"-Estabeleceu ae entlo um "corp à corp" entre os dola-11111 
tio eatetJco.,." 

Slo trez horas da ma 
nha. 3~1 11n1an1Jã o -... Repor· 
ter X', o ju, nal que f.,i, acrr 
du' ida 1u•nlluma, um eh<> 
qur el •ctrico, um choque dt 
estranhas e moderna• emo 
çoes para o noss' publicc 
leitor Na n ssa sala de re
d~çao vive-•e uma hnra fe· 
br il 11m1 hora de expresso 
vertigi,.ooo, umli hora a cor
rer, a foi?ir sobre os "rails., 
do1 linguados. Os estranh08, 
a1 vhit&S amigas e os eter· 
nos sapos dHs redaçoes, que 
nos enxameiam a s~la, pulu· 
Iam em torno das mua1. 
Trab1lb1mos sob uma tem· 
pestade dc: vozea. AIJ, discu · 
te IC cinema americano feia· 
do e eflrma se, num de• 
prendlmento com sabor a 
''biague", que a Clara Bow 
é muda ... ; mais al11 entre 
ouvens de fumo cios e1garros, 
discute-se o ultimo livro de 
Antonio Ferro; mais alem, 
uma poeJisa, velha, 1em ta: 
lento e com uma vaidade 

~) 
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A "'ª' -M, • D1U$. tl4 ONÚ 1 lrorun l$S4$ roupas? 
Os nu•dJI -A n1,.,.,,,,,. mam 1Sln~) .. f!11al'll'am1>-IM;ll4 

"""" sob'• IJll" / .m:.s. 

s:m limite e sem vergonha pedia. a uni nosso 
c1m rada que abra um_. secção p >Clica "·" nosso 
j-•rnal, e lhe publique u n souéto. Pobres1 1hal é 
1110 vdha, tào vchinha, que desconh ~<'e que 
vivemo~ no seculo da vertigem, no século da 
pl'O,a? Ne~tc instante l<cinaldo 1"trrcira, o •Re· 
P'rtc1 X•, accrca·m! e 1liz: 

-Quero mais uma pa~lna tua para es· 
te numtlro do jornal.-Mira, ofegante, o 
rdogio, e contiona:-Pedala a toa imagina· 
çào. Descobre, esc1eve ... Drntro. de de~ 
niinutos, quero que me dez o artigo para 
essa ragina. 

Onço, surpreendido e deslumbrado, es
te- homem vertigem, este mestre do jorna· 
Jismo dos nosso:i dias, da reportagem apres
sa•lo. e1Jotiva1 moderna, que descobria o 
s~~rMo de vence~ o ten1p~ com a quanti
dade dos seus artigos, e mt1,rrogo-n1e so
bro a SUi\ ordem. 

Qu.Ll f.ii o momento 01ais emocionan
t.e da tua vida? 

Reinaldo olha-me com um sorriso inte· 
ligente. Compreendeu a arm.idilha... Dez 
minutos dào·se, certamente, n um orador 
rara fazer um dis~urso que possa ser emol· 
óu1ado numa p1g1oa, mas nilo para escre
,·er um al'tigo que caiba no mesmo caixi-
1110 .•. A frase qu~ o nosso jornal está di· 
1i1:indo ·aCls ~raudes homens, tomo-a eu 
para lh'a desfüchal'. 

. Qual foi o momento mais emocionan
te da tua vida?-repito-lhe, enquanto ele 
mo fita com os seus olhos 1:beios de pro
fuudidaole e de al1.1gria. Vê lál. . . Respon
de d~pressa.. . . Deste-me a migalha. de 
dca minutos ... Se eu d1egar atrazado, 
nào to pC1des queixar de ruim ... 

Reinaldo, que se voltvu par.1 deot~o de 
si proprio1 á procura da respost:l que tem 
de wc d;n1 responde, do um jacto1 á minha 
iot('rr.>g1ção: 

-Os capitu!.~s de emoção da minha 
vida i11t'.ma, tão rxagerada pela fatalidade 
col'tO Jlrl\•s meus proprios nervos, só per
tecam á:1 minhas iesilusões, á minha dõr e 
á riinl1a Ac:1<1emi•\ a ft\!l'A! Da minha Vi· 
d, e !+· lt-:,1.:>naL e.:ord•J 11111 es ,ui~ilio Ppi
sóJio .• .' a 1:1ais !>arado.x1ol lias olesilufões. 

•Ouve, meu caro Guedes de Amorim, • vida ..• A scena continuava nttin desenro· 
meu irmão desta estrada dificil .que é o lar tragico. Eu vi. . . Ela. teve um gesto 
jornalismo: Era. a primeira vez que eu es· brusco; desa.pareceu e respondeu. . . Eh11 
tava em Barcelolll\- a cidade mais cosmo- entào, que nos seus dêdos afusetados surge 
polita e mais folhetinesca da Europa. Era uma pequenina pistola. Ele, avança, rapido, 
na epoca da espiona.g-:m, da alta escro- dominador, e entre os dois, troca-se um 
querie, da orgia sem fim e sem tregaa.. Vi- corps a corps tào estetico, tão plastico, 
viam 300 •Cabarets• e os •tranvi&l>• cir· como se fosse uma scena maravilhosa par& 
colavam toda a noite. Os burguezes mais um filme ... Setin-me escravo do dever ... 
pacatos eram dominados pelo ambiente... Se era eu o causador daquela scena-devia -
De quarto em quarto de hora esta.lava um compartilhar dela. Corri pelos corredores. 
petardo, gritava uma pistola, cometia-se Bati, murros estrepitosos, até a porta abrir 
um crime ... Policias, arna.squista.s, cor- a sua bõca ... Quiz repetir a frase napo
dões de espionagem, assassinos, coofun· leonica que estudara .•. Mas ao ver a cal
diam-se. Depois, roda.va, tentiidor, o ouro, ma deles e ... ao ver, sobretudo, um ter
flor:cia o amor, esta.'ava o •champagne,., ceiro personagem que empunhava nntn 
vibravam as orquestras, rodavam os pares manuscritro-nma segunda e grande emo-
e as fichas das ·'croopiers,,. Cbegou, final· çào se me apoderou da almat. . . E'nm 
mente, a pagina de grande emoção _da mi· artistas dama "troap~" polaca qoe estava 
oba vida. No meu hotel, estava uma mnlher no EI Durado e ens,1avam um dramalhão 
"vamp", mulher cartaz, mulher romtnce do sêa repo1torio, com a chefia do ensaia
que se fixou, demoradamente, no meu olhar dor ... E, desde essa noite, nunca m'ai~ 
dos vinte anos ... Um rapaz suspeito, fa- acreditei em mulheres ''vamps" ... 
ta.lista, moreno, com meleoas empastadas e -Estás &atisfeito?-diz-me, sorridente, 
patilhas de cig,ano, "smoking" que Reinaldo, quando remata as ultimas silab~ 
vinha às vezes ao jantilr. Quando ele 'da confüssào do momento mais emocionan
chegava ela nào me dava um unico olhar; e, te da sua vida. Sim; estou satisfeito. Olho, 
eu julguei \'er afivelar-se a maicara do ter· agora o mên relogio. Passaram só n<iTd 
ror quando ele, certo dia, surpreendeu a minutos ... Est.ou drntro do horario ... E, 
confidencia doi meus olhos... O qEarto tu, leitor, que, amanhã, vais lêr este jornal 
dela abria para o pateo interior. A janela que é feito por semeadores de sonhos, es· 
do meu quarto dava para esse pa.teo... tás, tambem, satisfeito? Sabes bem, quem 

Reinaldo, que está a falar com retalhos é o homem que me dêu um retlllho folhe· 
dP. alma, da. memória, suspende. por instan· tinesco da soa vida? Se um dia ouvires 
te o seu monologo, acende o seu caracte- falardeGeo London, o maiorreporterfrancês, 
ristico, cachimbo e, a seguir, continua: o homem que é considerado o maior repor. 

-Uma noite, escutei lhes uma discus- ter do universo, nàe entristeças por não 
sã.o melodramatica. mas quási incompreen- teres em Portugal um jornalis\a para lhe 
sível para mim. Ela, ao principio, contes· opores. E sabes porquê? Porque Reinaldo 
tava lhe nu l arremetida de desespero; Ferreira, o teu Reporter X, que está ali 
depois vieram as lágrimas, essas lágri- na minha frente escrevendo e famando, 
mas que fazem da mulher uma santa. . . está primeiro do que de Oeo London. Fica 
Supaz ... Era por mim queela chorava! E sabendo que tens em Portugal o primeiro 
era por mim que êle a torturava 1 •• , E, os reporter do mnodol Passou um minnto mais. 
meos vinte anos atingiram nessa hora a Terminou o prazo que me concedeu o mêu 
ml\ior emocao. emoção mixta õe vaiõaoA. director. Ponto final. 
do SJ•dto L .u::.f1J r111ado 1·n1 r.,dl11la•I<'. J · 
glória liter.1 ria esctiGn uo folhetim J4 ()11oú1Js de A111ori111. 



- SURPREZAS E IRREVERENCIAS DA GRAFOLOGIA 
n Dr. ller1ua1111 1-'locl~tt-r, o poutlílee de11JR'-8 0 1tl• 
IJratlo tia -.rul'olug la eunti1u1a ns ~nftM h111t1e

du~'"s revt'. IHfôes 11to bre. ttortuu ueze!!I 

1 
O QUE O MAGO DA GROFOLOGIA DIZ DOS AUTOGRAFOS, DE UMA ESCRITORA 1 
ILUSTRE, DU.\l cmTRGIÃO CELEBRE, DUM JORNALISTA E DUM POLITICO 

~s reoelaç6es grafolo,qicas, maldade. A autora deste auto
publlcadas no 1w.~so primeiro grafo tem da moral e da socie· 
11u11~ero-prod(qio ds uidencia 01\de uwa noçào que causaria 
tleu~da ao po11Jifece da grafo· p11smo aos próprio11 «bolcllevis
log1a,. o dr. Her111a1111 JJJaci.'$/er, t11s•-elllbora seja convicta e 
de Leipsig,-prod11zira11111ma paradoxalwente uma conserva. 
natural e prof1111da sensapllo. dora. A sua moralidade não 
Intrigaram u11s, pasmarn111 ou-1é fruto de raciocin10, mas sim 
tros. Co1110 slJo 1111111erosos os r duma morbidez nata. Pouco se 
aatq_qrafos que suqeitamos á preocupa com as convenções so· 
desassombrada análise do sá- ciai~; mas se nllo fosse esse 
bio grafologista apenas pode· pouco, era capaz de cometer as 
mos oferecer aos leitores uma maiores perversidades, maiores 
pequena série em cada artigo. do que comete. V111dade exage-

• rada. Nunca estimou, nem es 
UMA LITERATA tima nem estimarâ pessoa al
p E R VER S A E guma. Nitidamente egoísta e 

CRUEL 

N.0 4- llma senhora /rs 
qaentadora da 111elltor socisda-

- de lis/lost~, telebre pelas suas 
excelltreculades - q11rtsi ta11to 
como pelo seu tale11to de escri· 
/ora. As snas crd11icas assi11a
ª'!s com 1w1 meigo pse11do11i1110 
t1oeram certa aureola. 

•Espírito de invulgar brilho 
e alma de invulgares dotes d~ 

cruel. 

UM .cPACHEco ,. 
DO JORNALISMO 

3! Um empre;sario de jor
nalista de categoria Jtórica e 
nllo real; e111prezar10 ds f1Jrna
lis1110 class1ficaáo como s11111i
dade, grapu:s uo arseual de tra· 
<tições de q11e dispõe; mais co· 
111ercia11te do que wtelectual. 
Ntlo é de .Lisb1Ja, mas , a sua 
i11/111e11cia reflete-se 11111 todo o 
paiz. 

duto.burla intelectual.1Nar
ciso de uln génio q ne nào~pos
sue nero em mínima. dose. Va.i
d~~e enorme. Ao es~rever pre
c1p1ta.se numa velocidad-e pom
posa devido á convicção de que 
1 seu cérebro é uma. fonte ines· 
gota.vel de ouro liquido. Aper
ta violentamente a caneta entre 
os dedos com a intensào sob
conscieote de deixar bem cla
ros, nítidos e gravados os ca-

ractéres para que as gernções 
futuras nil.o fiquem privadas da 
sua centeoiplação. · 

Orgulho e vaidade inocen
tes, de preto selvagem com uni
forme de almirante ou casaca 
de pe11tteman. Só serà maldoso 
para quem duvidar do ,seu ta· 
lento" . 

OS REMORSOS 
DUM CIRURGIÃO 

• 8. 0 - Um médico lisboeta, 
gldria da cirurgia, dentro e f d
r a do paiz, com bastantes i11i
migos dentro da classe. 

Hipertrofia. mental conse· 
quente do excesso de .espec1a
l.isação; fraco intelectualwente 
em ~udo quanto nào seja is l>Cltln· 
eia a que se dedica. D1ive i;er 
materuatico, invel>tigador h1l>tó· 
rico ou médico. Vive temendo 
que o ultr11passem. ~eo1;ual, 
ruaterialista e egoísta. Nào c1 ê 
~a dõr alheia que o. deixa indi
ferente wesmo quando é ele 
quem a provoca. T1::mor .. cons· 
tanta que lhe descub1am um 
segredo, íntimo, talVtlZ vicio ou 
tara oculta; tal vez alguw1t. Culta 
impune. Mas seja fülta ou v1c10 
ou • tára, grave deve ser,.ptila 
preocupaçào em que o tr11z. 

Ao escrever é assaltado po1· 
uma to1tura que trauslo1wa 
por completo o desenho nora.ai 
de sua caligrafia. · ; 

l ~mbem póde ser um':doen· 
ça fis1ca com frequentes crises 
dolorosas, mas íuclioo.me mais 
para uma doença moral. 

Ler no proximo numero: · DrE m ~ • 
8on1brlo• e larnorados da Alta S oledade Port u c u eza • 

- report 1gem semanal á vida mundana, arlstcc ratlca e da alta bruguezla 
pelo "PEPORTER X,, 

-Qaal o m om ento m a is emocionante da • na vldaY 
por Marlo Domlngeâ e Guedes de Amorim. Rtportagens curloslsslmas 

de Vlctorlano Braga e José Casimiro 

De todas as formas o egofs
mo deste homem quebra-se ante 
uma excepçã.o. . • Um grande 
amor ou urua grande awisade 
existe na sua vida e ante esse 
sêr, ele torna·se bondoso e de 
fácil generosidade. 

UM POLITI CO 
HiSTRIONICO 

7.0-lfm velho politico mui
to uivo e muito uellzo. Céiebr1 
pelas suas habilidades . .Mente 
com doç11ra e sorri co11tinua-
111e11te, com s11aui'<Jade • .Barbas 
e bigodes brancos. Eis o qlle o 
dr . .Macister ebcreve a seu res
peito. 

•lnteligencia indiscutível e 
têmpera enérgica como tenho 
vistu poucas. lJalculo que a sua 
prolis~ão deve ser o teatro- co
mo autor, emprezario ou actor. 
Inclinam·se mais para esta ultí· 
ma hipotese. O seu autografo 
confuude-se com os do actor 
Sancba Guitrí e com os de• Von 
llelden. De todas as formas, ex
traord1narias facu1dades e gran
de. pratica na sciencia histrio. 
nica. 

.UR. l ll!:RMANN MACISTER 

w Lêr no próximoºm1mero! t!m 
actor de génio.- Um ex·111i11is
lro.- {!111 advogado de renome, 
etc. 

" . .. o reflexo <lcsasa lira, rcmoreo 
ou dõr ftsl<. 1 marca -se oo •eu 

autografo. ni1idamen1e,,." 
- 0 • que vivem da morte.-rcportagem aob oa"gatoa plngados,.

por Gutdes de Amorim . etc. etc. cte. "Perveru.,. muito perveraa ,. .' 



Sabe·se de c'r que a Alema. • 
nha organlscu a mais formldavel 
itla de Psplonagem de que ha me· 
morta. E a espionagem tem tradl· 
ções dlllcels d e suplantar. Os egl· 
pclos teclam as ctlc::berrlmas redes 
dos "s'blrron" (dlmlnu1tlvo de ves· 
pa) p lavra que stgregou o moder
no "rsblrro". W eJr;z, na "Historia 
dos Faraós" fala·nos desses ' cher
cbeurs" de s?crets", adeclonad 11 
entre os melhores soldados, andra· 
jando-se e mutllando·se sactillca· 
damente para poderem acercar-se, 
dos exerdtos adversarloa e esola· 
los em pr .. v. 110 da Patrla. A Çre· 
ela glorlflcou. entre muitos, um dos 
sea5 espia•, Duomesculo•. p.irqae 
-escre~eram no seu elogio poatu· 
me-reunia a bravura dum gu r rc:I· 
ro, a elo'luencla de: um or•d11r, a 
ehama de 1tm ar tista, o genlo de 
um escritor; por'iue-acrcscenta· 
ram-era pagão no amor carnal 4 
sua Atenas e 11~criflcou-se como 
um santo, crenti na tlernld4de da 
alma. 

, 

Mas, pelos seculoa f6ra, att t 
Alemanha de 1914 1918 - nenhum 
palz como este aoubc: escutar, es· 
preltar , bisbilhotar e prc:scrutar, 
oa s egredos mala opacos, pr;ve· 
nlr-se-esplonar, em suma ••• A 
França conqut.tou o muniu, ensl· 
naandO·St'; a sua espionagem llml· 
ta·se ~s almas alheias; o seu sorri· 
so t o seu maior espião; a sua 
diplomacia 6 a sua gr•nde espio· 
nagem espiritual> - confess~u o 
Barã!l Hclnti, secretlrlo O:ral do 
MlnlsteTlo dos Extrangeiros austrla· 
co, quan Jo a Amerlca desv.:ntrou 
a s ua neutralidade. «A logl1ter ra 

sabe lntrlgar, compitcar, dividir as 
forças dos adv•rsarlos mais unldr s 
-~ uma espionagem sombria, de 
mascara e de: veneno.• -afirma um 
lnglei Edgar Wallace. "A Ame· 
rica compra, compra tudo; o stu 
dolar t um cilindro de ouro c,ae 
estica, esmaga, eagoma, alisa as 
conaclenclas mais tsferlcas e gra · 
nlllcas- ~a . sploaagem do subot• 
ao, grosseira, nova·rlca, sem espl· 
rito, sem tecnlca -escreve o p ro · 
prlo B lclt Ftlllos no livro qae deu 
prett J:to a esta rc:portagt m. A Ale
manha faa oa espionagem uma 
scleocla, do espia um artista, da 
sua organlsaçto conjunta uma ma· 
q uloa de precisão, 

Tudo 1110 t u111 logar.eomum. 
Mas ex1>te um ponte que tem la· 
trlg•do multa geo1e; "Se a Alema
nha eaf.ixo1o1 todo o globo terres
tre no laço da aua terrivel espiona
gem; Portag•l, uma das pedras do 
se1o1 X•drez, seu adversario aetlvo, 
aliado do ms1or dos seus adversa· 
rios, dlcamo de míl energias Ln· 
pórtaote;-olo podia ter sido uma 
ex :epção a essa regra. Forçosa, lm· 
per loaa, ladlscutlvelmeate a espio· 
aagem.alemíl devia ler t rabalhado 
no nosso pai>; devia ter recr1o1tado 
os •eus ageot~s, e estes heroificado 
a• clas~lcas f•çanbas,.. E sendo 
a1.t<0, o toado 01 aliados montado 
em Li-boa e s mal1 va•IO• comls· 
seriado• de contra esplooage-m (só 
os americ1nos tinham duas sédes, 
uma na Rua dJ Al~cdm, chefiada 
por um general, e outra no Rvcio, 
esquina Arco de B1ndeira, coman· 
dada por um almirante, e ambas 
teclando numerosas brigadas de de· 

'Fac·simllc,. da C.tpa do hvru de me""'""" ae J::nd' f1tlips. o 
erglaisador da espionagem em Portugal-Obra rece~ullhcada 

f!Ue ~ausou enor111e exitn de e<caodalog 

os s ESPIAS 'l>OI\. TUC.UESES 
que se wend.er~m 

d.uranife a. 
á AlemanL.a. 

B ri e k P 111 l p s , o organlsador da espionagem 
alem6 em Portugal f~ revelações sensaclonaes 

A informação alemã, antes da guerra.-0 papel das ,-.fraullE.insJ-O episodio do ministro, da amante e do fraque manchado.-A' busea 
de traidores.-Quanto ganhavam os espias.-A actriz dos olho~ àe Carmen.-A joia do Lory.-0 homem das muletas.~A espanhola.

O assalto i quinta minhota. - Os negocios. - O jornaJista que Rão chegou a ser raptado, -Quem eram os traidores 

tectl•es de varies n1chaalidadea) 
eomo se explicava uma li.o comple· 
ta ignorancia sobre o que se pas· 
!OU entre nós, neste c•pitulo de es
pionagem? Como se exolicava que 
se desconhecesse ainda hoje a ar· 
ganisação alema no nosso palz, as 
suas proezas mais vivas e caracte· 
ristica5, as nomes dos traidurct, 
ar rebanhados a soldo dri ~aiser? Co· 
ino se explicava 90bre tudo, que 
tendo todo' c.s p11izes beligerantes 
revelado já, em livro1sensacionaes, 
os seus segredos de espionagem; 
c;t,ue tendo a propria Alemanha coo· 
f1:1eociado ao mundo o~ stu1 folhe· 
t ins vividos na Franç•,ln• Holanda, 
na Inglaterra, na Suissa, oo Brazil 
(até sobre o Brazil escreveram o 
•Vaadercr von Rio• onde de•mal· 
caram dois pnliticos subornados 
pela sua embaixada para a bem io· 
formar<"m das re90luçoe• intlmu 
do ~ov~raol) e nunca se úvesse rc· 
fe nrlo a Portugal senlo acidental· 
me nte? 

H• multo qut eu vigiava de 
perto essa literatura de •po•t·guer· 
re, C'<seS livros de peaikacla e de 
revdaçl o: 

Apesar de todas as dificuld4 
des des•a vigilancia-jA por ma.is 
duma •ea consegui pinçar oclos ca· 
belos em obras que holofotea•am 
outros paizes, iaformaçOea precio 
s•s sobre o n0990 ••• A~ que, ha 
om mea, li anunciado na ·ecçlo li· 
teraria do •Tempo• de Berllm, o 
livro que Ericlt F1llips esta• a pre· 
parando e que, seeundoonoticiarb
ta de via ecoar estrondos•mcnteoAo 
s6 na Alemanha como eu! nos pai· 
zea mais afastados da Europa. Poa
me cm guarda. Escrevi, a marcar 
lot ar na bicha, A casa Ullestein·Ko· 
chstrasse 26. E q1o1ando hi dia de· 
seocartuchei o volume e os meus 
olho~ galoparam, a aciosos, pela ca
pa, a rfei de contentamento •• , LA 

· estava o que eu esperava ••• O li
vro referia·.se a Portugal; -ia de&· 
mascarar Portugal, •• 

QUEM É ERICK 
FILLIPS 

Para se compreender a mecll· 
nica da minha pruftcia é preciso co· 
1>hecer .. 1e a mecanica da ~pio"a· 
gem aleml durRntc a guerra. Di· 
vidia·se em dois grupos: militares 
e civi9. 

A militar, chefiada por vezes 
por marechais, est•va ligad• ao 
Ministerio da Ouer•a e ao Estado 
Maior-e indic4va o ma·erial ioror
maúvo que era neces,irio obter Fa· 
ZÍ• o •róle• dos serviços .•• A civil, 
a policial, era a exccutora, a que re· 
solvia os problemas da outra; mas, 
p')r sua vez e mi.itas •ezos a civil 

exigia da primei ra agentes especia· 
llsad03, e•pias militares, para es · 
tcs aa:irem, sob o sca ma!lllo, 
missl\es de caracter militar ••• 

l:riclt Fillips era um comissario 
civil. um alto funcionado da ,PilGla· 
gem dos espias à paisana. E como 
na Alemanha tudo se move sob a 1 
inspir~ção da eng~nharia, c_,m rodas 
denudas e correras elas1icas -Erick 
F1\lips tinha uma espcdalisação: 
qual ? Ei·la traduzida textualmeute 
dos dizeres que liootiparam solt 
a sua assina•ura: ·Ex director da 
orgaoi•açllo dos serviço• iníor•nati· 
vos das serções V., R., D. e L. do 1 
Deparhmento Gerol do Comi<saria· 
do Civil da Guerra* E•ta 6 a tradu· 1 

çao textual. Vamos ao sei: ~igaifh a io 
ni1ido, ao alcance de toda gente : 
"Dlrcctor passado, presente e fulo· 
ro d 1 mootaa:em dn serviço de es
pias nos Estados Unidos, em E•pa· 
oh~. e•n Inglaterra e em Porrug•I, 
do Departamento Geral do C.:omis
sari do Civil de Espionagem". No 
referente aos Estados Unidos e ou· 
trvs pau" • Indicados alo e-ra ele o 
unico piloto. Not Eshdos Unidb, 
por exemplo, colabOraramcom F1lips 
mais ciacu comissariJS CÍ\'ls e treJ 
militares. Mas tobre Po1tu~al era 
ele o dlna mo unico de oadc trrad1a~ 
va toda a manobra -toda essa ad 
mira vel manobra li.o silenciosa, t 
sombria , tao fO(•, que tendo por v 
aes provocado tragedhs de wnsu 
- ainguem a escutou, ninguem a via 
nlngue m deu por ela .. . 

D'•hi o mea alarme ao •a 
que Erick Fillíp• ia publicar um U 
vro de memorias. 

1 

MEMORI AS D 
CHEFE DA E 
PIONAGEM AL 
MÃ EM PORTU 
GAL 

O livro e rotulado o•las seguia 
tee palavra·: 'Das Verfcb.,..,un 
Ene Bil•., e foi publicado primei 
em folhella• nam sem.snarlo, I~tL "' 
gue cu deu por lato nem eu - q~ 
tio aten10 estava. O litlllo evoe!t 
um epl-6 llo de llu•loalsmo or•tlca 
do pelo proorio auto: na "Wbit"'l 
Hause., de Washington-e alio leA' 
pe rtaato llg çio eoot1 Portugal. N •• 
caoa vem o almbnllsmo do teXlt 
deaeahado ou111 olho gigantesco es 
trelado de r . I•• gro<s .se finas. En. 
b . ixo ••Bcrha., e m caracteres g•~\ 
rafae•; 'm d ma o nome rle qu•t i 
capltae•: Londoa, New·York, ?ri 
drtd, e, •. "Llssaboo,.. São 3,0 pt 
gloas a tran,bordar !m ... Ao a o• 
ao pai% dedica se•e capitulos. i 
posslvel reproduzll'os na lote 

Vamos apenai retort •r ot eplsócllo9 
priaclpaea., . 

ANTES D A 
GUERRA 

0 1& Erlck Fell lp11 ao Inicio das 
1uaa refereDcl•• a Portu1al: "Ouan· 
do em 1912 tomei conta da aec<;lo 
" L " a lofor1oaçlo 1obre este patz 
era•no• apenas fornecido pelo adi· 
do de comercio T. R. que f(lra lns· 
pector policial em Lelp1lg e que 
nlo pertenela nem 4 carrefra dlplo· 
ma1lea nem ao nosso Departamen· 
to Geral. Era am extra. A• au•• co
ma aleaçõea dividiam 1e em polhl· 
eas, mllhare1, coloolaes e ecoao· 
miea1. T oda1 a1 de1peaa1 estavam 
entlo orç•mentadas e m cloco mil 
mareo1. A nossa patrla (deles ale
mle>) ulo aeado aovlaa acate• ••· 
1uoto1 a 1o1aea gostou de esbauj ar e 
Portugal alo 001 merecia 1Dtere11e 
para 1o1ma verba aaperlor. 

Doa agente• que ae... ~poea 
se rtcrutavam aeobum era porlo· 
guez; 83 por cento eram alemle•; 
e d eo1e1 mala de metade penca· 
clam ao aexo feminino. Ena• he· 
roteai "fraull tla•,. que e migram e 
que longe da Alemaa hll, 11;aabam o 
pio CO'llO profeuoru e damu de 
oompaab~~:::ataram aempre pt e· 
elo.1111 ae , aacrlfleando mui · 
ta• veaea 01 aetn la tere11e1 e ar
~ado·•e a tudo para bem da pa· 
trta. Dl1clpllnada1, atenta •, latell· 
gente•, elaa nlo deapreaam uma pa• 
lawa oo om pretexto, que posaa 
aer utll aoa aeu• cbcfe1, Uma de•w 
aas raparl1a1, Elder Klotz, qae foi 
fasllada durante a guerra pelos 
fraucese• quando •tingira a catego· 
ria de •!'ente de pri ael ·a clas1se, 
coo•t1tuiu com uma antecedenci1 
de 18 diat Í~lormar Berlim sobre ai 
decl.llea d ' goveroo porta~ues 
quaado foi da prlcudra exped1çlo, 
, , c nloni·•· 

Por iaiclativa sua· introduziu·se 
em casa da amante de um ministro, 
como professora de uma filha de 
seis anos Durante uma das visitas 
do ministro descobrl1o1 uma nodoa 
no fraque do p~trio e apres90u·se 
a limpal'a; e afastando-se da sala, 
va•culhou com uma agilidade pro· 
dig Ola os bnbos e encontrou o que 
qucn a. O governo soube que a lega
çac obtive.ra essr.s ioformações e 
acu90u o cttado ministro de impru· 
deacia; este por sua \'eZ, q ue só re· 
v :Iara tt'le segredo à amante, rom· 
peu com ela, convencido que o irai
ra; e ela que de Cacto o traia rom· 
peu com o segundo amante convea· 
tido que (Ora ele 1ue111 nao soubera 
g uardar a confidencia escutada ao 
primeiro e a elo transmitida, so~ o 
maior sigilo •.. 

Trez semanas antes da guerra 
parti para Portug~l. depois de uma 
curta estadia em Madrid, bospodan· 
do-me ao Avenida Palace como cai· 
xelro viajante. Tive varias eotrevis· 
tas com T. R. em casa de am 
membro da colonia alemã, comer· 
dante em destaque. Não me con· 
vinha revelar a minha missao oficial 
que era de organisar rapidamente 
um serviço de informação a sério, 
prevendo a guerra e a intervenção 
de Portugal. 

Anunciei-lhe que seria substl· 
tuido por um naturalisado que sem 
ir li. legaçao chefiaria toda a bri · 
gada. Censure i·o por não ter recru· 
tado nunca um •portugu'>z .... Res· 
pondcu· me que Portugal era dos 
paizes mais diíiceis para se recrutar 
traidores~. Sorri e demorci•me quín· 
ze di •s; e ao par tir de novo para 
Madrid, j ll com as nossas tropas na 
Belgica , rleixava em Lisboa um por· 
toguei que foi dos elementos mais 
dedicados e uteis 6 A lemaoha nesse 
paiz, até 1918. Infeli<meole cust11a 
aos nossos cofres mais caro que to· 
doe o& outros,., 

OS PORTUGUE
SES QUE TRAI
RAM PORTUGAL 

•Quando . Portugal antrou 
em guerra havia, recrutados e 
resideutes, quinze espias, que 
por sua ves aliciavam outros 
agentes e informadores, para 
serviços acidentaes. E' f illips 
quem o diz no seu livro. E 
acre~centa: • Por duas vezes se 
adeou a r nptora de relações por 
nãó termos confiança. absoluta 
no corpo de espionagem orga
nisado nesse paiz. A segunda 
ves fomos ameaçados por ama 
traição. Dos quinze agentes, co
mo já disse, cinco eram porto· 
goezes, e desses cinco a um 
ent'regamos toda a chefia dos 
serviços informa ti vos por se 
tratar de am individuo extraor
dinariam~nte dedicado fiel, inte
ligente, activo e ao mesmo tem· 
po destemido e pradeat.e. Ti
nha-nos sido indicado om .advo
gado de certo nome, germano
filo e casado com ama senhora 
alsaciana. Exigia-nos avultadas 
somas de dinheiro · e nós cede
mos porque, dada a soa situa· 
flt social, podia ser-nos de 

grande utilidade. Uma noite, 
estava eu no Avenida Palace 
quando o agente A. me pediu 
para ir ter com ele rapidamente 
ao café da Brlzileira do Chiado, 
centro de jõrnalistas; e que sem 
lhe falar o seguisse. Ao chegar 
ao café vi não só o nosso agen
te A. como o tal advogado que 
não nos conhecia visto que to· 
das as demarclres tinham sido 
feitas por uma senhora da co
lonià alemã. casada com um 
portagaez. Quando o advogado 
saiu, o A. foi na pingada e eu 
atraz dos dois. Dirigiu-se ele a 
uma casa da Rua da Prata onde 
vi ria um oficial portuguez per· 
tencente & policia intP.r· aliada. 
Estav•m provadas certas sus
peitas. P11.ra evitar um fracasso, 
adiamos a partida dos nossos 
di1>.lomatas e no dia seguinte. 
faziamos com que uma senhora, 
amaote desse advogado, partisse 
para Madrid sem o avisar-ao 
mesmo tempo que ele recebia 
denuncia que a amante fugira 
com um iival. E assim o con· 
iieguimos at11star de Lisboa on. 
de a soa prese1ça nos era fu
nesta. Este traidor esteve de
pois preso em rraoça por es
croquerie e vive actualmente 
no Brasil.• 

Fillips mostra-se muito sa
tisfeito com o trabalho e chon
radez· , (?) dos cinco portugue
ses qae permaneceram durante 
toda & guerra ao serviço da 
Alemanha. Escreve o autor do 
livro•: Confiamos a cada um 
d_eles uma zona do paiz; sinte· 
t1camente, cada um deles tinha 
uma vogal, a designai-o-· •O 
agente A. e o B. er11m os dois 
mais graduados e residiam res
pecti vamente em Lisboa e Por 

to. Os ordenados variavam en 
tre cioco e dois contos meosaes 
mas o que eles disputava 
eram os premios e os negocio~ 
que nós lhes proporcionavamosi 
Pagamos ao ageot.e A. por te 
conseguido criar uma seria di 
ficuldade internacional ao go1 
verno portogoez vinte mil mar 
cos e o agent.e B. só n am 
transação comercial duplicou 
soa fortuna .• Fellips tem pe. 
agente B. ntna especial admira 
ção porque - declara-nua 
qoiz receber o ordenado fi1a 
do .•• > Podera! Os neg1Jcio 
chegavam de sobra para recom 
pensar a sua pulhice •.. 

A ACTRIZ CO 
OLHOS DE CAR 
.MEN 

São numerosos os episodio 
que nos narra-mas este qu 
vou reproduiir tem um esp 
eia! interesse. Em 191 'l o 
agentes traidores a Portugal 
ceberam ordem para ioteosift 
rem a informação marítima. 
agente que residia em Faro veí 
a Lisboa para conjurar com 
chefe- e para que o encont 
nl!.o desse nas vistas combina 
ram visitar á mesma hora o 
marim de uma celebre artista d 
revist.a que Fillips descreve as 
sim: « ... a sua celebridade basei 
-se sobretudo nos seus enc.an 
tos físicos, bem latinos -os olh 
principalmente, autenticos olh 
de Carmen ... •. Essa a e triz e 
intima de ambos, mas eles dei 
xaram que ela os apresenta 
como dois desconhecidos. 

(Ooncloe na pag. 1 



- Acld•dc;h:g~,.~.,fot 
.iro.cld• pel• guUhotln• do •Htnclo, 
d.mor1e,qu1ndoos1lnota1lrar1m 
com 11 l111obre1 bad1ladu da 
melanolte 1obreo1tclb1do1,t0· 
hrc 01pa11elos,1obre1•n11t. O. 
te•tro1e ... -lnema•,o•n'õuoode1 
cldade e• tnedepol1doj1ot•r,dcl· 
llf11m,l1nçu11q M,.. O• etpect•· 
dorH. O. •lu lu e 01 electrleot 
cooduscmpano longe• muhldlo. 
A1n1Hcomcç1m1dira lrupret 
•lode corrrdott1decaH1deA· 
bl11d11. No• cart. e no1 •tllr1•, 
l1nç1m· te olharu ln terrog11lvn1 
101reloglo1,1roc1m·1e aperto•de 
mi<>, 011ve·•t, POrlo!o1 o• ltaot, 
1mtt<111 ft11t:•bo1oolt.I• 

O fOfllld ro lnitenuo ptllU, 
entlo,que1clda<le1dorruece11! 
Gr .odc eo11no! E' 11n1 nov1111 
rorap11ni1f111na1q11e11e111e 
pacat1 nunca lol 1preo. nt.<U. E' 
• aurou do• q111 c11hlv11111m•· 
drug•d1001rltu1udovlclp ... St· 
be1e d1u!11encl1do1 •C• benti• 
chlc•, do1•danclng .. 1palaç1do•, 
do1 quotcmooomc bord1do em 
l1mp1d11 elcctrlcu 011 tibo
let11f1ltc1Dtt:1e po!icrom11 . .. 0 

•lln:tmu, o •M1yero 0M1,.•11mc11. 
talo,010llnptu,00Bfls1<br1c.
d~ U bcn;outrura o •P.loc o de 
c.1 ... 1.,0 ...... 1.cro, D•PnrlUJllC .. 
e ftlultM m1l1110Pu1t>. E', cntlo, 
q11eforu!elrot,('Olrgl1lo,b11q1111e~u 
ooh~io1 e equ11lbr1do1, bon1 ma· 
t1J,.., c•po ... fdh••· leuo· 
rude ro1n•ncueoalicclon1do•• 
• l!lmu elc1•ntu, recun.t1111cm, 
coru h1vtj•,••oral••compcraltu 

:::·~~~o~!;!;~t~: ~~:.~~,~~liip:~: 
do•pclusalcaloldtldeelendo 
111110 ... O que ~ IU lgnor1ru 
-eco que nlo 1credlc1..,-t n1 

~~~~ 
~!!1a:O~c:.e C:'b~~~:,-tº .:1r~~'i:e~ 
lll&i• ret~lb1do de cnl1mu, de pt• 

~~~\!~', d~e cb!;~~·=•~•enc~~·:.1:.~ 
d11. E'Meun111tr111 que ~ó• te 
v~mosl"'>od~ zlr , lellor, •. 

UM •CABARET . 
SECRETO DE 
MARINHEIROS 
E .. . 

· Compre, 111, onu bi!hrtede 
lngrcsw. 

Est•m09 dlanttdo •Ru.ichct•da 
bodeR1daTrucsud1 P!carla.Cbe· 
e• 11t ' °'na.ses ouvidos 11m1 re· 
vo1d1deR1tt:alh1d1s ,roucos. Un;1 
m10,neir1,muilo 111j1, ts ltnde·nos 
um tilhe1inbo vtrmelllo, Entr1moe 

~n~~~~·~a.deb'J!i~r:;,J'i~'.m~~ 
~109tu~tÍ~m!~~~~~ ~ ~.i~!:l!!~ 1! 
numeroso f1mili1dosfreq11ent1dorcs 
d1quele 1ntro. No• olhos ddu, as 
Marlatda Volllpla de todn '' U1-
des,n1!cer1m ch"11H de eontenta· 
mento. Ad1nça ~ 1cccain1dasim· 

I~-· li• ... • J '", 
• 11 H 11111 1lft111 ~ 

Vmá vi$itá Ao$ <-Al>At•tf // ••<-•nttf(.0$// 
I! 1 

O a mbie n te e o fl lenco.- t> ba 1 l cz. o vlnfpB e o a mor taxlm et o . - Episoc: Jos ltlS tfl !I , a leg res e 
t raglcos. - lt que não 11nh4 co m ha e que nl o lf m ilusôes.- 1\ a urora do Vicio 

(Fotos iur plau de Gonçalves) 

ptr~trlzu de v!d1. Eles, mMn/os, 
c1!re!ros,e1nb.lrc1diços.c1Q11epu· 
11 mpor11ma n<lte 011 por 1nd11 1 
•·ldapor e1te1lbcr2uede•icÍO!le 
tSc1ndafot,corremootn~ntrod11 
mulh,ru. Um t1n20,untiment1I e 
ventnoso,/uu110SC()tpos1ospuu. 
Avi111n101 111111 r1puir1 de vh1te 
1nos,1c l•nto. 011e .e rec11H 1 lo· 
doto9C()nyife1d,b1ile •.. tdul11u 
bola-fórad~ tuR"id•<ltdo 1mblentc. 
Est• cntal11d1 numa esptcle d' tu· 
nlcap<>brc t ridicula. Um~espedc 

~f,~~~~~~"!~~~~~~í~i~~:.~:J~: 
um marujo, 1ce1c1 H dda e e.ire, 
brvt1lnn21rras do 1!cool,q11e1 
ICOmp•nhe. Rtc:\IH·St, 0Lh1ndo-u1 
mMoeolhlndo·nOS, 1 n69. numa 
t•,Xdcde s11plic1. Nlo c•itl ela, 
p...rtm,a tcmpo,r.gcsiodo cmb1r
c1dlçoque lhc 1rr1nc1, dum tir3o 
aup~fcde f1ix1quc 1 veste ••• ~ 

1!~e'd~11:i':,, ~ucf~ 1~\h~~u1 ~~::,~ 
~=J~':: ~·r:1~~·:ÍD~~/\::,:v~t:~~~li 
Oitcldo gritanteque1vcloner1, 
n1d1 m1i1, n1d1 menos, o icen1rlo 
m1c1brod11u1nudu, da 1u1111i· 
rfri• ... Meia ho ra dt1X>il,chur1n· 
dob<mdofurulode1lm•,dolundo 
doscu p11dor teii: o .o, segre<bva· 
nos-•Enopt1hd a ninha cnmiaa 
anle·ontem pu1comer e paraevi· 

~fSJ:',";~~d~; m~'. ~i~j'p,~~nh~~ : 
pl'lrum1camtu ... • 

A VISÃO DO CRI: 
ME A MEIO DA 
ORGIA RELES.,. 

Os i111eru!ui; dl orquutr1 
p{>tm 1 descobu!o 11 ílsionomiu 
chei .. de s. fllmtnlt1, de crimes e. 
depus1ul11,doeq11e htbiumo u· 
b1rct•.C:.beça1 deopcr1ri(IS ~p•· 
lh1 m·tc por 1lg11mu nott11. Ali, 
entre duas corttús de fhllt, um 
mu inhdro de qu~lquer buco ct· 
tran~eiro de p1!s•11em nt> Dl.-Ho 
poito. Esbraceja. cl\mµlct1mtnte 
cmbr"a~ado de "~isky" Este,.,.. 
rioheiro ~o rletno'cl icbi!:" dul llOI• 
sos"<1' 1rtb". U esiil , dccabdo 
cmdesalinho,1 lem?t'nfur1 d11ua 
eno bnagu~s tubindodt min"to1 rni· 
DUlo, bc,j111do ora un a ou 011lt1 
d1s w11 eompA,,heins. que o su· 
port1m,queo1111ram em nome do 
dntinoque u obri1to11 1ter!ome 
em v~ 1 de ror.ÇtoJ P••SI, •f!On, 

oondenaçl<l: •Vil ptn o Aljuhe!• 
Asa:ar11•lhadudn corfezls chic.1· 
Lei•m-nn. Es1u rhos c• nt~nt<S pol· 
suem, cuntud,•, um u bor1 lnc<•M•· 

~~:··~~f. ~~~~:t?~:!~~~~::: 
:;:,~".:!i'~ih:~,~~~m o Hu mJ\ 

Octampo1atempos,t11r1e11.u 
ro•to de •ge11tlcm100-rufl•q11e 
uprtlla,Queprovocaolbare.cobl· 
çoso1 a1Jg11m11 deo1nç1du. Ht 
tempreum1quedepo!1 dereceb<o r 
o fluldodn1eolbar 1e toro• mail 
h1bllldo1101e11nqul.t1deump•r ... 
E.'obdo,oladoderevl•ll, of•do 
otupodnvendcr1~1ubcljo1-RlH 
am1to11tro-nlo•I f! otte\11me1Ue 
11n11i:!c11u11n' ~ uil. uorupa11l11· 
d•deu.ruropzmodelode open· 
rlo,&11edelb1to111ottc1elaç1rate 
negro,q11e 1d. lnh1omareonl11D<1 
dosolhirUt •trc11111cowpanhcl· 

~j.d: ~t:- fo~~,~~~~~nd:,!•~:~ 
r<ça oombrocomoombro dei•, 
num deHflo 1enou1I. E nos olho• 
dt l1bf, lh• •1, Y1pm.~teum1espe· 
nnç1 .. Cocbtch. 1l1010011vldodc· 
lo; m1tel1,1em oc. lltar o amante 
que a vigia, uc1111·0 lodilerentt, 
olstr•ld• •.. 11ui11d1 ... 

A .CLEOPATRA• 
QUARENTONA E 
A DOS 14 ANOS 

-V1id1nç1 r 11or11btiU1r!~•
d!z 11m creldo qne pa.ua, equl11· 
braHl001101da1m•o1um1b1nde· 
j 1h1ood1da de copo1. EJ .J., dealro 
deum"m111tt1r,. de M•nlll1, flor!· 
docoaioumjudlm1nd1lu1;dança 
u<111 ''mal1g11en1.,1Gtiq11l••i ~•,111· 
dliadapor um "co11plet,, que ba 
11>11llote1J1pojt, P•ll.' OU de moda. 
Tem umrlw m~caDko, u.m rl1ofrlo, 
semprclJ111l.01uurpo, us11n 
1>"•011e.forç1m·npo<"termoe!d1· 
de.muo•.eu1p1nO•liO<llOROIO 

::d·,. ~n,ç:!~"m~l~~e0 .. ~e~n!~i.1 ~: 
Ccutudo, 01 olhei d1q11cle~ famla· 
105 da l~xurl• , mu\lo deo0<blladn•, 
lanç• mlhc 111tllu, deotjo1 ... E, 
q11$ndoel1tcrmlo, ,cçb1em 01co<11 
11manuvemde1pl1u10•. 

-Etre!ou·le ba qu11I trlnll 
ano•-d.ia mti~ vozelronlco,11m 
upanbo1,vtlbo1ge1111rlJ.tico,Uo 
decadente como el1-•, 111 e• l•ello, 
todo•d izl•m q11e tl11upl111t1•• 1 
Goy~- Quc4 da meom1 ld1dc.,. 
MH L.1 Qoya n11nc11mou nln1ucm. 

REPORTAGEM VIVIDA POR 6UE DC!! OC 1\MORIM 

de lhe ler emci e~hado 11 11h!m11 
jol11.Hoje,tr•b1lb1p1r1•U•teo1ar 
otftlbot .•. Tim aojoper Hla vi· 
d..1111•ee1p11deu1Jr11arc11lp .. 
dtdetodoso1erlme1p1r11,•••0• 
p<qll•not alo llle f1he n1d1. L1 
Goy1,1l11 dao11trodl1li14FDYl01150 
1>e>'t., .•• M11!..aGoy1,nlob'á1:Los 
btladoa O!)tlobob, 1111llamUpc
M11UporDDl1e-ut1 q11 . a io rece· 
bcdrz,j,ffj11 lpm11llofellz. 

V1ma.11lr,•1ITI09íugir dt·te 
loeeodlo de corpnm. Junto da pa~t• 
p .. TIITTO$de1nt.:de11m1r1p«<r111111J1 
dl!eabeçaetcondida n1conchada 
llllo.QM"ll l'CllO da bra11eur1 do 
marmorelcmbra11mafior, prtillel 
1 dca.tr thar, tm dma de uma 
111eu. Deve ter multo DO'I•, deve 
e'llualbriros oLbot pu11 des 
ITIÇI. 

. -Tenho q11110rie 111..., me11 
scnhnr-iuforma•not n11m1 voz de 
receio. 

cair,1;:1::~~1i:1J~ ~'!11~~ :~ 
tb1mu do vicio? Saiu~ finalmen· 
t'O'. Eslcoll.1do1 uma ombreira, d1 
port&.oP"'li,i acabeeela, completa· 

;:c .. ::i-!~Tk,rl:"/~':n1W::: ,tra..:i: 
~ravciil 

ourno FILM E 
DO MlSTERIO DA 
NOITE 

Subito, entro as gar;.ru de vinho tinto e H "papillons., do cba!c
surgc u111 par de artl1tu ezttan1eiru ••• 

1 
um criado, lev1ndo pcl• g la u111 
rapaiote, que 11e embri1gou com 
vinhodoPorto.enlolemdioheiro 
pari PªI"· Ouve-se do lado cita 

.E;,1.1 1moul Delzouo te11roem 
plcnouhot 01m1ote morrtu·lhc 
n~br1çw1 plfarAng11r, dcpol• 

r t>portt' r X repor&er X 

A F E .. S T A 
· MURIBUNDA 

A noite vil corrend,.,v•i su.· 
biodop1r1(•ShT•Ç0<1dam1drugada. 
A orqucatrt lOrl, aódehrgcrni 
longe, u.m tanROOll um1v1lsa. Vé 
tequeafadip 1mord&çv11 tGdos 
os Corpos .: ~p1lb;,d,.. por al~um .. 
mhu, avitiam·tc m11h01 sanolen· 
tos, wenci001 pcLoc. noço. l)c11:011 
deofettcerintereS1CtSlt1ntrod1 

~:.~:;:~!!m u':~~ .. ":ir':. ;~: 
tern aa Qfl 11m1 uovel1poL1a1I, 
olha,1ind1,cromupcr1nç•,•puc· 
t•pornndcentr11mo1fo•>ot1<lra., .. 
0•11111•le<>1 t•mb"m •b1ndun1m o 
e1111do. Uns, ficaram para ce.r ..• 
011lrot1dc11p1-rteer1mcomu1u11D• 
tc1.Só um 1ke11-111n•elho preca: 
ce. m1gr11etrillte. Pegvu no vluh· 
no,cmul1ob•hdnllo, oom.,. olhos 
Omi~ e em sonho, coca ~ópara 
ele uma peç~ de Sbubcn. Em vn 

t s te Jorna l foi vi .. 
s ado pela ~omissão 
d e eensura. 

~!nf!0~e1~':t~1:~1~b~, 1~•0s 0 ;::.~ 
~:';.d:~ rq:~t~;i,. ~Í~~~~;·n,;1~r:~: 
dnconcerto,.serapl.audidofrene· 
toumenlcp(lru.npulllicoui(fnte· 
mu11,!d1 mcteuodcnlrodeuma 
CIUÇBlcbcmB,cobrigoll·Olt<'Clr 
ptra cort•lh reles e ruíi6H. Ele, 

~ri:k:~5i!.' ,~~~~:"~~~~~:~i' 
nloot vt .. 

MORREU ANOITE, 
COMEÇA O DIA 

Aeid~deest•a•cordar.Ouvem 

::ef>~es11!°;1.v3e;;;.c~o:: • C:~tc~~ 
fogemdo d1.q11e u l chtl'lar. PH 
11111, com n 51111 c11np11ohu mo· 

~=d.; ~~.'~:~u ~jn~~:~ ,jd.~':? 
Na., nlo ficou ... Os ("OlpM dos 
vicioso1, o, nocumbul09, qucttllo 
•a;o11,eu1r111doon su•t"'1n•• r· 
d.s, volt~m logo il oolte ••. E o lixo 
d11111l~riu e d<>11 C'SCt nd1lus, °' 
monturol de corp ~s p1111ulentos, 
nlopóde 9! rvarridoa nl" sfr pcl• 
Mortef .. 
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A revolu(io ná modá dof prefentel 
Quem re"be e quem ... ~lhe ,,,. A p$i~loéiá de quem ofere~ 

A ánedotá de Ttfftán Bernáld ·· A eftátuetá mftterfofáf 
Nenhuma-moda de Paris, nenhum de· 

ereto dos õouleoards foi mais rapidamente 
dcolhido e com maior simpatia, como este 
do •novo sistema de presentes• inau~urado 
por Miss Editb Terby, filha do embaixador 
inglez, noiva dom diplomata americano. E' 
nma reYolação completa no protoculo mun· 
dial das corbeilhes das noivas e será imi· 
tada por todos os paizes. A inspiração des· 
sa moda veio das lamentações da irmã de 
Miss Edith qoe se casara nm ano antes.
cCalcnlem vocês-lamentava-se ela-que 
tive doze fogões de cosiohs, vinte serviços 
de chá, todos •China, Eéculo XII-; dez es· 
maltes persas eguais; vinte e três candiei· 
ros de quar~o; quarenta gnarda-joias; treze 
mobilias de sala e em compensaçao nem um 
serviço de cosioha, nem um tapete, nem um 
relogio de sala de jantar, nem um contador, 
em soma: não tive nm só presente qae 
cobrisse as lacuna!! do mea novo lar. Em 
eompeoaal(lo os nossos amigos multiplica
ram os presentes do mesmo genero, pare· 
ceado que escolhiam só o que nlo me fazia • 
falta• ••• 

quando chegava adata'deregalaros·colegas"' nomes correspondentes a mais cento e tau• 
e artistas ia ao ·armario, escolhia um dos 1'tos presentes que ele tinha agora. o deve 
presentes recebidos e enviava-o ao festeja- 'de retribuir logo que se oferecesse oportu 
do como se acabasse de o adquirir na Rue de· tnidade. Wolff estreia com exito retumba.n,i 
la Paix ou nos bouleoards. Mas este thic; 't.e a sua comédia Le Ruisseau que se gru
de aparencia salndora, estava bem para, doa, longos mezei; ao cartaz; e ao atingir a 
quem não fosse um int.electual-sinonimo terceira. centena de representações foi fest 
infalival de distrabido; e a. distração dff jado. como é de protocolo. Tristan Bernard 
Tristan Bernard deitou tudo a perder. ao ter conhecimento da festa foi ver ao sed 

Na ooit.e da. 300.ª representação da sua. livro de notas se Pierre Wolff pertencia a 
deliciosa comédia •Le' Danseur Inconnu rol dos obrigalorios; e como pertencia. di
Pierre Wolff presenteou-o com uma admi- rigia-se ao arma.rio escolhendo um presen· 
ravel estatueta de Carr&ra simbolizando te que embrulhou imediatamente em papel 
num prodigio de ritmo, (obra de Ca.rjos Mo·i· novo e com fitas novas, pregando-lhe o so
nizi) a •Beleza• na sua maxima apoteose .. : guinte bilhete: cE' ama obra de Cario Mo, 
A «Beleza•, entre cento e ~ntos outro nizí; digna do teu ftno gosto de artistn; 
presentes de variado valor foi cuidadosa1 acabo de 11. adquirir pessnalmete no atelier 
mente arquiv.ada no celebre armario-en.-, do célebre escultor para que te lembres ãe 
quanto o contrmplado assentava no seu li1 1mim nesta tua noite·de justa gloria.• -
.,.~ de apontalilentos mais cento e tantos 'f:.;.. Calculem agora os senhores a cara d1;. 

Para não lhe suceder o mesmo Miss 
Edith l4nçon a non. moda. Um mea antes 
do casamento fez, de colaboração com o 
noivo, ama li11ta completa dos objectos que 
necessitavam on qne teriam gosto em re
ceber. E completada a lista, fêl'a passar de 
mio em mio, por todos os amigos suscepti· 
veis a oferecerem presentes, e cada um dê
les toi pondo á IJlsrgem o seu nome e indi
cando assim qu• ele queria encarreg\r t• 
de regalar aquele objecto •.• 

E é logico. Qoal deve ser o maior inte· 
resse de quem oferece presentes senão o de 
acertar? E assim acerta infalivelmente. E' 
bom para quem recebe, que es'i:nsa de acu
mnlar objectos repetidos e inuteis; e é bom 
pi&r& quem presenteia, que escusa de qne· 
brar a cabeça na escolha. • 

* • • 
Existe em França om comediografo d• 

iaduscutivel valor-Tristan Bernard-•la 
barbe qui rit•-que, após terriveis conse
quencias das numerosas festas artistica.ci 
qne o obrigavam a presentear os festejados, 
resolveu o problema. Guardava muito bem 
gaardadoa os presentes~ qne recebia; • 
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Trishn &rnard, •La Barbe qui ril•, o celebre 
comodloarafo que resolveu o •problema dos 

prcsutes, ••• 

l
, Pierre Wolff ao desencartuchar o embru 

lho e ao comtemplar a estatueta de Carra
li ra simbolizando a ·Beleza• qne ele ofel'6 
I~ cera ao Tristan .Bernard. um ano antes 

que Tristan agora lhe impingia de ricor.he-
te, juntamente com a mentira. de à te 
comprado pessoalmente no atelier de Mo 
nfzll. 

Mas a anedota na:o termina aqni. Pierre 
W olff conto o o episodio, Tristan soube-o 
e consternado veio desculpar-se a WoUY 
que o acolheu sorridente e qne lhe segre
dou: .. sorte tive eu, sendo tão distraido 
como tu, não ter caido numa gnff egnali 
porque essa estatueta «Beleza• de Moniz1 
foi me oferecida na •premier• das cMarionet· 
tes• pelo Henry Bataille; visiona tu qa01 
por um triz qne na:o a reexpedia ao mesmo 
Bataitle na noite da sua glorificação pela 
t()(}& da • Vierge Folle•; porque eu, meu ca. 
ro Tristan, uso do mesmo sistema•. Tris~ 
achon espírito á. confissa:o de Wolff, repe· 
tiu-a até chegllr aos ouvidos de Bataille. 
Este solta uma gargalhada e ~xclama: 
·Mas o mais gracioso é que quem primei
ro me ofereceu essa. estatueta foi o proprio 
Tristan Bernard-quando foi a minha 
festa d'autor da cMarche Nuptial•I 

E nunca se chegou a aparar quem foi 
que primeiro a adquiriu ao escnltor Monizil 

reporCer ~ 



Vm l\ repor•aoem 
..; 

"º '--Lona Park,, 
da 1'11 s erio 
P n r &ue11t11e 

j)or Gued e s de Amorim 
>= ::::: ::::::::::::?: 

li 
ilra o ·Cfne Mundial•, que eu havia compra· 

!i ao começo da nolt · Depois, e desconhecida 
~v1ntou os olhos para mim, dtl:undo que n1 sua 
Nonomia se espalhasse um sorriso lronico, um 
klrrí<o que me rari:ceu rtjuvesoece-la ••• 

Por fim, fu sen1ar me ao fundo da sala. Es. 
:t1va jA cenç-Ado de interr"f r o ,,.,s1ldo, o rosto, 
' mmelras daquela mulher Tambo!m não liguei 
nportancia 1l11uma ao seu olhar e sorri,so. Va· 

nrn:I Conheço bem a extençAo da curiosidade fe· 
::\inina. 

Na ula contlnu4và o nuvoslsmo que ru ha· 
la verificado h4 momentos. 

Entretive-me a conversar alguns minuto• com 
m camarada que vinha desi1udido colT' • sua 
-ouca sorte ' •roleta•. Depois só, afogado no ca:i· 
• duma Uacidl' p1•ltro111, abri a revista qur. tinha 
tblixo do br.ço. Parece·meque li 1:nU!o algumas 
61?inas, com n•uita atenção. ausente de tudo por· 
1e não dei sinal de que, na mesma Pvltrona, se 

·oha sentado uma pessoa. fm certo momento, 
"l •ndo voltav1 uma folha, os meus. olhos sur· 
reenderam•se. porem, nollndo que era a desco· 
!Jedd• quem es1ava 111, sentada, a meu lodo. 

-Quer oferecer·me um ci&arro?-disse·me 
>. quando eu a fitava 

Abri a minha cigarreira e utendi·lha. Um 
1,rcom•, muito ~olicito, veio a correr acender-lhe 
• cilindro de tabaco que 01 sous labios sangren• 
,,, aeeuravam. 

-Gosta muito de cinema? - perguntou-me 
pois. 

-e· uma nova artt. Confesso, que me 111· 
usa. 

- ?or citranho eni2111a de cspirito, agora, que 
·1ha aquela deeconhecida a meu lado, já não 1 

"Cluva mistrriosa. nllo tentava, nrm com um ges. 
, inquirir da sua vida, do seu passado e presente. 

-Aqui, aufocuc-dissc ela tirando o cha-
u. o. mtus olhos virtlo uma linda cabeça. Um1 
~leira revolta, negra, negra como uma flores 

~ dentro da noite, que dava ao seu roato, apesar 
• enrugado uma expressão de boneca. 

-Da· me licença de v~r essa revista?- Depois 
• a ter nas suas mlos, continuou:-Ahl fn tive 
ma gonde pall!lo pelocinemal-e a sua voz apa· 
~u se como murmurio de prece. 

Ela folheava a revista. fu perguntei-lhe: 
-Gostaria de 5er atriz clncinatografica? 
Ela gargalhou misteriosamente. 
-Agora! •.. Começo a aproximar-me da vc

ice ..• n3o, agorl\, n:to queria. De resto, o cine· 
1 de hoje é tllo diferente daquele que eu ..• -

A!pois, intcrrogatiu: -O snr. gosll dos íllm~ 
.e, hoje, a America exporta? 

-lotere~sam-me Por vezes, distf4em·me. 
Os filmes de aventuras valiam muito mtis! 

publico aplixonava·~e. vibrava com os actore< 
emoção era m ·1is dirccta e mais fulminante. 

-Eram ficç.>r11 muito iofanlis. 
A desconhecida dcsfecbo1t•n:e entào u111 

-r de espanto que queria dizer tambem ran· 
">r, fo iqud me com remorsos de lhe ter declara· 
~ aquela opinião tào sincera. Ela, porem, ner· 
osa, como se dcGejaue defénder·sc perguntou· 
·.: se tinha visto do18 ou tres !ilmes de ave1>tu· 
-.s que h11vi1m causado 'llucesso em todoomun 
:. Eu tinha·os 1 isto. Respondi·lhe afirmativa 
lente. • 

- Eotao, diga-me se esses film~, porque os 
"' rcs arriscavam nu dificeis interprt-taçO~s 
·uitas vezes a vida, nao eram mais cheios de 
t rdade, nao atingiam a alma do ;espectador 
iais profund1mente. 

·~' 

-O publico. contudn, snrria·se dea"iite <lc 
certu scena•, senlh·se mi•tificado ..• 

O rosto da desconhe~ida car•1 ioou se de re. 
volta Prcs"'nti, claramente, que lhe havia desa
iznd1do ainda esta minh1 opinião. Pirou·me de 
no'o com o seuolh•r penetrantt, e 91 ltoua f11lqr: 

-Engan1 se, meu caro senhor. o~ filme~ lle 
aventuras não eram aii•1m mistif•~Çl)es ridkuln. 
O publk•• ador1ava, sofria, chorava com os artl•· 
tas. Eu tive. muitas vezes, a prova do que acabo 
de lhe declarar. Olhe •.• Certn n< ite, tm New 
York, exibia se um filme em ql • ~•1 numa •~,.,, .. 
emotiva, em hlt~ com Mndidos·~a11. :idures, • ·A 
amordaçada c atirada para um ~;ibt ·rranco cheio 
de cobras e l •Ges Eu vi eu vi 00.11 <JS meus olhos 
que tudoe os espectadores, galvanisados de ter· 
ror, chora am, vertiam Jagriinas de lôr suge•tio· 
nados por esta tragica scena.-E a desoonhecid1 
terminou, afogando o rosto nas mãos 

Eu julgava não ter ouvido b(m ... Eladi!>Ser •. 
•Certa noite, cm New•York, exibia se um filme 
em qu~ eu, numa scena vibrante .• • Sim. E, na 
su4 fisionomia, enq•Jaoto falava, havia um gran· 
de entusiasmo. Abl Aquela desconbedda tinha 
sido, então, atriz cl~ematografica!? 

' . 

I Tma es•rela de ~•
nema e~ll1•sada ba 
ol&oonosem 
Hollywood 
e que • •. 

-E' americana?-pereunteHh<., quando le· 
vantou o rosto. 

-Sou. 
- Posso1111ber o seu nome? 
-AI Impossiv~- dlsPC·me ela num" voz de 

quem se arreocnde de ter f~lado muito •. , Depois, 
continuou.: -O mcu·nome denunciav1·mé •• • Bas· 
ta que o meu rosro trimc em mostrar-me, •• 

A minha curloS1da<le tinha crescido vcrtigi· 
nosa.,,ente. Para que ela ae rodeasse as<im, de 
m1stttlo, rra, certamente .por que a celebridade 
que a cingia era t-normel Recordei, entlo. a sua 
f• a•e sibihna: •B•6ta que o "'eu rosto ieime em 
denunciar me ••. • fntào, dando import~neia a 
e8'a sua frase, os meu' olho~ procuraram-lhe a 
fiiionomia. A minha memoria auxiliava-me na· 
que!a difícil desce b~rta. Ttecordci as caras de to
da' atrizes cincmatoiiraficu que "lriviam em apa• 
gadas imaitens na minha r~tina. Nenhuma se pa· 
recia aquela desconhecida E se cu tivesse sido 
vitima dum i;iolpc dcdmaj?inac;ão d~quela mulher? 
Mas não podia ser. Ela tinha falado eom tal sm· 
ct-ridadel De repente, enquanto lhe estudava o 
rosto. lembrei me de ?earl Whithe Pus logo este 
nome de p1rte. A aegu;r, recordei utro.,. f se 
fosse el•? fsta desco11hecid1& era um retrato em 
regra d1> nome que, ago;a, me bailava na bõc1 ••• 

-Sabe que a acho narecida, muito varecida, 
1\ arande actriz Mary Walcamp? 

-C.:>ruo? ·-rcspood~tMtie, sobreualtada. De· 
pois, escondeu a e~bcça no chaocu, levantou-se 
Estau inquieta. Era bem evident~ que a tinha 
mago'ldo aquele nome •• , 

-Boa noit!-e eatendla·me a sua llitio, 
Acompanhei-a. L6 fora, no jardim, esperavaª uma •ooodujte• ultimo moddo de qualquer mar

ca cantada pela moda Ela entrou Depois, quan· 
do o car ro a•fava, já impaciente, pronto a correr, 
a desconhecida d1'sc·me1 

-Perdóe o mlsterio de que me envolvi, en• 
quanto estivemos Mando. Não fique jul11ando 
muito mal de mim. Quem vive sob o comaodo do 
cora~o tem que viver em silenclol .•• Boa ooitel 

O •auto• partiu . 
Vendo partir esse 
carro, tive a impres· 
são de vér fugir Ultl 
enigma que valia 
bem a pena decifrar! 

.. 

,9Nunca,,nos studios da!America1clal]trabalhára num "decor" tão 
misera velmeate,jfantasticoJcomo:.iquele4em que vive .hojc,.no.Barrcdo 

Nessa noite, do· 
minado pela sombra 
mis1criosa que a des· 
coohccia tinha des
dobrado sobre mim, 
passei algumas horas 
a retocar a hipotese 
de aquela mulher po· 
dtr ser, na rca:idade, 
a grande ah iz de ci· 
nema americana, de
li vtnturas, a Mary 
Walcamp, que duran· 
te anos, eu admirara 
na tela. A scmclhan· 
ça dizia me que sim, 
que era ela, a inter· 
prete, voluntariosa, 
audaciosa, que: cbe· 
gara a ser senhora e 
dona das admirações 
de todo o mundo! 

<CONTINUA 



Um jornal da noite recolhia 
o boato que estava eminente a 
prisão de um individuo cujos 
signaes correspondiam ao a~en
te de Faro. Só no camarim ê 
qne eles leram o j.ornal e o que 
se julgava focado amedrontou
-se yisto que trazia sobre si um 
'locumento comprometedór. Pa
ra cumulo tinham visto nos bas
tidore5 do teatro 11m agente da. 
policia de contra-espionagem 
Baldlen (será Baldy Balem?).• 
Se fosse preso á saida e revis
tado estava irremediavelmente 
perdido. A' falta doutra ideia 
lembrou-se da seguinte: •Tinha 
ele comprado no • Lory• uma 
joia para a esposa e aproveitan
do-se do estojo ocultou o papel, 
sob a seda, durante uma ausencia 
da actriz e ofereceu-lhe como 
regalo de velho admirador. 

Era a forma de se aliviar 
duma ameaça ~rave durante as 
horas de perigo. Extranhou a 
artista aquela invulgar genero
sidade; mas essa extranheza au
ment.ou quando o agente A. lhe 
derigin a proposta de comprar 
a joia. Pasmada mas ganancivsa 
ela cedeu porque o preço ofere
cido era tentador. Não pára aqui 
o episodio .•. Na. noit.e seguinte 
o agent.e A. que já. tirara do es
t.ojo o documento oculto pelo 
companheiro e que sentira re
viver a ar.tiga paixão por aque
les belos olhos de Carmen, 'tor
na a oferecer-lhe a joia que na 
véspera. ela lhe vendera ... Tem
pos depois a esposa do agente 
de Faro tentou divorciar-se do 
marido porque tendo a citada 
actriz ida representar ao Algar
ve numa •t.ournée•, se exibira 
no palco com a joia que ela, es
posa, pedira ao marido p1na 
comprar depois de a ter visto 
na montra do «Lory• e que es
te d!sseraquea. tinha perdido em 
Lisboa. 

O CASTIGO DOS 
TRAIDORES 

DJs ciuro agentes prr'ugue• 
zes que tivemos em Portugal e 
durante a guerra - prossegue 
Erick Fillips-evocarei nm que 
bem caro pagou os serviços pres
tados •.• Havia 001 oficial que 
merecia grande e justa confian· 
'(a ao governo. mas que vivia 
entre do:s perigos constantes! 
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O jogo, e uma amante espanho· 
la, divorciada de um fidalgote 
arrufoado, q::e brioeava com o 
seu coração e com o sua car
teira como os gatos b:ineam 
com as bolas de papel. O tal 
agente o Ap;ente D couse
gniu com facilidade subornar 
a espanhola exigindo-lhe que 
obtivesse dele determinadas ID· 
fo rmações... Ao principio o 
oficial nào se apercebeu do lo
gro • .. Mas um dia nasceu lhe 
a suspeita e arm•JU uma cilada 
á amante e ao seu cumplice, 
conseguindo apanha-los em fla
grante conjura. Alucinou-se en· 
tlo e numa f::ria de louco es
pancou-os tão barbaramente que 
os deixou entre a vida e a mor
te. A scena deu-se numa Ave
nida nova, ao norte de .Lisboa 
e veio relatada nos jornais co
mo ctragedia passional> e não 
foi. Ela morreu pouco depois; 
e ele que vestia e veste como um 
cgentleman• é muito conhecido 
em Lisboa e quando lhe pergun
tam a causa de andar de mulê
tas atribue a um aciden~ de 
automoveis. Este nosso espia 
erteve ha pouco tepipo em evi
dencia por causa duma alta es
croquerie que rruito den que 
falar no seu pafz. 

OS EXECUTORES 
SECRETOS 

As policias de contra. espio
nagem- tanto aliada com alemã 
- usavam de um processo mui
to sim"l?s de iliminar os' agen
tes dos adversarios quando os 
descobria-manobrando em ter
ra extranha: era. executa-los .•• 
A este respeito conta Fillips: 
«O nosso agente no Porto foi de· 
nunciado á. policia. franceza co
mo autor duma manobra que 
causaram grandes prf'juizos aos 
aliados. Imediatamente partiram 
para Portugal dois policias exe
cutores. O nosso agente, pre· 
venido a tempo, e sabendo que 
oao podia coutar com a prote
ção das autoridades portngue
zas, sem se denunciar a si pro
prio fugiu para a quinta dum pa
rente seu, nas proximidades de 
Braga. 

Os jornais de 18 de dezem
bro de 192'7 dào a noticia. dum 
misterioso assalto a esca quinta. 
do Lqnal resultou a morte, a_ti-

ros de pistola, dum pobre creado. 
O diario •Noticias• do Port.o 

• 
. afirmou qne se tratava de um lftit-:wn'!7!1'?'7Y-------... 
acto de banditismo paro, com 
objectivo de ronbo. A verdade 
é qne os assaltantes eram da 
contra-espionagem e foi um mi
lagre o nosso agente ter esca
pado ás balas •.. 

UM JORNALISTA 
PORTUGEUS 
CONDENADO A 
MOR T E PELOS 
ESP I AS ALE
MÃES 

Fellips, que ch"ma assassi
nos aos executores da policia 
aliada. acaba por confessar que 
um dos seus agentes em Portu
gal- o que era escriba. politico "'QiWili .... ..c.---~ 
e dono de uma gazeta- tudo em 
5.ª classe- recebeu ordem de fa
zer desaparecer ou conduzir ao 
alt.o mar, ás visinbanças de cer
ro submarino que rondava as 
nossas costas, um jornalista de 
renome e grai;de aliadofilo ... 
Fellips designa o com inieiaes: 
•H. N.• e esclarece que a vieti· 
ma pertencia á •Capital•. Seria 
o ilustre reporter político Her
culano Nunes ou o saudoso 
Hermano Neves ? Ambos são 
dignos dos odjectivos que o au
tor do livro lealmente lhes de
dica. e ambos defenderam com 
energia e talent.o a noFsa inter
venção na guerra; qualquer de
les, pois, podia estar no index 
dos alemães ... Mas o trairlor, 
o outro, escriba reles, conta Fel
lips, não teve coragem de cum· 
prír esta ordem infamPnte de 
provocar a morte ao compatrio· 
ta e camarada (?) condenado 
pelo inimigo da patria... Mas 
como os seus chefes não adme· 
tiam desobediencias e muito me· 
nos covar1ias, o espião rt cebeu 
a ameaça de ser ele •exf'cuta
do· se nilo o •executasse• ... 
Tremulo de medo-acrescenta 
Fillips-conseguiu qne o govêr· 
no portuguez o expulsasse de 
Portugal. Assim escapou ao cas
tigo daqueles a quem se tinha 
vendido - deS'culpando-se que 
não cumpria. a ordem porque 
tinha sido obrigado a ausentar
se do paiz ..• 

Ela M!JiOl4: Pois tlltf,.. _,ta tli>las·IM, 
qll4/lllo itd• &vnor-01, qw fllP as wk-
'º'ª"'IU °"" l#ljt>S-. l!J1 ,,,,uallWJ: A1' I sua o tlMu falto 
,.. °""'"'· . 

- PortJU lmp<>SslVll; "º' stlldo t1u pai 
sapaltlro, tu tuldes daeotço. 

- Ora .•• Ora ••. Tamb1m o teu pai I 
tkJIJlsta ' o t1u lrmllo p1qtuno •uula um 
de/1111 ... 

R E M A T E 

Em rezumo: eram cinco os 
traidores- alguns dos quaes vi
vem hoje aureoládos com o fal-
so titulo de homens de bem e '
de patriotas puros. Quem eram 
eles? Julgo t.er adivinhado, a.tra
vez das mascaras que Fillipe 
lhes afivelou, os rostos lle dois ... 
Adivinhem os senhores os res
tantas ... 
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U.ma reportagem sensa~lonal de Vlg 

Ouol o ver~a~eiro de Hennies no A & M~ 
flden clu sobre A. &: M. 
-calou-se num sllen· 
cio • g a u eh e •, pro· 
loogado, de olhos bal· 
X?e. Entretanto, Eroest 
Key•er, na sua me.za, 
amod.orra. Só de te1Ppoa 

: a tempo, o vai-e vem 
do fotografo o desperta 
e o Inquieta vagamente. 
Por fim, recomeçamos 
O dlalOl(O. 

-•·Ero 1923, diz o 
meu entrevls1ado-Hen· 
nles, que gosava entã<f 
um ambiente admlravel 
na alta finança "'lia poli 
tlca alema, esboçara, a 
pedido dum grupo de 
banqueiros berlinenses e 
holande.zcs, um projccto 
de financiamentos a Por
tugal. . e ra semear ouro 
nas colonias quasl vir· 
gene do vosso palz. As 
negociações suspende· 
ram·se porque, a certa 

Ânúdo"Nobll, ballqutlN, "'""8pulad4, 1,p1op1/t/4rlo 114 ""' altura, lntHvelo um tX· 
10,1141 114 Trinu, a q~m o llD$$0 IJll1er:stat1o s• 11/ut. trangelro que pretendeu 

(Caricatura de •Bonl• publicado na rnlsta •Tatttl• lntroduzlt filos • polltl· 
a proposlto de ama homenagem qut lhe prestaram COI • l~confcssavefs oes· 

em Ttltste) se proJecto .•• Era oe· 
ceesarlo, para Isso, encontrar se ai· 
gu~m em PortuRal que aportugue· 
zasse a obra ••• Foi a unlca sombra 
antl·lushana que se projectou em 
toda est• historia-e sem coo.e· 

Heonls •.• Perdão: J acob Meyer 
tão decidido na promessa de mu· 
dar de rumo. i entrevista e de 
cair a fundo nas tAo cublçadas coo· 

A' VOLTA DA VIAJEM 
TRIUNFAL 

- Mas seu do assim - ensi
n uei- porque razão Hennies, que 
estan. inocente, fugiu; e Alves 
Rds. estando culpado se ap~e
sentou t\ policia? 

M:eyer qnizera continàar ... 
TraviA a frase iniciada; passa re· 

· vista ao motor intelectual; e re
começa noutra velocidade: 

- E' preciso conhecer Hen· 
nies para comprehendel'o sem o 
caluniHr. Hen11ies é ousado, ar· 
riscado mesmo nos negócio~; 
mas odeia a maçada, a compli· 
cação fora do nPgócio. E' um co· 
modist>1. Ht'nuies, homew de fa. 
ro, profotísou, na leitura do te
lt!grama, o que o destino confir· 
mou qne er11 ••. Que ganhava 
ele no quixotismo deseapresen
tn!' - me~mo estando inocente? 
Alves Reis teimou em que ele 
ficasse; houve até uma troca de 
palavras asperas. Henni4S cne· 
gou até a temer uma traiçào .. '. 
Mas não. Pelo contrario ... De 
Londres a llaya foi viagem fü. 
cil. .. Em Haya, um advogado 
seu amigo, soube, por acaso, que 
um comissario da policia porto· 
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gueza obtivera um· mandado de 
captura. A-tisou-o, aconéelhaodo 
a apresentar-se; mas Hennies, 
Sf guf ndo sempre o seu criterio 
preferiu ausentar-se e assistir 
de lontce à tempestade. 

•Na Alemanha fechou nma no
va combineçào financeira e foi 
para a Turquia, d~morando·sti 
em Constantinople até ao ano 
passado. 

-E onds seencontrava Heu· 
nies quando foi o julgamenta ? ... 

-Na Alemanha 
-Perdão. A policiaalemã de-

clarou ... 
-D' la blngwi .. . -casqui

nhou Meyer, um pouco enerva
do; mas depois, mudando de tom 
emendou:-A policia alemã só o 
reconheceu sob a lei de estra
diçao, depois do inicio do julga
mento em Lisboa ... Mas Hen
nies teve tempo de abandonar o 
paiz e de realizar todas as de
mur1·/i,s para fondação de uma 
Companhia europeia e america
na que hoje ocupa toda a sua 
actividade •.. (Uma pausa e con
tinua, numa completa metamor
fose de atitude, de gestos, de 
tom de voz e de expressão). R~
pito: Hennies nl'lo_se apresentou 
porque era inutil 11 consciencia 

queoclas visto que Hcnoles não só 
• e recusou a col •borar com ·ele 
como retirou o apolo dosseus ami
go•, desmoronando se assim a em· 
preta esqulçada. E não era alemão, 
nem sul-africano, nem holan 1t>z 
nem belga esse mal fn•enclonado 
como se Insinuou cm Por•ugal: era 
Italiano, banqueiro, en•igo deputa· 
do e proprletarfo dum jornal cm 
Trle.te •• . Era, cm suma, Amleto 
Nobll. Fi~ou o meu amigo com to· 
do o •do11ler• elaborado sobre 
Portugal agu•rdando vagar e opor· 
\unidade para o exibir ao go~êroo 
portugués ••• 

•foi entlo que surgiram todos 
oa· ou1ro1 ;>crsonagens. Heoolcs 
conhecia l'.1arang havia algum tem· 
po. Foi Marang quem no Hotel 
Central em 19::13, dur •ote U'D i•n· 
lar, lhe falou das •uas relações 
com financeiros Influentes no seu 
pa'z José Bandeira passou juuto a 
Marang e este segredou-lhe 1 •E' 
um dos Individuo• que citei: Irmão 
do mlo111ro•. Hennlcs pedia para 
ser-lhe apresentado mas 1 ó um 
mcz depois realisou essa aprcscn· 
ta\Ao. Dluerdm·mc que Alves dos 
Reli declarou que o plano-o ver· 
dadelro, o ba•cado na legalidade 
embora coberto com uma cml .. ão 
clandestina-partira do seu cér!· 
bro, Mente 1 (as faces de Jacob 
Meyer c1carlatam-s~). Quando, ji 
depois de conhecer José Bandeira 

tran qufla an to a fatalidade das 
aparoneias. Planeara. um ne~ó
cio legal; realizou-o convencido 
dessa legalidade; se houve bur
la-burlado t.ambem ele se sen
te; os prejuizos sofridos nessa 
empreza

1 
cont.ando os dinheiros 

adeantaaos, elevam-se a 600.000 
florins holandezes . .. O aspecto 
nivela-o aos a.utenticos culpa
dos. Dificilmente provaria a ver
dade Que precisllo e tinha de se 
suicidar-porque era um suicí
dio - entregando-se à justiça 
para acabar os seus dias num 
degredo? Que ganhou A. dos R. 
com a sua habilidade-sobretu
do !lle, que era culpado? Assim 
ficou com a consciencia tran
quila ... e coruofisicomaís tran
quilo ainda. 

As narinas de dilatavam-se, 
espirando sofregamente a brisa 
maritima que vinha refrescar
nos ... Era o simbolo da liber
dade gulosamente saboreada. 
Umaperguntaainda: o que pen
sa de A. dos R. 

-Penso que mentiu a Hen
neis, quem entiu a Marang, que 
mentiu aos juízes ... Porquê? 
Porquê? Porque .•• Ele l~ sabe ... 

-E Hennis? . . . 
-Está longe . • • muito lon-

e Marang eli foi aoresentado a 
Hcnnfes-dl•se lhe: cO• men~ aml· 
go• tvo: a·am-me u o plano s• u so· 
brc Portugal. Teria multo pruer 
de colaborar consigo tanto mais 
que o• no••os pontos de vista s 
avizinham I• 

uUma vez em Paris, estando 
c>m Maraog e co111 Stevert, um 
dos advogados alemães que ajuda· 
ram a redaçAo dos contratos. acom· 
panharam·no ao •Quaic d'Orsay 
porque os directores do Banco de 
Portugal chegavam essa noite •.. 
Viram nos chegar e viram-nos sair 
da •gare• segu dos, ou quási ao Ja. 
do, pelo Alves do• Reis .•• A con 
vicc;ao de H.cnnies de que Alves do 
Reiq trabalhava de acordo com ele 
fortalcccu ·se, a partir desse truc. Foi 
Heonics quem, de facto, orientou 
todo a negocio-mas sempre basca 
do DO equivoco que a emissào, em· 
bora chodestina, era feita por or 
dem do go<erno-segundo os seus 
plano• já esboçados em Berlim. 

•Em Lí~boa tudo concorreu pa· 
ra aumtntar o conveucimrnto de 
Hennis Do Hotel Alves Reis pediu 
na ~ua presença comuoicac;ao tele 
fooica com um político coobe· 
cido (e Ht:onies compreende o 
portugucz: é brasileiro natura isa· 
do •.. ) e esteve dez miou1os pales
taodo com ~le sobre os nossos se· 
gredos . •• Truc fadl? Telefone pre· 
parado? De certo ••• Mas assim 
-quem não é burlado? 

ge, a caminho da America .•. 
-Do Paraguay? 
Um ligeiro sobressalto sa

code aquele illígmati~o extran
geiro.Presenta-me, semi-ceran
do os olhos. • . Quem me teria 
dito que ... ? Seria Keyser? Se
ria ele proprio, num descuido ... ? 
Depois, mais sereno, sorri, en
colhe os hombros e levanta.
se. . • A tarde caira precoce
mente. . . A multidão domin
gueira e cosmopolita enchia o 
café embalada. pela musica. do 
sexteto, que recorda «music
ball,• cast.anholas, Andaluzia, 
za1·zuelas. . • Ao longe, como 
colares de pedras expostos na 
seda azul das aguas, as luzes 
dos paquetes rebrilham convi
dando-nos ao oceano, à aven
tura, ás grandes cidades cine
me.tograficas e febris do Novo 
Mundo ... Despedimo-nos. . . 
Meyer deita um olhar a.o por 
distante-slmbolo de todas n 
lib~rdades e de todas as aven 
turas. E afast.a-se ..• coxean· 
do ... 
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· RHcr•• •• 91 de DH mb o de INT 

hc. 6:611.'6S t '3 

~ "predot da •GARANTIA• dtvtm ttr 

. ... 
ANTIGA CASA ;f AVEIRA 

Fundada em 1348 

eAL~AOe OE 

GRANDE LUX0 

Telefone, 83 

·-- - ---- .. Vem ao Porto 111 
Qutr passar uma noite ale-1 
gref-Vlsite o •Recreio da 

Trindade• 
Rua do Estevlo _ 

~':~. ~tk~'; ~d~i:,:;:c:; ~~~:;. º!~~~.i:.~; 
~ !!~Qr; u'::a Y~~ º&':,~:_.o: 1~a'.!~:.'~1'd~ 

619, R. Fernondea Tomei, 627 ~ua de Santa Catharln• , 331 
EM PLENO EXlTO l 

2 Notaveis Bailarinas Franoe~sas 
DANAH etPlo r y se 

Do Casino de Paris 

r•m •• lclr • tdon•ldodt d• C<>mpanhla, •• 
11111 ponto, 1 •GARANTIA• l•m • U· 

cud1Ma e,, aeu pat•aao. 

SEDE 
Roa l't rrtlra 8orr"• 31- PORTC 

(&DIPICtO ttltOP 'IJ•) 

DELEGAÇÃO CENTRAL 
Puça da L·btrd1dt, •S • •• 

CCZN BaluGrlo Soaia, C1111 1- e.a, L.da 
DELfG ~ÇÃO EM LISBOA 

Rua d• S. J uhlo, 68 a 11 

PORTO 

Casa especial em Casacos para Senhora 

Sedas, Lãs, Algoplles 

Preços t em competencil 

C ntlnuam cm grande sue sso as • 
festt jadas·comptefütas b llatl •1as 

tema Llllane e Petlte Manoli 
Orquestra Jan- Esmer. Jo s~; vi · 
ço de re10faurante - M 11: ~.:s t • 
dos os dias Arte- Luxo Alegria 

Aberto toda a noite 

§risitar a Rainllíl (f RS Meias é preferi·la pelas suas 
ultimas novidades { 

S.ta CATARINA PORTO 
Angulo das Ruas F 0 R M 0 S A . e Tel•fvnP, 67 . 

E' caro? E'! Mas no 

ESe" NOIOINH'°' 
Come-se, porque o 

ESCONOIOlNRf' 
é quem melhor serve. 

' sua cozinba, os seus mé
lls, os seus serviços, os seus 
alheres, os seus vinhos são 

celebres e não tem rival. 

taa Pa'"''º" ·u anael - P orto 

G r antle 

HESPANHA 

FRANÇA 

V E 

AMERICA 00 NORTE 
AGENTE NO' NORTE 

da Unlted Sti-tes Unes . 
T•l•fone, 762 

Rua do Loureiro, 6o, 62-PvRTO 

[l's~oo'I 
- = 20 SEMANAS ·- . ~ 

Os melhores e mais chiGs 
Cahpeus a presta9ões com bonus 
lnscrcva·st já para esta semana e ror 1 

apresentação ou ~nheciment'l 

lerá um bom chapeu 
no acto da inscrição 

<!hapcdaria Portela 
Telefone, 1776 

Praça. dos Poveiros, SO··PORTO 

ITALltl 
Rua t. º de ltezembro- Ll!'boa 

A ea11a mola r1·t'que1ilada de Ll••fJ• e q11e /a1•••~ee 
o e•peelal 61/e llul#,a,, fJ 1J f'n pão, vinho ou cervt>Ja pelo 
111odl~o p,.#!ÇO de 8$.00. lll•g1il/leo• eancf!rlo• da11 Ili 
á• :68 lt,,ra11 e . da• •1 á• O Aora•. 

Co111 opll1na /r~quenela. · · 

.; 
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