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ARÃO 
CATÕES E 
Não pode ser esquecido o discurso de Churchill, 

• 
na passagem referente à ocupaçlo do leste e do su~ 
deste europeus. Uma zôna de mistério em que se 
passam cênas atrozes de opressão politica tem um 
muro de aço a protegê-la, sem que ninguem o possa 
penetrar, para trazer à luz do mundo qualquer reve-
lação. Processos semelhantes aos que a opinião pú. 
blica dos vários países exprobou, são aplic1dos, sem 
respeito pelos princípios apregoados, a milhões de 
almas irresponsáveis pelos êrros dos seus dirigentes. 
As leis da fraternidade humana, que as Nações 

Unidas se comprometeram a cumprir, são desrespei· 
tadas, como o comprovou a vagabundagem que, ex-
pulsa impiedosamente dos territórios ocupados pela 
Rú3sia, vem semeando o cãos nas zônas entregues 
aos Anglo·franco·Americanos. 

Nem agentes oficiais dos Aliados, nem repórteres, 
nem missões científicas, nem seja quem fôr pode pas-
sar êsse Lethes, do do esquécimento total a que sa:o 

• 
votadas as vítimas~de um sistema que apregoa a li· 
herdade e  a exige, sem que deixe de exercer uma ver-
dadeira ditadura, atentatória das liberdades indivi· 
duais e contraditória de todos os principias demo· 
crãticos das Nações Unidas. São êsses os que acusam 
violentamente os povos, que se na:o regem por suas 
normas, vendo o)rgueiro nos pequenos pafses, para 
não dar pelo cavaleiro que vai no seu, 

Essa politica tôrva, que clama por eleições livres 
em casa dos outros, exerce, nas suas áreas de influên-
cia, a mais cruel opressão sôbre nações isoladas do 
convivia internacional pela couraça dos exércitos 
russos, 

À semtlhança dos combatidos;processos nazistas e 
fascistas, impõe-se à livre expressão da opinião pú-
blica o dogma de um partido, que, dispóticamcnte, re-
presenta o poder. cCR~ OU MORRES~, é êste o di· 
lema proposto a quem não queira aceitar tal jugo, 
indigno da livre disposição da pessoá humana. É tal o 
desplante dos novos u.quisling" dos países sujeitos à 
União Soviética, os quais, sem pêjo, fazem eleições à 
ponta de baionetas, que BEVIN, o insuspeito Ministro 

HIPÓCRITAS 
Inglês, declara, nos Comuns, urbl et orbl, que os go-
vernos estabelecidos na Roménfa e na Hungria· não 
representam a maioria do povo! 
Outras ELAS tomaram canta da governação, mi· 

norias ousadas e armadas com material que os Afia· 
dos deram para expulsar o invasor e só o invasor. 
fazem-se acusações falsas, como as que se referem 

ao tratamento dado aos eslavos na área do norte da 
Grécia, acusações pulverizadas pelas investigações im-
parciais das Comissões britânicas, BEVIN o afirma, 
ao referir-se ao despotismo que domina :sses povos: 
c Há um objectivo que, resolutamente e desde já, te-
mos-é  o de evitar a substituição de uma forma de 
totalitarismo por outra•. Na Bulgária, êle a reitera: 
aA lei eleitoral não é consentânea com os principias 
da liberdade 1 •• 

I::sses Catões hipócritas, que acusam o regime por-
tuguês, em transição, de todas as violências e exac-
ções, fecham os olhos impúdicamente e tapam os ou-
vidos para estas verdades, como punhos. Sejam, ao 
menos, coerentes e digam:-'Queremos assaltar o 
poder, para exercermos todas as coacções, todo o 
despotismo, todas as prepotências, afogando na jaula 
em que espumam as nossas ambições, a branca pom-
ba de uma liberdade, que nunca tencionamos dar h. 
O que representa em confronto, a tragédia de mi-

lhões de seres opressos pelo punho férreo de uma 
ditadura sem peias, com o que se pQssa ter passado, 
por exemplo, em Portugal? 

O cCLARAQ, não aprova violências, e não deixa 
de pensar nas que se praticariam, caso uma situaça:o 
ditatorial soviética, viesse empolgar a vida portuguesa. 
A evolução que todos desejam, dentro das nor-

mas da ordem e da disciplina, na:o pode compadecer-
-se com os principias que prega Frei T omaz, pois 
bem sabemos que o balido do cordeiro disfarsa o 
urro da fera, pronta a lacerar o que de mais puro e 
mais santo se guarda nas almas dos bons e dos ver-
dadeiros portugueses. 

tsses hipócritas querem tudo fiscalizar, querem 
tudo dirigir, querem tudo dominar em casa dos ou· 
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Dificilmente se encontrará no 
mundo quem não tenha ouvido fa. 
lar na bomba atómtca e nos seus 
assombrosoS e terríveis efeitos des· 
truidores. 
Em muitos metros em redor do 
ponto onde ela caia, tudo o que é 
vivo, morre, ficam reduzidas a pó 
as mais sólidas construções, e nada 
é suficientemente forte-nem mes-
mo a própria natureza-para resis-
tir ao seu quási ilimitado poder de 
destruição. 
Reparem, contudo, que hoje, quâsi 

nilo se fala nesse horroroso enge-
nho, que a maldade humana inven· 
tau, ou, quando se fala, é como se 
se tratasse de uma coisa passada há 
muito tempo e muito distanciada de 
todos nós... Pensa-se na bomba 
atómica, fala. se nela, como de um 
pesadêlo esmagador, que haja pas· 
sado. Parece que todos nós nos sen· 
times receosos e envergonhados de 
tão grande poder, que a maldade e 
a ambição dos homens, por diabó· 
lica magia, puderam alcançar. 
:É, de facto, de córar de vergonha 
perante o presente e perante o fu· 
turo, haver quem, depois de Cristo, 
-que fez do escravo um homem-
tenha concebido alcançar um poder 

, 
ATOMICA 

de destruição, ao qual, até, muitas 
coisas consideradas eternas, não re-
sistem. 
Não nos surpreendeu a nós, que 

estamos habituados a debruçar-nos 
sôbre os miradouros da Vida, o apa· 
recimento da bomba atómiça. 
Ela não representa mais do que a 
materialização dos tenebrosos senti-
mentos dos "CAINS", espalhados 
por todos os cantos da terra, que, a 
todas as horas e por tôda a parte, 
não param, na sua faina criminosa. 
A bomba atómica mata, destroi, 

semeia rui nas e desgraças,-numa 
palavra, aniquila a vlda. 
.•. E o que são a intriga, a calú-

nia, a mentira, a perseguição oculta, 
o ataque à pureza e à disciplina, se-
na:o bombas atómicas, que destroem, 
vagarosa e silenciosamente, tudo o 
que a vida tem de grande e de belo? 
O que é  o trabalho de tantos, que 
andam por ai a espalhar papeis, com 
palavras falsas e falsas promessas, 
senão o bombardeamento, com bom· 
bas otómlcu, que lançam no espf· 
rito da gente boa a desconfiança, a 
incerteza, o infortúnio-a desagre-

gaçllo I? 
E  o que é andarem por af uns 

doutores e profetas a prégarem os 

direitos das mulheres, que lançam 
garotas de 12 anos nas esquinas das 
vielas, que ensinam que os roubos 
e os assassínios podem ser cometi-
dos para bons fins, -senão bombas 
atómicas, que despedaçam o que a 
vida tem de mais santo e de mais 
digno?! 
Bombas atómicas .. . 
Andam por ai, por esta nossa 

terra de Portugal, em papeis cheios 
de infames mentiras I Andam por • 
aí, nas mãos dos que ganham muito 
para alimentarem os seus vicias -
ms ma:os dos que não trabalham e 
só como parasitas querem viver •. 
nas mãos dos que só conhecem o 
oiro como deus, e, como moral, 
gosar a vida, mesmo à custa dos 
outros! •• 
Bomba atómicfl. •. 
Andam por a[ espalhadas nas pa-

lavras daqueles que consideram vir-
tude o •hara-quiri. ; dos que admi· 
tem os reis disto ou daquilo, mesmo 
que o sejam à custa da vida alheia, 
nos que admitem a mulher-homem, 
na conquista da civilização .•. 
Portugal, europru e cristão, pre-

cisa de olhar, a sério, e depressa, 
para todo êste bombardeamento da • 
vida nacional-e defender-se dos 
Calns da nossa Terra e do Mundo I 

tros,-mas, em sua casa, onde a democracia é um 
mito e um mero farrapo, nada consentem, que demi-
nua um ápice a sua esfera de despotismo. 

NOTAS 
«Dizer-rnalll ... 

E COMENTA RIOS 
A tal fiscalização das eleições gregas, que a Ingla-

terra, América e fcança se propõem fazer, é sujeitada 
pelos Catões a que só convém a mistificação da von· 
tade popular. Ao anunciar que o Ministério dos Es-
trangeiros da Orã-Bretanha não reconheceria as elei-
ções da Bulgária, pois o voto nesse país não era li· 
vre, a Inglaterra passou aos governos das actuais di· 
taduras do Leste europeu, o atestado de falsificadores 
do voto da Nação. 
Respondam a isto, se são capazes, os difamadores 

sem escrúpulos, que pretendem dividir as classes por-
tuguesas, para darem o salto de tigre, à custa das in-
fâmias bolsadas do saco infecto das suas falsas con· 
vicções. 
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cDizer moi>, tornou-sE:, quási, para certa gente, uma ne-
cessidade da vidn-do «savoir vivre»-e, até, do HprecláVel 
dote de •boas maneiras•... · 
Com mais ou menos sub!ilezas, chega-se por '-'ezes a êste 

requinte de maldade: atacam-se as pessoas não pelos seus 
defeitos, pelas pobres misérias do barro humano, mas pelas 
virtudes que possuem. 
. Assim: o esplrito ~a~alhei_resco, a devoção religiosa, a 

am1sade, e, até, a modésha e  o s1mples facto de nilo pedir na-
da. silo. motivos , focados ou não claramente, que servem para 
alimentara malda,le de •dizer mal)). 
Estas considerações, que ouvimos algures, fazem pro-

jectar no nosso eaplrito a figura de certos homens, vitimas do 
cdizer maiJJ-salpicados de calúnias e intrigas-de quem é 
vulgar ouvir-!le dizer que os inimig{ls os respeitam até ao 
ponto de confessarem que estariam a seu lado, se todos fOssem 
como  êles, enquanto os amigos-ou os que deveriam sê-lo-
só procuram diminuf·los ou enxovalhá-los. 
E' preciso que isto acabe, mesmo que, para tanto, •Cia· 

rio» tenha de lançar luz sôbre uns sujeitos que para ai vege-
tam e que aó aabem aubir à cuata ela climinulçêo doa outros. 
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Verdades e Mentiras ... 
Temos pena de que a falta de espaço nos não permita desfazer todos as calúnias inventadas pelos miserá-

veis e serpentíneos •sujeitos", que, sem ponta de vergonha, teimam na sua faina de semeadores de mentiras e nas 
rancorosas tentativaS de salpicar nomes honrados, com a sua baba peçonhenta. 

Mas nós continuaremos cheios de nôjo, é certo, por termos de descer até êles-pois há qr.1e encurralá-los 
de vez, nos seus pestilentos covís. 

MENTIRAS 

CAPITAO BRANCO-Ao serviço de Infantaria 
1. Comandou a Colónia Correcional de T1mor. 

• 

ESCANDALO EM MARCiiA -·Sabe-se, pelos 
corre.dores do Ministério da Guerra, que vão ser for· 
neCidos 'á'o Cstadô, par-a o ExérCitõ~ 200llOÕ P.ares de 
botas, por uma ca~a de Buenos Aires. através do 
comerciante português Norton & C,"'. Sabe-se tam-
bém que estas botas podiam ser fornecidas por esta 
casa, ao Estado, por cêrca de 84 a 90 escudos-e que 
as luvas impostas por altos funcionários do Ministé· 
rio da Guerra, eleva o preço de cada par de botas 

-~~ria
1
c~7,t;~~~~~s ~ ~uaei~e i~i~~~~~;i~~i~~.n~o;e vt~~fi~!~~ 

com a sua influência legionária e de filiados na União 
Nacional. 

VERDADES 

Exactamente: ao serviço de Infantaria 1, com 
honra para êle e para a Umdade. 
Comandou a C lónia Correcional de Timor? 
E que têm a" bas as coisas para um oficial do Exér-

cito, que se h~ bituou a cumprir as ordens que recebe? 
Aqui, a menura vem enrod1lhada, arteiramente, em 

duas verdades. que nadlt signiticam, que nada dizem ... 
O que lhes doi, não é que o Capitão Branco tenha 
e~tado aqui ou acolá -emb0ra olhem para êle lem-
brando o  h róico alft-res de Caçadores 5! 
Aflige·os, vtrdadeiramente, a recordação de o te· 

rem encontrado sempre pela frente, nas passadas ten-
tativas de desordem e, sobretudC', 1. ceneza de que 
voltarão a encontrá-lo, com a mesma decisão e igual 
valentia, se, alguma vez, tiverem a veleidade ••• de 
mais alguma experiéncia. 
Isto não dizem éle~: pensam-no I 

Pareceu-nos que valia a pena tran11crever, na inte-
gra, o nacozinho de prosa, que vai ao lado, como mo-
delo perfe1to de inve11cionismo canalha, utilizado, to-
dos os d1as, por esta pobre gente, para infiltrar, nas 
pessoas de boa fé, o veneno da desconfiançA, das he-
sitações e da .revolta! Fazem no, porque sabem que 
ninguém os poderá amarrar às responsabilidades de 
tão criminosas fantasias, visto que ... atiram a pedra 
e escondem a mão I 
Para que os leitores façam uma pequr:na ideia do 

impudor com que mentem êstes  canalhas, dir-lhes-
·emos, simplesmente, o seguinte: 

1.0- O negócio não só não existe, como nunca 
existiu. sc:quer, o mais ligeiro pensamento de 
o fazer; logo 

2.0- O rumor imaginado pelos corredores do Mi-
nistério deve ser, apenas, um claro sintoma 
de alucinação, provocada pelo esforço reali· 
zado para inventar.. . stmelhante par de 
botas . • . 

Se os leitores na:o soubessem já de quanto são ca-
pazes êstes biltres, vale-ria a pena desafiá-los a exibi-
rem, mesmo nas fôlhas de couve onde cospem tais in-
fâmias, a mafs pequena prova do que afirmam. Por 
exemplo, que nos dissessem onde se encontra instalada 
a firma Norton & C.•, que, para negociar oficialmente, 
necessita de possuir sede •. 
-Com que então 200.000 pares de botas? I De 

200.000 ponta-pes precisavam vocês, canalhas, mesmo 
de graça e sem duvas, ..• 
. . . Pode ser que o Exército, algum dia, com botas 

de fabrico naclonaJ.,. tenha oportunidade de proceder 
a essa distribuição. 
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Quanto ~ostam de lludir-ae certos ho· 
mens, que andam por af, num atarefamen• 
to louco, supondo empreendimento aim-
ples introduzir na alma do Exército Por• 
tuguês, o .,.eneno corrosivo e fatal da in· 
disciplina . . 

~les sabem, na .,.erdade, que todo o 
engrandecimento da Nação, tôda a es· 
tructura económica, política e social do 
Estado Novo, que tanto os aflige e tor· 
tura, assentam, inconteatévelmente, sO-
bre a unidade forte e consciênte do 
Exército Português, sem a qual não seria 
poss!Vel a obra sanPa1ora e prestigiante 
do Govêrno, desde 1926 até hoje! 
Ao longo de 19 anos, ê$tes sr;udosis-
taa do poder arrosn1ram a esperança de 
regresso festivo ao Terreiro do Paço, e, 
para tanto, av~nturaram-se a tudo, -se· 
meando calúnias, inventando mentiras, 
forjando blagues de café à .,.olta de as· 
suntoa graves e sérios, deminuindo virtu-
des, suscitando divergências, de~agre· 

gando boaa-vontadPs, numa palavrt~: 

emmaranhando. com estudadas confusões, 
a .,.i.:l'l pública portuguêsa, que tanto lhes 
convinha ... que corresse pior l 
Pareceu· lhes, primeiro, que seri11 fácil 

e~tplora r a iguo{!lncia das massas p opu-
lares, especi&lmente operárias, prome· 
tendo· lhes um mundo inteiro de mara.,.i-
lhas e de perpétuo gôao de re!lalias. 

Com tal objectivo, forjaram uma litera-
tura clandestina, tontas vez,..s importada, 
que não teve, apesar de aliciante, o con-
dão suficiente para enlouquecer a grand"! 
parte dos operários honestos, que sabem, 
por experiência, que dolorosas Tfalida-
des se escondem por detrás de tão se~ 
dutoras promessas I 
Criminosamente, exploraram, por lar-

go tempo, êste filão, conseguindo, ape· 
nas, uma .,.ez ou outra, causar a desgra~ 

ça de al!lumas dtízias de bons trabalha-
dores, que nilo sentiram, quando caldos 
em desgraça, a mais ligeira protecção, o 
mais insi~niflcante amparo, das pessoas 
que os haviam perdido, Introduzindo· lhes 
na alma o veneno da inquietação, da in· 
disciplina, cl,o desamor ao trabalho, e, 
ainda, o espírito da aventura, impondera-
do e louca .. 
Até aqui, simplesmenre m/serdvei2!!! 
E mise~dvels, na medida em que, para 
satisfação dos seus desejos, não hesita· 
ram servir-se das .,.Idas dos modestos 
trabalhadores das oficinas e dos campos, 
con•tituindo, ou pretendendo constituir, 
com elas, o trampolim, que lhes permi· 
tisse dor um salto, rápido e cómodo, para 
, as cadeiras do poder .•. de Mo saudo~a 

memória I 
Bem sabiam êle!J que os pobres operá-
rios, tão dignos no exercício da profis-
são, urna .,.ez atirados para a rua, encon· 
trariam pela frente, decidido e enérgica, 
a fôrça pUblica, -e qua muitos dos Ira· 

MISERA VEIS OU LOUCOS? 
balhadores, Colocados em plano de de-
sordem, estavam condenados ao peri,;fo 
de pPrder a Vida, a liberdade, a profissão, 
condenando as fomllias às mais duras 
prO\'ações! 
Q:.~e lhes importava iuo, afinal, se êle11. 
os responsá.,.eis, ficavam na sombra, in-
diferente-. ao sangue derramado, às lá· 
S!timas choradas e ao luto, que ti.,.esse de 
entrar na casa dos sacrificados! 
Alimentando o foS!o do des.,.airamento 
e utilizando dinheiros estranhos, conti-
nuaram sempre a  tarefa corrosiva, ~e

meando umaliteaatura clandestina edis~ 

solvente. que j4 nem tem, s.equer, o mé-
rito da originalidade, porque se repete, 
fastiC:iosamente, há uns poucos de anos. 
Penqaram, mais tardf>, que poderiam 
desvairar as massas académicas, df's.,.iá· 
·las dos assuntos .c:;érlo~, d<l estudo, e 
atirá-las, como guArda-avançada, para a 
dfO'sordem da rua l 
Foi a~sim noutro tempo-e muitas mo· 
cidades foram imoladas por êstes satê.ni· 
coa doutrinadores, num sacrifício inútil, 
do qual ~ó êles,·por alguns instantes, se 
aproveitaram! 
A ju.,.entude é natur11lmer1te impetuosa 
e não tem a experiênciH da Vi~a. jogar 
com ela, lançá· la p11ra o turbilhão da de-
sordem pareceu·lhes conveniente e 
fácil. 
E  a Academia foi, al~umaq .,.ezes, bar-
reira de cobertura destA cnsta de a.,.en· 
tureiros, que, por comodidade, sempre 
fica escon:Hda na sombra protectora do 
11nonimsto, incitando os outros ... à .,.a. 
lentiq e à temeridade -à honra de mor· 
rer porlles! 
Na miragem de a trater nõvamenle, 
como nos outros temoos, pura fóra da 
Vida hnnesta de trabalho, lançando-a na 
confusào e na arruaça, COliJO elemento 
adiantado de pro.,.ocaçiio, crlarum, tam-
-bém, uma literatura espec!sl. que finge 
interes~sr-se pela .,.ida e pelo futuro dês-
ses milhares de rapAzes ... 
Aqui, duplameflte miserdvais, porque 
sabem, de antetttão, onrs que abismos 
condur.em ou pretendem conduzir aju-
ventud'l aradém ca, afastanolo-a dos 1!-
vros, dos mestres e do trabalho sério l 
AfliS!e-os, no entanto, que a AcademiA 
de hoje, na sua maioria esm11~adora, ja 
não seja a AcadP-mla dos outros tempos, 
porque adquiriu a noção do honra que se 
deve e  das suas verdadeiras responsabi· 
lida>1es, peranle os destinos futuros da 
Pátria. 
A Academia, de facto, tem personali~ 

dade e prepara-se para dirigir, pela ex-
periência e pelo saber, recusando·se, 
portanto, a ser dirigida e, sobretudo, ex-
plorada por qualquer casta de aventu-
reiros, que aguça as unhas na sombra, 
espreitando o momento de lhe passar 
por cima, a caminho dos seus inconfessà-
veis objectivos! 
Por último (e aqui já não silo, apenas. 
mlserdveis, porque sO.o oerdadelramen· 
te loucos!) resolveram tentar, por todos 
os modos, infiltrar-se dentro das fileiras 
do Exército e das restantes FôrçHs Ar-
mados, semeando a discórdia e provo-
cando, a poucu e pouco, a quebra da dls· 
ciplina e daquela Unidade de pensamen· 
to, que tornaram passiveis êstes 19anos 
de tranqUilidade nacional, de progresso e 
de le.,.auramento. 
... Copiando, servilmente, preceitos de 
técnica, que datum de a de Agosto de 

1928 e que trazem o nome de Emllio Ja· 
roslawsky (que atrazados andam 1) tenta-
ram, primeiro, lançar o vene-no nas al-
mas dos soldados simples, disciplinados 
e cumpridores; depois, copiando gros-
seiramente as mesmas instruções, diri· 
giram-se aos oficiais, apelando para os 
seus sentimentos de humanidade e~até 

para a honra da farda que .,.eshm! 
Que conceito farão da dignidade e da 
honra êstes sujeitos?! 

O que será, para êles, o sentimento de 
humanidade?! 
Os que viveram mais de .,.inte anos, r e· 
cordam-se perfeitamente, dos seus pie-
dosos sentimentos e das suas virtudes de 
pura e cr/stlanÍSiima humanidade P 
Lêr um dêstes panfletos, que poro! cir-
culam, dirigio:!os, com fingida candure, eo 

~~:;~~~~i. ~õr
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preceitos de técnica revolucionária, 
aconselhados em Moscovo, há 17 anos, e 
que nós,. jd sabemos de cór J 
Se não inventaram melhor receita, po-
demos, piedósamP.nte, dar-lhes um salu-
tar conselho, que é êste: Não se fatl· 
guem inútilmente, nem percam tempo 
com fanta-ias, Utilizem melhor o ·diPhei-
ro que roubam aos pobres dos operários, 
que têm a infelicidade de não saber de 
que V'IJ.:m, como vivem e para que vi-
vem as pessoas que dlum defend~ los I 
Batam o outra poria, porque a dos 
quarteia só se abrirá, de par em par. 
quando chegar a hora de .,.os correr nõ-
.,.amente, com ~aquela decidida enngia, 
que tanto vos surpreendeu na madruga-
da  de 28 de Maio de Hl26! 

O Exército Português, quando .,.os sa-
cudiu das cadeiras de poder, interpretou 

~IIVO]~~~~e p~cip~~n~c~~~~A S~~~~i~e~B I ttm'7i~' e 
delí~simo instrumento da Pátria, para de~ 
fender e salvaguardar, não só u ~ua lnde· 
pendência, mas também a sua honra, que 
andava a ser miseráVelmente arra~tada 

pelas ruas da amarS~ura! 
O Exército é ainda o mzsmo-coeso, 
indomável e sereno! Os Vinte anos de· 
corridos serviram, apenas, para o tornar 
rnais forte, no uso de meios materiais, 
que então não tinha. 
Não gastem tempo com fantasias; nilo 
se fatijluem inútilrnente; justifiquem de 
outra mam:-ira o dinheiro que roubam aos 
vossos pobres camaradas, que trabalham 
de noite e dia para .,.os garantir a vida 
cómoda e regalada, com automóveis, 
banquetes e amantes ... 
... Batam a outra porta, porque as 
dos Re<2imentos, quando se abnrem, será 
para deixar pa.•sar, com tôda a sua di· 
Qnidsde, com tOda a sua inquebranh\Vel 
Fé nos d~stinos da Pátria, aquêle E~ér
clto que não comporta nem co.,.arlles, 
nem traidoses, e que repelirá, tantas ve-
zes, quantas as necessárias, a jornada 
gloriosa de 28 de M11io. 
O Exército, que segue, com atenção e 
de ptrto, o estrebuxar do voaso desespê· 
r o, pregunta simplesmente: 

MISERÂVEIS Oil LOUCOS?! !I 


