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1 Encontram-se e8gotadoM q11át1l todos os 11í1111eros do [ 

HEPORTER X até hoje 1111bllcados. ))1• primeiro 
11 11111ero, prl11clpal111e111e, do 11ual fizemos menor 
1lra11em 1•••r 11i\o e l!lperarmo8 que o nc••lhh11e 11to 
publico co11s &lluls11e um ê xito &Ao retumbante , 11i\o 

res ta um í1 n lco exemplar. 
'.\'•• enta11to, .. s pedidos dê,.He ní1mero e rios " e guln tes 
"i\" co11 .. 1a11te11 e h1cuo1avels 1•or lodo •• país. Para 
f11zermot0 1ima ldea apro:d11111da da qua11&lda1le d e 
e~emplare!I 11ece9s1nl11 pa.ra satisfazer todos ••S 
leitores que O !il de8ej11111, ropamo!I a llneza de 
enderefarem tudos ••8 pellldo8 •llrectame11te à nossa 

.. e1le no 

BUCIO a, a.0 - LISBOA 

ou para a noH a delega~ão 

1 CAN(.;ELA J'El...llA, a•- PORTO 

-~~~~~~~~~~~~-~-
EMPREZA Dr.õ: TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L,da 

L ISBOA. : L•ru o 20 d ' Rbd l . 5 - Teldon~ S e lem 5 20 -
Pt>RT0 1 Rua t Jo Rosarlos, 294, - Telefone .52 93 -

eamlooagem1 de longo curso••LISBeA•P'E>RTe e v ice-versa 
DOMICIS:.10 1' DO M ICIS:.10 

PREÇOS 
40 eentn09 por Kilograma. Li:iboa~Porto on více-.ersa.-Preços espeeiaes p&ra cargas completu-8.000 Kilogramas. 
Bapidei. de condução- BaiJ:o p1:i-ço de Tarifu--Simplifi caçl.O de formalidades. 

~~~~~~~~~~-) 



1\ menllro do jôgo 

Eurere111111t: ·Of(igo 
é""' dos apocalipses da 

~ ~="'d~~;~f:'an~~~ r:::~~= 
. fe à sucapa 1 recomeça 
:-- -' a tltsltndtr 08 seust1nlá· 

crtlos.cauJ1losa111f'lllt,se
crtlam111t1.EmLiJboa,no 
Porto ... 1naProrf/1cia,os 
•comboios• m11//ipfica111. 
-u ... us •corrtloreo• jd 
coclu"chamd1Safio8ao8 ou· 
oidos dos •oic1ado•• rege

rados t recondazem-1iosaoin/1r110 ocnf
das rolí!tas. O mais et1id1·1ld sintoma 

r:::1~:: r::~%%,:,: ~;j~%:!:;~:.";!:~; 
, noes 11oficia111 a diario. O .-Reporle1· 

desassombrado u111pr1J a atacar o mal 
e abrir 11111a lac111111 sôbrt As/1 as· 

~~~ª ;"':o1:i;,!r~: ~,~;:r~~r:z~":u:~'~, 
1180 //e1 fizer o gostinho ao dedo-sobe 
11scom (}_116 oc•ll11sinte11ç61s-é porque 
ou oe11d1r10 :ios ... •co111boi1Js•. E' um 
uc• 1110911!/ico Asse d1 amarrar Nm 
110/isla d ndra do qu1 1198 aptleu
ameaças de •ptns~r· q111 SI 1108 rec11-
os a fruir o !311 JO!J9 é p9rq11e.,. 11os 

M9S. Jlascomo eu sMdosq111111111 
pre{:') rk unra boa r1p11/aç/Jo H re111ft111 
eúaro, em ro;,d1 baritot10,aocao111Hei
q.e me escrere que o fdg9 1d 1111 i11te
sa como material dt obserraçilo, repor· 
em de tipos, 01 marJillga/a-<, d1 combi
Je~ piloruca1, de •slocl.·· de ass1ml9s 

nada mais. A quem é q111 9 fdJO 
eaça.' À mim 11/10, q111 111w,;a 10g11ú 

9•h11rro• emf11111i/ifJ-q111!11m11/)l/a 
·sereia ocasi/19 d4 sermos si11etr11111e11t1 
r9S. A9 pooo, ao operdrio l11111b1111 11/19! 

1111 joga, pois! Os q111 111111 dittl11iro 
a iss9. E SI o Item 1 o pD1111 a !Jirar 
dfwr, visto q11e o gra11de mal d441e 

slaapaliadodilllltiro. Osque11llo teen1 
tfro e o roubam para j9gar I p9r· 
sllo/adr/Jes e lambem 111'1Q 1111111!1-
am. Os q11e se saicida111 -é porq"' 1s
"' a mais 11a h11ma11idad1. Mas a/1m 
9, 1.âs/1 o a.xagtro se11limer1tate pie
neuas acus11çbes. P9sfa de p11rle a 

na daq11el1s para q11M1 9jog9 cons
, de facto, um periglJ-08 riws o pt· 
do fogo sert1ill d11ra11t1 1"aiJos 11119s 

a d~scu/par 1M que tsc111110/e.1oam di· 
"r() fJfhtfo e qut dtpois, para ser1111 

11tkJs,diziam: •Foi o n1a/ili/9 }9go 
1111 perdia!• Un1a ce• /ai apr1u11/ado 

ujeito cuja pr9//Jsll9 ignorara e 
qui11co11hteir-m1para IHt 11toslrar uns 
at1enlos•. B1se8 ·d4cume11los• trfJ/11 o 
· d,nitr• de do119 tle clab. O~at,,. 
mC<Jr/aseral1s,so11/o D111s! 11a11Ja 

cioia dt ser oiclima do jO_qo. liu de 
apaptladaaq111maisn1efoteresso11(01 
ria de 11111 alto f1111ciontirio 1 depntado 
r111119s em J 925) 1111 q111 se ucreçera 
11iril1: •Fia u1n dts/alqMI r4 25. 000 

UClllÍFJS 11a minha repar/içt!o. Prteiso d1 
20.000 alé sabado. 81 nt!o 1111 empres· 
tardeclaroreiqae f9ia r9fe/a q11e me 
lttJOu a essa loucura e o se11hor ltrd uma 
!l(Jta ca111pa11h11 C9fllra o s111111gúcfo!•. 

O 1og9 está regafa111111/ado ha Jru 
flll9S, SI 111l9 trro. Sur_gira1'!, trti9. rlfJi. 
1110111111/e 11t1s •combo1QS• u1sigmfica11t11. 
.Uai até ha pouco só se jogaoa na:i zo11as, 
Porqa1ra.elloosrksfal711escMti1111aram' 

Os ricos pobrczs e os 
pobres ricos 

O caso de José Rf/9 q111 .Mdrio /Jo· 
miligues tra/9u com a sua liabitaaf mes· 
Iria d1 gra11de riporler 111oder110 119 111/i-
1110 11ii111er9 é 11111 simbo..19. José Rito b9m 
c/11/e de familia, p11ss1111 bondosa, g11ier9sa, 
empree11derJ9ra. bom amiqo, esmoler-
1_sc11111oteo11 q11dsi 5000 co1itos. Foi para 
/Of!.arl Nho .Foi para ser :ico. E' q111 
e-l·1sJ1m il1div1d110:1 qnt s/Jo c11cti111as de um 

1quio9co dt 
nascimento. 
Nauer11m, de 

Sem_a111frf9 de gra11des reporlage11s e t!e 
crilica a /9dos osaco11tecime11/9s smsacio
:::. 11ais dt Porl11gal 1 Eslra11geir9 : · 

.Sai 1oedbadose~pcnlo,nnda 
!limultaneamtnte em todç o paiz 
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~~~:~;::;ªJi~~ '---- --------· 
por 11m 111qa 
no de centre 
SIJO pobrt!-
6 //IJO Be resi· 
g110111. Roti· 
bom, por im
posirll6dodes· 
/il/(l.E11riq11e
amporquua-

::;:j ~;~ </.i'~ 
c9s; 1 um/o 

rico.• c11111prem admirac1/111e11l1 a s11a 
mis.~19, fa.'!tlldQ IO/;J o bem po.'lsit:el; 
oq1/mdo, com qra11r1e canta_qem col1cli11a 
~ f9r/1~11a /ega/111111/e comsfi111ida .. criando 
111icwltoas, da1uJotr11ba/ho a 111111f11g111/1, 
fazem/o o que os 1ic9s legitim9s 11/Jo fa-
11e111. Al11esReis1os 011/r9s sdcios-11111-
bem li11!1a111 nascino para ricos 1 CiJ/119 
/afq11s/aua111. A' saa volta hauia 11111 am· 
bit11/1 deb11111~/1ir_q9zaMporJodosq111111-
Jo dllu_ se aprlJ.~~1/1(11)11111. O C9111erâo, a 
i111/1uJrw pr9gred1a111 . .. Em C()!!lpt11s11ç1'1J 
1t111i/qso11lros, 93 que 11llo 11ecessita111 de 
fazer desfalques 11ein ro11b9s para 111ri· 
q11ec1r porq111 herdaram f9r/1111as i111e11· 
sas-11asctta111para pt1brts; e como Jal 
oio~m 1 .qas/11111, illrapazes dt 11111 ge~/() 
qenero:l9. dt u111a_illiciatio!J graJ1diosa, da 
crluç/Jo de 1111111 md11slria-s1111pre opri· 

O como ~e ~eles ~e ma~ame 11100 
Por absoluta falta de espaço RE

PORTER X é forçado a adiar para o 
proximo numero a publicação do capitulo 
intitulado ··O casac.o de peles de madame 
Zuca" da "Rep.Jrtafem ás Avenidas". 

midos 111wJ11 arareea !1u1sq11il1ha, parali
sam/o o dwhrtr9 1 r10111d9 i1obr1s.s1nr10 
ricos ... 

E" 911 mto é a:Jsim, s1mlwresl t' s1 é 
-purq111raet!o1111/1ri-dtcalarl 

UM OLHAR PERIGOSO 

· F.1ta" nàovemde Nt111Yo1k ..• E' datada 
de. VH"10•i1-p,c1t,nim~ eapital curnpeia- e 
a<t•M<ln_pel() Jean R1b.ud-oc<>ne~p<:ondente 
do · 

:;~:~~·~~~ .. ~·~~~~:C!1:~ ~:!·J!~~º~1~i:~!~~~ 
ferint, _1n1tah1do !'º rezdochão dum hotel da 
pro~inc,., na ,\lin1a. Ao _a"lOl!.,.cer de a3dea201-
to v~iu debruçar·•t à Janela, ptntandn talvez 

~~:º!~~ifit·fE~~i~:~:!~~!~"E~t~~~.~,~~"~: 
!~Jf ~~Jg~~~;· p~!}~~~~~'f ·~~~~~:.t~~f ;~~~ 
do·11á911af,..,mc!IOb.aa"1eaçadumabala. [eu 
quantou<ndo• hrnp1.,•o m,1ntinbac.ntra uma 
parede, de pi•tohaptrrada-ooutrniaembol
»nd<> L~ O• •alo,..,•queenc:ontraYl.Mnao 

~:~~:~::~·~~=~~~~~:~~:~u~~~!~c~i:!a~~=: 
;~n~~:~d:o·~~~.f lm ~~11~•:•.::~::d:'::e'1';:~~;
:~'u~ta;1:_ºp~~~~~hP~i?a i:~: d~~x~~:!i~ir~;\t~~ 
pi,tola?'Masoou1ronlo1alad1suaimolidade. 
E' que tinh CO~•etido aimprudenci1defixat 
T11\back n. s olh,.._ ectte _usandod<>t :it.111 pro 

~!!~~~:;/!~~ '1~~1{j;,t~':1~11d!~i:~:.:· 
guod>,entrt111a11do-oap<>1ici1 

Possuir um olhar C<"fllO Tolbad t uma dt 
feia ª"º :rinr a u<na melral~•dora Um duelo ou 

~~~1r~l':o d.~~~f~~~ce;t~m ~~~:º~!~~~=~~e 



HUMORISMO MACABRO . d11o 'M11 1111e o~ P"fl'nloa d• 1lm1 do profu1or .;:•-i\' '""'' P""'" dofu- <o •mu• ••• "" 
,_0 !1tulC•H bumorlo..,o;multo a 16rlo~;;,~ rrr·ad~·:,· .. •~li~'::O;·l~;~ª:'~~~·~lc!':::;.: 
.-c1umal11tR'&•d1 P"ranç1eda tnct.ierrL nho como•e fo11eac11. Nlolbedt•lcool que 

m~~==:~e~~~t;r:~i~~~; ;:~r~!'e~~~e~P:: ,·;:~~·;·~~:~;!1~~\=~=~:~i::::'.~:~ 
mer °" loerlmau 1lbelo1 com o amo11laco da• E' ""dad~I Nao ae uqu,ça dt o pur1.r uma 
tr.g,dla1.• M11 ntc lugar comum e .. olulu multo vu per n:t• .. · • 
dcode u comediu •rego• 11e ao1 nono• dl11 Oo outros humorl1111 aproHh•nm o Ullo 
poH1ndo ~lo upclht1 cõoeovo, lmo!cdoto' do. e.plr\101 daa almu penadn lolcbdo por 
jualo de Mo'lcrr, por Q~e•edo-o . qul:i:ntc ! Mark Tw1!n p&r:a ~·<"tulr !"lo obumorbmo 

~'u:~~P:,t:; .!m':~~~:~;:.~rd~~egzç;!~ !:~: ;1~~~::~ ~~t,?,:e~o'%11 :~~<;.~::;~:'. .. d~::1:n~ 
na• brcc~r"..,., de P1ul Kork foram o •lmbolo IHn •. Aprc1ut1 r.ot on> nlho c. .. 1clo da !!• 
no "'eulo XIX; No nono •fcu1o a nlt de fuer fo.,Ja, ocm comprador po11lv,1, por11uc • alma 
rlrporeclorut1uda1u:1tngulr1e, jul~aado·• 1"0adado1cufund1dornlodeiuo•herdclro1 

~~~.;~:~~ ~~:~::~~~:~0R,:;~~-:.
1

~e:::,i1~ ;~~~:~~~~:ii:~~~:~:~~!i:::~~t~~~i::~ 
~f~~j~f J:r~~:I~~~.!~ti~~i:~:;~~~~~~~:~ '~~ff i;.~g~~~1g;}tl;f i~~;~~~.Ffü~ 
t tldlculo brubl • 1ucol1 pa•••m ilnalnuoç1r, ioorcalolo!o ordeoaoch• 1~ da l1ml11~ •O erodo. 
fucndo sorrlc prlo tmprevl•10 do •b>na!• levo De madrugad• o h111 .. m1 começo o ur••lot 

i~:'.d~:::~~~:l~\~~~~~~ .. ~h;:~~l~?~:~~~f ~~!~~~;c:~l!~=:i~~·~~~t~:~:l~~·!~b!~~::~:~ 
llnt11m1 que t 1unlcalon!edcrectlt1dum dolantnmaelcnndo·:> paraa•cavu,aco11•e· 
vU1 lng\n1,alr1lndo caravan11 dlorlH de •u· lh•·o: 0Cl mc11 1m!gollca1quli1u1von11de, 
r ltl ... T rlla·•e daalmapenad1dt u111Udol1c. pratica o seu •por• e nlono1 tncomodaquc 
morto hi ~oo 11101 •que ac cit!be de noite, va , qucremoo dormlrl• O f1n111ma n1t duorlcnt1• 
1ucandopelo11elbadoaan1ea m~\1ldlo do1 fo. do ecnralvccldopornloconocgulra1crrorlur 
nttclroa. Mu nuu ... u. ul•te um proft11or, • aquela g:cn1t. Preparava nnvu tropell•a qu•ndo 
m1nlacopcla1eo1ofl1qucconugue um1oolte a rao<hld• doo filho• do ln>erlc.and1oco111 
au10.blp110U1u•te frente ao e•!" lho, luendo ele-e a partir deau hora n p<>brc fao1um1 nlo 

~:'nd~:! ! :!:i~~~o;;~:'~:a~r0·~1:.11 ~~~~u1: ;:~1~~c~c~ 11b.~!~~::: ;.~~1~~·:~ ~í~:;ºif-~~ 
o l•11111m•1 do velho fld•l•o c•prelta'aquda e.Ir com continuas ra11dru-11t que o U·C.1· 
opor,u11ldld1c1po111-1celo1tal11enocorpo lello,maldizeodoa1ua1or1e,oup1ic1101ame· 
do profetaor; e quando cote, ll11doopa11cto rlcanoaque lbe arrangem um1hlooodcel1po1· 
pclotter,rcgrnu1ncorpn-cnco111n1-ooeu1>1· 11vlverde1eanç1do ... 

!:;~N!o Gd:1~': t~~:o :: 111~=~~~~~:: d:~'i:~ ~~ ~::~;:..~=Ío:~::..,C::1~~l~~~o~~~:~'. 
de11tnC11ro1d1 do profctaor. Ando hi 4 >eCulo; mori<m" macabro• ••t i guerra. Moo po•I· 
10 frio,' cbuva1 ao vcn10,' neve e nlo 1ou 11~ guerr• pondo no •lode:i:• todo o pu11dl !hera· 
tolo que"' perder um corpinho como ~1tc, que rio reformou por comptero o h'Jmorl1mo, E li· 
me fleti a m•~r parecendo feho i minha Medi· bem a quem 1c a1rlb11\ 011 reforma? A um 

').llbaço .. !A Charlu Chapll11- o aCbarlol• 

A TRAGlCA MENTIRA 
DE CHARLOT 

a, Gomu de ta Setn• eaerevtu algureo:•Cbu· 
1ot, a nprc••lo mUlma de tod .... ar1t••. O 
desugonçado Cbarlo1, rldlculo tra1fco,Hgura 
queacencru.iavaficllmentenanbra .. bott. 
purlana• criou o aln b~lo bumorlotko, J!<"n lal e 
trlit<", de todoao•marllro modernoo. Charlot 
esculpiu em carlc1111r1noproprlo corpo 1q11t• 
lulndlvlduo1bondo•oo,generooo1, unllmtn· 
uta, ln•rllR"•nt<"•, copuu ~e um1 ~ran<le obra 
e q11el1onh1mcom oirlunloa ouetlnb1m dl· 
1tltom11que1loetern•mtntefr1cundo1. Ete 
aonbo com !odu H ventun11:1ercle11n1e(o 
buço, o cbapcu de eõcocebento maopo1toi 
moda,abengallobaoallltante,ofr1qut,o cola· 
rlnho, o• 11:uto1); am1re1er1m1d1>pC>ru1111 
bcld•de(Ch1rlotcmtodo101 filmu~leal,1ln· 
C<"t0,1tdenrtnH1uatp1la0:1); enriquecer 
(Charlot, em 101o1 01 llliucaquer tnbalhar, 
1emldd1•.~1cl.lvo,procur1 ve~c•r); cooquta· 
lar u<011llu1çlo brllban1r ... Maa o que~ tem· 
prcodc1pertardeucoonho?O•o111roHl"111c 
d11ua.rou1»1ttmdemahr1pllboprttenclo1o;u 
mulberuburlam·noctracmnocom oprlmtl
ro mi1eravcl que•pc1111HeubJçaporumca· 
prlebo; ... pa,r6e1, 011oclo•, 01 col1boradorca 
lll<Ooc1r..!be, ~xplo I > ·11<>, ro11bam-110; e por 
u\t!mot1cmpren:pul10,rfdkul1rludo, c•pao11· 

~:'\:'ª~r:1'.ªd:.;.~!e"é'tu.~1!0:tu.= ~~t~:: ::: 
pbf> ouur, nlo ube Impor·•~; no f1111dud11 
basõfia1do1c11 1onhotcmaeon1clc11cladco,. 

C•mi 

1lado1onhoquepledoumentco en21n1 

ftpº~º ~~.º :~f,1~d:!:,f(~!1<~e:V~z,c;~ e 
Up.lntjacomongallnhH, •~plnote!1, 
01t.n1b•o1,fnglrar abcn~a\•nhac ccnt 
uulntlndave1 calurlo-tlc pur<',llou 
tloprontoaamar,1p•rdo1r,adebars 
e roubar ptl~1outro1-comon1 vup·ra, 

Um11tl1t1oueeon1•1uecomp6r11~ 
ra llo hum1111. tio ~rdunda, !lo rtCll de 
mento-· t !orçoo'llenle uma 1lm1 e u 
0• humorl1tu lnl l•etuah mcdcr1101 

~,:~·:!~::i:~~~·'.~;:i;:!! fi::1r:::~!I 
vn du<11 humorbla; impor ao púb!ko o> 
drama hum,no, 1palxonando·O,l.,.,cnlat 
a •Vtrdad(• eoprlmdiodncrd!l·d~i 
!11111ede1odoao1ncrltores.Port•n•o 
la de Ch11lol ta ~trdadelra ~seol' E~ 
!dõ 1 1e rltm ~porqueasmulticõl•S 
poat•• doi mlst11vcltqut,~mhlm,.oe 
csetl•m dtlc.Seoslotdcctuiis e •S 

1ccr>moreum ptla arte d~ Chulo! t 
no fundo de lodos no•, ,randus n 
txl11c um Charlot qu~ sei•~. e ehou 
como Ch11kt. f-

D;CA1'11 E CHARLOT: 

l::xi11c· na moderna literatura fran 
humorista de g~nio que foi dos pri 
ddvinhJrrm•l'ICharlot e a_fazerh.11moC 
terllrio "charluleSt'O': Camo. Çam1 é~ 
cm Portugal ape~ns p-Or uma h.nitada f~i 

~~~:~~:~. ~~~'.~;1~~~~:~.~: ~~ 
preender o ri~J~ulo human'?, de o pin 
dolat.arln<e<OS1m1l,•~moalc•jare deo 

~~~i1~~ª:;eJ:~~~!~4~:~:.~~~E~ 
nsllnim1 de Can1i. Duei • prouar •l 
toa dOS 9Clll romances m~i• m~•nos. 

~W.~~~;~~~·~K~!!~~~Es~~l~~ 

llmldu e dcue rMlcul<>; apouc.> ... ; dul11e; nõmero, pelo seu rcdaetorl'rcdcrit 
det:u·se vencer .•. E en110,1ol•t1rto,proeura mctrâsumanotlciacuriosa:tqucCa 

ClwiicCbapliA 

d~"seÍit~~d~~~~ ;!~~~;a, de•~e:~~~~.~~~~po.~e ~.:C ~~to~~;~• ~n~~"J;tJ::~.~~~~ 
. ~J~1:~~;: !0::~~!:1:1~º~ !er~~~:~\~~ 3~~ _..._ l(Conclue ua 



0 advogado de l.?ita Soares 
fez preciosas declarações ao 

"Reporter X" 
O réu oa:o ~tá completamente perdido-Rccomu~e para o Supremo Trlbuoal q11e IÓ dtcci

dirí em Janeiro pro.rimo-Soares cstan embriafado quando cometeu a loucura q11e o perdoa 

-Praticou dois a!SaSSinatos no mesruo momwto e não um, como se jalp.n 

EPOR TER X que se e~penhou etn esclarecer e pov-o 
guês àcê rc11 do caso P1t11 Soares, que e~IA prendendo 

e11ç.to de todos os portuguêse~. encarregou o seu cor
uden le em Boston de entre•istar o s r. dr. Joseph Li
s. advogado de Joaquim Pila Soare~ que .11gu11rda 

:~ eado a uecu~lo da sentença de morte que 1mpende 
10 asuacabeça. 

respm1ta que o Sr. Hoover,. Presidente da Répt1blica 
Americana deu ao Sr. General Carmona trouxe a to· 

1tlbridg11, Nau I~ d• 
O sr. dr. J Jseph Li-

, advogado ilustre, por· 
• delei,queest:d.presti
~11 o com o seu taleoto e a 
r111

1 onorabilidade o nome do 
' º querido Portur!, reee
lla ()li no seu escrit.orio, em 
~ rid~e f-itreet l348, com a 
Ili' abilidade bem lusitana. 
s bedor das nos~as ioten· 

'" eotrevisU·lopara o R1· 
1" I àcêrca do caso Pita 
11

11 -teve para com o nosso 
:a palavmdegrandedefe-

,afirmando qoe admirava 
resseeoesfõrco por nós 

l 
ga.do par11o bem informar o 
rirtuguêsesaluroqnt 

n irrefletidamente. 
·i Creio dissenosêle-que 

l
o ssos compatriotaa estão 

!: · ~r::;~~:'°~í:' ~:o q~~tá 
(. etament.e per. lido.No Trl· 

Superior do Condado de 
p u, Cambridge,Massa-t1 , foi julgado cm ?it&io 

i~ re~~oª:~~on~~s~ J:d~ 
jl&,provadaa acusação qne 

~ ei~e i:J::!iªdeª ~ª·~~~~~ 
a; ssoas deAngelina Rodri · 

~ su:a:~·;:~~:~~~a~ j~~~ 
•· mPortugal)e l[atildeSH· 
se a crlantp de 10 anos de 

. que se achava em um 
::

11 vel, aolado da primeira 
, oaocasiAo do crime. 

1 
Ku •• Portagal jul.:&-

n -uqu• Pita 3oaus apenas 
::;~~.morto uma peMOa - dis-

-Foi como lheeat.ou oon
tirndo-prosseguiuoOr. Joseph 
Linhares.-E em v:rtude da 
deci~ll.o dos jurudoa, imediata.
mente apelei para o Tribur.al 
Supremo, ficando ipso facl" 
suspensa a i!Qposic~o da sen· 
t.ença de morte quesGbreo re11 
impendia. 

·O processo do apelo aao 
•leu ainda entrada no Supremo 
por u!lo estarem •ind11 comple
tos todos os do.•owentos oe
cessli.rios, e ainda por serem 
a.ctualmenteas férias judiciais. 
Em Setembro reabre novaweo1e 
o Tribunal,seodoentllocump~· 
dastodasas!ormalidadl)Sda lei, 
sendo o processoimpresso,r.au· 
saque levarli. cJmo se dev~ cal
cular, a1$'.um tempo, do forma 
que o Tr1bunal v!•nha a ter co
nheciruent.o complt to do &pêlo 
por alturas de Outubro, qu~ndo 
muit.o. 

-Equandosesaberiade
cisão do Supremo Triboual?
perguutamos. 

-Deve haver audiência em 
Noveml•ro ou Dezeuibro, onde 
o Mioisttrio Publico e a defeza 
dirão dn sua justiça u&o se p-0-

~:u~~p~~~~~te:ªS:j:n~f~~s~~ 
pr6i:imo ano. Se o Supremo 
confirmara decisão do juri ... 

-Estará irremediàrelmtnte 
perdido!-e:r.chi.mamos. 

O dr. Llakuu fu com a 

dos os que se intereuaw pelo destino do infeliz portugufli 
uni pouco de üe~animo . Porém, a entrevieta que o nosH 
corre~ponde11le 11cab1t de nos remeter, e que hoje publica· 
mos, e~cluecendo pormenorizada11.1ente o crime e 11 marcha 

~~e p;~~=~~~ e~ ~~J~~ ~:~0~;~õ~~1.o luminoso de t eperant• 

Pila Soares não eslá irrelllediàvelmente perdido. Tal u r. 
mais um esfõroo dos portuguéses consi&a arredar para 
svmpre o espectro ameaçador da mort•. 

cabeça um lj:º lto de assenti· 
mento.Masfo1 acre1centado,co· 
mo se nos quizeue evitar uma 
ddJrosa em~çAo: 

-Como' da praxe quo en· 
tre 11. imposiç&oda se11te11ça e a 
sua exeruça.o medeiem. p~ l o me· 
nos, dois meses,qunbtodizer 
queteremoseut&orercedeses· 
~e11t11 dias pera trab.1lhar a fim 
de obter uma comutação da pe
na capit1l para prislo perpetua. 

-Só tltu iurluêndu pode
rio alctoçar do governador de 
Massacbusestts essacomutaç&o 
depeoa-tembr,mos. 
~-Si111, só altasiofluêuciu 
-coocordouoilustread,o_gado. 
-E'essa11.alturado Presi11eo· 

~~di~a a~~~sbliE~ta~i;t1~~~ds:~ 
queusedasuaiofluêociajuuto 
do Governador do Estado. An
tes dessa 1ltur11. • utempor4· 
neo,porque1iadaalo•oulti
mo recurso. Seriacoruo qnepre· 
parar um foneral e chawar de
pois o médico para noa tratar. 

-E o Supremo Tribunal. .. 
-E' oelle que ponho todas 

as aiinhasesperaoç.as, porqne 
Pila Soares tem 1tenu1nte1 a 
considerar. 

-Quais doesu.satenun
t"? 

-O crime foi cometido em 
circunstll.ncias escepcionais
afirmou convicto. 

-Excepcionais'?! ... 
- Sim, escepcionais. Foi em 

um dia. de testa, umu bodas. E 
apezardaleisêca .•• 

-Compreendemoa ... 
-A maior de!eza de l"it.a 

Soares-afirmou o dr. Linbares 
-é a de est&r embriagado 
quando cometeo o crime, Tal 
fücto é uma circuost&ncia ate
nuante. mas em virtude da le i 
prolbind11ooso, fabricoeven· 
dadebebidssalcoolicas.aspro
prias testemunnas de def~za re
cean.m dizer que&e hui& bebi· 
bidonessalesta,.vistoqnet.al 
declaração as iocrimioaristam
bém. 

·Este receio. o facto de ier 
sido atingida uma cruoça d• 
10 anos, de o crime ter sid1 
cometido quando ainda estan 
em pro11;ressoumafestaoupcial, 
de a criança ser irml. da noi1'a 
e da ei:-namoradadoSoa.resttr 
sido ma.driuba. do CllS!l.mento, 
chamou contraoreunma.euor
me mâ vontade por parte das 
testemunhas deacusaçl.o • t•
cilfoi, portanto, àacouçlo u · 
plorarcomestu ciKunsUlnciu 
e imprtt;sionar o espiri\o dii'i 
jurados •. 

-Foi uma grande int1lici
d11d&-murmnramo1 contrilta
dos. 

-Sim, toi uma t.errinl i1-
felicidade - coufirmou iriata
ment.e o dr. Linharu. 

E com tlib.a p&l&vrsa 110i 
despediu. 
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O VltSSlt[": Dos «T«Zmplarl 
de Vombal, a t)rd 

oe PRl:SENTE: ' "s am 1utados•. - J\ exran 
e~·padre S ilveira. - " tenvlo.-es ••mermon 

Torres Vedras. -

A.s llnKuagens «Jbnlf1tlt11S das s1lta.s tlim quds;_/()do9 a 1ntsma origem ~-

ui·p ~ltassem, mesmo ao de leve, 
que a tu 1 visita la recordar· lhe• o 
e•tlgma eterno do seu sacerdócio 
abdicado, escapar-nos iam pnra secr .. 
pre como qu•m foge de um ferro 

a port. Entramos para uma saleta. 
Movei, ''crochet.'' , bugigangas, 
um c21dleiro de petróleo."Scenár~o 
que la quare nta ano ~ merecena 
elogiG. E::: r930 revelava uma mo· 
de•tiadecen te mas de mau gosto e 
re tro~•d» A lamilia compunha se 
de tr<t mulhere~: uma cin~oe ntona 
que enpastava as fecr ~, raiadas de 
rugas, com um pó d 'arroz cõr de 
rosa, >intando os olh >s, os cab. los 
e os ábics-e duas filhas de vinte 
e tal \nos, dum encanto vulgar. de 
E xage ada policrcmia na maquilha· 
g• m <11e as tornava algo- sem· lhar -

Falei ha pouco, atravez das 
revelações dalguem que me visitou, 
das seitas financeira~. u.lifocadas no 
Whitchapel financeiro. A parte as 
" 1eitas" financeiras-Portug~I foi 
sempre viveiro de "seitas rclogio· 
·aas''. A 11 Maçonaria'1

, a ''Carbvna ... 
ria", os "Trotes" de Coimbra, e ou· 
Iras de menor importancia, im· 
portadas ou nAo. tiveram o inicio 
na mesma fonte, pelo menos, na 
"étape" Egípcia, guard11odo •egre· 
dos de magia; mas logo se liberta· 
ram desi;~ feição tom bndo outra ou 
bumanitaria, ou s~dal óU politi,a 
embora conserYando algun< ritu•is 
primitivos. As 'citas ni11damcnte 
relig•o>as, transformam-•e, ocul· 
tam·se, r,,,gem diluir se para Jogo 
reaparecerem sob outros disfarces, 
conservando inteizros os seu-; prin· 
cípios e os seu< fins. Os "Templa
rios" depois de di1perso1 em Por 
tugal ressurgem na Ah:maoha sob 
o prestigio de Roscnchreuchen, a 
seita dos iluminados Rosa Cruz. 
(Mas oao é a ordem deste come na 
maçonaria: é na seita hermetka 
que guardou e guarda ainda os re . 
1ervados se1red >s dos Rosa· Cruz ) 
Fu!Jd!l o seu saber na "aparente" 
qu1m1ca e eram os 1cu• destinos 
diziam-a busca da pedra lilosofal. 
Isto, porem, por simbolob nos quais 
só poderá lér quem os souber e 
" puder". Pois bem os "Templa· 
rios''-declarou Victor Guitry llO 
seu ultimo livro de ocultismo - exis· 
tem ainda hoje em cinco países da 
Europa, totalizando os Iniciados, em 
treze n11I indivíduos; c eotre esses 
cinco paises-estã Portugal. Temos 
a "Ordem de Avis" que na sua 
aparencia catolica era a base do 
'janceni>mo" seita que teve o mais 
forte apoio entre nós no Mtrquês 
de Pomb1l. Pasmam? F.' uma ver· 
dade pouco repetidllr;- mas uma 
verdade. E é eJta me•ma a ra1ao 
do ''.grande ministro" ter expubo 
os Jesu1tas qu.: eram - e ~ào-os 
maiores adversarios do º'jancenis· 
m~"· Gas(?ar de Lemos, que f i !ieu 
mtrmo an1igo, morreu nos carceres 
da Junqueira. por ordem do minis· 
tro de D. José simplesmente por 
ter descoberto segredos que se CD· 
centram demonstrados cm certa 
prateleira da Torre do Tomt>o. O 
arqueólogo Nogueira e Brito conhe· 
ce·os e .IJ-Oderà inaicar q•1a 1 é essa 
prateleira. Ea ordem de Avi• exbtc 
ainda entre nós, afirmou o mesmo 
ocultista francts. E acrescenta: 
"Sempre que virem uma i&reja por· 

em bra•a-o ferrete do seu ter
tugueza cujo altar seja cercado de ror ... Ilcéepe l "ch•uffeur": vamos 
grades- na visinhança dessa igreja à• Amoreira>. Chegando ao jardim 
ramihca-se a seita" . Um pormenor: pire". 
em Ll•boa só um altar existe nestas O taxl rodou Avenida acima 
condições. que eu saiba: o da iji?re- numa veloclda'1e que parecia lofh-
ja de S. Domingos. A prC>pria Ma mar os metálicos bronquco< do 
çonaria que dizem fundada quando motor, provoc•ndo lhe uma cons 
do levant .. meoto do Templo de Sa- t•nte tosse a•a'Atlca. 
lomào, e11ropeiia se, forte e pode· ' Tlr.h•mo• j •nt do no "Lcãi/•. 
ros:i, em França quando se coas- Ferreira Goa cs, ch~fe redactorial 
truiu a Notre Dame de Paris cujas do "Noticies Jlu•tr~do", Marlo Do. 
p•dras estão ainda u.arcadas cum mingue<, Dr. c •• iro Nov•I•, ad 'º· 
sin is maçonico~-prcdura em Por- gado, Artur Le•y e eu. Artur Lc· 
tugal - emb ra, jâ o dissse, com , y, da mesma geração do Cot~gil) 
objccti»os humanitários e sooiais France• de onde ••Iram Anlónlo 
ab-olutamente diferentes doutras. F.erro, Augu•tO Cunha e todo• os 
Mas enquanto não reunimos •dos cit"d?s comen•al' do "Leio d'O.i· 
•1éri• m•is completos sob a actuais ro", era o unico do curso que não 
feiço.::s des<as velhas seitas religio viera para o j rnalf~roo. Oficial d.! 
sas em Portugal-denunciaremos mBTinha mercante, variava con•· 
a existência de outras mais moder· raoremente de vapor e companhia, 
!las, r:n"is modesta~-mas nem por numa A'l>la lmpacleole de novo• 
isso isentas de perigo para a socie· porto•, de novas terras, de novas 
dade. emotõeF. Palrara toda a relelçao 

A ESTRANHA FAJ}ll
LIA DAS Ai\IOREIRAS 

... Confcs>o ! Não quiz acredi· 
!ar-por aquele fundo de vaidade , 
mui lu,itana, de prentei.dermos 
possuir uma tão aguda esperteza 
qne nos sobreavisa á menor tent•
ttva de logro. Mas como, simuhâ· 
neamente a essJ vaidade nata, a 
t xpe.rle 1cla e D bom s enso me 
Lconselha: sem a oão despresar nu.n· 
ca uma Informação, por muho ln 
ver•omfl quc"•eja -.deixei-me con 
duzlr. como um c~go. ·•Ele'' 1•sor
riu se'' do meu ••sorriso'' e coo ti. 
Duou a fr.slouaçao: 

- E' pr•ciso proceder com 
cautela-porque essa ·•gente" é 11. 
mlda e assustadiça. São como os 
••cerdotetJ que um dia, numa rc· 
voha da carne ou da ioieligenc'a, 
e.Carraparam a batloa, lançando-a 's ortlgas - mas que conservam a 
ton•ura DO alto da cabeça e ... na 
alma, num mixto de arrependi· 
mcnto, de fraqueza que o• lmpos 
1lbihta de regressarem ao altar e 
de terror pelo Castigo de ll:m tíi· 
mulo. E' que a es éocia do fana 
tis mo uma Vl!Z prc,jtctada in1<xica 
lrremedlavelroente o• lodivlduos 
-mesmo quando reagem e julgam 
libertar-•e. As pessoas que 1u vais 
conhecer 1.u1,bem tiveram a uto· 
pia da eva•ao - e por Is'º ae 

e apó • a n rratlva de um •ncC>nlro: 
com Antonio Ferro em Ne\\º York 
-f·xou o motivo da conversa no 
''L&go S1.lgadc.,,', 001 1'MormOn!r.'', 
em seita•. Ferreira Gomes, erudito 
teórico na ma1~rla, replica, esclare· 
eendo·nos sobre ae origens das 
mais famosass seitas dq Oriente, 
com refl tXO• em Por1u11a l. Findo o 
cafe, todos par1lram. Ficando >ó 
con. igo Levy evocava um epli ódio 
ião pouco b•na l que cu, par • o 
aceitar como ver 11ico teria de o 
~itu ar na Asia ou t1esse 11muslc·hall'' 
do lnversomfl que ~ a Ameri ca do 
Norte. Mas Levy, arriscando-se ~ 
minha lncceduhdade, t•hoova em 
colocá.lo en> plena Lisboa, a doi• 
passos ç!a Balx•, no paca10 e •llen· 
cioso b~irro das AmorelraF. 

O auto parira janto aos arcos. 
O meu companheiro mandou o es 
perar e a1rave.saodo o i •rd1f1', 
calc,.rrlamos uma rua mat lluml· 
nada mas de predios mal• claro•, 
bem calados e limpos, parando fren· 
te a uma janela do rrz: do chão em 
cujas per•lana• ver .11elha' êle pi· 
paroteou, no mesmo rhmo de 
quem rulasre num tambor. Algul:m 
e•preitou por entre cortinas e logo 
vctriae voz~s rxclairn~r1n: ••E' o 
Artur! Ah! O '\r1url Vai abrir •o 
Artur. Que en1re" . \las Anur prc 
venlndn que vinha acompaohado 
metamorfo,eou o alvoroço num >i· 
lê~cio 1 dblto. Foi preciso acre•cen
tar que era "um amigo de tod• a 
confiança" para que de novo as 
aofmaosem, apre,liando-se e abrir 

Unir. rn~la(âo motnbra: uma nuúher 
da ulta dos d.tc'd44J.ts, cujos $ti0$ 

foram sauifi<ad4s 

tesas ' 'trolcuses" dos bairros ~us
peitos. 

Levy gozava de grande lntimi · 
dadJ e confiança. B~ijou -as a todas, 
mandou abri r uma garrafa de vinho 
do Portr·; pôs a fungar "Blue-Blue" 
um velho eramolone, bailando ora 
cLm a mle, ora com as !ilhas e 
convldaodo·m~ a im itA·I J. Num cur
to fn , tanle cm que a mã ' e uma filha 
Iam buscar uns bolus e outra mu 
dava de disco, L•vy •egrtdou m•: 
"Então? Já te ce rtificastt ? Nãt? 
Por que < speras? . .. Fá lo em ~uai· 
Quer delas - mas c<>m prudencla ... 
Que não vrjam o g ,;tl-porou ~ 
'

1não o vc.ndo ... nã:> o sentem!'' 
Quiz ser prudent? - nus fu i 

·'gauch•" d • ~al?eitado ... 
A.rt1ficialisando a •C-Ontiança> que 

me ofereceram, no m9mento11e enlaçar 
uma das f1lb IS para dançar um ~ngo. 
liz a experieneir. ... O busto das três 
era airoso e de volumoso seio. O da 
m•is nova exibia até uma firmeza e 
uma linha modelares; mas bastou que 
as mi11bas màos roçassem 1 ara que ... 
os se ios se deslo.·assem quasi como 
c&ind<:>, dentro da blusa. para a· cintu
ra e dt ·11aodo liso o peito. 

Rttviravolte.,u se a m ça, desen 
laçaoalo-se de n·im num izesto de 
muo tao cólera; as faces a escarleata· 
rrll1·s1e, as narinas e os olhos dilata· 
dos: oc cruzando os braços, numa 

eitas reli;riosás 
à ~rd«Zm de J\vlz>.- e'.> Marquts 
d1 

.-'\ viz e os jesuitas 

familia das Amoreiras. - e •'santinho'' - e 
de Manares.- S eita ou negocio?-1\ Quinta de 
queixas do senhorio 

imltil teohtlva ~e me ocultar a tris
teza em que o seu corpo sé encoa· 
trava agora, desalvorou, di saleta. 
A irmã, mui pálida, seeuiu·a: e a 
lllãt gingando, de braços an lorado1 
e depois de mt ter l 1nçado um olhar 
de !IÍria, disse p•ra Lcvy: «Admira
mc que tu , Anur, renhas trazido 
contigo csie c~valhciro ..• Nem toda 
a gen•e sabe con1prccbdt!t O "à Von· 
!ad e:" e a "alegri. " dJs pcquenas
c naturalmente o teu amigo julg,'" 
que eram pouco r.:ais ou l\)enos". 
Pt.rcebi a tática da n.ãe. Procurava 
classificar o mau gesto em " atrevi· 
mento" e assim fazer me esquecer 
ou duvidar sobre a ev idt ncia do que 
constatava: que a filha estava total· 
mente mutilada no mai< carirhoso 
encarrto feminino .. . 

Lc•j e eu esboçamo• umas des· 
culp•s. As rap.11rig•1 nlo re.iressa• 
ram à saleta. Cinco minutos depais 
despc:limo nr,s e abala vamos; e uma 
vez n• ~ua o meu companhei ro ex· 
plicou-me o scgr~do daquela família 
de três mulheres cujos seios tinham 
s ido cortados em todas elas ... 

OS SEIOS AMPUTADOS 

- C• nheci·•s h:i mais de dez 
abo~, nutna das miuhas primt ira! 
vi izens, à America do Sul. A mie 
cujo passado era não só dos me~· 
mvs castos c"rnv d. s m3is rep11 gn •11· 
tes-traficara com carne branc .. d<
pois de ter rol•do r• b s bnços de 
d<zenas de homens - montar • uma 
pensão eno l:luen ,s·Ayres. H11spe· 
dou -se nessa pen ão u111 p rtugul• 
ex padre catulico e que, se11undo di 
ai1 viajava' em missão" . Que mis· 
1Ao rra a s..ra vi to ~ue se devorcia
ra do cat .. locismo e nil•> entrar a em 
nenhum dos gr~mi ,s dcssiden tes co· 
nheddos - dus prCll c>ta nte•, dos 
' 'n lVOS·icsuftds' ' ou ' 111ovt,s·ortud,,. 
xuh''? Durante torto o dia ~s<e ex·:>» 
dre e t lico- não sei quê Silveir•
er a visitado p..or indivlduos de am
bos us S<·x.,s- nu• principalmente 
mulheres-com elas se fechava bo· 
ras e horas. Pouco • pouco S il varia 
dominava a mi e e duminava as fi· 
lhas. No interv,\u entre duas' ia1?ens 
el4s desapareceram d 1 Arg. niina, 
trespassando a pen~ ao e Je,·aodo tu 
do q1nnto possuíam. Que tinham vin 
do par• P. rtue• I. .. com o sr. S il
veira. Mais tarde encontro as três, 
todas de negro, se1n uma pincelada 
na cara, de olhos ~aixos, palid1s, as 
sustad•s, fing1 ntlo que nl o viam. 
Apreseot1vam em contraste com o 
"ar su•pcito" que eu lhes conhecera, 
o aspecto de beata~ ressequidas pe-
111 lon2as per1nanencias na• Íircjas 
e todos os excessos 1 ellgiosos. lt1•l 
-111e c"mprimentaram. Em i9a6 o cJ.· 

r.adre Siltelra foi prfso por "cbar· 
lllo". Tu deve• t.eêQtd1r·~ dhse 

escã"dalo. Houve b1clia rio Oovetno 
Civil de d1mas de todas as idadel 
que queriam defender o santinho .. O 
·,Diario de Lisboa" insinuou n11ma 
das reportagens à voltá dt> pseudo 
bruxo que ~le po98uia, àlem do 
eon1ultorio uma especie de "temploa· 
••ereto" onde se iniciavam os neo· 
l1tos e se praticavam exf!anhos ri· 
tuais. Creio at~ que o Aprigio Ma· 
fra, o mais expoD1~neo e brilhante 
humorismo da nossa imprens1, lhe 
dedicou um comentario adoravel. 
Em redor d•sse templo (para as 
banda das Amoreira• .•• ) fez·se den· 
90 misterio. A policia chegou tarde 
e comunicou que se tratava da re· 
1ldfnci1 do ex-padre. ficou se na 
crença de que o "santinho", como 
lhe cb1m1v1n. 1s flnaticas do Sil~ei 
ra ett um Rasputin de baixo estofo, 
U'tl s•nsuallo, um materi 1!10 es
pertissimo, que burlava O! e'piritos 
fracos. regalando-se com orgias de 
carne hum•na e carne de vitela, t e· 
r1d11 com bom vinho, 1mbas c.fere
cidae por um 11~neronovode beaus. 
f !Ob esta forma o "santinho,. de· 
saparereu doa jorn>is do pais, após 
a liquidação de umas contas curtas 
com 1 policia. Ora que a lama J!I~ 
correspondia à verdade-suspt 1te1 
cu JC>gn e comprovei·o pouco depois. 
atravtz desta flmilia que visitamos. 
O ex·padre Silveira tr• uma sombra 
peizajos• pr• jcrhda sôbre o físico e 
a alma das trrz creaturas, coland • 
·St, e negrccendo·as , oprimfo<lo-l S 
numa contração maia fa11at1ca do 
que 111istica; e por isso mal etc se 
afastou, levando a sua sombra, elas 
clarcar•m, tolqaodo, como se GS 
seus e~piritos fo-sem um pé sen~i · 
vel depois de descalçarem aquele 
sapato e•tr ~ i to e aper tado que era 
a garra do " santinho ' .. E i:mbora 
ficassem para sempre 1nto::t1c>das, 
regressaram à sua a ntiga e alegre 
personalidade. E um novo en~ontro 
dei com a metamofre .Mas Já nao 
e.rllm bem as que eu conhe~m n~ 
Argen1ioa. Havi~ ".'ª a~r!'tr.a esp1· 
r itual que as oprrm1a: ~1s1.te1 as. Ga· 
nllei a confiança e a mt1m1dade de~ 
sar creaturas; e se ao mesmo tempo 
aparentavam levhndades CjUe eram 
desafios a todas as ousadias- sem· 
pre que eu teot . va ' ' rebatê la•" cm 
amor esean1oteavam-se dos meus 
braços. A forma como consegu_i des
cobrir lhes os segredos t meliodro
sa de revelar •.• O que interessa t 
saber que tôdas elas tinb .m os seios 
cortado1. Como? Porque? Nunca se 
confessaram; e eu provaria 1inda 
hoje o segr~do desse vandalismo 
se alo fõese • m acaao dum liv ro es· 
quecido que folbeei na sua saleta 
emquanto claa ae preparavam pi ra 

lne tecelter. !s1e lf•r• er1 um1 •s 
ptde de "c.d lcismo" doa "nove11 or· 
todozos m11e6vih1" - dissidentes 
dos ortodozos r~os, ( onnkos en
tregues por completo a penitencl1 
pelo pecado original e cujo b~tismo 
to de cortar os seios à~ mulheres e 
esterilisar os homens como he mens . 
O ex padre Silveira era um louco. 
No caücismo h1•i1 a revetaçao de 
,.,'rias ctlulas moveis da ee1ta, es· 
palhad•s pelo mundo. O "santinho" 
lanatisado pelos priodpios de,sa sei-
la linha feito estragos horríveis 
nao IÓ no Brazil, na Argentina, co
mo em Purtugal. E qual nl o seria 
o poder de sugestão desse individuo 
para lc..-ar mu1beres C1>mo estas que 
•cabas de conhecer ao sacritido vo• 
lanUrio que sabe~. As reunil)cs pa · 
ra a pratica de todos é,res horríveis 
ritua • eram n1s Amoreiras. O afas· 
taniento de Silveira aliviou um pou · 
co u1ueles espíritos dos efeítol do 
do seu contagio, que no fundo con· 
servam o reflexo do terror por fie 
dcliudo.'' 

Um detalhe para rematar tste 
episódio. Pouco tempo antes um 
ami20 meu revelou-me a suspeita 
de que ua parente seu de quem 
era hcrddro, tinha sido atacado de 
1raves perturbaçOca p~lquicas. A 
base da sua 1u•pdta é que sendo 
essa senhora possuidora dum seb 
avultado, desapareceu i:m dia re
gressando meses ckpoi• muito mu· 
dada moral e fuiicamente; e que de 
todas essas metamorfoses a que 
mais o pasmou foi o desapareci 
meato do seio. Cheguei a pensar 
que o •perturbado• era éle e alo a 
sua pareote-tào in•erosimil me 
pareceu a sua den6ncia. Segun· 
do °"' factos e tendo ido folhear 
a coleçao do •S~culo• à Biblioteca 
encontro, entre os nomes du .ta · 
mas que tinham defca:lido desespe· 
radamcnte o · San linho•, qutndo 
da sua p1 isão como bruxo estuva o 
de sa senhora-que t aliú • iu•a 
áum d Js m~dieos mais gloriosos do 
nosso pais. 

OS •lfORYONe. D 
PORTUGAL 

Um agente da investirçao 
dos ~e teem amor ao seu •mciier•, 
dos que oào esperam ordens espe 
ciais para trabalhar porque traba 
lham sempre e que se te,. dedicado 
silenciosamente a certa ramificação 
do bandiilimo nacional diz-me: •Gi· 
b!IOD t um dos muitos nomes de um 
cavallieiro que se declara cidadão 
norte-americano que tem • ivido por 
"~tapes" entre nóS e que cometeu 
umas burlas de cheques falsos e Cal· 
sissim'>S oegoeios cincmatograftcos 
ou Porto, tendo desaparecido ulti· 
mamente. O ser. retrato veio em to • 
doa os jor nais. Nunca oos constou 
que lle formasse qualquer seita, 
embora porém sempre enquadrado 
de individuos de ambos os ambos 
0 1 sexos, nacionais e estran.geiros, 
que nós fi:i:avamos como membros 
duma quadrilha internacional cape• 
raodo a primeira escorregodela 
para lhe deitar-mos as unhas. Ti
nha alugado uma quiota próximo 1 
Torres Vedras e "empre desconfia· 
mos dessa quinta e dos seus habi· 
lantes. Mas nllo tivemos pretexto 
para lha devassarmos. Viajaram 
muito par todo o paá e se eu não 
os segui nunca fui porque a aos1a 
policia não dispõe de verbas p.tra 
essas despesas. Mas de facto, os vi
sinhos viam variar muito o pessoal 
da quinta-e éste era sempre esco
lhido entre moças de todas as pro· 
• lncias. Em maio de 1929 - Teja a co· 
leçao dos jornais houve uma denllD· 
.eia de trafico d• brancas para o Bra
sil. Eu e dois colegas meus tomo& 
para bordo do" Almazora" e conse· 
guimos apanhar tres raparips que 
embarcavam com uma matrona 
francesa Claude Ba.reaud tlda por 
amante de Gibson. Claude ia ape
nas acompanha las e confiando-as 
ao cuidado de alguma passaieira 
honesta, st'guodo 001 declarou. As 
raparigas voltaram para terra, lo· 
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As duas creanças contaram•:ios que 
YUAM ••• 

Í:ste caso dt Friells rode•o· 
-se de um mbtério quási inso•· 
davel. Há. nêste estranho acon
ttcim(lnto aspectos que nos dei
xam iPtrigados. Aparece, em 
um sitio êrmo, já distante dt 
Frielas, por detraz de um cana
vial, à beira da estrada, um 
homem morro, deitado em man
gas de camisa com o casaco do
brado a servir-lhe de travessei
ro. O cudaver já. ali estava ha
via muitos dias e o seu estado 
de decomposição tornava-o quá.
si irrecouhecivel. Qnem prÍ1:1ei
ro o õ.escobrira foram uos garo
t'>s de pouca idade que andando 
no campo aos medronhos, o vi
ram d" longe julgando-o a dor
mir. Pa-;sam- se muitos dias e 
os dois homens de Frielas, ca
minhando pelJ1 campo, perto do 
local, viram de louge aqu~ie 
monta.o de t1 apos; aproxima
ram se e verificaram tratar-se 
de um cadaver. 

Foi conduzido o cor?<> para 
& Morgue, aguardando 11ne al -
gu-im o reconhecesse. Os jornais 
deram o alarme, todo o país se 
intt•ira do caso que, discutido 
por milhares de pessoas e, du
rante inúmeros dias, nl'.o teve 
o condão de ioterressar a nin· 
guem da familia nem das rela
ções do morto, que as tinha 
bastantes. A própiia policia nào 
nos parecia muito empenhada 
em esclarecer o caso. Sabeu.lo
-se, pelo breve exame que nCI 
Necrotério se fez e.o cadaver, 
que êste apresentava as coste
las partidas e alguns dêdos da 
mão direita quebrados, u.s auc
torida1les deduziram dêstes fac
tos que poderia tratar-se de um 
suicidiJ. A imprensa diária, co
mo a policia, tambem hesit.'lva 
entre as duas hipoteses: a do 
suicídio e a. do crime. 

Pois Reporter X afirma pe· 
• rentóriamente que houv99ime. 

A hipetese do suicídio nunca a 
põJe-aceit.ar. Que estravagante 
processo poderia o tenentll Cris
tovlo de Almeida empregar pa
rn p~r em prática a idea do 11ui-

cldio, quebrando as suas pró· 
prias costelas e os dêdos da sua 
mll.o dir~ita? Que instrumento 
usaria para alcançar êsse trá
gico objecti vo? Como poderia 
ferir-se a êle mesmo naquelas 
regiõe11. do corpo? Não, leilores, 
ninguem se suicida daquela for- , 
ma. Não houve suicit.:io, houve 
crime. Os ferimentos que se lhes 
descobriram, o local êrmo onde 
fJi encontrado são eloquentes e 
acusam: há crime 1 
;.-~:Como se praticou? Quem te· 
ria assassinado? Eis o que a 
policia ainda não soube e pare· 
ce pouco apressada em sabê-lo. 

Mas t11lvez nós possamos fa· 
zer a reconstituição do hedion
do crime de que foi -ritima o po· 
bre tenente Cria,ovl o de Al
meida. 

Unta paixão mal 
corres1)ondida 

Cristovlo de Almeida era 
um modE>sto tenente reformado 
que, tendo mil e duz~ntos escu· 
dos de pré, levava uma existên
cia modesta mas sem dificul
dades. Não era homem que a 
vida impelisse para o pélago das 
grandes ambições. Tinha aspi
rações reduzidas e ieso empres· 
tava à sua e"tistência uma tran- • 
qnilidade invejavel. Houve quem 
afirmasse, depois dêle morto.que 
dois grandes vícios o preripita. 
vam no abismo de atrozes difi
culdades: o jO~o e o vinho. llae, 
segundo nos informaram pes
soas que mui de perto o co· 
11heceram, o jõgo, o vinho eram 
nêle passa-terupos quási ino
centes qoe não atingiam as pro
porções de vicios absorventes. 

A sua existência começou a 
saltar fóra dos carris lizos de 
orna perft1it& tranquilidade quan
do no seu espírito se instalou 
uma paixão bem mais perigosa 
do que a do alcool ou do jõgo
a paixão por uma. mulher. 

Na sua idade, quarenta e 
tantos anos, as paixões amoro
sas são bem mais para temer 
do que nas vinte primaveras. 
Tomam posse dos nervos, do 
ce1 ebro e do coraçl!.o, e cegam 
a victima até ao ponto de não 
a deiXllrem vêr O precpicio para. 
onde caminha. 

Foi precisamente uma. des
sas paixõ~s fatais que se apos
sou de Cristovão de Almeida. 
há relativamente pouco t.empo. 

Uma mulher o impressionou 
profundarueute, a me~ma que só 
muito tempo após a sua desa
parição e morte, apareceu a f11.· 
zer várias declarações à policia 
entre Ilias, a de que uào era 
uma pessoa estragada nem gas
tador;i.-a Senhora D Maria da. 
Conceição Almeida Esta senho· 

o tnorto 1ni ~ ter 

• 

Sul~ltllo? lWiio! C'1·l1ut;!·- U1u 

tle Al1nelda--A. 1·11lua 11or 

dore 8 lm11ledosos·-Con10 s 
ra foi o amor de Cristovão de 
Almeida, foi a sua companheira 
adorada, aquela a quem êle se
ria capaz de sacrificar haveres, 
bem-estar e a pórpria vida. 

Um calvário de 
dividas por] can
s a de unia mu
lher 

D. Maria de Alm~ída, eom 
quem a pobre vítlm& vi via mari
talmente, admirada como uma 
densa e, e•,nforme geralmente 
sucede nestes casos. nllo ~orres· 
ponditi com o mesmo efecto ao 
afecto do seu amigo. Tratava-o 
sobranceiramente, com desprezo. 

Prestaram no por terra li b.:ira 
da estrada 

E quanto mais a fundo êle se 
empregava para conquistar o 
seu amor mais e!& se mostrava 
ind1feferente. 

Ele, porem, perssistia em 
conquistá-la, em vencê la, mas 
tcdo inutilmente. Maria de Al
meida entendia. q ae êle nào ti
nha lugar no seu coração, mas 
apeoas uma função lhe cum· 
pri& oa vida: custear as suas 
despezas 

O conto e duzentos escudos 
do pré não era elástico. E Crif4· 
tovão de Aimflide. começou a 
criar dividas, pedindo empres
tado 200$00 a êste, porque a 
bUa Maria precisava de 11 os sa· 
patos, quatrocentos àquele, por· 
que o seu amõr n~cessitava de 
mais um vestido, cem, iquelon
f ro pf)rqne eia tinha precisao de 

mais um chapen. E, pouco a 
pouco, foi; resvalando no caos 
económico. 

A um primo dela, que é dii 
policia de in vestigaçAo, pediu 
êle várias quantias mais ou me· 
nos a vuit&das que vieram tor
nar mais difi~il a sua d:ficil 
posição. Nos ultimos tempos da 
soa ·vida & situação economica 
de Cristovão de Almeida cami
nhava a passos gigantescos pa
ra a derrocada. Isto tor turava
-lhe o espírito, tornava-o apre
ensivo, desgostoso, escanc&ran
do-ihe de p&r em pftr as portas 
da talieroa. O vinho oferecia
consõlo. aquele leoitivo que as 
lhe aquele mulheres são, quando 
amam com sinceridade, para os 
homens tortnrados. 

A. perslgni~ão 
dos cr edores e 
unia esperaneo
sa v i agem ~a Sa· 
cavem 

Os crédores persseguiam-no 
e, de entre êles um dos mais 
teimosos na cobrança dos seus 
dinheiros, eia o primo policia, 
o primo de D. M iria de Almeida, 
a mesma pessoa acompanhou a 
dona da casa onde a victima. 
vivei a quando ela foi recoube· 
cer o cada ver à Morgue. 

Pouco tempo antes de des&
parecer, Cristovão de Almeida 
fõra procurado por agentes da 
policia. de investi fração que, io
timidando·o, tentavam cobrar 
dêle algumas dividas. 

De uma das vezes que o 
apanhara em casa, nm dêsses 
agentes ~hegou a apreender·lhe 
o cartão de identidade que fica· 
ria servindo Je garantia ao pa
gamento de determinada iwpor
tioc ia. 

Cristovão de Almeida, aca· 
bruohado, desprezado pela mu
lher que o impelira para aquela 
aituação vergonhosa, t<>ntava 
obter de qualquer amigo um 
empréstimo que o aliviasse do 
a.bisinto de dividas onde fe sen· 
tia perdido. 

Antes da sua desaparição 
visitara um amigo iotimo em 
Campolide, militar como êle, 
desabaíaodo as suas mágoas, 
queixando se amargamente da 
mulher qne o perdera. e que af. 

8 0 de Frielas 
alxão fa tal de (;rl~aowãD 

usa tle u111a mullaer-.(;re. 

r ia 11ra11eado o assassi11a&o 

um cobertor lhe levara, a êle 
que tantos sacrifícios fizera por 
eia. Mostrava-se decidido a pro· 
curar um an1.igo de Sacavem 
que possivel mente lhe pode
ria valer. E realmente, no 
dia g4 de Julho embarcara só 
com o bilhete de ida, porque o 
dinheiro noo lhe chegava para a 
volt~, com destinu a Saca.vem. 
Emlarcou e nunca mais apare
ceu, senão mais tarde, morto, 
pertx> do lo_gar de Frielas. 

Que se teria passado? Quem 
·o teria assassinado? Quem se
ria. interessado em·praticar o cri
me: A policia neste caso, como 
no célebre crime de Benfica que 
fico1 por esciareder, nada apre· 
sentou até à data. 

- , 

:rtlats n11aa bipo-· 
tese entre mui
tas hJpoteses 

Mas onde nãoiehe~a a reali
dade objectiva das 1nvestiga
.,oes pode chegar, e talvez acer
te, a fantasia do reporter. 
Im.;ginemos, pois, que o te
nente Cristovam de Almeida 
nào encontrava em Sacavem 
a pessoa que procurava e lhe 
poderia valer. Encontrou·se de 
sntito só, abandonado, em uma 
terra estranha. Sentia n ecessí
dade de regressar a Lisboa, 
mas não tinha dinheiro. Não 
podia quedar ao acaso uma nou
t e inteira naquela localidade. 
De~idiu-se entào a regressar a 
pé, tomando a estrada de Frie
las a fim de alcançar o Lumiar, 
por onde entraria em Lisboa. 

A estrada é solitária, êrma. 
Cristovam de Almeida caminha
va através da escuridão opaca 
da nouLe. Já. andara um bom 
pedaço, cêrca de uma légua, 
enfronhado nos seus dolorosos 
pensamentos. De subito, no alto 
de Frieias, que fica, distante 
do lagar habitado, saltaram·lhe 
há estrada dois ou três indiví
duos, que o obrigaram a fazer 
alto. 

Quem seriam esses indi vi
duos, que a noute mascarava? 
Gatunos? Tal vez. Inimigos pes· 
soais que aproveitavam aquela 
excelente ocasião para se viu· 
garem? E possivei. 

Pr~c.ipi~ram-se sobre Ole 
C<Pw 1lv1.:4Cl.i. 

O tenente quiz defender-se 
erguendo os braços. Nesse ins
tante uma p&.ncada fortíssima 
vibrada possivelmente com um 
ferro atingiu-o no trooco, que
bra.ndo·lhe as costelas, outra 
acertava-lhe na mão direita 
quebrando-lhe os dedos. 

Estava derrubado, quasi 
morto, senão morto. Arrastaram· 
no, trepando uma ribanceira 
ingreme. No alto da ribanceira 
havia um canavial. Era um lu
gar excelente para o abandona· 
rem. E para que quem o en
contrasse por aqoêles dias ti
vesse a. impressão de que êle 
dormia tranquilamente a sua 
sesta, ti raram-1 he o casaco, co· 
locaram-lho sob a cabeça e dei
xaram-no ficar depois de lhe 
subtrairem das algebeiras todos 
os documentos. 
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Arrastaram-no pela ingre me 

ribanceira ... 

E.:com a tranquilidade 'de 
quem acaba de praticar uma 
boa acção, os assi.ssinos ocolta
ram ·se em Lisboa e aguardaram 
os aconl ecimentos. 

Decorreram os dias e o mais 
absoluto silêncio pezava sobre 
o caso. Ninguem descobrira o 
cadaver. Os dois garotos de 
Frielas que o viram de longe 
haviam·no tomado por um dor
minhoco e não se aproximaram. 
Os assassinos, longe, em Lis
boa, desconheciam êste porme· 
nor. Espicaçava-os uma grande 
curiosidade: saberem se o cada· 
ver da vitima ainda estava on
de o tinha deixado. O criminoso 
gosta de visit.ar o locai do cri
me. Estes oão fugiam à regra: 

.li: uw.1 noute, umll$ wuJ1.,-

res, que numa quinta perto de 
Frielas descamisavam milho, vi
ram lá no alto do monte ~pela 
estrada coleante os farois de 
um automovel parado, dois fa
roís que pareciam vi~je.r mi~te
riosamente o negrume da nou
te. Depois os farois apagare.m
se e tudo mergulhou na obscu
ridade. Passaram alguns minu
tos, os bastantes para os crimi· 
nosos verificarem que a sua vi
tima ainda estava oo mesmo lo
cal. Voltaram os farois a bri
lhar, ouviu-se um ruido de mo
tor e o automovel desapareceu 
em uma curva da estrada le
vando consigo os assassinos 
descansados. A vitima. dormia 
no cana.via! o seu sono eterno. 

A. verdade tal
vez não seja di
fietl de eselare
eer. 

Os acontecimeutos ter-se iam 
passado como os relatamos?Tal
vez. A' policia compete reunir 
todos os indícios que a con
duzam à verdade. Ela vai inter· 
rogar decerto a mulher que 
Cristovão de Almeida adorou, o 
seu primo policia, os credores 
da vitima. Vai procurar em Sa
cavem a pessoa qoe • o pobre 

. .. e deixaram-no no canavial er 
atitude de quem dorme 

1 

l 

tenente procurou, que devia ser 
um seu amigo e que ainda na.o 
apareceu a dizer: •Era eu a 
peqsoa que tinha probabilidades 
de tirar de apuros esse meu 
amigo." 

E o crime de Frielas não fi
cará, como o de Bemfica, como 
a morte do capitã<' Vaquinhas, 
no mistério insondavei que in
triKa a opinião pública e tanto 
molesta o espírito de justiça dos 
que teem postos os olhos atentos 
em crimes desta natureza 

lleporter lldrio 

O Amor de Perdição em Aveiro 
(Do ·nosso enviado especial) 

Aveiro, a"linda cidade sulcada 
de canais que lhe deram o honroso 
titulo de Ventza portuguesa, acaba 
de ser teatro de um drama em que 
entram todos os eleme11tos emocio· 
nantes como nas novelas de Camilo. 
Não faltam a ingénua, o galã, o cé
nico e a magera. Toda a cidade se
guiu com emoção e febril interesse 
as diversas fases delta novela sen
sacional, e aguarda com impacien· 
eia o seu desfôcho que deve ser, 
como nos livros moralisadorts, o 
triunfo da jus1iça após o Slcrificio 
dos bons e dos ingénuos, o castigo 
dos maus que tiveram já uma efé· 
mera victoria que lhe tornará mais 
amarga a hora das derrocada de 
suas ambiÇô~s illcit .1s. 

PRIMEIRA PERSONA
GEM: A NOIVA GA
LANTE, INGÉNUA E 
CONTRARIADA 

A primeira personagem que pi
sa o palco desta tragi·comédia é uma 
figurinha gentil, como as lemos nos 
romances qu~ nos encantam e que 
julgamos ~ó possível na fantasia dos 
autores. !:.' i\1aria Eduarda da Cu· 
nha Pereira, desasseis primaveras 
floridas de soo hos que a maldade 
dos hom~ns, despressa crestou, alma 
assustadiça de criança em um corpo 
elegante de mulher . 

e ' uma linda smte•e na beleza 

das tricanas: doanairos, olhos casta · 
nhos, lumi11osos e cândidos, cabelo 
negro, e uma doce melancolia a 
poetisar-lhe as linha~ harmoniosas 
do rosco. 

Amava um homem, com toda 
a iogenuidade da sua alma, con1 
toda a pureza da sua tenra idade . 
Maria Eduarda (bonito nome de 
novela) foi como Tereza do "Amor 
da Perdição" sacrificada és combl
naçOe5 torpes dos homens. E agora 
chora o seu amor em rulnas, --

SEGUNDA P ER SON A
GEM: O NOIVO, O GALÃ 
SIM PATICO DESTE 
DRA1'1A 

Hefminio Lima, 22 anos viço
so, é um rapaz e legante, educado, 
que reu~e ás qualidad~s morais que 
toda a odade de A' eiro lhe admira 
aquelas seduções físicas que como
veram e venceram .Maria -Eduarda. 
Faz l~mbrar na lealdade nos seus 
olhos claros e meigos o actor de 
cinen~a Chi re Brook. Mcs nllo t 
actor, é um deligente e cumpridor 
empregado da filial do Banco de 
Portuttal naquela cidade. 

Al i nasceu, sendo filho de um 
respeitado tenente de cavalaria. 

Ama l\1aria Eduarda, com um 
amor sincero, neste momento en
sombrado de tragédia merct das 

{Cont inn11 na p&g. 1() 



A g·rande espionagem ing·Iesa 
Mantida fZ dirigida pelo •'lnte lfgence S.zrvice f!orps" estende a sua em aranhada 
rczde sôbre o mundo Inteiro. "ª seus ag.entes sujeitam •se a um a apnznd iz a gem 

rigorosa. S m esta fa mosa es pionagem os a liados te riam perdido a Grande G uerra 

tmi::!r T:~~1fo~ 5!u~r:h~ ~~~~ 
guirWbitehall. 

Todos os •auto-cars• da!! 
agencias turisticas de Londres 
passam, pois, por Whitehall. E 
a voz das bnsmas 1•ai gritando 
as iuformações Uos cicerones: 

;~ 1::~~:a~~s, .hu:Â~~~r;~~~: 
capitado Carlos 11· •Ai viveu 
CronwelJ!. 

Os •auto-cars.vàoseguindo 
por entre o fumo londrino. Os 
cic..irónesgrit.am de novo: Do1t1· 
11i11g Streel. Os turistas passam. 
Boa viágem t E nenhum dêsseg 
turi~t.as, desses 1·illjantes uni
versais, M contemplar o prédio 

::::~s,d;! s~~s~:~t,:le:~J~~ 
e quartel general da •lnteli·· 
gence Senice•, ist.o h sêde da 
Espionagem Inglesa. 

OS INGLESE.> ORGl'
LHAll-SE DO SEl' 
~~"ifSº DE ESPIO-

O quo.? é a •lnteligence Ser· 

~~~e~? ~~~r:1ri~onª!ªrv~~n~s~ 
espionagem inglesa, considera
do, hã muito, a mais pt'rfeit:A 
em to.lo o Mundo. 

Para Inglaterra, o •lnteli
gence Service' ~m mais iw-

~r:~~~~ ~;q11~m es~n!!~~i~~ 
em acção e dela dependem totlas 
as atitudes de vida ou morte 
do Trapeiro Brit.itniro. Depois, 
ni\o olhando para o presente 
mas recordaudo o passado - l)S 

grandes factos vivem na memó
ria da Iuglaterra l~mhra-sf' 
qu& se nAo perJcu 11 Ultima 
guerra com a . .\lemanha, isso se 
de,eu1 em parte. ao~ seniços 
secretos da serena e fria Al
bion. 

de ~~~~i~:f~ês ~~uªfif:i~:u:: 
cstntegic and diplomatic agen· 
ts• qnem nos i;J' .r.1a ilo St>
gninte: 

-Em 1917aAlemanha tinha 
a victoria qnási segura. J::m 2,; 
de Abril do mesmo ano1 o almi· 
rante em chefe das noss~s es
quadras, recebia do contra-al
mirante Chair, nosso agregudo 
naval em Washington, um te
legrama cifrado, ordeuan
do-lhe que declamsse ao •Na-

v ,. Departement• a situação 
réalmen«r- trágica!-em que se 
achava a Oran-Bretanba sob o 
ponto de v-il!ta de defeza subma· 
rina No dia seguinte, 27, 
Hinea, Pai;ce, o embaiudor ame· 
ricano em Londru, comunicava 
ao sen governo que se nll.o pu
dessem atravessar aguas euro
peias, pelo menos trinta barcos 
de guerra-a guerra estava per· 
didal Foi então, qnando, deses
perando de tudo ante o ioevita
vel, se nos co11f1ou 1 nós usai· 
vaçll.oaliada! .. 

· A INGLATERRA CON • 
FIA Ell QUE CADA 
HOJIEM CUllPRA O 
SEP DEVER· 

Esta frase. imortalisada por 
Nelson em frafdgar. foi como 
o •CJ:·libris• do 0 Jntefigence 
Seffice· naqueles momentos 
tragicoal 

Escnt.emos o nosso informa
dor: 

-Quinze dias depois de 
uos terem confiado a missao de 
salvar Inglaterra, tinhamas em 
nosso poder a copia completa e 
detalhado itas instruções daitas 
por Vou Tirpitz aos comandan 
tes dos submarinos. Est.lva jà 
do nosso lado o Triunfo? Não, 
porque existia a pos!libilidade 
de qu11 a espionagem alemil. se 
inteirasse das decisões que pu
desse tomar o nosso Almiranta· 
do contra os seus submarinos 
e ent!\o a situação nno teria si
do modificada. Foi uma luta fe. 
roz! Durante dois m(!ses, a es· 

piooagem altmll fez esforços 
inauditos para se apoderar de 
alguma coisa, de algum doco-

~:n~~s s~~~!~~~!b.'lli~ªs,en;~; 
se estoa preparando alguma 
coisa de muito importante. E 

b:!~~o o~0~~~io1:~':is:ri~~s~ 
ideados em poucas horas para 
gloria da mariuba britanica, 
principiavam a abater, a afun· 
dar snbmalinoK inimigos!. .• 

Compreendes. leitor, não é 
verdade, a admiração que, ain
da b(lje, sente Inglaterra pelos 
seus serviços de espiouagernl? 

O c INTBLlGENCE SER
\'ICE· VISTO POR 
DENTRO 

O .Inteligence Service•, ins
tàlallo na rua Downiug, nume
ro 10, ofete<'e emoções origina
lissima~. 

1'odas as secço~ est.A-0 agru· 
padas por continentes: sendo 
por ve:u.·s, objecto de divisões 

~~rC:: ~e:rg~~:~lo~~ ªs~e~~ 
da Europa. existe a sub-secção 
lle ·Assuntos de llediterraneo•, 
embom existam já orl{!lniza
\·Oes correspondentes A 1''runça, 
ltalia, 1'~panha. Oreeia, Tur-

qui~:~io ao!. seus membros, o 
·lnteligence Service• estnbele
<'C uma divis!loem cinco catego· 
rias: ap;entei:;diplomaticos. agen· 
teste<'uicos a~cntes,lixos,ageu· 
tes mo\·eis. e 1gentes comer
ciais. 

-

liuitos outros e ia1i~des 
cargos tem o •lateiigence Ser
vice• Em caso de connicto ar
mado, naciooiJ ou internaciona11 

aceit;\ a colaboração de t.odas u 
pessoas, mantendo sobre elas o 

~ª~!:!grº:!~n~~~:~~do e l ~; 
e, por vezes, generosas at '1! 

SEUS RECUR:>OS 
ECONOMICOS 

tá a~ aÍi1r~~11ee~:i~;~~~·;:: 
tai;1tes recuf8os, sendo 1igjdo 
pelo mesmo sistema que eomall.· 
d11 as universidades em In1;lter· 
ra. Possui, alem disso, pJ'('prie· 
dades rusticas e urbana:, em 
grande quantidade, uplor: ndo
as com grande praficiênci1;tem 
t.ambem montada na sua pr Jpria 
sMe cent1al uma organi: ação 
finaoteira 

Em primeiro lugar1 ê rreci· 
i;o sêr inglez, pois en1 l)clwoing 
Street só são aceites os s1rvi-

~~s :~er~t~°/eeii:ioªcir~~~~ 
:~~~~1~itoo c:r~roº~~:~é s:FiJu11!~ 
coisa q Ue requere do~: de 
patriotismo ele\·ado. Demar~, os 
mgleses n!\O consideram fl es
pionagem como função de mo
ral deprimente, o que uão aeon· 
tece noutros povos que a ju'gam 

indi6:~~1~e~u~~:de Gu ma, 
era corrente na Grande B1et.a
uha esta rnaxima: •..\ good spy, 
is of neecssitv a biave and "'ª· 
luable fellow; (Um bom ffpiil.-0 
f. rorQOsamente um bom rBJIU). 
O conceito moral é. pois1 iadis
cutinlmente bom. 

A &5COLA DE ESl'IO
NAGEll DE D E\' llN
SlllRE 

PrMtimo de Londres, em Dee· 
vonshire, funciona a escola, o 
liceu da espionagem inglesa. 

Üb cursos duram três roo~. 
O diploma é a folba de ing1esso 
no serviço serreto, folha que, 
apresentando o neófito com no· 

(Conclu11 na pâg. i:, 



é o Harq11ez ele Sac;-res? 
Êle 1•roprlo se eansou em 1•rocorar-nos para no-lo dizer e, portanto, "Re

porter X" vai fazer-lhe a vontade, dispensando que no-lo agradeça 

H• em Portugal llQI JndiY!duH 
te Tida mi1kriose qu1 re1111mam 111&-

1 elçlo por lOdHOI pOllll, que l'OÇ&PI 
1ortodo111t(6clo1 kne~ llltol, porte-
101 ot esc&.ndalOl,Hm qu111malb&1 

•l1Mlbe1pttndamo1mo'tim111teLSlo 
emp..- pe.11111 de buap..-Hnkç&o, 

'~1:::"l~::::~:~:~:;r~t?~ 
1inp•H cu&eunaque!u 1olenld• 
le1011d1teconunclououqu1161ui• 

• lrla111aspenoud1bn11ede 11!1u
·•gori&f0d1I. 

que 1~~J~c:!~11 f:d:i1::d~1z~~d-;Tr!: 
11;untar 1 h1ee cualbei~ de l>om tom 
porquemoti'tf. porqu1 r1z&o n cel>em 
••home111gen1e gon m u honrar!u 
quel<IU'ltl'ICllll li ptUOll dt 'l'id l 
Jimp1etr1balho bonuto. Se Hlbu 
perguntaue, .eri1mh1t1nte dl1ere-
101parallud!ttm1 retpotk •.. 

=~~~l~u!~t~· .. ~~·:!r~~~:;~: 
l1apr.rfncia lumi110,.qn11lmp6ef01 

01!10• do1iogénuot. f6mo1tr1 penu111-
br1, 116n1, poeira qu1 1101 cêga e nlo 
no~ dt in verclar1ment..-. 

AFINAL, QUEM É O MAR· 
QUEZ DE SAGRES? 

E1kcu•rttenttd1 apantlodt 
algu11111notudeq11inbut11 uendoo, 

~!~re°m': ~:1/ad.c~u~"!~~[. -:::~ 
lh1atrlbui,teuocond&odt faurin· 

~~~i~:u~::·~~~!:u~~~• b:!!~1~ 
~nb111101cata1011•dona li1tt dupe1-
toutleg111ttment11n•pti111.Tr1ta-"' 
de um titular. um homem km reJ .. 
donado. upecU~aloJO dt imporU.11ci1 
u1dal como um can.n de jl9>10l de 
grandecateiortLE'oseoborMarquu 
de Sagrei. 

s..,;.~Q:11~ ~~ os1e
11!°:, ~~;/~~ !~~ 

ltlectuait? Que Htrlnbo poder 6 o 
se11qu1oguind1 11abila• 1itu1t6H 
dcdtiittque,quoocolooàtre111ed1 
m1nobru capllllist&lde nlk>?Quem 
éoor-llarq11hd1S•1rt1? 

ISTO É DESCER-, 
MARQUF.s? 

O ar. Jilarqnt' de Sayru ~ • .e.-

;~:llt,~~~ri!:~ ~:·h=r~ 
nota& do Angotae lil etl'1)pG~e. Procedeu 
com toda honorabilidade nette caso. E 
c·moutrol?Poioq11uratamo1de 1Ye, 
ri11;uar. Pu .. mo1 algu~1 l'<!d1clol'<!1em 
campo, procurando d11treJ.ame11tt ln· 
lormatbel. E ainda nlo leunmoao 
nou.o • do11ier• 1enlo em u111 vagOI 
prellmlnare1,quando.inopl11adamente, 
o or. Muqu u de Sagrea, em pe•IOI, 
em canie e 0110, com a 1u1 amablllda· 
de e 1t1uu palanude ent"ti•stic~ 
admlra(IO pelo • RtperUr X•, ur~la 
nanou1r.d1cçlo em Lithoa •. muito 
empenhadoemfalaraonossod1ttctor. 
He111aldo1"en!lra, pon!m nlo eat111 
n1c1phal. tinha vindo para o Porto. 
EJogoo1r. llarquê1Hpro11tificou1 
.-tr proeuri-lo MI Norte. Mu porqu,; 
tanto empl!nho em talar-lhe? A que 
propotiltG'tlnbl aqnelalnsilt.!Dcia?E' 
qae-uplitou oua ucel~nciaaonono 
Dlrector-Admini1trador-Unh1 inimi· 

f~-~11:';.~l.•. ": ::::'l":n:n~~~rJ!n~~ 
um jornal muitG impl>l'tante, mu.ik> 
bem te!to e,1eqube1.em01,~le,q11tf 
rlco,1lm,tleq11eéalguem1tocieclad1 
port;ugat11,arralljar-Q0&-ia capitalp1-
r1 de.eQ1"0lveraQot1U •llltereu&ute• 
111eta ... Ananju&-1101capital!J.l&1 
~nem lbopedin, 11. MarquU? 

ollm~c:r;a~•~~~ p~:U':::.no~e a~:; 
plehn•, eterevlnbadoru modetlOI, 
prOQtiflcar-seanma lllbi!•vilgem ao 
Norte pua talar ptll(l•lmentt MI no• 
so hum!tde Director, doserladem• 
1lado lne4modo para uma peuoad1 
1nae1t.egorl1? 

lstonAG Hriadeteer, Marqnêe? 

P.. emqu1n«ioilu1tretitular1h1m 
r111nobraueno1ml m<111eaucom adj&-

~!~vo;u1::.::!~~iu': ~~':.~' nda::.;; 
!1entre.,!1tl.-Jo, em 1111 pr6priacaaa. 
i1m edillt!o 1pal~ado na Annidada 

~~~~:~ R::i~~:_ 0 e~~~~ Ó1':0!:~ 
redactor1 por ..comenda~lo dtle em 
v11d1111trarpel1portaprincip1l,pe
netr1u tobreptlciamente pela porta 
dtH.rTl{o, qQt tem o ndmero W,. 
04pol1dee111rare1u.porta,f-Ol,con· 
form101ntre•i11.adolbe recomendara 
pelo!ddone, baloer • oun. tro!acam

·palnhadq ditcretas, m[1krl1t111, como 
1101rom11:1te1 .. Era oainal Clln"',.. 
rlonUo. 

b1!!1:i~: r~!.i~~~!b~~~o d!s~~ ;:; 
1uupropriuml01. t:o1101s.ottdac1or 
conJ.aoçue u p&ll(IU da formaqne 
1egut. 

·Era ricamente Pf1Sto o ~•binele 
onleo Ma.rquUdeS1gre1no1 re.1beu. 
Era rl~c, mude mau 11;01te: <juadr111 

o.óleo d1• 1k11lo XVIII dt mi1t11.n 
CGm ie1 ... ru111ri1tu. Sobreum 111onl, 
r.rotog~1deum1criaaçadelOan01, 
&fllllldoll&ri;jlltl,1Dlllt.1,.nl.il. 

O Muqua. $11.f,U di1po.io • dti· 
1u-1eentrui1W.ln!d1mo1,poru.oto, 
&entrnlltt.com UlQ& alu1!o ao caso 
d&1nolalde ~ enud01 · V~1cod1 
Oam&• que trouuram o qu nome U 
«ilunudosjorn&l1. 

-Q•.ando me propuzer&m oue
~do-e1plicou ele à 1ua m&ntln-

~~i~o~~~~~u' nfo~l~i~8!f: d~:.e:r: 
en'°"'que eim, que poderia ruer o 
negildodc1dequt&Orlriem du not.u 
fo,~e boa. 

E1tadow:ulp1jt.o H1rquê1adé-

~ ::: ~~~~~:~ro~cM~~e::- f~~t~~ 
10,oqutcouvém tr!zu 6 queodlt· 
cu~ldotitulutftrmouqut no moineu-

~tn~e~~ e:~~~:: :: ~~:::rl~ild: 
1r. Gonçalo Culmlro, Htaum ou•ln
do 1 con,·e1u, oculto1 em um it•bin&
te contl~uo, doi11genk1 da policla. 

Jo:porqueat.um ali 011gente1? 
Porqutoar. )larqub combinira com 
êlt1 eua cila~h? Se comb!nlrl, oa 
agentes cumpriam a 1u1 obrlgaçlo, 
mu o llarq1~1 cumprira apenai a 
mi11lodedenunci111 te. E 11tdnu11-
dante, nlo Hri dtteer M.arquh 1· 

BABI'l'OS QUE O VULUO 
N.\o roMPREENDE 

•Pal&mot ao n. :MnquH dt S•a:n• 
nocatoAQgola • He:.ropote. Er1to
e1r-lbe em uma terida; por l1to ~lt 
ilAdiu 1ret1"0stsconform 1p6<1e. 

-Pulmulte 1irejudlcadouaun· 
dadoco111utkhoaoJ0&60audeirL .. 

n~1t-0C::~~~!~~ra0 ,';; p!j~f:!do':11da 
Edrmoualnda: 
-Esttm conveneido de que 01 

doi•ir111l018111delru11t.Ao!noeent-01. 
E'po11Jve1. Ele. talvez estejam 

in~Mnk1; o 'l•rqnt• por~m. ~ q•te 

~~~~:o!lh11:t~~U:a:!m~:i!° .~:~ ~ 
seus Ykiot ·ftri1tocr1tico1·. Nlo °' 
Mg u. Nto <1ogon perque 6 uma pH· 
0011nperior. incomproeudidapelo'tu l· 
gatbo. Ele nrópriooconfe1tou, tt le.. 
rindo-sevelaol~mentt aotteu1Ubi101 

~~~1:=:a•po':c:!~~b!1::,ª :1.~C~~;. 
feun: 

- IUG<locouial•JUIPtlll todo• 
~m ei~va(lo pua comprHnder. 

•: rematou entul(O, anperlor. 
enftm 

-E" d11CMt1lgi1d1ral6 .. 

l'M PAU POR UM OLHO 

lludandodttonrtr11quei1r1• 
.,a1ando1men1rtc11ode 1.o.,el1deAI· 
íttdoOalh1,o ar . .\larqnh deS•gru 
lalou d,. •eu ne11;6t101.Ele 6mal1 
importutt do qu OI lel«irn julpm. 
Tom l.200rohto1 deaceik1 01praç1. 
Dl'poi1coofe1tou!\uefur1rtedt um 
grupoquerretend1a.endtrumplnhal 

~::~• :mun:u:D~~:~i>o~d~f.° .-::~ 

!~~ª::i~~ J:e.i::..._PiE~:~:: ;~!b:O~ 
nmtlho, como o ir. llarqu1'$ gasta 
'IHHjl.DI OI ffUI ug6cioL Jluo 
~nglê1t1 mandaram a Portugal u~ 

:::~i~!1;:~ :·~~:,u l:i~ ::cf::~d1~ 
altura.Fo1od11bo,porqueoinsp!ctor 
nlo ffdeinuoubornar. Osr. Mar,1ue1 
teve penL E• o dcm6nio, nte gente 
que nlu sedeiu eubornar ... ~ 

PELO DEDO SE COKHECE 
O GIGANTE 

E'elutidati,.• entrnisuqn6o 
nOllO redattor teve com o l!arqu~I de 
S1gre1. Sabemoe que esta pers.on~gem 
t.enebro1ana1ociedadeportuguêeae• 
t4hab1tn1da1•ubornaronpelo df· 

nheiro ou peta seducflo peuoal ou 
t•1ll01t"inlo-tedt1ua intrigafemi
ninapara111utoridadn i_lndida.sper
seguireme1seu1adnrs.irio1. 

Temos ainda muito que dizer ~ 
br11hte Marquei qn·co111prouotitu
lo11u1 t.d•lgo1 arruimMlos. Se 1101 
o•l•r111os, ~abe~lO 01 le1tore1 que gran
•l& 'fi-0lene11 fo1 uercida contra nó1-
porqutnemodinhe!ro,nem anducçlo 
putoal (e1taaindameno1), n111111au
torldadu (elas o&o t1vorec.am gente 
d"•ido11\nos v~ncerio. 

~j1hlo Domlnt•IJ• 

Ultima hora 
l'reci11111011to na ocaoilo em que 

rechlv11110.e11t ptgina paraatuar
mo1 imprimir, lemos nu gauW di'" 
rl:11111~tlci1 de que o 1r. llarqnei1le 
Sagn•t111.b11ido alro denm •tonl&
doque tehimeotti,falbou. 

Ccinhecemo. ptll(IU q111 teem a 
mania de tentarem o 111ic!dio por 
form1qnbaj1.e111prnq11omim~1a 
to111po1gran1edugraça.E1tt1ttnta. 
do, po~m,nio den lit a tempo d1 
Impedir que 11 verdades1edig&111. O 
duem1éuma arte dt g:n.nde faturo 

~.'fit!'.~;t:f!lit1~!'.'te htbll para Iam 

.M.. D. 



A. p:r o"11osl&o tle um bl · eeu•e u ari o 

A HISTORIA. DA Pó-üc1f'PoRTUGUESA 
Da Guarda Real do Conde de Noviou á Guarda Republicana.-A,Guarda Real e Junot.-Os •moscau e Oll .i..... do lnten· 
.tente.-A quadrilha do •olho Tivo ... e Xavier Coutinho, detecfüe do seculo XVIJl.-A •elha orianimção J)t'licial.-0 chefe 

Jac.ob.-A Guarda Municipal 

i...emos num diarlo da capital 
r,ue uiste, cmbrioo11ria •ioda, a 
iatenç•odesecomemonreote ano 
••Segundounienario da füodai;ao 
duprime\rasguardaspollcl~1•por· 
tuguesu-oomemor~çlo e•"ll e'll 

~\.':~~;if~~:f.ª"E~~~~1 ª~!n~~ª~c! 
r.1pechlitauemos em 11.Huntosh!•· 
hrieos oem queimauemO!l•I pe•· 
tanulupandop11peladadosarqul· 
,~,ondeatraçaborda arrendJdH 
ho1asias-in11igamo·no•1n1eopre· 
lextod!dat11.l~o-1po? Ao re· 

:t:~~~·. ~~::~Í~~~·:oc~';;!!1lf~~! 
;,rorm11,.oes 0mllltan:s• en1au1ilio 

~ ':'!'i~~:ala~;:gd~~T~ e,~ui~1!n~ 

~i~:~~:,:~~r~~~~:;~;!~~ 
rerra11umtnted11 •g1bi11~tenegra• 
''ndeoprofetadotdetecti•"'mo
lcrnO!J, 11 j4 citr.do • los.! Rõzo• 

leroifieou•venturas emncion,nt.,., 
-igaor•das at~ h4 pouco tempo. E 

~ ~:ri~:!·;~!~~m~ .. E~!H~i~~~~ 
lo a •Guarda Real da Polich~. Mn 
Def'llOe!ota 9Õ t!•ffi"ll nma.sprclo 
>'trd•dciram~nle polklr.I sob oc:o
nandudumimigr1dorr1ncea, fogl
Joda guilhlllina rCYoluclonl.r;a de 
t'atis, o Conde deN<>v)ou. F.'pele 
•Guarda Real da Pu!icia• dPConde 
!e N11•ion que duM•OI marcar 
1ua!querdat1 oomen1ora1iu .. 

;:.;;~ •e;=~~c:1~ii1:1r!:~~~~ 
::rc:~'3s.~

11

~~~~~·~c:~: 
15.ooon1:lse0ll .. ,ldado110.ooo 
"els. A Guarda eompuoh-sc de 

1.oooh11meus.e11do300 deeuala 
ria. l ... 
::="A •Guarda Reah dacandc Na: 

~tif ;1~:~1.~~:1~!;1~~1~~p~ 
poli1lc1 napolconlea, calaborando 
directarrentecomogencralinvuor. 
Junct era avisado em ;\brantes, 
pore_mluar!oseu, sob~eafuga da 
f1mihan1:a!; foi ~b1do emlis· 
b•upor11ma"11:uarda d'hMra"da 
Guar<laRealda Policia comandada 
peuoalme111eporNo•lon;eporoca
ti.to dos motins poli'u!nca doRo· 
clo,dllRuade Alecnm ,edo Largo 
dudunlgrejas tentou dominar o 
povo,on:lcoandoall'!seusho:nens 
queeopadcirasseme fu~ila""'!!mas 
mauas rebeldes. Mas dc•ll vu 
fraeauou a 1ua dcaleald1de. Os 
1eus o6dais e soldados, embora 

:•;!.~: P~e,:1.ª e~:~ip::~·u:!:. 
1eseacolo(1zcramfraneaeausa 
comum COlll os am<>l•nados tambcm 
olo carrcguamsobrc eles nem os 
aeutilat1m. 

A lnteodenda,• parda Guar· 
da,orpni1uaas suasbri~adasde 
0 moseai--avoengo1dos•aeerctas • 
cancuuradoa. Comp~oha·ite casa 

,•~o Conde de No~lon vcio-aõi i:;uuda 1 paissna de 011cn1a bome1U1 

~"~~~~I ~~d~"'~:;:;!" .. i:•r.oda~c ·~: :~1~"fi~t:j~1~: ::.~::!"_f~~~ 
~tculo XVIII, princlpbt do XIX. nar101 luperiorcs da io1cndencia. 
Habileccharmeur• deboae'IC()lac 01 •mo.aeat• estavam divididos 
necessitando defcnder·se finaocei· em duas C-<legori.as: l'I «rasos• 

ii~3!~~~i~:~E:~;~~:;r~::~~: ::rnb~·::7:!:~~:;~:~~~~!: e:~~:~ 
vendo-os com os -.us martlrios de 1l&un1cocorelatl.,.. edueaç•oeeul 
pen•eg~ido da R~pQblicD. Anim 1ur1. Uco dcleo-Xavler Coutinho 
consei:;um ser llS!faluiado pelo Ili- tlu,acou·1e dndc tempo de Pina 
vtTno para organizar e comandar Ml•nlque pela u1ucla~e h1bllldade 
aGuardaR 1l da Policia. Rlipida 1 
mente cu }riu o profecto d1 
sua_praposta-obtendoum1 guan:la 
!tcn1ca e moralmcnte modclar,di• 
<iplnada, bem fndad1 e bcmin• 
tru1da. Era g1aodco contra11ce11· 
treO!!lbomtl19 da •guardao que9C 
apreseotoam com limpeza, t>rilho 
de farda, marcialidade de modos e 
rigornJeumptimentodo9acus de· 
•erca-1on1:laz1mc11todot"fltoda 
lropa;cafarr•pada,mal pap,det· 
pni:ucbo,semdiscipllnaesempto. 
Uaihoatilidade cotni: u111 coutrO!f 
·-vbiasvcZC9 innamada em ace· 
nu sangrentQ-pequeoas bal•lbQ 

:i;~i!~~;.,"':ua~!r;adOclenavi· 
NloadmirnamtaQ ta,virtudes 

n••ruan:la•vi1toqueelacu1tna 
:111aç1oumaboaverba. A começar 
pelosc11com1ndanteese111fud1n· 
tedcordens- francbtambem-q111 
t•nhavam i50.ooo rei.li_• 1511.000 

oomquerul11011a111111love1tl&•· 

~~~;0;:1~~11;::=~ .F::11~1~1:b:! 
qu1drllba dee1croquue f1le•flca· 
doruque levePonugal-queflcou 
eelebr11ad1 peloproprloapodo-1 
q111drllha do oOlho vi"º'· Ainda 
boje1c 1lcuoha de•olho.,lvo• 
todo• 01 1gruoamen to1 dec1cro· 
que1. XulcrCoutlnho tnfthrou•H 
oougredo dobando, drluridoH 
1llcl1r e eol1bo11111doeom ele11t 
reunir 01 1(01 da mud~;e j ' n• 
vcopera da vlc1orl111m 11l Roque•-
1e, c1pcclall1t1 eco fl l1lftc1r let rH 
denuoclou·o e Xovlertcve deuur 
dequa lldaduacrobillcHpll f•COD· 
ugulr gret1rodrcoquelhe flie· 
ram nncoho d• quadrilh1,naRu~ 
do Bemlor fl"OIO e Hlvar-te com 
vld1d ... puohal1edHpt1,nluque 
o penegubm. 01 burl1do1 pelo 

~~1~:e .. ·~~0:.1r~::~ªd!.'°c n: la~:. 
dcotcguiodouoaopoo!ode • ba· 
n.11•. Morreu em 18>0 com.e•· 
.ent• a1101 e aoavalbado por um 
rulllo. ... 

A Gua rda Real da Policia 
lra111formo11-em guarda munld p.111 
em 1940-flundo o .eu efecdvo 
po.ra15oohomcna e durao tebaa· 
tantea11101apollcl1licoured111ld• 
l vlgll111cl1 mllltar dn rond.aae 
p.tr ulha• e l1•mo1ea .. jie<nde· 
eadtocl1. Vlcramdcpol10 ccabot• 
-11tq11eeco186)aG11ud•Muol
clp1l •ofrcu uco1 telorco1r1dlc1I, 
tor nando1e de raclo um corpo 
detlltc-1u:o;Hl111do 1101 sentçn 
pollcl1!1 llml nova pollda cMle 
occret1, lg111lmen1e rcform1d1 e 
dirigida por eoml1dr101 eebrlea 
clvl•-•i1tem1 u1e1l•l.1 que~•l1 te, 
e•l•tlu .. coprccm 1cdo1o• p1l1eo, 
••cep10 em Porlugal, onde oco· 
m8ndo 111precoo d1 policia u•• 
~11~\~~~º· d~' .~~~1:11~.· J: :~:;:1~ 
E•p•nha, IOdD• OI 1ervlço• de or· 
dem pllbllca, locl11lodo••G11.rdl1 
Civil• u1lo pllot•do1por um .oi-

rectM,•comb•l.rlo de 1.1 cl11•e 
queattblpo11cotempocr1om1l1 
ctlebre de teetln u pt1 nhol, L1101. 
or1ant11dord1po1!.:l1devir1H 
rflpllb!tea1amtrlcan11. L11111rece
bladl rectam•nte lo•truçõesdoMI· 
ol1tro de "Gobero•cloo" etr.111· 
mhlaH ao• 1>utro1 comlu•rlot e 
10 com111d1111e da Gward1 CMl. 

A pollcla,tal co111011a1ceu 

~~ Ei~.::!!1d! :~:p:~::,;:~11.~h~b'!: 
rei e 3o 1ge111eo de lon11lg•çio, 
1oeabofe3 cb• fu.tg1utmen1 e de 

!:i.~~·~;.~~-;;,d~~11~~ .. ~=e~~~· ~: 
dlcado•"polfcl1lardada"c ou1ro 
il."p1tp n1" • .\lo•uflcitoclanun:i· 

~~~ d:u~0:1~1~eíii:;d!11:~!º .. ~:!~ 
J.rdusc" p1raau:r.1 llu1ptlmelu. 
Fntpore1•aeolaboraçloqucJ1coh, 
uco1u1rd1 vul1ar,1cd ti tlogn lu 11t 
telorur celebrenosnal•dacrl· 

:1:: 1~f!~ "::~:"~:íe";~·pi,~cj! 
Socre11.F.n1revl1t1dohia3ano111elo 
Roch1 Mudo1 declarou que.dos 
6aacplccic1•01dequc1rarou1l1 
nio dtteobrlu du, tcndo 1101cu 
1c1lvo perto de 5.11<10 ;:rbõc1.0 
chefe Jacob t uma tudlçlog!o· 
rloH e ainda h0Je 1e rccordame 
lt utllham vArlo1 11, temu 1eu1 
ptira u cl1 n1:ccr dcn101 mlstcrlo1 
pollcl1l•.Apol!clacMleralntlgol· 
ficante 1po11ur da1lmpl!cldaded.a 
vida Jhboe111 de en1to-1eodo a 
Guarda Munlclp.111 que.n de f. 1 ·0, 
reolUou • malorJ)lrla do•H>'lço 
polldal d.a cld.d•; e o• teusoll
el1t1dedlcav1m-1e11cobem,1nvcs· 

J~~~1dei!o°:1:!e:;~m:ri;º~~ e.e::~ 
eocopanbelro1 a reeordaçlio d1 
1v•11.1ura1dlg1111dc q1:1lq11erde
uc1lv1 moderno. Foi tle quem 
deacobrlu cpreadeuo autorda 
tr1gedl1 di Rua de S. Paieloeaea
boll por 1er1111olnado111l1terlo 
H<0eo1c , oa 1111 r e1ICfnc!1,na 
Gr•ç1. A 1u1 morte e ume11l1ma 
que1lod1boje1poi:o;ooarl1opu
lt ltao.-.&.ll. Cl. 



(; 111 bairro cl1in~s e111 Li s boa 

n:e~ap:i_t:o1 no do 

A s A:Hoe,la110es 

Secretas, o .. opio e 

a p:one:a:hlg,lene 

As eatatlstleno da 

eolonla ehlnesa~oa 

Con1tltu! u111denr nlu rmo-1101 
1011t.ratrê1graude1per1 go1 queéuu 
•Üh!D•Town traze111 n mpN. Prlmel
r3-o 7le!o do ~p!o. Onde t1\.lo dol1 
ehlneu1-11u ceum1•f11111orie:,1 u1111 
·f11merle•6u1111 chaga 1berta 1eo11-
taa:!on..S.1u11do-110 u I UU UIO
ti&Ç0•1ncrett.1. Nenhuma raça po1-
1u 1111!11eit11 111111anob111111lstrl
gtc1mente do quo a cbluna. Keuel, 
como OI hitou1 rlo ler, t&mbtm. H 
rdm111!u.Et.ercelro ... 1f1lt1d1 
limpeu,o JM!rlifO co111tantt. ~n,.. 

~;~::'.i:J!':, :bi!I~~~~. p~bhu um 
Record&U•lllOI líeuolna1u 

•laita 14 balrtc1 thh1t1 d1P1r!1-
impro•it.ado Uai mezu-e por ""' 
upoNgem ril!ouumo. 1 ciue Hri o 
fut11r"11balm1ebtnudeLJsbOa. 

Onde 1 J111•rn. qa1 Portugal• 

d~'~~nºe:: ~~t:~:.~! ~';':~~': 
tHM n6mldu 1m1ulo1 du.fMll ... 1111-
m1 uld11f1 que n d!lata ripldameate. 
fat.i Ht•bel~ida !ndlu111heh11e11te 
uma corrente de imlrgraçlodtchh1ot 

~~i~1i:=,1:~!:me .~.::i.en~·~~~i. 
lidadedan.;L Co1aoé1111on.t1dda· 

~!.~~~d~1!1qu":~e!1 e:u:ed~d'obo:, t!d':; 
uclohdet 01de to form1111 toldnJu 
c?mdlboid1t;eleetl1J n.pdblic-f•· 
r1I é projectar qu dtntro em pou«i 
l,i1bo1terionubalrro chinez-•Chl· 
n.a-Town·-~tlomodel11dodoS.Frt.n• 
rllco, New·~ork, Londru e o de l'a· 
ri1, o 111iU1 recente de todo1, !Dell)e• 
1adamentecon1trol11do em lllllucourt , 
tc Pl 1velocldaJerom que no tulro 
MOmudtoJeenar!odo um qudropt· 
11outro. Como pitoretco n r11- cu rio. 
•o enrlquur o rnuu p111orlmko t 
huinuodac1pite.rc~m61H 1p!chnen. 
) IH 1em ho1tillz1r nein provoea.r a 
antipatia contra ffHI e11ru~lro1-
1vfHm?f 01 trh p~rl(IOI que formam 
ocort&)O d~14u b11rrot, mal 1urgem 
1111111Cldad1;0 co111.f.glo do vldodo 
6pie,utragildi1.t du 1oem11ltlplae 
auodaçtea 1«retu 1 a amef.f« da 
u1f1lted1lilgi~ne. 

A COLONIA CHINESA 
EM PORTUGAL E AS 
ESTATISTICAS F.s. 
TRANGE IRA 

S&of1lt1dod111 t:1tado .. UaJdo1 
emccj.,numttMae'dd..tu 6 1t1f•li· 
ul uma oCbina.To"• denundudo, 

t1bt6ntl1dt um• denu. colonia; dt 
Lon4ret, onde • 01talis~!c1 da uo1 
amarei• de Wh it.ehapel acu11 uma 
u!1tnc!&de80.000 ch!no1,quhito> 
dot ded1tadoe1 lll"ar eengoma.r rou· 

!~~º;:~EJ:E~:~h~B:fl~~:~~!: 
6 qu,1l\.otal111enteb11rguez.a, ari sto. 
cnt!caebuJ"01;ratil&d1,..,m•colonia-, 

:~:~d!c~r_::.~e.:~:. :r:'~~·:~~ 
j,e

0
fro p!q~~:!°':.~};~!.;~~n~'e~s1bJ°it.o': 

denur1c1pltale11tretod .. 11"capi· 
1iUed1Eoropaed1 America, 1111u1 
e1ta1orla,aqnel1queact111lmute•bri· 

~:. :~:~.11:':116°ni~ 1 te~::d!°!:':n-:i~ 
rlpldo d~uolYimeulO. Tl\'tmot a 
p&ehorrt.dtnosdirigirmoaavf.rlOI 
cou~IU01,&0licitandoinformes a este 

::Eª~E.~ !1~:~:! ~~~~ '.~·::~ 
de U lllllilG, um rarlnte. Du capi· 
t1!1etcadi10111 b&lc.f.niru,oóCope· 
ob1g11,en1re.,primeirastB11ca.re.11, 
eulN ~ ~ltimu tffm chinezu-dou 
aprímei raeoito • 1111guud1. Oraem 
1.11.boa i cotouia, ehlnez.a 11~0. J6 ~ 
1H1.10upertor1de todas as cllad11 
cap1t•l1umoie a\'i1lnba111driHt1· 

~:~:1s.&~~~t~~?J:E~: PE:~ 
am•t,;ria garan111-001 1jueo1nopa1· 

~~~0o ªn~º!~~~i~~~~':n~~t~ ~e c::~o~ 
=•:oc:~~.~~:~N:: !2 :i;, e:_~~.~~~~ 
cre1cimento porque ê:es 1nimeemo 

d~~·:. t!~;ro~0~rJl!re~~~·::i1:;b~~ 
:.~~::Í~~.el:~~c;~~~'m:~:f: 
do• oSci.Jmente-de~tm dcnmbarcar 
Ili Europf., UIOI de&llUO • PGrtugal, 

:!~::.ae d~11t11:~i::: ~~~~~m!~ 
cinuuosaco!Gnia ehineu emLia
bo•de'e Anter mais dtum milh•r 

depes1ou-o euftelenh p•r••orn· 
~lo d• bairro 

DONDE VEM OS CHI· 
NOS E QUAL A RAZÃO 
DA SUAPREFERENCIA 

Ono!'o luformador utlgo-dete
cth"t daPolld• l11terH&clon.l, \JajiWo 
e em dia com todos e•tet problemu 

::~~~~~~~!~:zE~~r:~~'E~ :~~ 
~~;;:;ir.1~1~::., trt.4~~q:e':'~::i'!! 
urve pira a~l"par lad1vldH1 llUlll'l 
tapêclt dt 1~111. Tudo llOI lua 1 cri'r 
que a imlgr'IClothi11n1-paraPortu· 
r!Uêre1t.l11ntedtqoalqurdttent11· 
nlÇlo dnma d~uu UIKltÇffl. a qmal 
dttem~rt<-oMr 1odo1ooqd1ltQdOi1 

~::.~·~ti:.l~: ~: ;~~!º. f.~iil.d~ 
ttonomit• "1&0!<tralll unlsr•r para 
melbor.ddtnoleremop.f.e 1101111 ... d6-
let '·por motiro• i'~or•·lftl. eoct!he
ramo nul•O ~''"· 01 rbde•t•tn<l1ram 
o pl'9bl~m1, Ol (&ni11ram 1 torr~ute, e 
decretaram. at# 1<1111lnimo delalhe,1 
dtbaodada. ~; au!m, pouco •pouco, 
todo• u ruembrilt 0Lu11 111ocla;lo 

~~~111!i~~~1!~:~~~~u~:. ~º!:1~~rl!~n~ 
o u!ou to muthmo do \.oda ''colo· 
nia, do 01ootomu e!oqnent·•. d.r 

~~~ ·:.~;:~!,-'.1 · ... r~iod1.~! ,u~I~·~;:;~:: 

~~~t~f :!i~~ti~lf !i~i~~ 
gal onde te fum.'' 

A CREAÇÃO DUM BAIR· 
RO CHINEZ 

Quando lodo o ll'llpo H te11h1 
rea11ldo-6qubi ctrtoa •ru•lo do 

E11r o1•s f" nn 

A m P r 1 " n 

O nc m sfío os ~hl · 

uerJC.8 de_ Portug al 

1' ldela_ do lut lrro 

As 1•rl11(e lras 

«:d e m a ,r eh cs • 

"balrril chl11u" em Lisboa. A1"Chl
oe·Town1" 1urgem todos do me11no 
111odo. Em Pari1 contamos no 111mero 
onterforfol qnutlo de pou<·ot mtHI. 
Um oculto ca1;t1ti1t1 01 frnanclou, 
pnmitlodo 1&equi1içlo do \odor 01 
prédio• duma encnmlb1d1 de ruas; 

~t~~:'e~~!nd~lbuf!~'o~~~i:.'!u:e~º; 
emsuce11i•o1 u rbtl operam 1 mtla• 

~~'/:, ~.:·~~~hh~n~~19c.J:1habi~~,~ 
•om nm tio t!e~..io n~mero de lndh·I 
dn01que Mtoru• em ch11"1d1_opro 
etHo.de ti caff~m todos. Fo11u!u 
em New·York, em Londm. em ran . 
-t16-lo-hi 1.&J11;b1mem L!1boa. 

Quando·~m1col&.11i1chiou11ti11· 
ire• importt.ocia but.111te para" 
11ruparnnm'biUrroum igooto1lç1pl< 

~~~. ~~~ºC:,,~~· q~·:11;:~n":i'!i~; 
lliote"be por 01uem, oi.que TO>lll· 
pram OI prtdio., repteu~o co111oj11 
deut;quemoa tranarorma; qnem pre 

fi!~ t.::;~ .d~Íh~• ·:s.c.·~nrec"b.:~.
~::~ .. ~.~1:. "'u1~°.:~t':,1 1~o ~pi~,r~; 
c&1u de chi e de jog11. S.f.o ~les º' 

~Ji:v~:~ç~~Ol;~;;Ê:~~:~~~:~;:~; 
pag1tQM111 ucebede novooprodu 
cto dllne trtbiUho rorn&eendo, em•~ 

~;:~~~~;'~~ir~:t·::;;~~pºr~v~~~ii. ~; 
ONDE SERÁ O FUTURO 
BAIRRO CHJNEZ 

(C01'IlNll.&) 

o..0•-•:"'flll-lii::..,-nJ(IU:-·f•-1-:<1,,.Hl,_rlriMUI 
- i -~--.:. ..... 



Bo111at1fl••110 e lmoralldade 

"0 1\mor de Perdição" em 1\veiro 
~~:i:ªu81~~~~~i0 n~i:,~ª é ::.~:t:ºd~1~~:e º~1: ~1!1~':.~'a'r:fi~~~.~~ d.::r:~ 

real da tor1mzu. - (J111 enamorado lam,mdo ao descspêro 
{Conclusllo da pag. !I) 

manobrutorpe1dcum sacristllo e 
de umamegeradotvergnt1bada,que 
allomeredater uma filhatlopura. 

TERCElRA PERSON A
GEM: MARIA GOMES, 
POR ALCUNHA A •SER
RALHElRA,. 

Maria O mcs, por alcun ~a a 
"tc:rralheira'',loi scmpreuma IT\U· 
\Iler sen1 ve rgonha, sem a menor 

:e~:~ ~~.f,.~~nr d~e~~~~J:; ~: n;:,~ 
rnaisnlolheduaa su1íalta de 
edue11çlo morale meotal,mantinha 
vario9 amoresilicitosa que se •n· 

trec;~~:arn~~;!~·mais tarde. de se 

A ~~::..u:.=:,~~ 

iunlarc(Jm uma pe1soa de bem, ji 
1don,quelhc1araotiua alimenta· 
çlo e obcmelUrc lhe perfilho1,1 
afilhaaquemdei.rou asuaforlnna, 

uns l~~~~~~!n~:tb~~dicioa re-
cebidos, Mari&Oomeso&o modifl· 
COll nunea • se11 por1eignominioso. 
Morto o seu bemfeitor, ficou ela 

~':nmao ;~~~~~e~! t~~a1rt1;1" n1::' !~~ 
"'ªº'· 

QUARTA PERSONA
GEM: O CÍNlCO. AN
SELMO DAS FRElRAS, 
SACRlSTÃO E NEGO
CIANTE. 

dn Frelru e An~lmo du Hó11lu. 
Sio<l5l11vcrno1 pleno1dc"ncro· 
quHi~1",11rgórlo1duvldo101,11 ' rnl
ees de convento, regadot deàgua 
~nll. 

e b~~°:=~~~1~!~d!u~!:e :afr~~·r: 
frelrud c Espanlla, de quc<Q t pro 
curdor no nono pd 1 neroclou. em 
trigos a que adicionava matcrlat 
aoclvu :i Hlidee, ustm, à custa 
do1 ucr,fldo1 do povo, arranjou 
uma fortuna. 

Serrano e pulor d~ ovclh11 
em 11eusprlndplo11, 1eveporm&d1l· 
nh11 u111u santas 1cnhoru do 
Convento dat C1rmelit11 de Avei
ro. For u crl1tio e aind a o e nu 
horH que lhe 1obcJ1m dos a c10-
dos d e moa11m e do fabrico de 
barrlcu p1raovo1molt1.~rricu 
que ntll reel1tad11cocnolnvtalo 
seu".ju1nd(l,narealld1de,r.ubou 
apat•nteao verdade!ro lnventor 
quen l!lecon!lou. 

Este Anll'lmoduFrelru, cu 
ia crónica b ~• conl•da encher ia 1 
transbo rd1r muit<11 numeres do 
REPOR TER X, ttm s ido •mante d: 
ltfarla Gome~, a "Suralh Ira'' mie 
da pobre Maria Eduarda. A.sd1111 
almat aordlJas luem boa llga,tllo 
boa que 1e r1 ltnlram em uma C•> m· 
bln:çio torp•: euarem 1 llnda 
Maria Eduardil lem •U nhclrod• he· 
ran~a Jo p1l e o An11tlmo, ca•ando 
com ela, roll~a rla um n• tóelo n
tupt ndo: triia duu mulheres-• 
mle e a lilhA-e mrlulaaobolso 
uma fortuna. 

E' unlco, e11e Anulmo h1 
Hó•l!ul 

UM NAMORO SINCERO 
QUE HEDIONDAS COM
BINAÇÕES D E S MA N. 
CHAM. 

Hi mullo tempo que Marta 
Eduarda e Hfrmlnlo Llma •~ co
ccnh, clam. 01 olhos linguldot 
dt h procu•avam 01deledcprtfc· 
rfotl1101detodo101011tr<1ho
mrn1 que a eonte..,plavam com 

H~~:i~~º~.~:c~:~~-:.~~~~ ~1::;: 
g1, uma cuta romant iu, 11m1 de· 
cloraçlo de amor. Tlmid•, Maria 
Eduarda do teve, de principio, cu· 
ugemdeconfruar eluamenlt 01 
seus 1entlmtnlo1 e•«ttou a corte 
com umacondlçlo ineta111:"1trllo 
comodol1trmtoa multo querido•~ . 

Oepr~ua a mle 1c.eco1hecl
men10 dhle ldlllo tnatnuo, qub 
contrulA·lo t eoccrrou afllha lu
qul•itot11lmrnte, prolblnde-a du
rante dlu dtaparecertm pubilco. 

MH o amor lorlllt<:c-secom 
11 contrariedadrs. E 01 dol1 ena
mor1do1co111eçaram 11m1r-1ecom 
111111 cnt111l111110. 

COMBINA-SE UM RAP
TO QUE NÃO CHEGA 
A REALIZAR-SE - UM 
JUDAS SEM TRINTA 
DINHElROS 

.No dia ~7 do n1t1 !iodo, a me-
1er1 ~utori1011 a filha a ir •isitar 
um1suaquiata,relirad1deAvelro 
un.sdoi\quilomdros,ondeduutias 
coproprietariuestavamveranean
do.Hermlnio90ubedcst1 pequena 
liberd•dedan1morada 1 foiprocu-

~!;::i eta ~~~~~ie C::a'7r~11 ~o~~s!ª111 

vida era um verdadeiro1nferoo. 

rera1~~;::~.er~fa~'iaite~ig:!dºu~ 
arreb>itame1110,propoz a fuga • noi· 
•·1dasua1lma.Olenobilcuame11· 
lo estava marcado para !19 Je Se
~~'!:bro;urgia proceder com rapi 

Combinaram, pois, o rapto para 
mui1ohreve.Mnetu n&ci ubiam 
~ue próximo dHe$, oculto como um 
repulnasombr~.•eenCOfltr&>'a um 
Judu ,um tal M~noel Pecegueiro, 
quecorreudcnunciá-l°'à'"Serra· 
lheir1''ca0Anfe lmo du llottias. 
Pa1aescejudH 11lohouve, 10 que 
partce,nemttiotadinheiros ... 11em 
uma f1guciraonde se en!ore&Me 

UM CASAMENTO 
APRESSADO · E 
ILEGAL 

S•bedoresd1 projectodosdoi1 
e1amorado1,osaeris11oe 1am111te 
tomaram t'ro• ldencillS ràpidu 

A',011ieemei1hora1danoitc 
alguem batia:l.portadou.dr.Fer· 
oaodolaloreira,ConserudordoRe
gistoCivil.fraoAnso:lmodas Frei
rH quequrrl•casarse àquela ho· 
ra tardia.O ar. dr. Feroando Mo
reirarecu1ou--e1colaborar11es11e 
disparate.M•• no dia segu!nte, b 
8hor .. damanhA,14estuadeno
•ooucriKclo teimO!'o em con90r
ciar-1e com uma pressa 'niliva e 
t Uipeita. 

E ne'se dia-~8 do mt\ f!ndo
te t.ununhado pelos srs. ~·ranti0«> 
Soare~ e Armando Cunha Azevedo 
pencas ~mquiatu •m Avclr.>, e 
pelo sr. Rlcardo·Mlelro, 'ociodo 
A1nelmo,oco1torcioer1refist1do, 
emb.ira sem q1e o conservador ti· 
•eaeorden•dr•li•pemaoric!alde 

ij~~J~º i~k e~~~!!• ~~~~ª3! ~~~-
u1ento realia:ido. 

fie../=~~r d!'ei:d!':S~e ~~~I f!: 
e.cranho, 1 Igreja abençoava em 
001ntdc Deu1, aq1ela unilotorpe, 

Casou os o p1dre Pedro, um 
irudvd capaz de u:oomungar uma 
peuoaP:orumaio•iRn•fkAnda. Alas 
e1tlun110, emvndet:xecimunR41a· 
abl.nçooua sor•ldeote e amavel, 

~Z·~~:~~t·:1:: ~~g~i::.~e~~~ 
· Quando a Maria Eduarda foi 

1acramentalme11te pregunudo • • 
erado1u1•011tadequeaecitava 

;~~:!cdeh~:!in/.!~~pti.~i~::;~~:: 
calou·se. 

é a v~~~:nhªa ·~~.z,u~A~~·~;, 1~! 
na mio, forçando ·• a receber 1 
ali1nç1aimbóHca e dizendo, clnica· 

. - E•1cs1Ataoalegreeoornovl• 
da que nem pode falar. 

E com a outra maobelixau: 
·lhe as c.rnes tenru pm•or:ando· 
·lheuJ•11ri ll.lu. 

Coqsumado o crime, Anselmo 
puseoucom1qoJva em1utomovel 

;:~~inf:.r M1~da" • ~~!·~~~i;u.~: 

A VI AGEM DE NUPCIAS 
ADIADA 

An1e!mo das Fre!ru quer ir 

~;.~rlu:od~3~e~~l[:~~ir~; 
testemunllu do cu=tmento lhe aai 
nem O Plllll·pOrte. F.tis, porem, 
queforamludibri1da1Jmavez,11&0 
oquerem1 .. r1e,11u11da. 

E li estl > or nt.ivoa, em um 
cutelo do sacristlo perto de S&o 

iE:,~:.~~l~~gu:::i~4: c:,~·s;!~ 
F1r11a11do Cal 

~5142 jornal foi vi
sado pel• e'-omlssão 
de '2ensura . 



08 GllNOES MESTRES 
00 TOUREIO 

"CAGA N CHO" 
H ·ESPADA• ENIGMATICO 
J; TEMERARIO QUE TOU
J;EIA NO PQRTO, NA TER
('A- FEIRA A NOITE, FOI 
~ ALVO DA MORTE POR 
UMA MEDALHA DA VIRGEM 

DA MACARENA . • 

... Pois falemos ds ·Ca
~1ncho • , se todo o mundo fala 
de · Cagancho-, esse toureiro 
rigano, misterioso e enigmatico, 
temerario até á morte quando 
•queda bien • e medroso como 
ullla •ninita• quando lhedá · la 
mia pata• 

· Cagancho• é o homem do 
dia. 

Há pouco revolucionou Lis
h a e agora dispõe-se a refolu· 
cionar o Porto, toureando em 
!laia na terça.feira, 16, na 
i rande cCorrida Noturoa da 
Imprensa do Porto •, aconteci
J.Jento domioante em todos as 
•charloa• nos cafés, nos tea
tros, nas ruas do vMbo burgo 
rortenho. 

· Cagancho• é o tourei ro ro
rnlncionli. r10 na sua arte ex· 
quisi ta, irmã gémea da de Bel-
111onte, êsse a quom os espa· 
nhois ouma hipérbole 1np11.nho
lissima apodaram de •E I Terra· 
[ 0tO •I 

Com a mesma facilidade 
rom que dá uma •espanta>, 

d~.~un~~°r:bf:.•:~~~ :~d~~~~: 
dalo delirante, levantando as 
praçu em onçOesapoteoticas. 

E' cigtno e, como tal, su· 
pen ticioso. 

Hli.doisanos,t<>ureandoem 
Mli.laga, · Cagancho• fo i salvo 
da morte por uma meda'ha. de 

: :: d~d~ Vtr~;·: f!a.1:ªt~a:~~ 
na,> a santa dos Tourei ros de 

Triana, bairro excentrico de 
Sevilha, onde nasceu • Cag1on· 
cho •. 

Empitonado primeiro pelo 
touro, o cigano sentia, j! no 
solo, e ~:hoq ue violento do pi· 
tón do biOcho. Não o havia fu. 
rado, porém, porque a l!imina 
encontrara a dora resistencia 
damedalbasObreo peito! 

to rn~~-~~tii;nfª~:~~ ·~~f:t~~h;J; 
Vi rgem de la Mal.arena. A 
santa acompanha-o sempre, em 
fo1ogrnfia. E quom vá visit.ar o 
•espada• famoso num simples 
quarto de hotel.queseja,en· 
contrari a fotografia-fitiche 
na mezita de cabeceira do 
•maestro • alumiada por uma 
pequena veta. E' ahi, junto da 
mesa de cabeceiraondeestâ
Macarena, que Cagancho-, li. 
falta de capel11 melhor, reza a 
sua oração antesdeontrarna 
praça. 

•Cagancho • é assim o tou· 

~Zi;re~!::do e:i!::~~~ J~etoe:~ 
o noite do pais, depois de revo
lucioDll.t Espanha. l\luico e 
Lisboa. 

'Qae vai ele fazer na terça
feira A noite em frente do gran· 
de mexicano Heribertn Gartia, 
que com tle vai alternar? Vai 
mostrar, decerto, toda a fama 
finissima. da escola •ronJens», 

J~~ dée a e~~~~~.dtoo~~\~eiir:~~~: 
quasi suicida, queaovê-loas 
multidões se agitam frementes 
de emoção, esperando segundo 
a segundo a cornada n:.ortal. 

Bem haja o Cofre de Pen
sões a ViuvaseOrfàosd .. M· 
sociação dos Joinalistas e Ho
mens de Letras do Porto por 
ter tido a coragem se contratar 
•Cttgancbo• Heriberto Garela e 
o grande rejoneador Antonio 
Luis Lopes, todos eles tGurei
ros que se fazem pagBr a peso 
de ou ro. 

Pela primeira vez se vai 

mm & fHTOS DO DIA 
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tas francamente favoraveis, lhe 
\'ale, imediatamente, nma via· 
gem ao estrangeiro, com o en
cargo de resolver determinada 
missão. Os classificados com 
notas in feriores impõem nmmi· 
nimo de três mêses como esti
gio na central londrina. 

Desde o ano 1920 para cli., 

:~i;:::to e~mf~::~a u:;~:t:.· E 
cometeram tantas proezas du
rant.e a Guerrn, as azongada.s 
filhas de Eva! 

O que se aprende na escola 
deDevonshire? Poi.q, toda a pro-

~sa~-.8t°mad~e~~e~~~. sê~!~'a ª~1~ 
turaéj!l.esmerada nos alunos 
-o exame de ingresso é seve
ressimo- pode seguir-se direc
tamente au tecnismodaespio-

~:~·m E "~i~n~ ;u~~1 ~~~j~ 
aprender, o mais dificil e im
portante é o manejo das chaves 
secret.asutilizaveisparaatrans
missão de mensagens, obvio é 
dizer que em Devonshire fa
wm-se praticas que chegam ao 
\'irtuosissimo deffl.s1ever e de
cifrar informações comunicadas 
por meio de chaves-e depois 
das chaves doserviçosecreto 

Cvi~:~ ~~ ~!i:0diÍi1~%1~~n~ 
tintas chamadas simpaticas, as 
combinações com as notas de 
pentagramas, as informações 
emboscadas em cigarros, as ins
truÇ{les escrit.as debaixo dos 
selosdecorreio,no;envelopes, 
e outras inumeraveis combina
ções parecidas são praticadas, 

ver uma corr ida de touros na 
capital do norte. 

•Baya por los Toreros de 
sangre •! 

Pepe Rodriguez 
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ram reeonduzidu h N5a' puernu 
-11189 nem Cl1ude nem Git»on fo 

·ram castigados: ela, porque se 
90111.>e defender: ele, contra quem 
havi1prova,1uficien1e,,f)Orque!e 
apr'" ua pat'u a fron teira. lon· 
geden6sque o bando de Gibson 
tô'9euma,eita .. . Mws1penu re
cordo dum detalhe. O dono da 
quinta e do 90\u, alugado por Gi· 
bso<i-o conhecido propric~rio da 
regi~o. sr. Caetann GouYeia , quei
xou se à• autoridades quc•quele 
cavalheiro tinha p1rtido semcum· 
prirp.ir1edotontractocdei11anda 
alguma$ du salaa do S<l\art<>tal
mcnte tranJformadas ton decura
Çl)cs"indeceot~"·. 

O a11un1.o 6 iuro;eaasimcomo 
medn.m em Portug-11 01"nov1nrto
dun~ moacnYit.&s" e os "mormnn1"
qu1ntu outras ie[tal nhexiltlram, 
como uma ameaça, no nosso p1!1-
igni>rada.a por tndos nils? Nãonler•& 
p .ºªque roltemos aoaunntn?.líma 

ro''q' .. ;'~1!~:1~.";W~e.m;~1~~'1;t~'! 

:1~::·o~:fl'.::::::~,5·~~;;~~~~ 
1t.odo1 N cr!mH. E1101und<•des1&1 
ie·!.1$, 111u•o 1ntn1 u....:erdotes mais 
1íatero1-ilfiltnm-.e 1emprea linastnr
.-u premedit..,do....:iarot 1eus • leio1 
ou pt1glt..11do plano• tenebroso1- E.l'Gr 
is'IGfo.ço miaha.aa.a p1l1TrudêGn1try 
"Je n'al jamal• YOU ua muque ~ur un 
d1qe 1an1~treUnWjde l'uracher ... ' 

Aeporter X 

como eusaio, na rscok ingleza 
de espionagem. Isto sem contar, 
evidentemente, os cursos de 
desenho espe~ia l , o manejo de 
maquinas fotograficas nlt.ia-mi
nusculas eaartedacaracteri· 
zaçiioedisfarce. 

Eis um curso, uma carreira 
completa, leitores t.anto, que 
nada tem de estranho que aque
les q.1eacursam sejam os me
lhores soldados •dlL guerra de 
cerebrOS• que ha permanente
mente no mundo. 

longiquo.o quedificilmen1e11ecompreendcame· 
cânica deMa su~est:lo. O gnndc setor Vikhet 
d~ al1iures que ~ue •eu modtlo-era D, 
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betrol, fora ..• "Camil Onde ettá Cami? Ent&o 
Cami n:lo Ycio?· Corri ao Hotel Oaridge onde 
1le1ehospedou. Na aote•camaraenm l1leira1e 
filejr.s cerradas dercporter,folografo1,oper&• 
dores cinematogr~ficot. Ao m,.ioditapareceeu 
um 'e<:relárioe di5$C: "Osr.Chaphn tõ recebe 
o 1r. Cnmll" Ele linha a certesa(1ueeu havia 
de es1ar11ti . . • e estava. Ahraçamo-notcomovi· 
daman1e. Muouo11ogrande suplicio dunnie 
oi!o din que o 11companhei p ,r 1odaapar1e 
(Charlot nao quer ia perder m1:1 ne111 ur•1 minu~o) 
Coi o dceunào perceberumapalavradeingles 
uen". Cle 1,1made frrnc!J,Calcule •. , TantHcoi
tu a di.i:er, a comuokar. a denbafarumao 

~e~::?rt.e.p~::~~:,c~.i~~rf'~f.:"ide!e~h~d~: 

~~~~ºih: r:;;:,~~a~ea~~ ,~;~!u d:O~'~o\~!~~/&I:: 
.,t.., de formaalgu .111esfriouanonaamuade." 

t:ami e bem o Chnlot do humorismo \iuml-
1io como · C'hulot e o Cami d.1 arlc cinem11og· A· 
lka. Todos nós, os que esere•emoa, 1cm.-con1 
dentemente ou sub eontcieolerncnte 11m mod~lo 
que nos 1iuia - e mui t&i vcieseml&mpo9t80 

de"5M imagens e hi!torictH ii stradls para 
crranç,uq·•cdepoisdeforrnarama riqu~sad' Es· 
pinal. Goya, aurdo, buscava 1 sua in~piraç.:to 
ba~eando pelo bairro chulo de Lavapies e aspi
rando pc!a1 carn0Ju narinasosodoresfor tese 
pleàeusqueempapavamaatmosftra . .. Waf!:DCr 
e Monr1-doi1 cc1;11p09itoreJ t< A:r.imos, recebiam 
os seus "nod~loa" d\rec1amen1e da naturesa: o 
prilneiro-dosdiudeintem;:erie;o11egundocom 
•apoteose elt1rica das trovoada; e relampa
gos ••• Por mim, que me rreorde, o meu único 
modtlo, foi o meu grande Sonho ... Sonhei um 
diacomigop1õpdo •.. mu con109Qccdescml!re 
noasoohot-q11andoacordel,n:1.omeencootrc1 ... 

Reporter X 
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Manuel Ferraz & e.• L,d• HIGIENE E CON FORTO ESPLE.'NDIDA SALA DE J.-\NH 

PRAÇA DA BATALHA PORO - ;-f.;:LEFONE. 247 

M 1 J · 8d ~G! Q ' "'•"• ,. ,.,. • Café Cc nce cio Pdm ovec;;:- @Nsmr~~ÊitlP l R!í~t 
.~":!1s, !~~;~1os r HD!!L_HestmaA! Ulato Bes.s!_ o' :'.::.·~~.:f.":7::·::·,:.~. D~ PREOIOS y 
GRAFICOS, COM l.:::SôEcl E R~i ~ 1 Esttçh,56-PORTO·To! . 4514 Todas as nolle1 novas vu h d1do Especblidadss em pintur.15 

CONTA PROPRIA =~~~~~~~;,;~:!~~E-d::~ "tolrh" A_. H . Otrvallto 

,_'_"'_d_•_P1_"_~iE_1
1

,-_'.'.:__"_;:_P_';'_;_, o....:..._·_;_::~_-.:_:;~_,t_'~-~-
1

~-·~-~.~-·:_;1_:._,__s~-ª~-~._~_J1_~~-º~-~_1._1 ~-~-1~i'_i1_,_c._,:_~'-~-~~ca~~~ i ~~~~~~º 
Visitar a Rai· n~íl JílQ Mºi'ílQ é preferi.la p elas suas Aog•Io..., """' ! s.1a CA'fARINA PORTO 

11 U ô \J ô ullfmas novidades e FORMOSA hl• lone, &7 

l-V-1-eto_r_la -('•-•le-, -----------jii~_-iiiíiiiiiiiiiiiiiiij 
P. Guilherme Gomes Fer11andes, 66 

BAR 

1 

Gale ria de P•ris. 109 -PORTü 

O 
maisconforla<el 
mais completo 
mai• higicnico 

Grsnd1 uilo 61 todn u 00=111 

Fados pela cantratriz J,EONOR 
FIALHO 

E,pJcndidoss•I0<:9 deJ>l1:01, Hi.hare 
e PmgPung 

Pequenos almoços, Luaches 
Comcnto.itod1uosd1u das " ' hora1 

em diante 

E' caro? E' l Mas no 

ES'!!VNOIDINHel 
Come-se, porque o 

ESCONDIDINHV 
é quem melh ; r serve. 

A sua coii nh a, os· seus m 
11bs, os seus serviços, os ileu 
talheres, os seus vinhos si 

celebres e nlo tem rival. 

Ra.a Pa••o• Mauuel - Port 

1Gm1tA PORTUlN~f" E•<:~.'!!"~$º 
(Ou "'t' utigu ' ' Pttiigal) Os melhores a mais ohiGa 
Passagens e Pas'3portes 

Honestidade e ccmpetench 
Fornee&-se todos os esclare
cimentos poreorrespondeneia, 

aquemospedir 
Tekfone, l •J 

Rua dg Corp, da Buu~1 , 115 

PORTO 

Cahpeus a pmtações aom bo 
lnHreva·se jipauesuiumsn• 

apre1enttçlo11u,-onheci 11e,, 

ieriumbomçhapeu 
noac1odain1triçlo 

ebapcz:larla Portel 
T'ltfone 11 

Praça dos Poveiros, 80.PDB 
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