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6RANDE BOTEI DA BATAlHA 
Manue l Ferraz & fP.• L.d• 

PRAÇA DA BAT AL.HA 

COMPLETAMENTE RENOVADO 
HIGIENE E CONFORTO 

PORTO 

Magnificas instalações 
Serviço de mesa pl'imorôso 

ESPLENDIDA SALA DE JA1'"1A"'. 

TELEFONE, 1247 

·1 

----1 Manoel ]Jaquim Barbosa 
PAPEIS, ARTIGOS 

GRAFICOS, COMISSÕES E 
CONTA PHOPRIA 

Hotet8ê:taÜr;Ôt F~~f O 
08e~sa Chf:'ªv~-:s:-c:~-ic:-~.~~::era LONS IRC~O .S E RH AH jÕ t~ 

O maior Salão Dane.oi do Porto. DE PREDIOS 
Rua da Estação, 56-PORTQ.Tel. 4514 Todas as noites novas vari dad:'s Especialidades em pintur.1s 

Instalações mod•rnas-Quartos com todn o 

TELEFONE, 5039 
conforto. bitiode-Qu&1IO de b•nho em to- "soiréb" A.. R. Varvallto 
dos os andares- · er uantote ~tnilÇ() de res.. 

Rua da Picaria, 37 - P O R 1' O 
taurant-Pre90s mod1co•-Vhlti lo~ 

prtto11.10 SrnYIÇO OE AlSUURANTf E &ABIKlTES Construtor civil diplomado 
Proprietario LUIZ CORREIA. ABERTO fODA A NO! TE Rua d 1 Picaria, 8 -PORTO 
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Vi si tar a Ra1'gLn Ang Mai'ns é preferi.ta p~la-s suas Angulo das Ruas { s.ta CATARINA PORTO 

lht lht \J H ultimas novidades . e FOR fll 9 S A . rei~tone, 67 

PAPEL 

ZIG
~'-ZAG 

Nicolau Ferraz 

* 
E' caro? E' I Mas no 

ESet1NDIDINH~ 

Come-se, porque o 

Peçam tabela de preços 
ae11 unioos importadores 

easaHavaneza 

HESPANHA 

FRANÇA 

AMERICA DO NORTE 

ESCONOIDINHe 
é quem melhor serve. 

A sua cozinha, os seus ml-
11hs, os seus serviços, os seus 
talheres, os seus vinhos sã.o 

celebres e não tem rival. 

f1l efo n1, 762 R ua ,?aHO .. Manuel-Por to 24, Largo do Chiado, 25 
LISBOA Rua do Loureiro, 6o, 6l-P.:RTO 

Sequer adquirir um gramofone não comp~-da-•p=-n-·m_erra_· _ m_ a_rca_ .q_ue __ lh_e_ a_p_re_s_en_t_em_ 

Discos portuguezes de: VIANA [XIJA a audiçn.o de um disco As ult imas novidades em 
DA MOTAz.e iminente pianista, L Escolha á sua vontade discos semanalmente 
e de OAR v ALHO OLIVEIRA, 1 

o rouxiJ Jl do norte Pathé- a grande marca- Pathé recebidcs de PARIS tw $ 

AvenldadaLiberdade, 1411º-LJSBOA CASTELO LOPES LDA Rua das Font3inhas, 20910 - PORTv 
Telefone, 3678 • Telefone 2400 

MAOUINASFOTOGRlffCASIBazar Eletro '"IZ1r( o CLUB RITS V cx a Owjacomprarbarato? 
DANIEL AUGUSTO BENTO • 1 l R. Fernandes Tomaz, 816 ' l • Elegante? Na u'lima moda? 

Fotografllt0 EXPERIMENTE E VERAll! 
A P&iame~tos semana~ de 10$00 • ~ . ,PORTO SAPATARIA LAGF.:::) 
com sorteio pela lutaria de Lis~oa Ex.plendida orquestra «Zazz,. Raa s ato 111.ionso, 20-PoRro 

FOTO-ESTRELA POLAR Rua d1 Paaaos Manuel, 12 ' 'A CANÇÃO NACIONAL" pelos mais 1------------1 
-- afamadcs CANTORES do PORTO DR. V ILAS BOAS N ETO 

62- Rua d1 Santa Cal«rina-64 A.rtigos ~,LISBOA 1 Doençds de pele e sifilltícas 
Tl!LEFONE, 2158 POllTn fotografleos Mo<lic;_ida\!_~ de preços RUA P onl'tos,., 1:n:1-PORT0 

"GJ\R ANTlt\" 
COMPANHIA DE SEGUROS 

(,.UHD~DÃ I M teU) 
O melhor pr.oduto para tirar nodoas 

PREÇ018oo 
Há venda em todas as Drogarias ':::!:~1:1:~ ~;s;:00;:•;,,~'~d:'1-:ff ------ - '!'. ----· Ele. 6:611.363$33 eetltl D 01\ ·osT ª Os s.gurados da •GARANTIA• dtvom t•r 

ç. º1 semp· e em vista QLlt ocnbnm .. ou•ra Com .. 
panhia Jbcs pode o lereeer malorts oanhfeus: 

AG ENTE OFICLlL osteuro devi·iaobeaoce á mawnat•·• • 
e esta E uma só. O que os segurad<le de. 

d t d d . nm oxlelr é ldo••ldade da Companhia, e, 
rata e o os os ocum~ntos e bra nule ponto a •GARANT IA• 1<01 o ... 
paRsaportes para o Brazil, França cadá·I• o ••• pas•aao. 

etc, e vende p1ssagcms em to· s E o E 
das as classes t:rnto para Roa l'errolr• Bore•s, 3r-PoRTC 

embarcar cm Leixões (ao .. 1c10 • • 0••10) 
como em LisbOa DELEGAÇÃO CENTRAL 

Escrever OU falar para a P<au d,• L borrtado, 3 • •4 
RUA CHÃ uirua-PORTO CtUOBanmnaSolllíl, cm &C.a,L.tla 

' Dc.LtO \ÇÃO EM LISBOA 
TtLEfONt }Agencia .1412 Rua do s. Jul io, 68 a 11 

ReS1Jenc1a a187 "º"'º'º • •0••10) 

VI am ao Porto ~] 
Quer passu uma noite ai!- ~ l$C.UdO$ 'J$00 
gre~-Visit~ o •Recreio da 20 SEMANAS 

Trindade• 
Rua do Estevão 

EM PLENO EXITO 
2 Notaveis Pailarinas Francesas 
OA N ..\ ti e t FIÓr y sse 

Do Casino de Paris 
C 1nt111uam em gran<le sue, sso as 
f~skjadas complt:ti>tas boilarioas 

Jrma Liliane e Pcttte Manola 
Or4u~str.s jdzz-E,merado servi
ço de rrstaurante Mill ·•é~s to· 
dos os dias Arte- Luxo Alegria 

Aberto toda a noite ~ 

Os melhores e mais chies 

Cahpeus a prestações oom bo nus 
Inscreva se jã para esta sem11na por 

apresentação ou ''onhecimento 

terá um bOm cbapeu 
no acto da mscrlção 

'2bapelaria li'ortela 
Telefone 1776 

Praça dos Poveiros, SO·PORTO 



Homens ~ Fades de Dia. 
"; .. Y muehas ~osas más» 

Longe de mim a pre· 
tençllo de vir todas a~ se
ma11as para a poria do ar· 
ligo de fundo. entre f an· 
farras de prosa e as ptrue· 
/!1$ das ilustroçDes, bada· 
lar os ex1tos deste jor11al, 
proclamando.ao publico qfle 
o meu espectaculo é mais 
variado e divertido ilo que 
o do uisi11llo. Q11e o · Re· 
por ler X• pe,qo11, porq11e ~ 
safa tl medida do qne f ai· ...
taua-isto ré o leitor, por 
mR ·10 miope qnfl seja. Qne graficamente, 
11/10 I o •Neto York Berolti , porque os 
eleme11tos materiais e lm111a11os de que 
dispomos 11no s/Jo ainda o que en deseja· 
ria isto uP jo·o, que 11llo sou miope se 11ão 
do ol/zo direito. Mas r.llo me e,qquioo à uo/11· 
pia de brincar com os qne farejam todos os 
pre/e.t·tos para morder e a quem /tido fé· 
de. Rm P1.1rt11,r1at co11/am-se os inimigos 
maldizentes 11111/liplica11do por mil cada 
metro qne 11111 iltdiuid110 tripa 11a vida. 
U11s é por dulorosa iuvt>ja da sna impo· 
tencin; outros por 11111a mesquilllta aoare· 
za 1/0al111a . .. 
!'4 O leitor q11e experimente. Apro.t:ime· 
·se dllm uisi11/10 seu d11ra11te o lri1mfo de 
qualquer conl1rcido de ambos e diqa: Fa· 
lado é real111C11te nm admi rttDlfl pin!or/ 
Este q1111dro é nma marauilhaf• ln/ali· 
vel111e11le o sen oisínho torce o nariz e se
gredn-l/1r: • Você 11/10 sabe?-Fula110 bale 
nn so1N1/• E uocé, leitor, Sl(rpr11mder·se· 
h4. cP.-rdrlo . .. Eu. estou a ref1rir·me no 
ar/is/ti e ao quadro que ele pifltoul» E o 
ontro lorJl(mJ: •Pois sim! Mas bnle na 
sogra!• NtJo se co111pree11de o qne tem 
uma ro11sa com a oalra; por q11e razllo 
mn defeito pe.~soal, muitas ue#e., illve11/a· 
do. possa influir na aprecinçllo de 11111'1 
virtude e de 11111a obra. Ma., é assim. E 
alg11111ns dessas calll11ias, d11.~111a.~crirarla.,, 
espesi nlladas, contraditas d1/i11ilaurimente 
-repetem-se sempre que é preci~o .. • 
«Fulano é 11111 rapaz m11ilo simpa/icol• 
•-Pois é ... ,lfas oocé nllo sabef Aqnela 
uia,qem t} Cllina é uma patra11/ta •. Fnlano 
apesar da illoerosi111iJ/1a11ça da calllni!I, 
d~s111e11/e·a, proua q11e é falso com docri-
111eutos f()to.qravados. D11ra11le um ano os 
ca/1111iadores ficam a111ordaç11dos- N1as a 
cail111ia fica pairando 110 ar, á espern de 011· 
Iro triu11fo de F11lu110 para que os impo
tentes. esverdeados de cinmeira. a agar
rem e a aqltem de nooo: •Fulano d real· 
menle muito simpatico . .M11s você nllo sabe! 
Âquela vin,qem tl Ohifla foi uma •patra
nha• . .. E como Fulano ntlo esld disposto 
a repelir toda a vida. todos os anos, a obra 
de c?11tr diçllo resotce fa#er o q11e en 
farü1 nesse caso: manda-los à China para 
que ab1:am i11qa1rilo ou para qne uejam 
se nds lá eslamot. 

• -- .. 
Nao sei se ,·011he1:em o caso do pequeno 

im111isiloriado com/õgo pslo patrllo, Foi o 

nosso colabarador Ferna11do Cal qaem o 
entrevisto• Ha Jfesericurdia do Porto. 

.o iufelJa 
Praucisco OJi. 
veira é om ga.. 
roto magro en. 
fezado; e •mas
cara de li gadu
ras qne lhe en
''olve toda a ca.. 
beça, da.lhe o 
aspecto d.um pe
queno monstro, 
só com uma pu. 
pil& a brilhar 
por uma abertu
ra do ahrodtlo. 

•-Nlo te. 
nho pae-diz 
ele - Minha 
mãe é pobre. En 
preci•ava traba
lhar. O ar. Se-

'• .. 
rafim Vedor, da o p1q1uM 
casa ~fonocl Ca- ___ qU#lmw.com O.f111N'"" .--

nastro empre- • .. -
lfOU·mc como trolha vaepara dois mezea. Manoel an. 
dava sempre a implicar comigo porque en sou 
mala pobre e mais pequeno do que ele. Um dia o 
patrtlo disse-me que eu precisava cortar o cabe
lo. . . Ele nlo estava muito crescido. Mu eu nlo 
tinha dinheiro p11ra pagar ao barbeiro ... Por Isso 
nllo lhe obedeci. Mas o Manoel 6 que Insistia com o 
patrl'.o: ·Oh! Serafim quando é que fazemos •&quilo• 
AO Franclsro ?• · Aquilo• er& ameaç& de mo deitar 
fogo ao cabelo se eu ntlo o cortas~e. . . E t&ntas ve
zes o disse que na segunda feira segur11ram-me 
f. forca, puseram nm saco nos olhos, despejaram 
umr. lata ele agna..r&i na cabeea ... e oleitaram-no 
fojlo. Que dores meu senhor! Eu bem gritava .•• O 
saco cala-me; a agoa..rai começou a escorrer, Incen
diada, pela cara a baixo; e ao sentir o fogo oa cara 
ia com u mllos ... e as mãos tambem ficaram neste 
estado ••. Quando conseguiram apagar o fogo o par 
t.rão ameaçou-me com tres chicotadas se eu contas
se a alguem o qne ele tinha feito... "Diz á tua 
mAe quo foi num fio electrico". 

• • • 
J.'111 d ~di:nlfl XX e 11m Porlnqnll Mas 

M mnis. Nn Rnti Morui11l10 da Silveira, 
110 c;811tro do Porto existe um predio ocn
pnno. 11os baixo~. por nma loja 11111ito co· 
11/11>cirla e "º·' alto.9 p11los donos, familia 
dfl.,/11.9, cai.:ceiro~. crearlo.•, etc. O falll1tismo 
dnq1111/a ,qe11te é trndicionàl 110 bairro; e 
e.q/nonm 110 sen direito caso aplicass11m á 
uitln as ge11erosidades pr~gadas pelo Jes11s 
Cri.q/o. 

Uma noite destas passei por lá! Vi 
11111 ngrnpamento. . . No si/meio da noite 
di.çti11q11ira111-se u11s gemidos dolorosos: 
•Ai q11e me mritam I E1' já 11/to pflsso com 
mni.9 pnnr.adrzl• Aproxi111011·se o gaarda. 
Ni11g11em o sabia informar donde uinham 

o.,.,_,, 
Qual I o dia 

mal$ JJ#qtUM do 
OttDJ 

O alllllo: 

"'~IUI:,~ 
tU41a. 

Se111a11drio de gra11.tes r epnrlageM 11 de 
cr il1ca a /.>dos os ac1mlec1111t'nks sensatio· 
...• nai.~ de Po1 tugal e Ks1ra11geir.> 

5Ai -os s'b;aclo; ~ (: posto ã venda 
simultaneamente cm todo Ct pai1 
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aqu11les lameiztos q11e, se,q1mdo diziam os 
do grupo, d11raoalli fiá perto de nma hora. 
Af aslo11·se o ,quarda e pouco depois alguem 
me illforma q11e a sce11a se passava no 

2.0 andar 
do talpre· 
dio e que 
da sua}a· 
11ela vira 
um braço, 
de d1icols 
emp"flnho· 
l411gaudo 
nm corpo 
i11visivel. 
•Mas nllo 
é a pri· 
meira ve11 
-aéres· 
cento a-. 
U111 dos 
onoillles 
indigno ll • 
se e diri
qill·se à 
loja, se· 
mi· aberta 

Um• UJlll"'º"'·-· 11a 'R"" Mo~ln/r.o onde um ""s11 .. 1,,, ... · caixeiro 
lia pacifi· 

cam1nl1 o jornal. O ca1~eiro sscarlalando 
as faces, subiu e 110/loa poaco depois e:i:· 
plicando: •E' a palr6a qae es/4 #ando u1n 
•correclioosinlro• (!) no menino•. 

Ora o menino, filho da patroa... é 
surdo mudo. Ter·se-hia dado o milagre 
dele /alar com as chibatadas, 011 uma hora 
de pa11cadriria será sistema moderno para 
fa1er recuperar a fala ... aos mudos? JuJ 
a ooz q11e se lamentava, nada tinha .de 
i11f a11til . •. 

Reporter X 
·' 
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A RUSSA:;F ALSI· 
FICADA , ·-- . ..,. 

A oobre ruha M ... e -':'lo é, oosiflvamente, 
~ uma mundana feliz. 
~~" Qu:indo aparei-eu como 

bailarina no •Maxim•s• 
auto·convenccu-se das 

propriaa mentiras 4 cerca de seu 
primeiro protect1>r-o comerciante 
Dr. A. M.-que <:la inventara P 6'\ 
fazer inveja ás colegRs-e o reqJ. 
tado foi ficar com a cnnta do Hotel 
S. A. por paear ••• D.•pois vrin a 
historia daquela fortuua em al~a
loidt>s que ela seeredava pos~ulr l 
que dl11a valorisada em vinte con
to1-de que resultou um a~salto po· 
licial e o encontro de l"eia duzla de 
empolas de 914 ... Agora foi 11 sua 
oaclonalldAdc. . • •M • .• • prnrlam,. 
va-se vaidosamente russa. Era um 
reclame como outro qu11lquer ••. 
Mas houve quem su•peltas.oe E um, 
noite em que o •metteur en·scent. 
Rino LuPo apareceu no cMaxim's• 
avisaram-no e levaram-no a m~za 
de •M.• -na certe?A que t-1:1 conta· 
ria, mesmo sem pretexto, o !<eu ro· 
mance: cNascf e fui creada e'll Mos· 
cow at~ que, etn 1920, o meu pae, 
oficial do Czar, foi assassinado pelos 
bob:evlatae e ••. »-•Nesse c•~o .. é 
russa ... -pereunta Rino· E ~orno 
ela o confirmasse, Rino começou a 
falar lhe no edloma de Andrat-ff 
oue lhe é ta.o famfllar como o itaJi. 
ano. Ao perceber a cilada •M• im 
palidece, ga~ueja-e intenompe-o 
dizendo t'm francez: "Por amor de 
Deus . •• Não me fale mais nisso ... 
Recorda-me a minha tragedia e fi. 
co logo doente." A esoerteza de 
''li"' foi acolhida entre g rgalhadas. 

UM A COMBINA
ÇÃO .•• MAscu. 
LINA 

A volta do aris· 
tocratico Poeta P ••• 
correm varios boa
tos. Mas desde que 
ele se desmontou dos 
seus ares prctencio
sos e snobs demo
cratfsando-se c o m 
outros escritores na 

•Brazileiru do Chiado, até o velho 
G. G. o consente á sua meza che 
gando a elvgiar lhe um s n~t" que 
,apareceu em certa revista. Na se· 
i1Jnda·feira é tarde o poeta P ••• 
•pareceu com doisembn:lhos muit0 
km empacotados. •São pasteis para 

meu chá •. ·" ioformou. Mas oi. 
por desruido ou po; teNI' Quebra· 
do o cordt-1 um dos embrulhos CAlu 
abriu-se, surgindo RO~ nlh"" de to: 
dos uma coo·binAçlo ft>minimi, de 
seda negra, borbnleteAda de laços e 
um par de meias altas. lihzes e 
umas ligas vermelhas, floridas de 
enfeites •.• •Foi uma enromenda de 
minha mana . •• " - explicou, muito 
calmo, encarturhaudotudo de novo 
Minutos depois dele ~a1r da "Brazi: 
leira" contarAm o incidente AO t'S<'ri
tor V ... , que o conhece na intirni· 
dade.: . "Mas F. não tem irmn•l''
"Seria para a amante., "MasF. n11n
teve amante~l"-Seria para , . ••
"NAn era para ninguem-afirm:1 V. 
- Ele vive só cnm um creAdo"- E 
alruen• ~ue as~iste·ao driale>go-re
mata;," esse· caso será paraG crea. 
do ••. 

A FORÇA DO 'rA~ 
I ENTOA 'FORÇÃ 

... dns oue tPimam t'm á 
O e~rritor Z é 

ter tal~nto, ·emhnra 
~"m Mmbra dele. 
Btm fura, l'em se 

· sarr' fica, contorrio
nanrlo a esoinha es

mol~ndo a puhliração d'I ~u11 prnza 
e dos seus reclAme.s. Mas o 1trllnde 
sonh') d~ Zé obtl'r u>na <'Ol•boracão 
oo eslrangeiro. CoMta-lhe <Jtte Fu· 
la~o e Bellr•no fazem jlrande~ re
ceita" exportaodo ns seu' uti~os· 
que Julio D•nbs e Souza CMt•, re'. 
cebem da •Nacion• e da •Pr .. nsa• 
meia duzia de contos por quatro nu 
cinco trabalhos por :nez; e a vaida
de e ambição de Z'faz.em com que 
ele se j .lgue tambern com o~ mes· 
mos direitos internachn·~s. Pori,~o, 
sempre que saoe da aproxim•c;!o do 
director de um grande rot11tivo tS· 
trang .. íro- eil'o. a 1t•lop•r para os 
consu\ad<>!I e le1tações, para os llmi · 
gos e coohecidos sunlicando que o 
apresen tem, que o r•come:idem que 
o auxiliem .•. O epistJdio é iiutenti· 
co. Na semana passada o:O Seculo• 

anunciava a vinda do·proptletarlo 
dt' J.,a Razon• de Habana, a bordo 
d.,. ~aquete • Y .. ·"·O nosso homem 
foi do;i primeiros a treparem para 
o nAv10 e a perguntarem a toda a 
l!'ente onde estava o dono de ·la 
R11zon•. Indicaram-lhe um sujeite 
abrasilPirado. vtstido de brAnco e 
rt-ful1Zindo aneis. Sim senhor ••. 
•Sny t-1 proprietario de •La Razon• ... 
RPjutiilou o escritor e depois de ter 
feito o auto-elogio do seu talento 
of,.receu-se-lhe para tudo - para 
ejudar a levar as malas, para o ci· 
ceronar por Lisboa, para o levar aos 
teatros, para lhe pagar cerveja es 
taxis,,. O cubano estava estontea· 
cio com tanta keotileza; e quando, 
dois diAll depoi~ se despediu para ir 
paM Madrid e lhe ioquiriu cm 1oe 
podiR ser u11l a Z. Z com as faces 
esci>rlatell coofessou que só queria 
publicar uns artigos em •La Razon• 
mesmo de graça, mesmo pa6aodo ... 
O viajante, muito surprt-end1do,res• 
por.deu: •Artigos? ~ó se fossem do· 
ce~ e pasteis. especialidades de Por· 
tug•l-mas estes estragam·se pelo 
caminho ••• • E então o genial L 
coni1>rehendeu o ridicnlo do seu 
equivoco e a Inutilidade de todos 
cs seus esforços, gentilezas e gas· 
tos... E' que o cub~no chamado 
.l,Jtra era sorio do italiano Zt-ni nu
ma confeitaria da moda, em Haba· 
na, cuja firma é: «Lara & Zooi• -
confundível com •La Razon» .. . 

AS ALCUNHAS 
IRREVERENTES 

Os portugueses 
teem, como os aoa· 
ches de Parh e coino 

L

.. ·~ ' os peles - vermelhas 
da America, a mania 
e o talento dos "sou· 
t riquets". Ninguem 
faz com mais flagran· 
eia e exl)()otaniedade 

e~a caricatura em palavras que é 
uma alcunh~. Raro é o portuguez 
que não aoda com um ap6do preg. • 
do nas co~tas á laia de letreiro -
carna val~sco - e muitas vezes sem o 

de -café 
..• é um praz11r delicioso e até higienico-depois das 
reft>ições-mas é preciso que Sfja c&fé. E... café, 
caté; café de toda a confi11oça, com mais de um secu
lo de honradas e gloriosas tradições-só na cas4 
Cristina, Rua Sá da Bandeira, 401-Porto. 

eaber. Recolhemos, a titulo de t1f · 
rlos1dade alguns desses "~oubri· 
queti." que anllgmat!iam indivíduos 
nossos conhecidos e que correm pe· 
loS' cafés, bastidores, redações, etc• 
Com_e~ç:.ndo por Lisboa. 

U.oa poe•lla de teal valor! «A 
Plorencfa• (devido a ceJ la seme· 
lbanc;a com alguém que nós sabe· 
mos ... ); Um actor comlco multo 
popular e allteratedo. •O Pleooas· · 
mo-l'aradoxab; um pintor de real 
talento, homem de ~ele oflcloi : •Cl 
Boca do laferno•; Um comt rclan · 
te, jornali. ta, e de fülco bojudo : 
•Ü cofre forle»j O olreclor duma 
companhia de st>guros do chiado : 
«O M~dame Angot•j um poeta co· 
rr>ediografo... d'annuo.zlano: «0 
Q.brlel dos Anuncio&"; um caries· 
turls1a•re1r2tlsM "Pero, o asea<loh 
um carlcaturlRta de génio: "Solo 
em lá·meno•" u-o ac1or·empruarlo 
netra chie: "Cotfleur pour damea" 
a um outro actor novo ainda, ca. 
sado com uma genial actrl.z edosa : 
"0 E11rema-Uoc;:o'1; um advogado 
célebre: "0 Trovador"• um dos 
p. fmelros arllstas da Companhia 
Erlco·LucllJ&l "Escada·Manglru ... ; 
um fidalgo ribatejano frequentador 
do o.reu pouco lotellgeole e eom 
babhos brttã ~lco>: 'Curto·i-lngleza'; 
uai poel>: •·Pompadóur"; um .joven 
lentt: "o Ripo li o". 

E cootlnuaremo1 no proxlaio 
numero e por muitos numeros te 
nos mandarem mais de LI.boa e 
do P .:rto, mas coai as respectivas 
carapuças. 

e 0 R e p o r t e r X º 

O exito do ·R~porter .X.• 
tem sido verdadeiramente colo
ssal. Foi alem de toda a nossa 
espectativa. Em todo o pais, (\ 
,publico qne há muito vinha re
clamando um jornal como o nos
so, usando de processos moder
nos na maneira de tratar os as
suntos, focando-os com entu
siasmo, com emoção sentida, 
procurou ávidamente os exem
plares que rapidamente se es
gotarám. Em Lisboa e no Por
to, em menos de um dia, em al
mas escassas horas os exem
plares do ·Reportar i,. desapa
receram como encanto. 

Por toda a provincia o entu
siasmo pelo nosso jornal foi 
enorme. Verificamo-lo pelos in· 

·· sistentes pedidos que os nosso.s 
estimados agentes nos dirigiram 
e pelo acolhimento entusiasticu 
que toda essa p~uena impren .. 
se. dessiminada de norte a sol, 
por cidades e vilas-imprensa 
tão simpatica á qual endereça· 
mos o& nossos agradecimentos 
e as nossas frat-rnais sanda
çoe--fez a.o· «Reportar X, mo·· 
desto mas animado pelo arden·· 
te desejo de bem servir o pu
blico po1 tnguêz, á.Vido de sen
ssaÇOes nc,vu-. 

reporter X 



O que nos dizem os sapatos'! 
l!otremos 1qul, oeste portal, um 

esp1ço para pouco m~I• do que uma 
c:alxa de fosforos, mas onde cabe 
o humilde estabelecimento do en· 
graxador. Nada mais modesto e 
mais explicativo do que este tcena· 
rio pobre, com o mnote de revistas 
a um canto. com objectos 120 uteis 
como importantes e c:om um actor, 
que dentro dC$tas tr!• paredet, lo· 
terpreta,cinematograflcamente,com 
a multldlu que pusa, com os sapa· 
los que vem e partem, e drama aio· 
guiar da hl~eoe m~!Clrada mnitas 
vei~ den1dade. Este engralxador, 
que e.;á ajoelhado a meus ~s. com 
os braços em movimeolos inquietos 
de rodas de locomotiva, levanta • 
cabeça, ouve me, toma o ar de 
quem pres•eoto uma entrevista, e, 
por fim, fala sem eorase. como ae 
de~c:oohtcesse a profundidade filo· 
soflca des•a sua respu!ta: 

-\co;tu mei·me a conhecer o 
mundo, as boas e as mb pessoas, 
pelouapatos que trazem calçados. 

E enquanto os seus braç• • gi · 
ram, correndo as escovas sobro os 
meus sapatos, 1tiroJnova perillnta 
a este h mom que. depois do que 
me resp ndeu. se me apresenta com 
com uma biblioteca de escand•los e 
segredos. 
- Mas ~ no brllho do calçado que 

sai das suas mãos que V, v~ espe· 
lhadll a alma de quem o asa?., . 

UM ENGRAXADOR FI
LOSOFO E PROFETA 

-Os sapatos que saem da• mi· 
ollas mlos van mascarados, pouco 
d[zem a nlo s~r bom gosto ou vai
dade. Antes, qu1ndo se sngpitam á 
operacao das minhas escovas en· 
tão, sim; por ruais SUJOS que este· 
fam, por mais empoados que me 
apareçam, parecem•me sempre 
atestados da.alma de quem os uea •. 
O ano passado, durante o verAo, 
coatumava vir aqui engraxar um 
rapazote de. maneiras finas mae 
com uma cara que aizla sobr;asalto 
e fome. Nào faltava um unl10 dia. 
A prinrlpio, embora o atendes~e, 
nAo o. fixei, nAo o cwtudel ... Passa· 
do uma semana, hl\!lituado a ter, 
Jiariamente, na minha frente os 
mesmos sapatos-uns sapatos ama· 
reios, já gretados, com salto comido 
-quiz ad1viuhar a profis~Ao e a si· 
uuçAo ecooomica do freruez Devia 
!l!r pobre e orgulho.o, muito orgu· 
lhoso, para usar ci.lçado ti o misero 
e, por ci111a, traze.to engraxados ... 
Nada con•c11ui saber que mantives· 
$0 as miohaa h1pnteses. Oids dt'pols, 
encontrei num jornal o retr~to do 
tal rapazole entre uma noticia -
simples e tragic,.-em que se d•zi1 
que ele ba muito tempo na fila ne· 
gra d~ •sem-trabalho·, se tioba 
envenenado, polr olo ter que co11.er 
e por 1110 ter Hpotos para ralçal .. 

- Os sapal~ que passam 1 eia, 
suaa mlos conta111·lhe 10 ron anccs 
de 1nfo1 tunio~? 

-Sempre.Bulhe digo ••• Nes· 
ta rua e5trdta, fóra do centro da 
cidade, raras vuu passa o luxo .. 
E .ta rua llca fora do protocolo da 
txposlclo de vaidades .. , e, por 
-conseguinte, não oferece ptrlgo aos 
envergonhados e empobrecldot. 
Quere ouvir? Até ba pou10 tempo, 
logo ás prl ei ras horas da manbl , 
vinha aqui uma mulhtnlnha trazer· 
me u. a sapatot de homem-upa· 

'-• ' - . 'liiri•:n:;a www 
to1 que tinham sido novos e bona to 1apato1 ca m bad 01, com o do, entao, uns sapatos de verok, 
hi muitos anos! Quando os vi pela barqulnh09 em vupera de nau· que limpava aqui diariamente, e 
primeira vtz, não 011 1utz limpar. fraglo, que significam de1lelxo, que davam men09 brilho, apesar
Estavam completamente rõtosl Pa· fome, des1lusio e destfos de morte. dos meu• esforços, do que os NUS 
reclam. cri voai Disse á mulherzinha sapatos de cabedal barato ••• Isto 
que os pobrta sapatos não valiam intrigava me ... Aquele Yemiz pa· 
aeqner o escudo de limpeza ••• Ela O FARO POLICIAL DOS rec1a embaciado por uma 11u• em 
fol·te embora, mas voltou no dia ENGRAXADORES misteriosa! .. . Tempos depols,oban· 
seguinte, e contou·m~ enllo e.ta queiro era preso. acusado de u.m 
hlatorla: Aqueles sapatos perteo- grande crime •.• Foi, entlo qno eu 
clarn ao seu patrão, u u fidalgo· compreendi o motivo por que~ sa-
boémlo, que Ylvla numa mansarda, Paro, 1baJ1.o de uma c- de patos de verniz, oa seus sapatos ri· 
sepultado na maior ml&6rla. Vl•ia chi, num11 rua logreme e elegante, cos, nao davam tanto brilho como 
de esmolas que, raras vezes, gasta· janto ao engrHador que tem tido os seus a_,atos polareal ... 
va n~s su•• 1intetlcas refeições, mas entre as 1uaa mio•, entre ae 1uaa Lá dentro, na engraaadoria , 
que, seguindo velhos habito• de ele· mllagroaae escovaa, 01 aapatoa daa numa grande fila de cadeiru , etpa· 
gancla, dedicava a amparar a sua mulberea que pintam 01 lablos e lham·se freguezea dos dois sexo!!, 
empobrecida Indumentaria, Pouco dos homens que ambicionam a ri· lendo jornaes e revistas, enquante 
tinha que veslir. Tinha al1:umas ve· queza ou celebridade-. um li[ramarone diverte o ar morne 
zes, atitudes de deme11te. enverga· -O sapatos da minha fregu~la com um •cbarleston .. em vop. Um 
v~ a sua casaca, esrrangalhada como s!lo tio cautelosos. prudente•, como arupo de rapazca, de braços age i•, 
um vdho cart~z de e1qulna, cuida· quem os usa... Falam me 1empre vAo mascarando aquelea pares de 
vNe com gesto& ridlculo~J e dizia de eni2mas impoasivels de decl· sapatos, onde hi orimet e levl8Jlda· 
que ta a festa do barão ~ .. , Não frar. Recordo· me de certo banquei· dcaexibida~,ondese poderia ler, bem 
tinha que calçar. Aqueles sapatos ro... Quando tinha uma pequena á vontade, a folha corrida de certas 
eram um arremedo á sua !)assada Jr>ja de camb101, uuma rua maia po,soaa cc.nhecidas. Mas, do novo, 
oputencia. Iludido, sugestionado de di~taote, usava unssapatinhos qwe vi· o engraxador, dono daquele arma· 
elegancfa, o pobre fidal!lo mandava nha limpar de oito em oito dias e zcm de mascaras brilhantes para o 
enllraxa·lot todos os dias porque, que davam um bnlho como soll O calçado, começa a falar: 
todas as noite•, teimava em ir 4 homem era honesto. Depois, anos -Costumava vir aqui uma mu· 

'resta do barão X.,., sero que, con· depola, tubiu pelas escadas da for· lber multo conhecida pela eua be· 
tudo, saisse do mi1:ro qu 1rto em tuna, colocou·se. muito, alto, e toda leza. Era casada. Um dia vinha com 
que la gastando a vitla, Engraxei- a gente o apontava como um doe una aap. atos, no dia seguinte com 
lhe sempre de 1lr1ça os pobro sa· nosll.IS millooarios. Começou utan· outroa, e aempre a11im ... O :nab 
oito.- e atê 4 ui· e11ranho era que o 11eu calçado, 
1ima vez, tive, den. tio caro como luxuoso, vinha sem· 
tro de mim, a lm· pre aalplcado de nõdoas que me 
presslo de que da· deaesperavam porque nao lbaa po· 
va uma esmola á dia limpar •• , A fregneza tambem 
vaidade deS1e urui· ae Inquietava mnlto com a1 tala 
nado fidalgo. . nó;:lou, maa nem um 1ó dia deixou 

Depois de ouvir de me aparecer com o calçado ta· 
e•te engranxddnr luado deaaas sombras lmpertlnen· 
tomo a dlr•<"c;lo tea ... Aquilo, e nem eu sei bem 
do cor•clo da cl· porqué, cbelrava·me a ad1•herlo, .. 
dadl', Sobreº' va· E, por fim, velo • saber·se,,. O 
undtne dos pat· marido matou· a, porque ela o atral-
teloa dellsam ae c;oava, •• 
decotatla•, os mo· 
noculo•, 011 'atlck ·', 
o• polhlnhn e os 
j•rdln• berran•ee 
dea aombrl11hu fe· 
mlnlnu. Como 
eQuele engraxador 
que e~tive ouvln· 
do, tambl'm eu es• 
tou convencido de 
qne o calçado da 
multidão revela, 
na ll"nerelldade, a 
profüalo e a alma 
da pea•n• qae o 
uo, Aau•l•a ••Pa· 
lfnbos verdl'•, que 
tem o de•~Jn de 
Qul' tod• a 1atente os 
vrf•, dlzf'm bem 
que a iu~ d-.na ~ 
uma cort~za em 
focn, que, ainda no 
ano pu ª""• na 
l'>Oelra ... Cnrhe 
cem os a•oaios 
amarelos, obe•o•e 
vle.tocn•, quf' J•m .. 
b am novn..rlcoit? 
Vlo ali, de•apare· 
cem oo• r •demcl· 
11ho• tle b•ncoa e 
de "au•os" aclntl· 
lantes, e 'ªº como 
ale•ladoat1n ~º"'"r 
o·o e da lndu trla 
atirados, vertlglno· 
aamente, para aa 
fortunaa obecurae 
e pomposH. Avis· ·o· qut •m 1nvuiuuJor vi• dtdur, l/mpantko 01 tn/>'1fo• ""' tlltnl# 

EPILOGO 
A tarde vai a declinar nu tio· 

tu romanlfcaa do crepuaculo. 
Corto a cidade em algumae dlre 
çõet, passo por ruas coogestlooi.· 
dat de movimento e por outras 
onde os transeuntes 80 podem con· 
tas. Por todos os lados, nos portah 
e errando pelas rua•, encon1ro en· 
grexadores, ea•ea fllosofos que ex· 
pllcam a vida atrav~s do catado, do 
modelo e do brilho do calçado d• 
multldlo. Erram nos seus juizog? 
Talvt'Z.,. Mas eu creio que se a 
policia foue composta de engraxa· 
dores, Uletade da populac;lo nlo en 
graxarla o calçado ou, se tlveue 
essa ousadia, caiaria to<1a liquidan
do auas loucuraa e crimes oaa ca· 
delas e penlleoclarlas 1 

Guedes de Amorim 

Aos nassos assinantes 
Os correios, .por um equivo

co, devolveram & redacçào amas 
deienasdeexemplares do 2.•e3.0 

numero do •Reporter X• fican
do alguns assinantes sem os 
receberem. 

Pedimos aos nossos assinan· 
tes para nos prevenirem com nm 
postal quando o nosso semana.
rio não chegar á.s soas mlos. 

A ADMINISTRAÇAO. 



etJVINDO UM1' • M1'HtJCDRB ,. 

o que nos dizem as 
Alice, a ma11uc11re do meu 

barbeiro, uma linda rapariga 
que tem o vicio de lêr todas as 
revistas cinematografi.cas, vinte 
anos em apoteose de beleza, 
disse-me, certa tarde, com a 
maior naturalidade deste mundo: 
-Gostava que o senhor escre· 
•esse o livro das minhas me· 
mo rias. 

Eu soa dos que dão e com 
bastante fraoq ueza, direito a 
todas as ousadias femininas. 
Achei, por isso, muito natural, 
aquele audacioso pedido q•1e 
tinha caido dos labios sangren· 
tos de Alice, e perguntei-lhe: 

-E esse livro seria ocupa
do pelas memorias das suas 
paiiões ou da sua vida profis· 
sional? ' 

Ela sorriu.se, atiron sobre 
mim uma rajada da alegria, e 
•oltou a falar: 

-Claro, sobre a minha pro· 
fissão; seria o livro da manuca· 
re> .•• 

-Muito bem. Então apro· 
nitemos o tempo. Como você 
me tem nas suas mãos, dispo· 
oba de mim ... 

Alice desfechou·me um sor
nso de duvida que mereceu um 
outro meu garantindo-lhe a 
minha promessa. Ficou nervosa 
de contentamento. Fez-me san· 
g·ue com a lima no dedo que 
segurava entr' os seus, rubori
~11 se. pedio·me desculpa, e 
jisado um momento, começou 
a dizer·me, em confissões reta
lhadas, o romance - romance 
que ia no primeiro volume •.. 
-da sua \'ida prossifissional: 

-Comecei a aprender esta 
erofissno quando me morreu 
meu pai. Eu andan no terceirJ 
ano do Liceu. Depois da ,missa 
do setimo dia, minha mãe cha· 
mou·me e disse-me que eu ne· 
cessitava empregar-me em qual
quer coisa que me desse orde
nado para auxiliar as despesas 
de casa . . . 

- Bem. Isso bastava-me co· 
mo antecedentes. Nilo se desvie 
agc.ra da liu ha da. sua profissão. 

- Eu, que sempre tive em 
grande ei.tima a liberdade, de· 
pois de pensar q uai era o modo 
de vida que mais me cooviuha. 
escolhi o de 111a1111c11re. 

--E, aprendeu f .cilmente? 
-Sim e nào. Primeiro. sou-

be qne a Berenice e a Ma.ria~i· 
nha, duas minhas amigas, es
tnam a aprender e procurei-as 
para que elaa me deixassem • 

acompanha·las. E fui. Elas, que 
hoje silo minhas colegas em 
dois cabeleireiros de senhoras, 
mais audaciosas do que eu, 
aprendiam facilmente. Pda mi· 
nha parte, tremia de vergonha 
sempre que um ou outro clieu· 
te, por amabilidade, coasentia 
que eu, para aprender, lhe tor
turasse os dedos... Alguns 
meses depois, disseram-me qoe 
o meu curso estava completo. 
Nessa altura, já a Muillsinh11 e 
a Berenire estavam empregadas. 

-Que recordação tem da 
primeira vez em que tratou as 
unhas de um extranh?? 

-Péssima recordação! Ain· 
da hoje. córo ao recordar essa 
desastrosa pri:neira vez .•. Coo· 
seguira colocar-me nnm barb~i· 
ro onde só iam os mais lambi
dos dos ropapos-secos•... Veio 
um desses bonecos, fitou-me in
teressado, e senton·se na minha 
mesa, embora estivessem mais 
duas desocupadas. Coirecei a 
tratá·lo sob ama tempestade de 
nervos. Nào acertava com a 
lima, com as tesouras- com 
nada. Feria-o em todos os de· 
dos. Por fim, êb fugiu, bara· 
fustando, enquanto que eu cho· 
rava desiludidal O patrão re
preendeu-me, e eu cheguei a 
supor que ia ser despeJida Po· 
rem, leu.brti·me de minha mãe, 
e intimei·me a ter fé e coragem 
na estrada que começava a ca
minhar. Nesse primeiro dia, ho· 
ras depoid da infelicidade que 
lhe revelei, veio sentar-se na 
miaha mesa um cavalheiro de 
maneiras distintas, muito sim· 
patico. Exigi de mim propria 

uma serenidade de ferro. E, 
tratei·lhe as unhas, com cuida· 
do, com ternura ... A' noite, 
quando sala, entregarnm-me 
um lindo ramo de cravos e um 
bilhete. Era do segundo cava· 
lheiro que eu tinha atendido 
nes~e primeiro dia... Contei, 
indiferente, a Berenice e a Ma· 
riasiuha os dois diferentes su· 
cessos do meu dia de estreia, e 
elas, ironicas, soltaram garga· 
lhadas, nuvens de ~rgalhadas, 
que eu, então, ni\o podia com· 
preendcr ... 

-E, qual, é hoje, a melhor 
emoçlo que sente neste modo 
de vida? 

-Tenho diversas. Emoções 
de alegria e de tristeza pairan1, 
todos os dias, por mim. Os fre· 
goeses de mais de qnHrenta 
anos q ae me fnzem declllrações 
de amor e me pagam generosa· 
mente. Cllrtas ruulheres que 
véem aqui compor as unhas só 
para que lhes diga se Q marido 
tambem é meu cliente ... Passa 
de tudo. O que vem compor as 
uoha:i p·la primeira vez e está 
muito euvergonhado e o que as 
vem i.rranj.ir, dia sim, dia não, 
para diz r-we que gosta muito 
de mim. . . Quere saber? A 
nossa profissào exige ouvidos 
cautelosos e olhos discretos. 
Ser ma11uc11re tem, contudo, 
qualquer coisa, das profiss10· 
naes da buena·diclza. Tenho 
esta profissào ha cinco anos, e 
começou a agradar-me, profnn· 
damtlnte, quando notei, pela 
primeira vez, que as mãos que 
se me entregaw são almas que 
se me abrem .•• 

"Manucure" • como a leitora da 1·B11eoa-Dlchr' 

mãos? · 
-1!. que âlmas t~m visto e 

lido? 
- Eu, poucas ... As'minbas 

duas colegas, mais iotE'ligentes 
do que eu, mais d~dicadas à 
arte de vêr almas atravez de 
mãos, conseguiram ir mais lon
ge ... A BereniC(', que tem a 
pa.fxào do lnxo, de tal maneira ~ 
soube lêr as mãos de um ve
lhote rico que era seu cliente 
que, em breve tempo, o trans
formou em amante. A Mariasi
nha. que é uma sentim•ntal, 
estudou tllo bem a alma nas 
mãos dê certo rapaz rico que 
conseguiu tornar se sua · noi
va... Eu? Falemos das mãos 
que passam pelas minhas . . . 
Mil.os e almas! Noutro barbeiro 
tm que estive empregada, hn
via um rapaz, muito eleganto, 
sempre perfumado, que limpava 
as unhas de três em três dias. 
Tinha uns dêdos esgui• s, como 
lanças, como ullinews. As li
nhas das mãos fo; mavam um 
em&ran lia.do inexplicavel. Sem
pre pensei que esse rapaz teria 
um destino tormentoso ... Veio 
um dia ... deu um desfalque ..• 
está d~gredad? em Affica. Eu 
nil.o sei ler a sma como as oa· 
tras ou como as bruxas, mas 
es meus olhos viajam com rara 
eertesa1• da ponta dos dedos dos 
meus clientes até aos mais dis
tantes escaninhos da sua alma. 
Os dedos, grossos, desilegantes, 
dizem atrevimento e velhacaria; 
os que são finos, delgados, com 
o indicador levemente arqueado, 
revelam almas t.empestuosas, 
vingativas ... Vinha aqui uma 
actris, cujos dedos tinham, bem 
vincados, os sinais que lhe ci
tei, o a quem, de certa vez, 
avisei de que a espe1ava uma 
grande desgraça. . . Tempo de
pois, eu era informada de que 
a actriz tinha sido presa por 
envenenar o amante, um milio
nario, com quem vivia. Todas 
as màos que conheço me infor
m~m de um grande sentimenta· 
lismo. Conheci, umas muito 
brancas, que pertenciam a um 
rapaz de monoculo que fazia 
versos e era meu cliente. Um 
dia disse-lhe, apontando as 
suas proprias D•flos:-Você é 
muito apaixonado ... • Negou. 
~fais tarde, vim a saber que o 
pobre rapaz estava apaixonado 
por mim, por outra manucwe, 
ainda por waisdez raparigas, e 

(ConclRI na pag. 19) 



r.-..·· 7if{ . 1' . trma~Cragedla que apalxo~tt o mundo ,. ... :..-1 .,. ~ 

~ Foi um portilguez que vendeu· Mata~Hari 
aos franceses? 

•r ,, -
Os misterios de Mata-Hari~A bailarina espia.-A (.Dama do Ritzi.,-Como se revive uin. drama esquecido.-Declaraç~ dt 

ex-senadora Junoy. -Quem era o portuguez, banqueiro a quem o ex-ministro Salvatella acusa de ter Tendido 
Mata-Hari ?-Gomez Carrillo e Raquel Meller estavam comprometidos? 

Mata·Hari nos tempos aureos 
como m1.lhcr e como 

artista 

cMata-Hari•, a bail•nina 
nua, a mulher que envenenou 
de paixão dezenas de homens, 
que levou a enclausorar·~e num 
convento um m'ilço fidalgo fran· 
cez, cuja mocidade aventureira e 
sedenta de vida, ela cortua cl>m 
o abandono; a holandeza que 
contorcionava o seu co1po hele· 
nico l!m danças pe1 ~umadas por 
todas as essencias sensuaes do 
oriente- e que poesoia apenas 
um seio; a eiopia misteriosa, a 
fuzilada de Vincennes; a que 
so ofereceu ao pelotão que ia. 
executai-a Cclrmiuando os labios 
tornou-se t~imosamente eterna. 

Continuam a f<ll11r d'ela com 
entusiasmo; com ardor, com 
paixão - como em disputa do 
sru amor, como se as soas car· 

~ nes maravilhosas nllo estivessem 
já dispersas pela gola dos ver· 
mes; como se da deusa paga nllo 
restasse apenas as ossuras ma
cabras do seu esqueleto- apo
drecido nutn coval anonimo l 

Durante anos, numerosos fa. 
naticos de cMata-Hari• locta-
18m pela soa rehabilitação. Ago
ra nova gritaria em redor des
se cadaver. 

Quem foi o miseravel que 

vendeu,.que a traiu, qnea levou a 
França e a entregou & morte -
á mais vil das mortes? E como 
se nll.o fosse bastante emocio· 
nante, só por si, a interrogação 
lança~a ao mµndo-acenderam 
doí" nomes, a servir de ta bole· 
ta ao misterio-os nomes da 
cf~dette• cinematografica, cele· 
bre ontre os mais celebres, e 
o de um escritor, glo1ioso entre 
03 mais gloriosos: Raquel Mel· 
ldr 11 Gomes Carrillo. 

Onde nascem as 
suspeitas 

O calvârio-calvario, sim -
de Mata-Hari, começa em Ber
lim, no inicio da guerra. Ela per· 
tencia a nm paiz neutral. Pe· 
diram-lhe o primeiro serviço 
de espionagem. e e d eu-sem 
medir consequencias. Exigiram 
-lhe o segundo. Qniz esqui
var·se mas j& nll.o ponde. Ai 
d'aqneles que entram na engre
nagam dos espiões. Se se recusa 
ao q~ eles eh roam •dever• ou 
é fuzilado como desertar ou é 
expulso para o paiz inimigo e 
denunciado a esse paiz, coxo 
espia. A •chantage•. Em tem
pos de guerra não se limpam ... 
consciencias ... Vai para Fran· 
ç"' burla os alemães; vive so-

cegada amando romanticamente, 
t.alvez com o primeiro amor sin
cero da sua vida, um oficial 
russo, cego devido a. uma gra
nada. Mas curto armistício foi 
es,e. A espionagem franeeza, 
sabendo que ela foi espia por 
denuncia víngativn dos alemaes 
e sabendo -que procura esqui
var-se aos seus antigos chefes 
arma-lhe nova •chantage•: ou 
trabalha na espionagem fianceza. 
ou é castigada pelos crimes an· 
teriores. 

Chora, suplica, humilha-se 
tudo inutil. Eil'a de novo na 
estrada da morte, escutando, 
mentindo, traindo, burlando, 
roubando documentos-até que 
nm serv ço a faz imigrar para 
Espanha. Em Espanha julga-se 
fora do perigo dos francezes
mas é de novo cercada pelos 
alemães que a sugestionam, a 
hipnotisam, a vencem. Contu
do as suas missões limitavam-se 
á propria Espr.nha - e a Porto· 
g"l-fora da zona do perigo. 
Um dia resolve voltar a França. 
Sorpreza geral-mesmo por par· 
te dos alemães! Porquê e para 
quê arriscar-se, sabendo que a 
França estâ de mãos enclavi
nhadas sob a soa cabeça, por a 
ter traído pela segunda vez? Ela 
hesita; inte~roga o seo consul -

A celebre "vedette" cínematografica Raquel Meller, divorciada de Gumez 
Carillo-aeusada de vender Mata·Hari •França 

Gomez C:ari!o esposo de Raquel 
Mel ler 

o oonsul bolandez-qne a acon
selha a ficar. Mas existe uma 
força superior que a dominr., 
que a desencaminha, que a ar· 
rasta até à fronte;ra-que a faz 
cair nas mãos dos francezes pa.
ra só a largarem qn.ando a fn.· 
zilam. 

Que fõrça erá essa? 

~ tmpren• 
espanhola 

Dois jornaes reviveram, com 
calor, este assunto nas ultimas 
semanas. •La Estampa> de Ma
drid e cEspagne> de Paris. O 
p'timeiro faz V.ilias entrevistM. 
Fala com.o ex-senador Emilío 
Junoy que convif en com Mata· 
Ifari no •Hotel Ritz• Jnno1 
que foi, ao que parece. amante 
da espia-responde assim: c)(a. 
ta Harí não era uma espia. 
Mente o sr. Heymans no seu li· 
vro •La Vraie Mata-Hari• aen
sando-a de tal. Sendo nós inti· 
mos e sendo eu iornalista e po
lítico jamais proênron colher de 
mim uma informação d'interes
se para a espionagem. Tendo 
lhe eu oferecido a apresentação 
de outros políticos que gosta
vam de conhecel·a taes como 
Alba. Dato, Combó-nunca qniz 
que os apresentasse. Ora um& 
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Resumo do nu· 
mero anterlor 

• 
vel, nft1da, deAte amigo qae, na 
nun-e•o pa1sadc:-, de·x~I Je br3ÇO 
enlaçado no meu, de•cendo as 
• avenida•». E digo, tan10 quan•o 
po•slvel, nltlda, porque a condição 

lia ntailo que essencl• I que n e foi lmoo •ta, como 
pro jeC/aoa Um preço tl.1ICO daa •UaS fnconf1den-
•rait/• jornalis· ela•, txlge um silencio blindado 
tico tfs caoelli· em redor do seu nome. O ta t" r de 

a preseo1ar·se .. 1gu~ n <'Cultando o 
dllS• ds de Por· no'lle as•eroelha se a d.r uma t X· 
IRga~ e ds que pile çlo de 1, tim -sem pronunciar 
enriquecem o um t4' voc6bulo laiJno Mas como 

_, • · d o comproma-so assenta apenas nea-
guarua•JOias e te detalhe re•ta-me a lib•rdade de 
Iodas as capitaes. clarel lo, retratando-o fisicamente, 
ÁS e aoeni da S > ailbuetando·O de lnslnuaç6e1 c:iue 
silo as ama11t11s po aaro • •aduzir o leitor a decifra· 
-' l d çl o da s ua P"r>o nallJade. A1~111 
"' RXO as gran· d1t10 o meu respeito por esse pacto 
des cidades. No __ atloce apena• um melindre Intimo 
segredo dos se• s bastidores, d1 e moral-visto que este meu a migo 
marmori 1 ouro, desbobina-si se exilou voluattirfame r.t t-, ha dois 

m t .1ea, ex •ul10 de P .>rt ugal por si 
o mesmo •flran-guignol• d1 p •ó Jrlo, no aces.o de um d"sr o•to 
dramas sombrios qRe na exi/t" pr11fuodo-d~ma punb1lada- obra 
le11cia das •mulheres·/ atnes•. prima das •avenidas• ---; e ni o creio 
Á · d ,, I que, no pais onde 8e enco .. tra e na carreira e 11mas e uou ras, do r que •ofr~. t xl<1a po1,ib1lldade 
na aluci11aç4o das suas pai- d~1o1aa report•e cr.a serem Udas por 
x/Jf's, dos seus oicios, das s•as ele. 
cobiças, dos Se!ls capricllos, Valt'o s, pol•, 4 apresentação .. . 

d / ,, / ' Orça pe los quarenta anos-roa s re.;or a as cava gauas :zpoca ,. quar~n •a ano• bem ga. tos pelas 
plicas. Na.~ nestas cnoalqadas emo~ 4 ea de u n a vld11 lnsaclavel, 
os 1no11slros f re,q11;isa111 as en bora teimosamente h onrada e m 
ossuras enroupando-as de car- tod11 • 8 honras e •ó pr t ju ifcada 
ne sedactora e e111belezn1u/o as 1 por umn gcne ro•idade qu~ Ih· hi· 

. . l perlr< fra o coraçl o an te tod•• as 
proprias caveiras llll!lta .•111a· malbere•-ou quá -1 todas. Mui1o 
q11i/haget11• diabolica, COlll •ba· p · lldo, botças ex .geradas, e, f las 
lo11s• que ace11de1n p11pitasl• ·11b.os olho• bog.lbudo• e renon
"ascina11tes na~ arbitras 11eg1 as•( dos, ro.io llgeiramt-nte bo · ~cct.11-

1 • · . l .10, omo se fo<se UAla caricatura 
tJ oazias. . humana de ·bull- dog•• . Pe~uena 

N11ma noite do actual oer/Jo fortu o•; pouca ambi ;io, vag•meo
en1 que eu descia, solilario, as te director de umas e mpr• .1•s co
•aoenidas• da capital redo· loolah. Fc.1 versos em tempo•, tem 

'nlt _,A • • 1 um romaoce publicado e colaborou "'"i anuu ~deias sobre o.s se· n uma revh1a do Ede!l sob pseu· 
greaos tragicos das •avenidas• donlmo. Vlv18,ultlma mente aa Ave· 
fui surpreendido teleupatica- nida da Rep•Jbl1ca com algu~,,qJe, 
mcttle por Utn aJniqo. À es~e embora tenha o fi.lcodui:na Virgem 

. , · de Murllu costu<1>a 11g1r com a ª""!!.º• oelllo reg1ss~ur co11letn· crueldade de urna Borgla -causa 
pl11tioo dos folheti11s 1cultos un1ca do seu ex lio. E um ultimo 
das •avenidas• fiquei depe11do pormenor: no banquete de home· 
as gazuas da/guinas das repor• oagcll! oferecido ha pout"os me.zes 

t de · d' . a um 1ovem escritor sentou se ao 
af~e~1s sta 111. 1sc:eta serie. lado e•querdo de••e e•critoi ; e 0 

/11icio-a pela primeira gue lhe 1eu brinde foi considera do o mais 
tJs1;ulei: o episoaio das •cariai notavel do •to1s t» •• , 
-a1narelas • ••• 

A. apresenta~ão 

Aotes de n>al1 nada devo uma 
apresentaçlo tanto quanto pois'; 

A mllltw • JOl'/lf tldu.41 Utl&I 
,,,., •• ••MtltlM 

Onde, quando e 
eomo surglram 
e eartas-amare
las• 

~ • - Indiquti·te há pouco uma j a· 
nela iluminada e ou ra compl<ta• 
•uente à' escuras, como camarins de 
d11is doi~ dJs prir cipais per,on•gens 
d~ste dtama.-t'o.1 eçou o meu ami· 
go. Vou ª6,0ra ind1car·te urna ter
teira ;~nela-uma janela aberta no 
gabioete onde, pela primei1a vez, 
vi as ·~artas amardas... (E e!>• 
lendend > a n1ào enlu\ ada assina· 
luu me uma ampla janela rasgada 
sobre a vara11da de um pri ... e1ro 
andar, n11 qual dist ingui vagamente 
um e ;scudo e o mastro duma b~o· 
deir1). Sou uma das mRis an tigas rc· 
ldçOcs do Mioi•t ro pelcnipotencia· 
r o de Z ••. que veil'l p .. ra Portugal 
log 1 .1 5"guir à guerra e que me ÍJÍ 
ai.oresent•do por V . L~iz :So1to. 
(Avi;o: O nome de D. Lu•z Sotto 
como o de t~dos os princ1p .is per· 
aooagens desta report•g cm, salvas 
as .-.x,epçOcs dos q uc podem apa· 
rec~r sobre a sua verd11deira pe1 so 
nalldade sao p!eu:L'-iu-s c.o..upo~-

Vejos nrtlsta~(_são todos nossos!eonheeldos 

Descendo as caYenidas• , .. - Aquelas janelas , . , - ~ legaçã,'l Z. , . - Em - casa do ministro-A imprudencia dum agente da 
inTestitação-As primeiras cartas-Um casal feliz-A tentaÇlo da Avenida- D. Luis Sotto, o •ientleman"-Um jantar no 

Tavares- A scena do quios1ue-A carta decima-terceira 

tn!l dl' fo•ma a t r11n•pRrent.l'"s e a 
ler ~e n • erd· deirn nnme atrave1 de · 
le•l n. Lnlr <:nt10-prn~•eg11e o 
men am;eo-<'Onhect'rJ' t-ste dlplo· 
m•t 11. es 1r11nrelrn, em P?rl•; " re · 
Cl'lrdn-me Rt~ que dn dlscr~tn Inter· 
rng•t.,r ío que n minl•lrn "11' fl'J: •n· 
b -e este ' ' i-enilem•n". tiro sp11M1do 
de h~bil•nl,. da• av1"ni1hs ••• Per· 
J!!nntnu-me qual er11 A •ltu•ç~n ma· 
teria) e mor•l de D. Luiz Snttn, rl)o 
mn n cnn~ideravam. qu,. e •pt'd e de 
hnmem era ell'... R·•nnndi·lhe " 
que tnd1 a g6 nte lhe d'rh: que (' ra 
de,.renden·e d.1 m• b a ramilh. que 
gosava a m<>cidadr nm p .. ucn à lar· 
ga mas que • sua fnrtun• devia ser 
elastira On•ln que nAn rorrcr• nun· 
c• n bn•t" d • uma devid1 l'U duma 
" irauchedr" fin"ncl"ir• •• lntrl11uei· 
·me, cn11fe•so-1n"s •e ndo este di· 
plo..,at• um d"• e~piritns m•is hri· 
lhant,.s e um do• h •men~ mal• J!!en· 
ti" que ronheçn, bem dl'p•e•sa me 
f• I ~SQUl'Crr O qul' ondi• h "Jer de 
j,c r·~c•n na sua bisli•lhotlca i ra· 
ça• à fnrm• como cooquist11u a 111i· 
oba a mi'!llde. 

A p•rtl r d'~ntão fr•c:iucntel·o 
as•iduamenle sendo rec·bid., cornl· 
intimo d• co~a . l lma noite ~m que 
viera seroar na sua cnmp•nhia. pro
vando- um X"rea, precioso cnmo 
ouro, d•S su•s cave~ e cav•qn,.ando 
sohre teatro-a grande pais llo de 
amb s-enc:ontr,.i-o num nervosis· 
mo inqui•to. Ext ronhel, sobr~ludo 
a f•lta de um1 cnnfideoci• sobre a 
causa de•sa inquirt•çlo. Por rluas 
vezes rltinir•, no cnrrcdnr , e cam· 
p•inh• do telefone; e a e•po~~ viera 
c"chirhar t.i~se o oue foa•e, numa 
inqtti~l•çllo maior aind1 dn que a 
do marido que em vAo (percebi "u) a 
tentava socercar... Cerca da meia 
noite deu-se a sce11a q ue me pnz na 
pista desle dra ma ( tr ar.ia tm que 
aquele casal rrpresenla• a •P •n•s o 
p•pr l de " raiqone11rs.,J . • . T nham 
b1tido á porta- e eu que me acan · 
tona na su11 bra do seu rcabinele 
nutd que o diplomata se ai trmava 
emocion•d1menle A porta abriu se 
e st-m ~awiso previo. entra, r uidoso 
e •lcsz re um sujeito furte, vest i lo 
c,..m ciecencia m as com mudcstia 
lambem . .. 

"Vencemos! bradou o recem· 
chegado, avanç~ndo par• a 9ecrct 1· 
ria; e ~ntes que o minis tro tives~c 
tempo de su,tr·lu, infurm1ndv o da 
minha prcsroça, que o outro não 
not:ira no alvoroço e m que •inha, 
retirou do bois> &lj!v qu• nlo dis· 
tingui logo e que se espalhou svbre 
o tampo de crls11l da 111rsa, cxcla· 
mando: ''Elas aqui eslllol'' 

"Era t;o allniva, a meio do con • 
teoumentv evidcn1e, a silu•çlo do 
diplomata, que pr<'cipit<i a sal1a. 
A·> despedir·111e ianc i um olhar á 
p1pdad, que c•l•a !"bre a secreta· 
ria e ao inividuo que a trouxera. 
E~te -reronheci·o 1,.go: era um dos 
mais intcl g~nles e cuhos ai:ent•a 
da Policia de lnvestii:•ção; qua11t" á 
J)Jpelada era um m•sso ncsfcito de 
,;,.11•• awiu.:Lt~, 1'•1&L11uuada1 c:m 

letra lnc\ea a, em letra de mulher 
d<f 1nte ... 

A. tenta~ão da 
A.venlda 

• Vaml'l• • irara th outr1-s d1111s 
Ja~rlas que j l te indiquei, proximo 
de Sal1hnh~. Numa deles vive am 
ca•al de j .. ve:is rom~n ticos. Ele 
- supomoq t·hama ~e Jorge e tem 
a 'll apclido vulg •r-S1\ va pu1 exem· 
pl11j ela M'lria que ~ um nome que 
d4 , empre bom rc•ultado nas ouve. 
las. Amboq burgu-zi .. ho• ml'lde ;tos, 
filho• d• E~trfa11i '• de C11mp~ltde 
ou o'ou ro bairro calmo e \"cnturo· 
so, nam.,ravani·se d• jan1 la 1 b,i~o 
e ca!ara111·se por imposiça,., de um 
1111l'lr muito simples muito torte, 
muhn bure:uez Jorge, <!'e mpregado 
dum b •nco pa<sou a •OCÍO duma Ci· 
sa Laac.ria, foz boas ocgoc10,., me-

lhcrou de vida, • • Mas, mal prova 
rarn os prazeres da pequena abas· 
tança - foram logo feridos por U<na 
tentaçao .. . A " Aveolda"l ja lhes 
par<.ta S•crificio dema·iadu conti· 
n •arem no seu ninho de amor da 
f;, tef nia ou de Campolide. Viver 
na! ·•,.vcnid ·~·~, nu1n primeiro a n· 
dar caro e do,t r .ç11o sobre a joa· 
Jh .. rl • do· arcv• voltaicos, na v1$i· 
nh nça doq ricaços e dos mui no· 
bres - começou a ser a ab~essào 
d.q uele cas,I venturo~o: e nã ·> re· 
pousar.m eo4uanto não se n uda· 
ram para as •·avenid •s'', p•gaodo 
dois conto, de renda •• • 

•Eu conheci• Jorge mas nunca 
o vbitava nem v11a a esposa; mas 
log11 11• prin•dra s : m .. na d• "av..
n1d ."convidou me a janl.llrcom ele. 
Tu sab s que sou u ... des•ludido, 
um SC,.>l i o das "avenid~s·•. As 
" avenidas" ja não n e bu1 Iam oem 
conseguem •P•cssar 111eu euraç•o ••• 
Ap~z .. r disso ou pur l;so, a ingeoua 
ventura daqu"le cas.l f, l•z pela 
et.-rn1da,.e d . lua de mel ( s1av•m 
casa lo• ht l d 1is a nos . • ); feliz 
Pcl• 11m~1çao e pela vaidaoe s•ti1· 
feilas; e ar de " b:>a rapa iga" , d~ 
1 ur&'J' zinha honesta e seoumental 

• 

que ela a.ibla e a epoleo~e de et• 
peranças que faiscava no olhar dele 
- enc. nt1sram·n1e. banharam•me, 
acariciaram me. T ornei me visita 
dl casa Ia vel'os sempre que as 
"a•e nidas" me apreecntaram u m 
noto d rama tenebroso como quem 
se eKO'fa quando ~ salpicado de Ja. 
ma. 

•Ora po• coa dl• • depois eia ice· 
ºªda lrgaçi o d e z ... - reccbl uma 
ca rta de J orj[e deaculpando·•e de 
uma p · queoa f•lta de cortezla em 
que Julg. va ter Incorr ido comigo. 
E ao terminar, dlzla ·m• : • P erd4 e· 
me tan bem o e 8c rever lbc ne• te 
peprl "femlnado, que é de mloba 
mulber-maa acabou-1e o meu e 
em ca•• nlo pos -uo agnra ontro• . 
E - ex ranba colncldencla: O papel 
em que tle me e-crevla era geme
arue1 te egual ao da• •Carta• ama· 
rei••• que o agtnte de lnve• t igaçio 
trouxer• ao meu amigo mlol.tro ... • 

D. Luiz Sotto, o 
cgentlman» 

oOtttra aemana ae p assou, apo1 
a ca rt~ tle Jor gt; e uma tarde no 
Tavare•, cucootrel D. Luh: So110 
que ja 1e apre•entei: o •gentlroan• 
d•• ·•Avenida•" pelo me. mo recor
te d't:l•g•ncla e de ge•tos dos " 11:en· 
tl · meo" de todas 88 "avenida.'' do 
mu 1do. Rc.olveroos j •nl• r juntos 
na meema m•za. At•C•vamo- o de · 
hcioso e carec 1er i· t co r un• tet'k do 
"T•vare•' quando o mlnls1ro de Z 
e a e spo•a, vindos do fundo da •a· 
la passam por oó , Ergui-me p ira 
be j .r a mio d• senhora mlobtta e 
ab1 açar o mar ido. Oi logo c ur to. 
Q J•Ddo voltei para a mr z • pergur.· 
1. 1 a D. Luiz S 1110 porque nlo 
au mpli oeo1ar .. o diplomata. "E•· 
fr iaroos rrlaçõe•I - Informou-roe, 
por eotre 01 deotes, lacoolcameo· 
te.'' 

"Flodo o jantar am bos telma mo1 
em pagar a r.on•a. Ele retirou uma 
carteira pr,closaroente monogra
mada; e ao retirar u '"ª aot• de cem 
-deixou cair uma ·•carta amar• 1,." 
- q ue avldameute ap. nbou do chio 

e &uardou tle novo. Subimos a ~ 
a "aveold•"· l amos ambo• num •I· 
leoclo cootrafeito. Subho de•pedl ll· 
si- de mim. Con e!, 4 direita, por 
uroa rua •omb rio ; de pois parti e 
espreitei. D. Luiz voltara para traz, 
rondara um qulo'11ue com esteo· 
dai de revl•ta•, e scondeu-se, reapa· 
r eceu -e desandou; e pouco de· 
pois, das t razelras do q uiosque 
surgiu uma gra ciosa figura de mu· 
l her que, apressadaroeote, tomou 
•m elec.r lco q ue eubla a Avenida. 

A. ultima earta 
amarela 

«0 que pensei e fiz n ~ssa aolte 
e no d ia segu ate st r ia longo d e 
narra r e difl cll de explicar: diflcll 
poc , ue o cerebro humano, quando 
é prensado por uma curiosidade vlo· 
1 •nta, atin11e tã•> p rodi11losas mano· 
bras que el • proprlo oã o sabe d dl · 
nl-las . .. S alttmo1, pois 48 horas 

durante as q1aes 16 •lvt para e 
fnl11ma dPI •r ArfAA Amar• lai• CI 
rtcomtç~m"I e&IP d ra ma na altura 
em out eu, dois d ias dtpoia b ti de 
novo A porta do meu a 'Tllgo, minis· 
tro pltnlp l•'1CaflO de Z ... : •V. ce 
sabe-dls~r-lhe-quP eu sou, antes 
de mais nada uma p •ssoa •materna· 
t lcamenle• b•m • duc~da Portanto 
não pndl' ver na mlnb 1 curiosidade 
a lncrrrt~ln de um blsbflholtlro. O 
qu• f'u Ju!1Zo aaber caiu no meu 
conhl'clmento por uma seita de aca
sos. Refiro me ao assunto das •car· 
t•s ama relas• . (0 dl 1lomata t mpa· 
lldtceu e a reapl r, çl" tornou-se lbe 
oft gant ; prostgul:) Só lhe pt ço Que 
me responda a uma p•rj!unta: as 
cart•• o•~ recebeu e•IA•am com pie· 
ta~? ( ~ banou a cabeça) "Neast c•so: 
en 1uanto nl o e ncont rar a oue falta 
tndoaoa at use1forçossl tl lnut Is? ... " 
(Fez um sinal • flrmatlvo, filando· 
m~ anclo)sament l'.) "l'nls bem-con· 
t lnuel ru.-ac:iu l estt a carta que 
lhe falta" Só queria que tu vl~ses 
o ~1 ~orrç11 com aue 1cr lheu o "rn· 
vt lope amarei</' outt'\I lhe eatendli 
Cnr rf u lo rc<l a chamar a tapoea e 
depola d• lh'I txpllcar o que se pas· 
sava v1>1ti ram·s • para mim, excla· 
mando: "Não ca lcula oue Pf'nrrosa 
obra ac~ba de pratlc•r l" Sorri· 
me t lnda11u r l: 11Val a lt mpo de sa l · 
vs ·la? "E • le sorrlndo·se respondru: 
•Temos 114 horas apenas-ma• vae 
a tempol" 

o argumento 
do drama 

•Aeora ts tu quem deves e~tar 
intrigado-diss~ o meu amij!o. Mas 
eu tEclartço. De~de que •urgiram, 
j:el9 primeira vez, as •e-rias ema
rehP" que ~u tive a "in•tulçlo" do 
1ttncro do dr~ma que se desenr,.la· 
va- no qual Haril era de concluir) 
aquele casal dipf,.matico d..sempe• 
nha••a o ~in p ·tiro p11pel de "s&lva· 
doreb". Advlnbando de que se tra· 
tava (urtes femininas ••• agrnte de 
iove•ti11ec110 ••• e tudo isto nas"ave· 
nidas") falhva saber quem eram 
os out ros person~gen• ... A c1rta 
de Jorge, escrit . em papel •Am•re· 
lo•, da esposa; a scena do Tav1res; 
a scena em redor do quiosque da 
Avt-nida explicaram-me o resto ••• 
Refleti, rematei conclusO•s, acer· 
quei me das "111A~ lin11ua~" da alti. 
sociedade a arranc•r·lhe tnform1· 
çOes sobre D. Luiz Sotto-e na ma· 
nhll sl"guintc subia a casa de~te ui· 
timo-Instalado precisamente onde 
estava aquela jaoe1'1 ás e~curas, . • 
Extranhou a 111inha visita e mais 
extranhou a minha curio•id•dequa11· 
do lhe pedi para me deixar ver a 
c•rtei ra que exibira• na v~•p,.ra: 
•E' um modelo r11ro-expliqu •i·l~e 
-e fiquei toda a nnite a matuter 
nela .•• " Vaidoso, D. Luiz desem
bolçou a carteira. M •I a tive entre 
ll'AoS e vi, entre a papelada, o r<'• 
b'lrdo s marelo da carta, nao besi· 
tei: t•rei·a, r~pirlo e gu•rdci·a. "0 
que f<tz otn('~ ?" per11untou me el,., 
atontado. " Nao me pergi:nle nem 
procure tirar me •ata cartel exi~i; 
e sacando a pi-tnl '• conclui: " Ao 
menor 11es10 m&lo-o • matar um 
miscr .. ·~l cnmo voc~ é un.a obra 
de bem l" Sai tAn rapidamente que 
ele , perplexo como est11\ a, nao es· 
boçou ~equer um rce~to de rfeza ... 

•Mas que 1lg11if1c1 tudo 1s10? 
Não co111prcendestc aind •? Jorge e a 
esposa tiveram a 1eo1açãuoa &veni· 
da; vieram pa ra ••ª' enld .. ~''; crea· 
ram rtlaçOes nas "avenid•s". Eotre 
catos estava D. Lui& <:0110. O. l.11iz 
~ nrofi~,innal do' 01 njuanl1n10".Sa· 
b. ~•Jw.i.1 •• • A pobre ptq ucna 

r VI 11111.o ~ - 'ttm/'I JI,.,. • J : ,,,.11w /IUIÚ .. , .. ....,.. 

delxou-!e bipnotisar pehssuas era• 
ças e caiu oa cilada que tle lhe ar• 
mou-a dl•da de lb• e-crtver umas 
cartas ... Ela, c~itada, stm stbe: o 
que fazia, respondendo apenas As 
pPrguntas que ~·~ propositado e h_a· 
bitmente lbr d1n11ta compr Jmetla• 
se gravemente sem compreender que 
era a sua felicidade que ~rriscava 
num capricho de v&id Jde~ burgut zas 
e inj!tnuas .• , E quanto essas cartas 
-'·cartas amarela~" atini:iram o nu• 
mero d< trrze, o marido-leda Lia · 
bo~ o •oube- teve .um neeoclo fell:i 
izahlndo um bom par de cc ntoft. 
Foi ne!ta altura que o platonlco 
conquistador se desmacarou . •• Ne· 
ct~sidade urgtnte e lnacl lavd de 
dlnhl'iro - di!se-lhe rle - cbrlga· 
YI a p• dlr·lhe clncoenta contos! 

"Comtça aqui o calvarloda PO• 
bre p•qu•n 1 Dum relance pr~"ª 
nl o só o per igo como a l1Znc.m nla 
da sua leviandadf'. Jorge tão an11go 
dt la, 1ã' f, Jlz Cl m a sua f, llcli1•de 
-e t ia a trai lo, ti::!bora 1ó ep1sto
larment .. com um canalha que fazia 
1gora "chantag<" ct ma sua pr•1p1la 
victima. Vrndeu um anel, P• d 1u dl· 
nhr Ira t mt:>rP~t•do, r• uniu der <.on· 
tos e of, r eceu-lll s. M is t 1 • r :cuf&• 
se. Ou a S• mo Inteira tu as ln ze 
cartas Iriam parar ás mlrs dt Jciree. 
Entra a arrf'pt"nd da li viana < a ea· 
po·a do dlok mata txi~t•a un•a ter· 
na amlzadt uma amlz,d< qu4•1 li· 
lia!. Eram duas altms puras - 4 mar· 
g m das "av• old. i." ••• A d~~~ra· 
ç da. sem saber a qu1 m suplicar 
1auxillo, lrmbrou-se d qu 1 ! amigo. 
Coofessi-u lbe tudo De•a"ak u t n
lre prantts ••• A amiga • • gredott a 
triste Ycrdade ao marid o. O minis· 

Conclne na pag. 15 



1' proposl•o do ea&o Pl•&a .. So11rea 
~tr ~- ~ 

CJ&1110 11m só0l1001e1n,,eon~e~uin salvar 
11111 port11;-11ê s da fôrea incleza 

Uma entrevista vibrante d•., actoalidade~eom-o 1•opol~r Alexandre•sobre a 
fragedia do ºDeseado". ·-Voelho, outro portug uês qoe se perde~ 1•or multo ~mar 

-Sofri horas de amargura 
tcrrive1; sotri depois pior do que 
a amar!(ura: a ing atii!Ao-a in· 
q•atiddo, meu arui~ol Mas que 
me importa-se eu gauhei bal· 
samo pua a mioha consciencia 
<pe dura toda a minha vida, 
b:1lsamo que ha-de durar até á 
h·•r& da morte l 

Era tão silcero o desabafJ 
dll sua satisf11ção S(lm orgulho, 
-i•1e oto tive coragem de o in· 
terrompn. Depois, perguntei: 

-Como foi esse drama do 
C.1elhr>? 

-E11 conto... Sabe Oilde 
r.omeçou? Foi ali, no café Jáva, 
•la Praça da B11talha O Coelho, 
camarada da meninice, filho du. 
101 modesta familia de ft!rroviá· 
li is, fora para o Brazil em. 
«r3ança, ganhara uns patacos e 
rstava dono l!e umas fabricas 
o de umas casas. Viera a Por
tugal repousar, tomar águas, 
10;1tar saudades-tratar do fi
~;ado e da alma. Cornbinal'a um 
encontro com um amigo no Já
n. Esse a.migo desafiou., para 
unta pandega burgu~za.-uma 
randega de •tarde·. a visita a 
nota espéçie de •cabaret• ... , 
que tambem fun cionava de dia, 
da Roa do Campinbo. O Coe
llt 1, como se Deus o avisasse
heiiton ... O outro insistiu-e 
ele foi. . . Bõberam umas cer
vejas. Snbito apareceu uma ra
p 1riga no salão ... ·Foi ,como 
s" tivesse sido sacudido por 
unta corrente electrica•-exph· 
c:tva e'e, mais tarde. Era o qus 

os romancistas chamam gran· 
des •paixões expontaneas• •.• 
A partir d~sse dia foi uma lou
cur11 ... Parecia que regressava 
á juventudti-tào grande era .o 
alvaroço que aqut:les amores 
lhe provocaram ... Mas o figa· 
do chamou-o á ordem. Rêcor· 
dou.se que yiera a Portugal 
para tomar águas. E foi pro· 
metendo-lhe muodos e fuodos. 
Mas o diabo tece-as, e celas• 
melhor do que o di11bo •sabem 
borda·lOS•. O Coelho era cbra
zile1ro• ... Ddix:ara a bem ador
nado. Ela teve medo que ele a 
eS1}uecesse. Tentou suicidar se 
com os classicos fo:.foros. 
Telegrafaram para as termas-· 
e o CoJlho, comovido, regres
sou ao Porto.Malas feitas - e a 
primeiro viágem para o Brazil. 
E no Brazil, a sua vaidade de 
portuguez abrazileira·lo fez com 
que acercasse do luxos e como
didades como ela Lunea sonha
ra possuir ... 

•Passaram-se m1>zesl Pas
sou-se a lua de mel Ela evolu
cionou de noiva apaixonada pa· 
ra amante ne11raste1;iea. 

•Ela- Josefioa Pioto se cha
n:ava-tinha nm 61ho-filho da
quele primeiro amante que •elas• 
nunca esqutcem. E quer saber? 
Coiocideucias. Esse filho-era 
r1lho dum i1 mão da Maria Al
ves-que Au~usto Gomes ml
tou como Coelho matou a ela ... 

:Pll 
• tt ...... ...... 

•Um dia o Coelho não pode 
mais. Ela negava se aos deve· 

res mais elementares. Acolhia
º com uma frieza e uma iode
ferença que o vexavam. •Sau
dades do filho! - respondeu. 
Vivo numa solidão que me 
enlouquece. Se tivesse ao n.e
nos o p~q ueno ... • Coelho sor
riu-se M1z. Ft:liz porque afinal 
era facil remeditu o mal. e Vo
cê, moça, vai ao Pllrto e traz 
para uq ui o seu filho. • Josefina 
pegou-Jne logo na palavra. Foi: 
Foi levando tud(', Dll Porto as 
noticias eram alarmantes. Coe· 
lho abandonou os negocios. 
Adoeceu gravemente. O medico 
e o socio aconselharam-no a vir 
buscar a ruu 'her como se o acon· 
selhll.llsem a vir a Melgaço ou 
ao Gerez. E ele, que tnorto 
estava por isso, emb1ucou no 
primeiro vapor. 

• Veio encontra-la de novo 
na Rua do Campiuho. Recebeuª como uma imperatriz- intran
sigente, hostil. Ele chorou, ajoe
lhou se,humilhou-se.Sóvoucon· 
sigo se o senhor casar comigo. 
cEle não htsitou;·e sem sequer 
avi~ar os amigos nem a familia 
caso o. 

Josefina, mal se apanhou 
esposa ltgitima dilatou as soas 
exigeucias até a ed1otice. Obri
gara-o a comprar dois colares 

· no mesmo dia. Mas nem mesmo 
assim lhe prestava a esmola 
dum carinho. 

•Recordo-me do encontro 
que tive com Coelho á esquina 
da Caucelha Velha. •Vou para 
o Brazil-disse-me e é a ulti
ma vez que rue vez. Eu morrol• 
Ruia as unhas coutiuuamente. 
Em Lisboa, já a bordo su
plicou ao cuuhado que o não 
deixasse partir-porque era fa. 
tal aquelis viagem. Durante a 
viagem ela torturou-o de ciu
mes. Para ele - o insulto, a 
frieza, o desprezo. Para os ou· 
tros a gentileza; a coqueterie, 
a sedução ... Uma tarde não a 
encontrou no beliche. •Seotio 
um choque nos nervos igual ao 
que sentira q uaodo a couhece· 
ra.• Procurou-a; foi encontral'a 
Ct'm um homen. Perdeu a cabe· 
.;a. Ela ainda gritou: •St'gurem· 
·no que ele mata-me.• Era tarde. 

•Ao passar pelo Rio de J t· 
neiro-o capitão entregou-o ao 
consul portuguez. O consul não 

/011//114 Pllllo, 11 mau.:' plla lfllal C«Jilto 
om 19111 foi colldMa44 4 mom,,,. '""'*"" 
quis recebel'o. Foi uma.,.fatali
dade. Em loglaterra foiirapido. 
Condenado á mort.e. 

* • • 
«Começou então a lucta. En, 

se~ amigo, organisei comissões. 
fut dezenas de vezes a Lisboa, 
supliquei aos ministros e ao pre
sidente. Salvar.lhe a cab1>ça era 
o principal. Tt:legramasl mais 
telegramas. Foi o marquez de 
Soveral quem conseguiu isso
graças á amisade com Jorge V. 
Mas 11ra pouco. Era preciso li
be1 tal'o. Comicios! Manifesta
ções! Mais viagens! Mais tele
legramas. Quatro aoosl Mas to
dos se cansaram pelo caminho 
- e a batalha durou 4 anos. 
Por fim, a comissão de qoe eu 
falava, 1111111prosiBsima - com
punha-se apenas de 4 pessoas. 
E esses quatro era um 11motuo
continuo.. Quando um dia em 
Lisboa soube que partia em 
segredo Londres um chefede 
po1icia que falava inglez que ia 
buscar o ~anuel Coelho-que 
louca alegria a minha. Foi espe-

C1ncl•1 na pagina t j 
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o-eomandaute do «Zeppelin• r.-etllica a 
soa'.tâo falada entrev1s•a sobre o Gago 
Cootloho~e explica ~ as,. soas declarações 

(Especial para "Reporter X" e 
para o 11Tempo" de Berhm) 

por HOlUERO DE CARVALHO 

O cReporter X•, na preo
cupaçà11f de bem merecer 
11empreJ a soa bandeira. de 
cseruaoario de grandes repor· 
tagPns•, procura marginar 
com informações e inqueriws 
proprios e todos os grandes 
acontecimentos da semana. 
Era, indiscutivelmente, um 
cgrande acontecime.nto• 

aquela entrevista do C11maudaute Dr. E<n.er, es· 
poso deRsa solida e bojuda matron<1. dos aeres 

• qu" é cFrau Zippelin•-em que o aeronauta. ale· 
mão confessava com orgulho uma paradoxal 
ignorancia sobre o .ínosso glorioso Gago C11uti
nbo. os seas feitos (de aviador e ali suas obras 
de S 1bio. Por muito 'habituados que estejamos á 
ignorancia e. á iogratidào excraugeira-nao po. 
diamos deixar de considerar uma afronta a alti
vez e o negativismo do Dr. Ekoer, precisamente 
por se tratar do Dr. Ekoer - que oão é positi· 
vameote, dum cJosé nioguem•-e, antes pelo 
c11atrario, dum homem que pela sua categoria 
intelectual e social e p1:1la sud. especialisaçio 
scientifica, não podill nem ddVi\\ igo1.1rar Gago 
Coutinho. 

Iotrigon·nos por tal forma esta paradoxal· 
actitude que rezo! vemos telegrafar ao nosso 
cam.Hada brasillliro, Homero de Carvalho, antigo 
redactor da Agencia Americana em Berlim no 
tempo em que o nosso direetor dirigia os servi· 
ços europeus dessa trust jornalistico sul·ameri
caoo-solicita.odo-lbe que procuras~e realizar 
uma entrevista com o Dr. Ekoer.-uma entrevis· 
ta que esclarecesse difiniti vamente este mis· 
terio. 

Não foi obra facil para o ilustre camarada
esta pagina de palpitante actualidade. O Dr. 
Ekaer estava em vesperas de se aqseotar e re· 

foi nossa porque cometemos a imprudencia de nos denunciarmos 
sobre o no~so objectivo jornalistico. •Bastantes dissabores me 
trouxe a minha tr110sigencia em deixar-me entrevistar declara 
o Dr. Ekner. E nào quero aumeutal'os em novas t-0leraocias•. 
Foi preciso intervir um amigo comum para conseguir ser rece· 
bido na propria manhã da sua partida. 

e-Primeiro: é falso que eu tivesse respondido, nos termos 
reproduzidos nos jornaes portuguezes, ás perguntas do jorna· 
lista brasileiro.-- começa por declarar·nos o cowaodaote do Ze
ppelin •.-A historia da aviaçào é já !emasiado vasta e com nu
merosas paginas gioriosas para que mesmo um aviadn a retenha 
totalmente de memoria sem perigo duma am"oesia ou duma omis 
são. O primeiro craid· trausatlantico do sul ficou-me oo ouvido 
Jielo nome dum d s seus realisadores-Sacadura Cabral. Para 
lhe SAr franco, julgan que Sacadora e C11bral eram os nomes 
de dois •avii1dorei>• e não de um só. E' falso que eu tivesse de
clarado desconhecer esse e raid·, o que declarei sim, foi nl'io usar, 
só •O sextante• de Gago Coutinho a bordo dos meus cZeppelio~». 

cS110 um homem que me 11culto a mim a mim proprio e que 
aprecio , os meus actos isoladamente da minha personalidade. 
NuocaJme interessou que se falai;se do Dr. Ekoer: ioteressou·me 
sempre que se gloriíi.asse o ei.fürço aleo1l\o aeroõautico. 

e Portanto se o sextante me pode interessar, como invento
pouco me interessa pelo nome do seu inventor mas nã-0 por falta 
de admiraçào .•. simples modo de ver as cousas. 

cLi as opiniões cedidas por esse aviador a llm jornal brasi
leiro. Ddscordei dalgumas-oào sabendo a categoria de quem as dic. 
tavc1. M11s agora que me informei e sui dt1 quem se trata
maoteoho a minha descordaocia; já se vê que os termos que 
empreguei eram dirigidoi. aos pilotos vulgares que se jtllgam com 
direito a opinar sobre os altos problemas de aviação. Tratando-se 
de Gago Coutinho-que é nma autentica aactoridade oa aviação 
scieotifica-reconheç<rlhe esse direito mas, repito, mantenho a 
minha descordancia. · · 

•Quanto ao seu sextante 'tenho-o usado e o j1Jrnalist1l que 
me entrevistou coofuodiu o qoe eu disse, aplicando ao •·se"&teo
te" Gago Coutinho o que eu.dissera de Werner •.• Ignoro de 

casou.se áJ eotrevist1:1 até qu1:1si a por o pé uo estribG. Apezar 
de H11mero de Carvalho ter falada com o aviador alemào ha 
mais de duas seman<ls-a ,sua correspoodencia não nos cheg~a 
a tempoZ de public11l'a no numero aoGerior. Mc1sJinem por isso 
perdeu, cret0os bem, a oportuoidllde. 

quando data o io· 
noto de Gago Coo. 
tioho.Ode Werner 
6 de 1926-e eu 
aplico·o desde 
19<!8. 

o que diz o Dr. Ekner 
•Porilduas vezes tentamos abordar'o'Dr. Ekoer antes d.\ soa 

anunciada viagem de ferias-que as ~passa est.i ,.ioo na fronteira 
austríaca, mas de ambas rec~bemos uma formal negativa. A culpa 

Eis o que o Dr 
Ekner nos declarou 
apressadamente 
com evidentes de· 
sejos de nos ver 
pelos costas. 

llomerode 
Carvalho 

(Exclusivo para 
"Reporter X" e pa· 
rao '·Tempo" de 
Berlim). 
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''A CADE IRA 1'I A L D l ,-T A'' 
Reportagem scusa~lnHal~ tiobre os eondenados á mor&e º~º• 

Es•ado•-lJnldos 
LEWIS E. LAWES, O DIRECTOR DE <SING-SING., O HOMEM QUE ASSISTIU A QUASI 200 EXECUÇÕES E QUE 
LIDOU COM CENTENAS DE CONDENADOS A' MORTE DESCREVE-NOS TODO O PROTOCOLO SINISTRO E CONTA· 

NOS EPISOD!OS MAIS EMOCIONANTES DA SUA MEMORIA 

ll 

Outros apresentam caracte
rlstlcas de degeneresccncta m ntal 
mas nl o slo menos responsavds 
perante a ld Outros ainda simulam 
a loucura mas alo facllment.: des
mascarados p•lo1 alienistas. 

Aqueles que, ao contra ri l, lhes 
~ comuud 1 a pena de m rte em re 
cluslo atingrm com o tempo uma 
percent.gem muito elevada de alie· 
neçao mental. Na maior parte das 
vezes o r.ecluso principia a dar si
Daes de alicnaçao m•ntai depo s d~ 
quinze anus de redusào. 

Quando a condenação é confir· 
mada pela ul1ima in•tancia o reclu· 
-so é declarado pelo alienista s1 .. de 
e~piritn e que o pedido de pP. rdão ~ 
regeitado, este ~ inrevogavelmente 
votadu á cadeira el-ctdc•. Ot dias 
fogem, de·Rparecem em torrente 
aco1110 11 Curtas do Diabo•, fd as
sim que se expressou um dos coo· 
denadvs Todos poisucm C•lenda· 
rios e quando arranc•m u folhas 
buvcm-se frequentemente murmu· 
rar: · Dez b '"' 111ioutns ••• e d,.pois 
um longo sonnot ... • E isto ~ dito 
num tom calmo como ~e tratasse de 
um siaiplcs negocio a liquidar. 

QUANDO A HORA 
SE APROXIMA 

O condenado~ auctorlsado are· 
eeber a vii ita dos seus parentes e 
lldvogados (uma llceoç1 especial po
de ser requesitada para a admissão 
de outras prsw as) estas visitas po
dem efectuaMIC duas veirs por se· 
mana e todos os dia~ durante a ui· 
tlma seman~. As visitas e os deti· 
dos estio separados por um gra· 
deameato e um euarda assiste a vi· 
sita. 

AS TESTEMUNHAS 
DA MORTE 

No prloclplo da •emana fat 1 o 
1urpreenteodente convoc:a •J:acida· 
dloe de boa reput•çlo e de idade 
r r•pehavel•, 3 ohc1ats de ju•tiça 
Cuj t preteD' a como tcStemuuhu e 
exigida pela lel. D- vrrlo t•lllb•m 
e•t•r pre~entt • l •X•cuçlo a ro tdi
co1, 1 eclet ll >tico, 1 guarda•, o car
ra·co e o burp1e<n1endente. Acon· 
tece algu 'tll9 vu:ea que 01 paren· 
iea do conden•do pe<tem rar1t o 
acompanhar ao Bupltclo, ou que os 
parentes da vlcilrna manifestem 
vontade de as•htlr A execuçào. 
&.{49 ettCS pedidos, &lo, jl se ve 
recu•adoa. 

Nu'tlero101 slo OI pedidos pa· 
ra servirem de te111emunbas du· 
rante a txecuçlo. Coobecf um ca· 
10 em que este numero •tiDcio 

repor&er X 

mil peHOH sendo d't'8e numero~das pela porta sul para a casa da 
3 membro• do jury que pronunciou morte e camara da e.zecuçlo. O 
o ver•dlcturn. · condenado cujo• cabelo• foram ao· 

Na maior parte das veies re· tea cortados rentea aobre o oclpl-
cu•el autorhaçõ~• t1C6te sentido tal (e i.llo rapados como vulgar· 
por~ue me parece pouco conve- mente 1e 1upõe) e trazido da C'el1 
nlente c;ue um 1cto tio grave e especial ou uala de baile». Fora 
terrlvel po•11 etrvlr de espectaCU• tran•ft:rido ncHa me.ma maohl 
lo a pc•soas anorrnats ou morbl· 1 depola de se ter despedido dos 
da~. Procurava portanto convocar i seu• camarad11 geralmente num 
na qualld1de de t"temunhas todos tom de•preocupado como se tra
aqueles que eu via competentes ; t1~1e de pa••ar cm •wcek·cnd• em 
para o aerem e que o f.zlam mo· New York. E 16 em multo rar&1 
vldo~ pelo aentlmento do dever. 'f ocahiÕ~• em que o condenedo e 
Nao hl duvida que alguma• teste- · amparado prloe guardas nesta aua 
munhas t!veram tal senseção de ~ ultima jornada. Porque, diga-se a 
sadi•mo ao assistirem a uma exe- / verdade em honro dos assasaloo&: 
cu ;lo que me acontece virias ve· alo geralmente corajosos. Ao coo· 
zes receber pe~ldo• para serem •trario da crença popular nenhum 
novamente admltldo5 como teste· calmante ou eatfmulantc e adml· 
muobu, ·une• concedi segundo ni1trado ao condenado, primeiro, 
convite. Aconteceu me lgual111entc porque é lnutll, e segundo porque 
multas vues r,.ceber cartas de parece Injusto privar um homem 
pea•oas dc•eiando tomar o cargo dos ecus acnddo• ou doa excitar ar· 
do carra•co. Q~aodo o carra1co da tlflclalmeote durante o• ultimo• 
prt.lo se retirou recebi 700 pedi . momento• que pauam aobre a ler-
dos para ea•e togar a preços mala ra. Oa condcn1do1 camioham ge
ou menos fan1t , tlco1. EftCI pre- reimente para a cadela e a11eotllm· 
tcodent!s nlo pareciam Ignorar se com uma deaenvoltura que 
que o carruco tem que ser elec1rl· admira. Algumaa vtz.ca nesse mo· 
cf.ta h.biiltado porque ~ Dilo só· meato fazem uma pequena dccla· 
mente encarregado de estabelecer ração, proteatando a sua lnocencla 
a corrente me1 ainda de aplicar as ou qualquer ref nlo sem lmpor-
elertrocdea ao condtonado. tancla. 

Eohm, em a .u1h• raras oca- Num minuto é aplicada a c le-
siõe•, pedem para ser executados ctrode l barriga da perna eaquer· 
l•to é tomar o logar do condenado. da do homem assentado na cadei: 
Bem f'Dtcndido nao passam de ra uma outra 10 oclptal em quan• 
cbarl11õe•, ma• alguns slo homens to' os guar tlaa fixam 81 C:.delas que 
de ne1tóclo• pró•µe ros e excelentes que lmoblli•am 01 braço. 89 per· 
trabalh•dores N• realidade o fuo· nae e o tronco. No mesmo 'tostante 
clonamento do cerebro humano é 0 carrHco que foi pera 1 alcova 
bem exquisito 1 estabelece 1 corrente e fai centl· 

DA SALA DE BAI- lhar o ralo que atravessa o corpo 

A do conden•do. No momento em 
LE e A D E 1 R A que o carrHCO faz cate gesto OU• 

FULMINANTE '1 ~ ve-se um barulho de fal•ca• e o 
Ji • corpo salta como para quebrar aa 

Alguus minuto~ anteSdãS'ix cadelas que o seguravam. Algu11191 
horas as teatcmunhas, slo conduzi- vezes uma tcnue nuvem de fumo 

Os condenados ' morte téem todos oa c!la1 uma1 horas de a: tlslca. Um 
elos guar<bs ~ org1nlsta. 

•a1 do capacete que ugura a ele· 
ctrode eobre a cabeça e um leve 
cheiro a caroe queltnada fu se 
aenúr. Aa mio& toroam·se verme· 
lbu depola branca• e os musculos 
do pescoço Incham e eodureccm 
como se fossem de iço. Depois o 
q:ie plfece um r~culo (na reallda· 
de 110 16 2 minuto• durante os 
qual• a voit1gem Inicial de 2 ooo a 
:a,200 e o ampere de 7 a 1:11 llo 
1b1ixado1 e 1pllcados de novo com 
pequeno• lotervalo1,) a tomada de 
corrente e retlr1da e o corpo cal 
para traz cnquant11 01 .nu,culos ac 
tornam flacldos cómo n'um homem 
multo fatigado. 

De ordlnarlo basta uma unlca 
apllcaçlo de corrente, lllas foi 1e 
uma ugunda apllcaçlo quando os 
medico• julgam conveniente. 

E11 a tr1g~dia â qual assisti 
vtti11 'IUCI e que sob OI meus 
olboa tirou a vida a u4 homenaellO 
mulbtru. 

Só !! minutos decorrem entre 
01 primeiros p11101 no corredor 
da morte e o Instante cm que o 
contacto se eatabelece, mas este 
curto e /peço de tempo e o bastan· 
te para apagar a chama da vl4a 
que anima o homem e transforma 
o ser humano numa mana inerte. 

OS MEUS AMIGOS 
DE SING-SING 

Tudo isto"me parece pungente 
e doloroeo no m1l1 31to grau, por· 
qut>,durante este1 lo11gos mue1 de 
eapeu, • prendi a coollecer cada 
individuo em p1r1lcular. Mataram ... 
alo hã duvida. Mas este fa.::to (que 
nlo ~ 01 m1lor parte daa veua 
m1i1 que 1 força do destino) poato 
de parte, nlo os torna multo dife· 
rente~ dos outro• homen•. 

Decerto que teem defeitos, e 
multas vezea defeito• graves, m a 
em campen1açlo 1eem tambem 
qualidades e das melbores. Sabem 
o que me e•ti reservado natragedla 
da vida que 6C vai repre•entar, 
m11 compretndem que cumpro 
eas., p•prl como fuoclonarlo e alo 
como Lewis E. Lwca, o acu amigo. 
E por multo extraorrlinario que I•· 
to po111 P' reccr c< m ve·me tem· 
pre a recordaçb ..,•,(gumaa aml· 
zadee n .. cldaa na Casa da Morte 
de Slng·Slna:. 

O n.0 69.6.f.s foi o primeiro 
condenado qu~ 1uorr~u na cadeira 
depois da m111ha nnmeaçlo para o 
Jogar de 1urprecntcn ente. Era um 
lt1ll1no qubl analfabeto que come· 
teu o crime num estado de em
briaguez b11tantc adiantado. P••· 
~"u maia de dois anos na Casa da 
Morte. 

(Continua 1W prdxiMo 
IUSm~ro). 
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Respondem 
escritor, 

um advogado, uni 
e! um cavaleiro - . -:-· 

Ramada eurto 
l:>e nianhl, tomando o seu caf~ com leite, ou 

ao principio da tarde, alm~1ndo, o Vr. Ramacla 
Curto é certo no Caf~ Chiado. Durante o re~to 
do dia dá consulta juridica aos seus numerosos 
clientes no seu escritorio da Rua Nova do Alma· 
da No Café Chiado, umaescassa hora de fuga, <'On· 
vel'S$ pacatamente com o~ seus amigos. d~odo 
Jar~s à 'ua «verve• originil, viva, sentilanle, 

Há dias, quando o procuramos, almoçava á 
pressa .uma •omelete• simples acBmpaohada 
água mmeral, porque o ilu3 tre causidico oMerva 
uma dieta r igorosa imposta por alguns padeci· 
rr.ento8 que, felizme nte, nào empanam o brilho 
do ~.eu espirito, nem a limpidez da sua inteli 
genc1a. 

Dissemos lhe que dejevamns cntrevista·lo. 
e ele respondeu-nos com um sorriso com um sor· 
riso. coippl~ccnte que, ~raduzido em P,alavras, de· 
veria s1gn1ficar o seguinte: •Tenho sido entrevis· 
tado tanta vez, porque não serei mais uma?• E 
por darmos esta interpretação ao seu sorriso nl o 
nos demoramos cm diril!ir lhe a falta pergunta: 

- Qual foi o mom~nto mais emocionante da 
sua vida? 

O ilustre advogado, entre duas g11rfadas, 
olhou nos m11i3 serio. Talvez a pregunta lhe pt· 
recesse indiscreta. Efectivamente. os momentos 
mais emociJnantes da nossa vida stlo quasi sem· 
pre de natureza tao intima e, por vezes, tão re· 
cataca, que nem toda a gente ac sente com cora· 
gem de coofe sa los, sem pelo menos os medJtar 
algum•s horas. 

-Trata•se evidentemeotc-dissemos·lhe pa· 
ra o esclarecer-da sua vida politlca ou profis· 
siooal 

O dr. Ramada Curto voltou P ma.stiiiar pli· 
cidamente, de novo o sorri,o a bailar·lbe nos 
lábios. 

-Sim -disse apos uma leve pausa-creio 
que o< senhores nào desrjarào que o, vossos eo· 
tre\ istados recorei.em a morte de parentes proxi· 
mos e outras desllraç~s ca «iras, qne pouco in· 
teresse despertarão nos v1 .Sl(IS leltorts. 

E abordando direct~meote o assunto, dis
se~•: 

O momento mais emocionante da mínha 
vida, tlll vez porque svbre ele ainda houves~e de· 
corrido 'por tempo, foi quando ouvi a le itura da 

respntta aos quesito• no julgamento dos homens 
do Angola e Mctr<>pole Em poucos julgamentos 
o trab~lbo da defeza atlniiiria uma clareza, uma 
pteclsAo1 ou melhor, a anul~c;ào tAo completa, 
tào dommadora da acusação, como naquele. A 
defcza nao foi apenas eloqileote, porque a elo
quencia pouco valia tinha para aquele caso exce· 
pcional, foi c•ncreta. Baseou-se em documentos, 
em coisas positivas, lniludiveis. E na resp•>Sta 
nos q ueritos, como se todos nõs ttvesscmos e~ta· 
do a bradar em um deserto, verificou-se que a 
dcfcza nAo fora escutada. 

•A leitura daquela sentença foi o momento 
mais emocionante da minha vida profissional .. 

-E da sua vida política? · inquirimos. 
-Foi o momento da proclamac;Ao da Re-

publica-respondeu o nosso entrevistado com 
e11tu!iasmo.-Ainda hoje o recordo com emoção. 
Senti u1n1 alegria iot i111a, totraduzivel por pala· 
vras. Foi como se hvuvessem aberto as portas 
do panlzo. A visAo do grande passo que triamos 
d~r no progresso e na eivilisação des\um ~rou·111e. 
Não aconteceu o que vbiond. t.hs estou co11vcn· 
cido de que poderia ter acvmecido, se os hotn :os 
fossem servidos por u n pouco de bom-srn,o, se 
os politicosrrpublicaoossoub·ssem aproximar se, 
como dcvi.tm, do povo sofredor, e se os dirigen
tes opera rios soubessem, por sua vez, aproximar· 
se da Republica. Mas a impressão de alegri1 des· 
se. grande mc;i1Lento nunca mais se ap1gou da 
IJllDlia memona. 

M. D. 

(!ampos Mon telr o 

Campos Monteiro, o consagrado romancista 
de ·Camilo Alcoforado• e «As duas Paixões ele 
~a bino Arruda•, estava indicado como a í111nra 
mais repr< sentativa do Norte para responder, 
primeiro do que qualquer outra, ao nos~o inque· 
rito. Procuramo-lo na livraria e na ca~a de chà 
onde, nos fins da tarde. o es~ritor delicia o gran· 
de sequito dos seus amigos e admiradores com 
o seu maravilhoso poder de conservador. Nao o 
encootramos. Só agora, em resposta ao no,so 
inquerito, nos cheg~ , numa carta, que é tão ama· 
vel como sincera, a confissao do dr. C<lmpos 
Monteiro sobre o •momeuto mais emocionante 
da suR vida. ' 

1'Meu caro Guedes de Amorim: P ~r11unta-me 
V. •qu•I foi o momento mais emocionante da mi· 
oba vida•. E eu, procrdendo ao meu exame de 
consc!enci•, oào eoco'ntro outro de tamanha emo· 
ção como aquele em que. tendo adotcido um fi· 
lho meu de 25 anos. adquiri 101!0 de ioicio a cer· 
tez.a, fatal e imludivel, do seu i1:remedi wd, 
destino. Depois, ovê lo morrer, foi j~ multo pou
co, comparado com o l!Olpe subito expewnenta· 
do, meses antes, pelo meu coraçllo de pai. Foi 
essa de todas as emoçôes da mioha já 110. 1 muito 
curta existencia, a maior e a m~is profunda. TAo 
1ntensa, que deiJ;ou indelevel oempreinte• na mi· 
nha alina e no meu orga11i~mo fi•ico. Pouc<', po· 
rem, ela j:nportará aos ldtores de<se be10 9uma· 
rio que o otss~ ilu.tre carnarada Reinaldo Fer· 
reira acaba de lar.Ç'lr a publ co. Os dramas foti· 
mos. sem ·decor• e sem acç!o, podem dar tal 
vez um romance, mas nunC<J um artigo de jornal 
mod,.rno Nã·• 1nteressam ás multidbes as dores 
individuais Quer i5to dizer que reconheço a ixi
g.1idade do 111eu tri..,uto p: ra o lltU i11querito. 
Ser-me· bia fácil. sem duvida. rebuscar oa minha 
vida, quer afocttva, quP.r política, quer artística, 
outro eplsodio emocional de mais cor e de maior 
relevo sceuografico. M.ts teria faltado à verdade 
procura ndo impo-lo como o primeiro em intensi· 
dade. Todo seu: «Campos Monteiro•. 

Jose C'.tsimiro 

Uma <lestas ultimlS noilu no cPaSS05 Ma· 
nuel•. Vamos enrootrar num cinto do judim Jo
st! Ca~imiro o rei dos cavaleiros portuj!'Deses. 

-·O mo111eoto mais emocionante da minha 
vid11•l? V11i lon2e C!>Se dia. Foi uma tHde, cm 
1913 no C1rnpo Pequeno em Lisboa. Havia eu 
est ido encarcerado dez m~-1es no t irnoeiro, acu
sado de conspirador monarquico. Alexandre Bra· 
ga - o maiur dos republicanos cnja amiz;.de me 
envaifoci•- foi o m•U adv11gado o advogado de 
um monarquicol •.• Fui po<to em liberdade. Uma 
das saudades mai• rundas que eu trazia da P• i· 
sno,.. depoi'I da saud. de da mwha c~~a. da minha 
ra11!1lia. era dos tom osl Eu tinha sêde da minha 
profis~MI Prcsentiram o m u de•ejo-e contra· 
tara'll me. O ambieute em torno de 11i11 era des· 
favoravcl,., Eu sabia e sabiam os meus amif(os, 
da cxi~teocia de certos grupinhos e grupelhos 
que se preparavam pora que não se realisasse a 
tourada do meu reaparecimento. Chrgavam-me 
a vi:.os de todas as partes para que nao fosse tra· 
balhar ... Luiz Gargalh•do-o emprezario de cu· 
a memoiia guardo amphs provas de amizade
sabendo da m111ha iu•i•tenc a, da m•nha t.-imo~ia, 
em fazer essa tourad1, mandou me chamar ao 
Pol11eam1 e di~se-m e:-•Se teimas em tourear, 
ten§ que dormir de vespera ao Ga:npo P<qoeno, 
e l go que termine a corrida, desapareces num 
automovc:l para Cintra. Respondi lhe -•Agrade· 
ço, 11195 nào posso obedecer-te... Irei pai a o 
Campo Pequ~no ll hora e istumada ... • E, assim 
suc~deu. No dia d• tourada, d~otro e fora da pra· 
ça, que cotava iouodada de pubhco, havia para 
1n1oter a ordem um esquidrao da guarda·repu· 
blicana; e l,to sigmf•ca 1·a bem o prop.,sitado mau 
ambiente que 111e tmh.tm cdado. t'ao me deixei 
atemorisar, •• Cbrga a minha vez e, entro na 
praç~. Poucas patm,.s. Cravo o primeiro ferro no 
•bicho• e. ern vez de aplau•os, re,·ebo com gar· 
raf~11 e alm11f,.das na cara. Eotrcgo·me, de corpo 
e alma ao trabalho. cravo 1lguos ferros felizes. 
e, por fim, •meto um par d.: curtos• no 1>11i. E 
fui ne•se momento que o publico !Ubstituiu as 
f(Mrof 1s, .. com qoc me mimoseava por .. plausosl 
l!•tw11 uma ltnda t3rde de •ol. E eram tantas e 
tam espontaneoso~ ~pldusos que-e a voi dejo:~ 
C11sim1ro pr<nde se a essa recordaçao- eu che· 
guet a ler, at~, a impressao, que o sol me aplau· 
dia1.... . 



Uma ex•·ra inha 
o 

que 
ira.fjicci 

fim d e 
u m a. 
din.a.siia. 
A Rainha Natalia da Servia, que 

alruiu um(dia para a sua figura 

toda a atenção política da Europa, 

· anda pedindo esmola em Paris e 

é mendiga 

é maltratada j pelos . rufiões de 

Montpamasse ... UA prl1rui11 ~~~~to~1u marido, Nú lp«as .,,,,,,.,_ 
Há poucos dias os grandes lia de Servia. Uma beleza sin

e nervosos rotativos estrangei· t #tUlar da sua época, Nasceu em 
ros publicavam duas noticias 14 de Maio de 1859, e ao cum-
deseoacertaates: a primeira, di· prir os dezass is anos casou 
zia que um senhor Obrenovitcb. com o printipe (mais t.arde rei) 
-descendente da fen1:cida di· ~!ilano da Servia, que a repu
nastia servi .. do mesmo nome- dia por não poder suportar-lhe 
tentava vender por qualquer o caracter altivo e dominador, 
preço a espada que pertenceu á, ~conseguindo divor1'.iar-se em 
rainha Draga, e com a qual foi • Outubro de 1888. Ao renun
morta esta na noite de 10 d ciar á coroa Milano em fa'l'or 
Junho de 1903, convencido des ?ae sen Olho Alexandre I (1889), 
de há muitl>, que a posse da a rainha volta de novo á sua 
dita armil só lhe acarretava pàtria. Convidada pelos regen-
desgraças e iofnrtunios, seme- tes do reino a abandonar o ter· 
lbautes aos sofridos por todos 'ritorio nacional, responde-lhes 
os proprietarios da espada si· que só a tiro de espingàrda 
nistra, começando pela inditosa acataria tfll ordem. E é condu
~ulher pRr~ cujo t1estua~io mar· ; zida entre armas á esta\ão do 
eia\ se fabricou a ref4!nda ar·~:caminho de ferro, onde ocupa 
ma. . . 'um saln.o que a conduz a Sen-

A segunda not1cl8: At.rop~· fiw (Australia). Viajou p11r quà.· 
!ada recent~mente -ema 01end1· si toda a Europa. Eni Maio de 
ga em ~1ms ~or 

1
um . ~auto• , · 93 reconcilia-se com o esposo, 

qnando 10terve1? a pohc1a, ao sem deixar por isto ~ sua resi
cstabt>lecer. a 1dent1dade da~ dencia habitual, que é agora 
µesso~s, veio a saber-se que. a ,?m Paris. Em Paris telJl infor-
1oe~d1~a-figura popular e sim· , maçi'\o do projectado matrimó
pat1ca entre os alegres concor· \fuio ~e seu filho Alexandre com 
1eotes do~ cafés ~o bairro, e de~ Draga Lujenwitza, viuva do 
curi. caridade v1v~ - é nad_a engenheiro Mischad, antiga da
mt: nos que a ex rarnha ~ataha ma da corte e que cont.ava. no
da s~rvus, q11e. desapHrec1da do ve anos mais que o rei. Natalia 
panorama político da Europa a opõ~-se resolutamente a. es~ 
quando da rev.i!uç& 1 que cus- matrimónio; mas o enlace rea
t 10 a vida a seu f1Jbo Ale~an- lisA-se, com toda a. pompa em 
dre e á esposa de::.te, a rainha Junho d-' 1900 ficando cortt
ll1a1t111 >tr1ast1 0 uma existencia das desde essa' ocasião as rela
rejada. de sofrimentos .e penú- coes entre mãe e filho. Ao re
ria, até descer ao ultimo de- bentslr a. catastrofe de 1903 
e-rau da indigencia ~e onde ho· Natalia logra que lhe seja eu: 
Jn ~ r_ecolhe a actuahdade jor- tre~ue o cadavúr do príncipe, 
n:llistica. assim como seus bens e direi-• • • tos pessoais. e com eles aten-

Retrato biografl.co de Nata- de ás despezas da sua situação, 

já que a pensilo que o Governo 
lhe of~receu foi re~eitada ter
minantemente pela ex-rainha. 
A partir de 1908 desconbere se 
por completo o caminho de~ta 
mulher singular. Até que. há 
poo~os dias, ao ser atropelaila 
por um automovf'l policia 
1lescobre a ve·dadeira sit•1ação 
de est.'\ velhinha. de setenta e 
um ano, que regeita o punhado 
de oiro de uma moDRrquie. e 
preftre arrai:.tar no lOdo das 
ruAs pobres os andrajos da. soa 
realeza e viver das ma~rns es
molas que lhe deitam nas mãos 
tré10ul&s os rufiões de Mont-
J)arnasse. 

* * * Recordam ll trnftedia que 
derrubou a dinAstia dos Obre
novitc.h? ~uitina de um patetis
mo dilaceranb', para ser dese
nbAda a tinta negra e a sangul': 
Foi assim: Desde o dia. em que 
o Rei Alexandre ofE>receu a co· 
roa. da Servia á formosíssima 
Draga trinta e tres anos em 
apotel'se de be'eza - a ~ua. po
pularidade declinou visivelmen
te entre o povo servio, que viu 
na11uela mulher uma epoca de 
intriga2 nefastas. Acentoou
se este descolltentamento, qnBn· 
do se conformou a estirili· 
dadi1 da rainha ·e as soas secre· 
tas int<>nções janto do seu real 
esprso para qoe instituísse her· 
deiro do trono Nicodemo, irmão 
deDra~ e Comandante da Guar 
da Real. Todo isto deu origem 
a. nma conspiracllo militar, che· 
fiada plllo coronel M.ischicb, ir
mãodo primúoesposo daraiuhn 
e seu inimigo pessoal. Reuniam· 

se os conspiradores num café 
dos suburloios de Belgrado, cha· 
mado ·O Cisne·, e num canto 
afastado iam desenvolvendo, dia 
a di 1. o seu aten•ado contra os 
reis. até que o chefe julgou che· 
~ada a. oportunidade. Isto suce
dia em 9 de junho de 1903 a o 
golpe foi marcado para a noite 
seguinte ás doze em pônto. 

Logo que o rel11gio da torre 
vermelha. marcou aquela hora, 
o 6.• regimento cerliOU porcom
plo o palacio. C"m dinamite e 
polvorafoi vencida a port.a prin
cipal, e ao abrigo de uma com
pleta escuridão, os conspirado
res venceram a guarda do sa
guão, ~11lgando as escadas que 
conduziam {t camara régi<t, 
onde nada encontraram senã.o 
um leito vaslo e ainda quente. 
Lançaram-se em perseguição dos 
fugitivos. P110curaram, esqua
drinbara·m todas as dependen
cias do palacio, e já desespera
vam de encontrn uma pessoa 
ou rastro, quando o c~pitão Kos· 
tich teve a lemb11tni,;a de abrir 
um nrmario e ali abraçados e 
nús, encontrou os reis, que não 
esboç11ra.m o menor movimento 
de defeza. Nnm movimentO dia
bolico, o capitão disparou sobre 
eles toõa a carga da soa pist-0~ 
ln, é logo que terminaram as 
balas, tirou duma panoplia uma 
espada e com ela atravessou o 
coração da rainha, enquanto que 
um oútro oficial revolncionario 
desfazia á coronhada a. ·cabeça 
do monarca. Mutilados os dois 
cada veres, a soldadesca arrojou· 

(Oonclu6 11a pog. 15) 

.. 



A morte de Mata
·Hari 

Conclusão da pag. 7 

espia não procede assim ••. • 
Um outro amip;o de Mata-Hari 
das epocas de Espanha, o ex
mlnistro S11lvatella é mais fote. 
ressaute-para nós portugoezes 
nas soas declarações: •Era uma 
mulher extranha, relacionada 
com altas individualidades e 
com tipos suspeitos e perigosos. 
Havia um portuguez (que um 
alemão meu amigo me segredou 
estar ao serviço da Alemanha
e que depois soube possnia uma 
casa bancaria em Portugal) com 
quem ela mantinha equivocas e 
intimidades e que viuha a Ma
drid expressamente conforeociar 
com Mata· Hari: Nas vesperas 
da sua partida para França, tor
mando vermuth comigo no bar 
de Ritz, disse-me: •Estou 
aqui em alegre conversa e 
quem sabe se dentro de 48 ho
ras se1ei fuzilada .. 

Uomo partiu 
1'1ate-Hart 
para a morte 

•Havia oito dias-continua a 
ex-ministroSalvatelha que Ma· 
ta-Hari hesit.ava, entre angus
tias e optimismos e contra os 
nossos conselhos, em partir pa
ra França. Na vespera disse nos: 
· Depende dum telegrama que 
estou para receber.• !Wceben 
dois telegramas: um assinado pe· 
lo noivo-o oficial russo-cego 
-outro, que o tal portuguez, 
vindo de Portu$81 lhe entrel(OU 
pessoalmento. Qual dos dois el'a 
o que ela. esperava? Qual dos 
dois a fez partir? Ouvi falar 
mais tarde em telegramas falsos; 
que tinha sido uma mulher que 
estando em Barcelona. fora até á 
fronteil a·franceza, deita-los com 
um nome que não era o seu ... 
Lendas? Não seil Sei sim que 
havia en~ão em Espanha um ge
neral francez-cõxo, ferido no 
Marne e destacado no Espiona
gem que viera para para prepa· 
rara entrada de Mata-Bari tim 
França e que, para isso se re
lacionou com vorios indiv1duos. 

e De todas partes v~eru acu
sações contra Raquel Moller e 
Gomez Carrillo. F111He que Go· 
mez Carrillo obteve a legillo 
d'honra itraças a uma infüme.i. 
Ele morreu mas não {por res· 
peito ao morto qus eu nego 
es&e boato. Eu nao creio. loi· 
eia va-sa. então o edilio ent1 e o 
grande escritor e a que devia 

repor•er X 

ser sua espon. e depois cina in· 
qoisidora e sua di vorciada. -
Raq nel Meller-GoDJez Ca rrillo 
nega que tivesse conhecido Ma· 
ti.· Hari; neste ponto fülta a 
verdade •. . Que Raquel Meller, 
por ciumes on por vingança 
preparases aarmadilba?Hymans, 
no seu livro, julga prov11l'o com 
argumentos de pPs.> ..• E' ver· 
dade tambem que Raquel M<liler, 
ha poucos auos pediu audieix:ia 
ao Papa. Disse aos fotimos que 
era para suplicar·lbe perdão de 
um grande pecado; e houve lo· 
go quem acrescentasse que era 
o remorso pela morte de Ma
ta-Hari que a fizera ajoelh11r 
aos pés de Sua S11ntidade. Dis· 
se-se e escreveu-se e ela nunca 
o negou .• . 

•Mas ha outra verdade que 
é preciso não esquecer. Mata
-Hari esteve em Portugal (1). 
Mata-Hari tinha demasiada con· 
fiança naquele banqueiro a quem 
me referi e que me foi sempre 
suspeito. Nao seriam os ale
mQes, por intermedis dum dos 
seus agente~: que se vingaram 
dela por os haver traido - en
tregando-a á França onde a es 
perava a morte? 

.R. X. 

(1) Esteve em Lisboa, (onde o 
Reponer X a conheceu, pub 1camos 
entâo sobre ela, um artigo no 
•Mundo•} e no Porto, no cGraode 
Hote » quar1d 18. Ler •Homens do 
dia e mu heres da noite• do mc:s· 
mo autor. 

e OUE Ne)S OIZEM 
.1\S MAVS? 

Conclusão da pag: 6 

que tinha sido, por fim, inter:. 
nado dum manicomio. Ahl Não 
me engano nunca. na leitura de 
umas mãos, na. interrogação de 
uma. alma... Costumara vir 
aqui uma francesa, nova, que 
tinha o dedo polegar muito nel'
voso, alerta, como uma senti
nela. . . Fitando esse dêdo, 
pensei que a mulher estava li
gada a qualquer misterio poli
tico ... E nao me tinh11 ~n~a
nado. Dias depois, ela era prêsa 
pela nossa policia por se ter 
descoberto que estava formando 
um complot revolncionario. Ou
tras mãos a.visam-me das datas 
proximas de luto ou de felici
dade. Nunca errei? Oh! Sim. 
Errei uma vez ... Vinha aqui 
um rapaz, moreno, com uma 
cara que nao dizia ainda trinta 
anos ... Um dia, pediu-me li
cença. para me acompcnbar, á 
saída. Acedi ... Ele tinha umas 
mãos morenas, ieveladoras de 

pa.ixlo e sinc<'ridade. Namora.
mo-nos. E eu, sempre que lhe 
compunha as unhas, punha-me 
a avistar o futuro através des
ses dêdos que rez,n am a.mor ... 
Semanas d1Jcorreram... e vim 
a saber que ele era casado! ..• 
t',." Uma nuvem de t1isteza, 
cortada por outra de altigua, 
espalha-~e no 1osto de A.uce. 
A sua mao faz a wtima viagem 
com o poillmllr sob1e os meus 
dêdos. 1,tuando me levanw, Ali
ce diz-me: 

-Acha a minha vida sufi
ciente pura um livro de memo·· 
rias? 

.:.oferece muito interesse. 
Mas, por agora, dê-me licença 
para a aproveitar para uma pa
gina de jornal. 

Guedes de Amorim 

Rainha mendiga 
(Conclusão da 1iág. 14) 

os pela janela, sendo recebidos 
pelopnblicoentre gntosde triun
fo e biados, de regos1Jo. Na mes· 
ma noite, moneiam tl1mbem sob 
nuvens do tüoteilo os dois ir
as màos da rainha, o chefe do Go 
verno e o .Ministro de Guerra, 
assim como algum outro p&la
ciano de menor import11nc1a. 

E assim terminii a historia 
da rainha Draga, que num mau 
uia fez lavrar a mais fina espa
da SelVla para 11 sua fard!\ m1Ii
tar, sem suspeitar que o fino 
aço, dez anos mais ta1de, seria 
mergulhado, mortalmeute1 no 
seu peito de deusa antga. 

A proposito do caso PI ta 
Soares 

(Cooclosl!.o da pág. rn) 

m-lo á estação. O homem vinha 
atontado. Ignorava tudo o que se 
passara em Portugal. Supunha' 
que fora liberto ... por pieda
de dos inglezes. Depois pa1tiu 
para o Rio. 

-Eoqueé feito de Coelho~ 
indaguei. 

- Morreu hã dois mezesl 
Extrnnha coiucidencial Que 

a sua alma-caso as 9lmas te
nham influencia 11os destino& 
dos vivos-consiga salvar •la 
ccadeiru. maldit.a• o pobre Pita 
Soares. 

R. X. 

O drama das "car· 
tas-amardas" 

Concluslo da png. 9 

Iro Z era tamb~m um cor;~1o de 
ouro- e 1 nn nlrou J.,go fos ma de 
v<'nct r aquele- mlseravtl • . , E' que 
D. Luiz S• tio conhect>ra-o de em 
clrcunM•nciu pruco liiong• iras e 
lgnor. d 1s em Portug•I: pr, so, como 
, .. e'·clantP d~ alc11I Ide•, Pm P~ris. 
Possuie até o documento dessa. pigin& 
do seu pa~sado. Chamou um agente da 
Policia de lm·estigaçllo da. sua conf1an· 
ça e encarrogou-o da transaçao. D Luiz 
dau as cartas amarelas e reeebia o 
documento que de forma alguma lhe 
con1inb& devulgar ... O agente foi 
habil-mas o outro foi mais velhaco. 
Cedeu, esmagado pelas circunstancias 
- mas em vez de devolver treze cartas 
ontregou apenas doze ... Quanto o pe
queno •complot• (a esposa do diploma
ta o a eSJIOSa de Jorge) se julgav& 
vencedor-D. Luiz ressurgiu amea
çando a, mais feroz do que nunca, com 
a décima. terceir& carta, a. mais com· 
prometedora de todas-é agora sem 
perigo que o diplomate o obrigasse a 
restitui-la visto que ji se assenboria, 
n do documento que 11cl'dia perde-lo. 
~!arca1·a, naquela noit~ do jantar do 
Ta1·ares, uma entrevista junto a um 
quiosque da •A 1·enid&>: era a ultima • 
E como a esposa de Jorge só lhe po
desse oferecer mais cinco contos-dis
sera-lhe: •Tens só 48 horas. Se depois 
d'amanbA não entregares o que falta
& •Carta-amarela. seri entregue a teu 
marido. 

"M11s não contava t"migo, o 
m11l&ndrim; e tu tntornti·lhe o ta· 
boleiro do seu ::udrn iufame. E 
11r. ç1s a mim, aquela janela cooti· 
nua ilumio~d:i-a janela onde se 
debruça a frlicidade de Jorge; e a 
outra, a de D. Luiz, e~cura como 
breu-c,,mo a 1l111a de quem e~prei· 
ta, ~1ra1·és dos seus crist11is, a "ave
nida" que tenta e que perde .. ," 

Cklou·se o n eu amigo, velho 
"r~ei~stur" dos dramas dtts "aveni· 
das"; ma~ 1020 me promtteu: 

-Vai vidrar me um dia desles. 
daremos uma volta e contarte hei o 
cscttn11alv do •·B•ile das Cem Mas· 
cara.''. Foi º" ultimo carnaval, em 
rasa dos Lencastres ... 

Reporter X 

P . S.- O caso das •cartas ama· 
reias• é quimscan ente: veddico. E 
qu"m quizt:r conhecer o 11 iseravel 
que eu n ascarei cnm o pseudu111ino 
de O. Luiz $010 que passe Qu< !quer 
tarde de)ta• pelo' !nado. E' 111fali· 
V• 1, entre 11 Braz1ldra e a H .. vaoeza 
tenao, c;omo comp.1.heiro de es.,e· 
ctoculo ou um p101or "dildtantt" 
pOS>uidor de um apdido de deMa· 
que: nus mdo) linanceiros Q amo 
a Ju1 ge e a espo;a, veio nus jor· 
t~em um bebe a florir o seu lar, .• 

.R. x. 

L~r no prd.ximo nnmero: 

•O Bai!B da8 01111 Mascaras>. 

li> 
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Que a~aba ele ser luat1guraatlo 
ê1n Llsltua e fl~ará, senclo d111n 

1f1111~loílumento tclea1.u.;-~-~ 
A.s tarifas são as mesmas tio 

8lstêm- munoal. 
- * 

t· Servi~o perfeito e rapldo 

"ara que o pub1ico conheça bem 
a manczira como deve manejar o 
novo TELEFONE JtUTe'.>MJ\TI• 
ce, a eompan h•a montou dois 
postos de exemplificação, onde, 
em cinco minutos, todos ficam 
aptos a falar pelo novo slstêma 

automatlco. 

OS POSTOS DE EXF?ERIENCIA SÃO: 
na Rua Nova da Trlndade,-43 '= o-4 Ru a da eoncelção, 1S3 

Lisboa 

Pedir o livro grall•1 

COMO USAR O TELEFONE AUTOMATICO 

THE ANGLO-PORTUGUESE TELEPHONE C.º, L.td -
........ 
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