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O MUNDO E UM THEATRO
em que cada um de nós tem o seu papel; este o
de príncipe, aquelle o de mendigo; a um sorri a gloria,
a outro não cabe sinão o esquecimento,

Uma coisa apenas a todos nivela, os soberbos aos
humildes, os bons aos perversos: é a dor physica.

Desde que se levanta o panno para a primeira
scena da tragi-comedia humana, a dor de-
sempenha o seu implacável papel de verdugo.

Por isso é que foi para a humanidade um facto
de transcendente importância a descoberta da

CAFIASPIRINA
o maravilhoso analgésico que allivia como por

encanto as dores de cabeça, garganta e
ouvidos, as nevralgias, os resfriados, o
malestar produzido por excessos alcoholicos

e que, além do mais levanta as forças
e nunca affecta o coração.

Vende-se em tubos de vinte conprim-
idos e em "Enveloppes Cafiaspirina".

*3A de uma doze.

ia
W&i /vi "IIÃ1

Lieeaci&do per* Direciona Geral da
Saúde Publica pelo No. 20d de

7.10.1916.
BAYER
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e com elles obterá informações exactas, acerca das aífecções do CABELLO.
A cura radical de todas as affecçSas do couro cabelludo obtenvse unicamente com

o afamado e mundial

ESPECIFICO BOLIVIANO
a^Fj/^^^ *
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Ainda, ate hoje, nenhum outro medicamento conseguiu garantir a cura completa da CÀLVICIE,
CASPA, QUEDA e extincção dos CABELLOS BRANCOS sem tinturas, como este admirável ESPECIFICO.

AS IMPORTANTES E CONHECIDAS CASAS
CAIA

e OrJandoliartòel
^^Í^OCAPIA í PEPFÜMAP1A

SAO AS ÚNICAS AUTORISADAS, POR SUA SERIEDADE E GARANTIA, PARA A VENDA DOJA' TÃO AFAMADO E MARAVILHOSO ESPECÍFICO

Não confundir este conhecido e preconisado Tônico com anonymas e ridículas imitações.

^^^^H^^_ 
& M*.00 f a Mt>_nü« CtSA 00 RpaSu r.^^"

i^^tí^H^L^
esiá approvado pelas institui-
ções sanitárias do Brasil, ca-
pitaes americanas e europêas.

É^ürg^/^QL-, para evitar falsificações foi re-
gistrado mundialmente ante o
Bureau de Berna e Junta Com-
mercial do Rio de janeiro.

^?Mj^SUtO-j conta 18 annos de constantes
êxitos e foi sempre o preferido
pelas elites sociaes dos paizes
onde é conhecido.

Seu proprietário, o sr. Enrique Benguria B. attende pessoalmente as consultas em seu consultório installado no Palace Hotel, Avenida Rio Branco 185 — Rio de
Janeiro. São seus agentes e representantes nes Estados:

SÃO PAULO BAHIA
Syndicato de Agricultura, Rua S. Bento 7 A. Royal Palace, Rua Conselheiro Dantas 4.

CEARA* RIO GRANDE DO NORTE
A. de Castro Correia, Rua Major Facundo 84. Francisco Cascudo, Rua Commercio 83.

PERNAMBUCO BELLO HORIZONTE
E. Barreto, Avenida Marquez de Oiinda 142 A. J. BRAGA, Avenida Affonso Penna 917.

Solicitem prospectos elucidativos ao seu proprietário sr. Enrique Benguria B, Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, 185, ou aos seus representantes.
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PRIVIL. FEDERAL N. 10.371 DE JUNHO DE 1919
GRANDE PRÊMIO NA EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO

DA INDEPENDÊNCIA
Adqujrido para os camp-s le fomento agrícola do Ministério da Agricultura emt'.dos os Estados e pelos governos de São Paulo, Instituto Agronômico ue Campinas,

Espirito Sanro Minas Güraes e armazéns commerciaes e lavradores do Norte e Sul do páiz. com excellentes resulradoi».O apparelho tem capaci.Jade para immunizar 32 saccas em 24 horas.
Preço di immunização nara sacca de 60 kilos 100 réis Conservação do cereal garantida por b mezes e, findo

esre praso. renovado o expurgo; a conservação será ainda por 6 mezes.
E" um apparelho simp es e de solida construcção, podendo, ser manejado por Qualquer operário.

NÂO DEPENDE DE FORÇA MOTRIZ
InformaçSas com os Srs. CHAGAS LINO 6- C.

Rua da Candelária, 36 -— Rio de Janeiro
I
i

i

flfl*=

Usatn

AGENTES:
Irmã' & C.

& C.
SAO PAULO ..(Capital) — Telles
ARARAQUARA — J . Aranha d'. Amaral
RIO PRETO — Andrelino Aranha.
BAURU' (Noroeste) — Francisco 1 homa? & C.
PRESIDENTE ALVES — J . G. de Oliveira Machado.
BIRIGUY — Mario de S«uza Campos.
LINS — Gonçalves & Salvador.
MINAS GERAES (Bello Horizonte) — Alves Costa

02 Vidal — Rua Caetés, 505.
RIO GRANDE DO SUL (Porto Alegre) — Luiz Stin-

gel — Rua Voluntários da Pátrio, 152.

CUR1TYBA ( Paraná) — Francisco C. de S-^uza
Pint ,

UNlXO DA VICTORIA (Paraná) — Bruno Ricke.
SANTACATHARINA (Florianopol s>— JoscF. Glavam.
PORTO DA UNlXo — ih. Kr-etz
RIO NEGRO (Paraná) — N. Bley Netto.
CEARA* (Fortaleza) — Meton e Moura.
BAHIA (Caiteti) — Durval Publio de Castro.
SÀO FELIX — Luculio Publio de Castro.
ESPIRITO SANTO— (Victoria) José Nogueira Segundo.
ALAGOAS (MacetÓ) — Horacio Mello.

&.-
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Remédio dos Fracos, dos Débeis,
dos Exgottados, dos Convalescentes.
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0 "Nutrion" combate a Fraqueza,
a Magreza e o Fastio. Restauradas
Forcas e estimula a Energia. - E

_

-â



UÃ1 iek

^-**"•'*""•

. \

eontinüa crescendo
no mundo inteiro.

PORQUE E BASEADO
NA SUPERIOR QUALIDADE

DESSES AUTOMÓVEIS

\

ESTABS.
BBI H a^^Ha ,11 MíL
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RUA DO PASSEIO, 48-54
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"A arte da Belleza'

a^^ÍÍv; omara vilhoso CREME da AMERICAN BEAUTYA^ADfcaMY representa a ultima palavra da sciencia derma-tologica e nada mais o iguala para embellezar e curar as imper-
D^ÇT0PAdãcVtis' Como CREME de TOILETTE deve ser usado
dVdBt ÜAdiariaA^n^pãra dar a COR CLARA, SUAVE,PARELHA e ADHERIR o PO* DE ARROZ, protegendoao mesmo tempo contra o vento, sol, poeira e calor.
Para maior e/Ücaèia do emprego do CREME POLLAH en-víamos gratuitamente, a quem nos enviar o endereço o livrinhoonde se encontram todos os conselhos para hygiene e embellezamento da cutis e cabellos.

i£!'>'

Corte este "coupon" e remetta aos srs. Repres. da American Beauty Academy
Rua Í,° de Março, 151, sob. — Rio de Janeiro.

NOME....

RUA......

CIDADE. .

ESTADO..

« • •

• • • •

ra
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NOS BASTIDORES DA MODA

UIIICl ¥ 8 01 ! a CE U O U1 Cl11UU s ateliers da elegância em Paris

Em 
meiados do anno passado, deu-sc cm Paris

um acor.tecimcrto. que suscitou graves inquie-
taçòcs na Inglaterra. No cre, cemo se pode-

ria imaginar, a Òccüpaç^o da Rhur ou a queda c'o
ministério Poincaré mas, simplesmente, a greve das"midincttes".

Nas vésperas do casamento do duque de York
essa greve vinha pôr cm peiigo duzertos ou trezentos
vestidos èncòrnmen dados pelas de mas da alta a ris-
tocrácia ingleza aos ateliers dos Cèrnpps Elyseus ou
da "rue de Ia Paix".
Mas a situação foi sal-
va pela dedicação de
a 1 g umas contra-mes-
trás, que ou retom .-
ram a agulha ou atra-
vcssárám o canal da
Mancha para acabar
es-as toilettes com
costureiras inglczas.

Não julguem ridi-
eul.o o incidente. As-
sim como ha paizes
que exportam hulha,
ou machinas. Paris é,
p<>r exccllencia, o mer-
cado da moda. Foi
esse renome, esse pres-tigio, que as midinet-
tes cm greve ameaça-
ram c o facto torna
oppdrtunó um g )lpc
c'c vista ás colméias
onde se crcam e elabr-
ram os famoso s "me-
ciclos de Paris" tãodisputados pelas ele-
gant.es do mundo in-teiro, esses ateliers
alamados de que as
Próprias freguezas sóentrevêem uma super-llci.a.l apparencia.
, A entrada nuncae imponente a despe!- Manèpuim preparandc-.se para a apresentação de toilettes.

to dos numerosos gal~es do porteiro, que nos acom-
par ha até o ascensor. Em cima, no salão, moças de
vestuário discreto açodem solicitas. São as "ven-
deuses", que, no meio do borborir.ho das freguezas,
larçím order.s sybillinas : "Traga Sheherazade....
Mostre Vesuvio e Desde mona... " Cem andar on-
guIcso c dolente, os "manequins" 

passam, detêm-se,
volteiam, exhibir.do todos os estylos de vestuário. A
um car te, um deschista risca "croquis" 

para um
magazine de New-York ; ao lado, um agente-com-

prador de Buenos-Ay-"* res ou do Rio de Ja-
r.eiro toma notas.

As freguezas admi-
ram e hesitam, — a
persuasão das "ven-
deuses" toma todas as
formas, inclusive a da
mais delirante lisonja.
As elegantes arriscam
confissões espantosas.

— Mostre-me de
novo "Seducção". Eu
hontem disse-lhe que
não gostava d'el!e por-
que estava com uma
amiga. Se eu dissesse
que gostava, ella o
compraria immediata-
mente.

Por fim a escolha se
torna definitiva. Duas
ou tre z provas e o ves-
tido será entregue, a
íregueza poderá osten-
tal-o, gozando o olhar
de admiração dos ho-
mens e — melhor ainda
— o olhar de inveja
d:s outras mulheres.

Mas é preciso notar.
O que distingue essas
casas é que são crea-
doras. As demais ço-
piam, essas crêam.
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A sela das desenhistas.

E talvez pouca gente imagine o quz representa
de psychologia, sociologia, gosto c habilidade ser um
creador de elegâncias. Quaes são as leis mysteriosas,
que regem essa cousa imponderável, indeíinivel e
comtudo certa e positiva, que se chama a moda ?

Como se conse-
gue que, em momen-
to dado, todas as ele-

10 gantes passem a se
parecer com um sino
ou com um guarda-
chuva? Que tenham
a cintura debaixo dos
braços ou pouco aci-
ma dos joelhos ?

Os espíritos sim-
pies imaginam queha em Paris um areo-
pago soberano, que
decreta a seu bel
prazer o que será
usado este anno. Se
este poder existisse
seria maior do que o
do Papa. Mas não
existe. A moda é o
resultado de uma se-
lecção expontânea. E'
claro que tem seu
rythmo e não pode
trasngredil-o, mas sof-
fre egualmente o in-
fluxo de correntes,
submette-se a inílu-
ene ias irresistíveis,
que são reflexos de
estados mera es e se-
ciaes do publico. Tem
também accidentes
fortuitos.

Foram talvez as
arengas inílarrmadas
dos demagogos da
Revolução Franceza,
que nos valeram as
túnicas do Directo-
rio ; a gravidez da
imperatriz Eugenia
creou a crinòline ;
durante a grande
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Canto da sala das desenhistas.

guerra, o facto dos ho-
mens usarem as cal-

ças curtas de sol-
dada levou as

mulheres a era
curta em' as
saias, como
ainda ago-
ra, a desço-
b c r t a do
túmulo de
Tut-Ahkh-
Kamcndcu
aos vesti-

dos carac-
ter c^ypcio.

Mas. exa-
etamente
agora, esta-
mos c m
uma epocha
de irrequ c-
ção c vi-
bratib.lida-

de éxcessi-
ví s Osesp:-
ritos, exas-
perados ou
desequi li-

brados pela
tremenda pres-

são nervosa de
qurtro annos de guerra, atiram-se com Ímpeto irre-
sistivel pelos rumos mais diversos, desde os cxagge-
ros ccmmühistas di Russin até os excessos de auto-
ritarismo á Mussoli"i. Esse estado geral reílcctc-se
tembem na mentalidade cas elegantes, levando-as

a paixão simultânea
e conlusa por todos
cs estylos, juxtapor.-
do tumultuosamente
o medieval ao grego,
cc m orr.ctos zulú^ ou
chinezes.

Essa salada de cs-
theticas contradietc-
rias sugeita cs gran-
des costureiros de
Paris a rudes diííi-
culdadcs. Todas as
íanta"zas. todas as
audacias sro permit-
tidas. O bom gosto
e seu guia inico ;
sua missão é cstyli-
sar as mais variadas
iadicaçces, desde as
gravuras antigas, se-
veramente clássicas.
até os mais desça-
bcll:c'os exotismos.

Mas a execução é
ainda diííicil. Muita
gente imagina que
um vestido se (az
pelo croquis de um
desenhista, como
uma casi se (az pe-
los planos de um ar-
chitecto. Esse caso é
raro. Em geral um
vestido nasce de sue-
cessivas tentativas e
de trabalho manual,
como uma estatueta
se (orma sob os de-
dos do esculptor. O
manequim vivo man-
tem-se immovel e as"prem.eres", em tor-
no, combinam as ia-
zendas, as rendas, os
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õcs. . . Cor-
tum. pregam al'i-
nctcs, observam
cflcitos. etc.

Durante o tia-
balho. muitas
vezes, a coriçep-
çio inicial se mo-
difica, o plano
primitivo altera-
se oor completo.

M is quantas
hesitações, quan-
tas angustias,
oiijntos fracas-
sos e desanimos
nesses momentos
de concepção
ícb-il ?

ià quantos ris-
cos commcrciaes!
Que perigos (i-
nanceiros ! Um
pintor laz um
quadro c o ex-
põe. Compram-:>
ou naò o com-
pram. Mas é um
ouadro. Um ves-
tido representa
cincoenta ou
cem. O tecido"exclusivo" foi
c icommcndadoa
uma fabrica de
Lyon, que não
fornece peças dc
menos dc trezen-
tos metros. Um
met ro dc bom
tecido custava
antes da guerra
60 irar cos ; hoje
vale 200 a 250.
Se o vestido não
tem exito, ven-
clem-se 20 me-
tros e os outros
ficpm cm casa.

Poucos m?zcs
clepois uma cli-
ente observa com
desdém :

— Isto e
uma fazenda do
anno passado.

Pois ha. ra
rua de Ia Paix,
casas que lar.-
çam até setecentos modelos novos por anr.o;

Tão caprichosa como a própria moda e
i lei secreta, que determina o exito d'esta ou
d'aquclla novidade.

Outra mudança apoz a guerra. Até 1914 havia
oito ou dez elegartes, actrizes ou senhoras da alta
sociedade, que eram as soberanas incontestadas do
bom gosto. Arbitravam as elegâncias, as outras se-
guiam-as. Este regimem tende cada vez mais a des-
apparecer, pois aTé a esse terreno chega a maré re-
veladora da democracia. E, agora, os grandes cos-
tureiros tem que contar com o publico.

Essa situação obrigou-os a lançar seus modelos
nos prados de corridas, nos theatros. . . "Mas esse
recurso dc publicidade, tem o inconveniente de expor
á contraíacçío c copia dos concorrentes.

A única defesa é elevar os preços.; porem isso
°s lança em face de outro perigo pois reduz a íreguezia.

Co-ta-se que ha poucos mezes, cm Paris, a_Prlj7~
ceza dc Mettzrnich, presidiado uma conmissao de
senhoras, que organisav.- m uma festa de caridade,
^ve a idéia de organisar uma lista das casas em
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Manequins esperando a cliamada. que podiam encommen-
dar os vestidos. Citou

duas ou trez casas. Uma amiga indicou outra,
— Não — declarou severamente a princeza. —

N20 podemos ir mais a essa casa. Está fazendo ves-
tidos baratos. ."Baratos"... isso é de mil a mil e quinhentos
francos. 'A z

De resto ha ainda outros problemas. A íreguezia
russa, que era das mais importantes, desappareceu ;
a da Rumania, da Áustria, da Hungria e des Bai-
kans não pode comprar em conseqüência da q leda
de seus câmbios. Somente a Hespanha, a Inglaterra
e os Estados Unidos desenvolveram suas compras,
graças á alta da peseta, do dollar e da libra. E a
freguezia brasileira e argentina resiste corajosamente
a todos os preços. *¦

Mas vejamos as condições do trabalho nessa
industria tsò delicada.

Do grande salão de exhibiçao dos modelos, e
bastante que se entreabra uma cortina e vê-se na
saía ao lado, como num camarim de theatro, os ma-

11
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nequins, òu^s^, \estem ou ?c
pintam. K/fàs. a- casa é cncrme
Tem escriptorios, contabiliaa-
de. ateliers, ciepositos. . . Uma
população feminina e turbulc

Sn!a das aprendizes cm umn^gránde
essa da rua de Ia Paix.

ta ahi vive. Uma

um mais de um quarto de hora.
Em negócios é preciso ser bre-•oc ,.• , • , , - ., .,-•>¦ - ve. O outro segredo da prosperidade commercial écasa desta, -vende oito a dez m.l vestidos por an- o uso dos graphicos. Examino-os todos os dias obser-no. Imagme-s^ o que isso representa de variados vando a curva das encommendas, das entregas, dasserviços. .. .... despezis, das entradas de dinheiro... a curva daA ceHula-wgan.ca e o atecr. qiic tem uma voga de cada gênero de vestido, da venda cm cadacerta autonomia sob uma di-

recçào responsável. Ha casas
com dez ou quinze ateliers,
sem esoecialisaçào, salvo para
os tailleurs e manteaux. Cada
atelier tem seus annexos. Esta
sala é das aprendizes ; esta
outra é a do registro de en-
commendas e corresponden-
cia, aquella a das desenhistas.
Algumas casas têm restau-
rante para o pessoal, que, pervezes, vai a 600 eu 700 crea-
turas.

Isso n?o é tudo. H i ainda
os depósitos, almoxarifado,
contabilidade, caixa, expedi-
çTo, cobrança...

Como se vê, n5o deve ser
íacil dirigir uma empreza d'es-
tas. O che'e de uma d'ellas
dizia ultimamente a um jor-nalista :

-;.-— Foi nos Estados Uni-
dós oue apre idi; e sabe c m
quem ? Cem um construetor
de automóveis. o famoso
Ford. Admira-se ? Nao com-
prehende que eu pudesse
aprender a íazer vestidos com
um- homem, que faz cami-
nhees ? O que aprendi com
e\\e foi o methodo ccmmer-
ciai, que se applica a qual-
quer gênero de negocio. Che-
go a meu escriptorio, todos
os dias, ás 8 J^ da manha.
Recebo os chefes de serviço
um a um e não reservo a cada
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paiz estrangeiro, comparo-os
cem as dos annos preceden-
tes. A's dez e meia meus se-
cretarios communicam-mc a
correspondercia. Depois ter.ho
que ler os jornaes írancezes,
inglezes c norte-americanos.
As noticias que mais me inte-
ressí m são as de cambio e de
mundanas. Se a libra e o dol-
lar estão em alta, eu apresso a
cobrança resses paizes. Quan-to Cs freguezas tenho sobre
ellas um systhcma de fichas
miruciosas com lettras, quetem varias sigriíicaçõcs como:"Paga á vista". "Precisa de
ser procurada varias vezes"."Dirigir-se 

ao marido"... E
meu serviço de informações ?
Apparece-me aqui uma senho-
ra norte-americana. Diz seu
nome c o hctel em que se
installou. E' preciso que ei
immediatsme-.te saiba quemella é, se tem meios para
pagar. ..

Nestes últimos dez annos
accumulci em minhas fichas
70 mil nomes de senhoras de
França e da estrangeiro. . .

Quem vê passar uma se-
rhora bem vestida não avalia
He certo quanto trabalho n^s
dá fazel-a elesante."

A creação — Compondo um modelo novo sobre d
próprio corpo do manequim.

A socabilidade é
de nos livrarmos de
mos

o prazer
nós mes-



A ILHA MAIOR DO MUNDO

Qual é a ilha maior do globo,
prescindindo ód Austrália, con-
siderada por muitos geogr
phòs como um continente1
E' Bon éa ou N-^-a Gui-
né ? l"lci pouco, dirimiu-
se a questão a íàVcr
da segunda.

Certos cálculos
pianimétricos clíc-
ctuados no ia mo-
so cstabclccimcr-
togcographicoc'e
justas Pcrthcs.
de GotHa, da-
vau a Bon eu
a preeminen-
cia s o b r e
Nova Gui-
né, a 11 r i-
hn i ndo-se
a esta uma
SLiperíicie
d c u m
pouco
m ais dc
71 mi-
lhõcs de
h e e t a -
res. c

Maa que
côrca dc
75 mi-
lhõcs.
Porem,
out ros
ca 1 eu-
los mais
recen-
tes, pia-
nimetri-
cos, tam
bem e
feitos no
mesmo
estabcle-
cimento,
deram re-
saltado
inteira-
mente di-
v^rso. Bor-
néu só tem
73.390.000
hectares, ao
passo auc a
çuperíicie da
Nova Guine
a s c e n ç\ c a
7 8.536/200,

Esta suprema-
cia inesperada da
Ilha dos Papuas
provêm de que a
península do Sueste
tem muita maior ex
tensão do que se julgi-va e de que a ilha em
ciuest~o é mais laraqa do
que o que estava indicado
nos mappas.
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Aam parque, próximo de S. Fran-
cisco da Califórnia, chamado Goldcn Gatc
Park ( Parque da Porta de Ouro ), existe
erguida uma grande cruz de pedra, que
commcmora o primeiro officio religioso,
Zebrado nos Estados Unidos, em 1570.

A VIDA EM UM TREM
Este é o titulo de um livro mui-

to bemeseripto pelo Sr. Henty
Desmarest, onde se encontra

muita cousa interessante
acerca de certos objectos,

que hoje pouco nos im-
portem, mas fizeram

>d a fortuna de seus in-
ventores.
Cita, por exemplo,

im objecto sem ne-
nhurría utilidade
pratica e que no
emtanto trouxe
uma fortuna a
seu inventor:
é o patim de

rodes, cujo
êxito foi es-
pa ntoso.
Har ney
Kem n a y,
o criador
desses
p a t ins
ganhou
com isso
uns do-
ze mi-
Ihde s
defran
cos,
( se is
m i l
con-
tos.
O in-
vento r
do ai-
fine te
de se-
guran-
ça que,
seg u n-
do pa-
rece,en-
controu
seu mo-
de Io num

quadro de
Pompeia.

teve a idéia
genial de

tirar para
isso p st tente

de invenção,
ganhando fa-

cilmente uns
seiscentos mi-

lhe es de fran-
cos.

Q em poderia
suppor que se

conseguisse fazer
duzentos e cincoen-

ia e poucos contos,
cm alguns annos, com

uma bola presa por um
eisistico e conseguir uma

renda de seis milhões de
francos annuaes com pecas

m talhcas para os saltos dos
sapatos ?

A esposa de um "clerygman" da
Afica do Sul conseguiu algumas ren-

das, inventendo o ferro para frisar, em-
ARTE PHOTOGRAPH1CA quanto seu marido se oecupava—nas horas

de descanso—cmaperfeuocr o collete femi-
Madrugada feliz—Pose de ^.^ /^ rolha com borracha para as garra-mÍSSTh"-?re dèmBoston fasde cerveje, trouxe muitos milhões de lucro.
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A DEVOÇÃO DOS PESCADORES

Apezar da devoção a S. Pedro, grande padroeiro
dos pescadores, a S. Miguel e a outros grandes san-
tos do paraizo. apezar da benção do barco, das pra-
ticas religiosas a bordo, dos cânticos á Virgem, do
Te-Deum no regresso, os pescadores de todos os pai-
zcs christãos não parecem ter fé muito profunda c
é a superstição, a feitiçaria ou então a encontros
felizes ou desgraçados, que attribuem sua tôi ou
má íortu. a. muito mais do que a uma prece atten-
d ida ou não ouvida.

Os escossezes. por exemplo, quando partem
para a pesca, temem a presença de ürn padre ; o
homem de trajo preto presagia desgraça. Os pes-
cadores napolitanos fazem melhor ainda ; se os sur-
prehe ide a calma-
ria, impedindo-lhes
a partida, aceusam
d'essa contrariedade
seus santos, aos
quaes tratam com
d e s i n v o 1 t u r a
não vista e dilficil
de se lhe encontrar
outra egual. Pegam
no barrete e, ten-
do-o aberto, segu-
ram-o com uma das
mãos, gritando: San
Antônio di Padua,
venite qui ! ( Santo
Antônio de Padua,
venha cá ! ) e, com
a outra mão, íazem
o gesto de metter
uma cousa dentro
do barrete. Gritam,
fazendo os mesm s
gestos : San Genna-
ro, venite qui (S. Ja-
nuario, venha cá!).
Depois quando têm
chamado assim uma
dúzia, pelo menos,
dos santos mais ve-
nerados, fecham o
barrete, dando-lhe a
forma de uma espe-
cie de sacco e ba-
tem-lhe em cima,^
empregando toda a
força, com um pá-i
qualquer, na borda
do barco. Q.iando
têm sufficientemen-
te zurzido os santos
mettidos no barrete,
atiram com este ao
mar, exclamando :
Andate ai diavolo !
(Vão para o demo.*

nio !)

Alas alguns camponios apreciam mais a vida dede um animal do que a do próprio filho. Esse que queera dos taes. viu no acto do rapaz mais a perda da vacca
do que a scUação da filha. Levou aos tribunaes o ira-
bálhádor reclamando demnos e perdas.

O dr. A. de Neuville expõe cm 'La 
Revue",

de Paris diíícrentes meios para prolongar a vida eentre outros os empregados pelo norte-americano
Flctchcr, o fundador da doutrina que teve seu nome.
b' a theoria do íletcherismo.

Partindo do principio do que o que alimenta
o corpo não é nem a quantidade nem a qualidade do
alimento, mas a bôi condição da digestão, chejou
a conclusão de que tudo depende de uma cor.tracção
previa, a mastigação c formulou este axioma : "Para
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Mapavilhas da naturrza em nossa tfrra —Uma figueira com dous tmncos, que serve de porta ao cemitério de Lomba Grande ^Rio Grande do Sul"

CORAÇÃO DE PAI

Uma joven campo-
nia de Bazoche—pe-
quena aldeia do districto de Ram-Couillet (França)— chamada Gonvernon, de vinte e dous annos* de
edade, cruzava umi bella manhã um prado de seu paio Sr. Bressin, homem de posição regular e 4t) annos
de edade.

No prado havia algumas vaccas. Uma dfestas, ao
deparar com a linda rapariga, partiu sobre ella e estava
prestes a feril-a quando um operário, que passam ao
momento, saccou de um revolver, que por acaso levava
e atirando no animal, feriu-o nas patas dianteiras,
levando-o ao chão e salvando assim a moça.

Qualquer acreditaria que o joven, que de tal modo
sajpou uma vida, seria alvo de effusivas manifestações
por parte do pai da moça

so mastigar muito".
L£d'ahi promulgou

os cinco mandamen-
tos seguintes:

1.° Esperar o ap-
fetite.

2.° Consultar o
appctitc na eleição
dos alimentos.

3.° Mastigar o ali-
mento, de maneira a
tirar todo o elemen-
to nutritivo e deixar
que o bolo alimen-
ticio baixe por si
mesmo.

4.° Consa grar á
comida todo o tem-
po de que careça,
nunca apre ssar-se,
recordar-se sempre
de que está comen-
do c oecupar-se sys-
tematicamente^com
esta operação, não
admittindo durante
ella interrupção ai-
guma.

5.° Persuadir-se de
que toda a refeição
é um acto decisivo
da vida c rcalizal-a
de maneira que in-
variável e totalmen-
te responda a esse
objecto.

O mesmo Fletcher
observe u seus dog-
mas com grande pón-
tualidade.Como con-
seqüência, dentro de
poucas semanas foi
transformado. Como
se houvesse desço-
berto a fonte da ju-
ventude, em pouco
rejuvenesceu e ad-
qui riu toda a louça-
nia, seu porte adel-

gou-sc, perdeu bas-
L mie Ural Passando a Pesar 80 kilos ao envezde 1U3. Simultaneamente com o vigor physico veiuo vigor intellectual. O cansaço, que antes o acab.ru-nhava, quando muito gordo, desappareccu. sentiuurna vontade irresistível de movimertar-se. Des-cobriu que ja nao era o mesmo homem, que suas for-
ças lhe davam saúde e juventude e que ao mesmotempo seu cérebro se illuminava.

I Como conseqüência ainda de seu methodonao condemna regimen algum, desde que a masti-
gaçao seja bem feita, de maneira a se poder extrahirtoda a parte alimentícia.

Toca pois a mastigar. . . esse é o elixir da longavida, a pedra philosophal, a fonte de Juventa!
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ÍbVV*- ' '" ''¦^•Srrjfl-^1 ^bTX ¦ Bk ^fl fl^QJg^flj |P^P^fl
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O THESOURO — Desenho de Mand Tonsey Fengel.

CAMELIAS PREMIADAS
Em 1876 houve no Porto uma exposição de ílôrcs

na qual se constituiu um jury para escolher vinte
variedades de camelias ,as mais notáveis por sua
forma c colorido. O jury compunha-se de quinze
Pcs'ôis, tidas como particularmente idôneas na ma-
teria. Por 14 votos concedeu-se a primeira cathegona
; variedade chamada A Paz ; por 12. a Mathotiana.
a Bella iTArdiglioni e á Comte de Tholl ; por 11, -a

fimbriata alba, á archiduquèza Augusta e á Reine'des 
beautés ; por 10 á condessa Lavinia Maggi ;

por 8, á countess of Orkney e á cup of beauty ; por 7,
á Rothschildiana e á Bella portuense ; por 6, á mães-
tosa e á do proíessor Philippo Parlatori ; e por 5, á
Ernesto Visconti, a feat's perfection. á spineo var, á
ro^ea, á carnea, á varie gata superba, e á Pizzio segundo.

Escusado será dizer, que até as mais Ínfimas
d'estas ermelias eram dignas de adornar o busto de
Margarida Gautier.

s. x
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NO HAREM. — Desenho de Vtcfor Ec/iea

Doutor quanto lastimo tel-o incommodado.
fazer o-o vir de tão longe.

Vão se preoecupe. . . Tenho que visitar seu
visin o e com uma cacetada mato dous coelhos.

Um projecto de lei, que acaba de ser apresentado ao
Congresso norte-americano, estipula que todos os recém-
nascidos d verão estampar suas impressões digitaes no
acto de registro de nascimento.
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Antes no bailh. Quadro de Cyprien Brulet.



II Pernambuco revolucionário
Por ESCRAGNOLLE D0R1A

Prnambuco, 
desde o mais remoto de nossa his-

loria, nova de quatro séculos, foi terra de pebja.
Esta come a no principio do século XVI com

a repulsa dos francezes, cm busca e no commercio de
bcü brasil, com as expedições guarda-costas; prosegue
contra o gentio na capitania doada a Duarte Coelho ;
no rechassar dos corsários Lancaster e Venner ; arde
nas invasões holhindezas ; arraza os Palmares, vinca
nacionalismo na guerra dos Mascates, liberalismo na
revolução de 1817, separatismo na de 1824 e jacobinismo
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Liberdade, soltando o grito festivo — Viva a Confe-
de ração do Equador.*

Vencida esta, Pernambuco rem por isso deixou
de ser terra de j.e'eja e Ivantes militares, em 1829 e
1831 a Abrilcdà em 1832, ainda de caracter militar,
cubanagem, de fcco em Pcnellas de Miranda, a Praia
em 1848, os quebra-k.los em 1874.

O espirito e as ac;ces de Pernambuco revolucio-
nario estão patentes no volume sahido em 1853
dos prelos recifenses de Lemos e Silva, cem o
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I
A bandeira republicana de 1817.

na ultima guerra civil do Império, a Praieira.
Pernambuco nvolucicncrio fica sobretudo

indicado na Historia por tiez datas, todas do
século XIX, 1817, 1824, 1848, a segunda das

quaes, em primeiro centenário, foi eommemorada no
corrente anno.

Desde 1710, principalmente, estiveram em prescn;a
na capitania e depois na província pernambucana.
dous partidos adversários, o dos nacionaes e o dos lusi-
tanos, A rivalidade persistiu mesmo <xtincta a guerra
dos Mascates,, em rescaldo pedindo renovar de in-
cendio.

Resurgiu o fogo, em 1817, ao brilhar de espadas
de officiaes br a-
sileiròs e por-
tuguezès ; L van-
t o u - s e, em
1824, no mani-

festo de 2 de Ju-
lho, denunciando
D. Pedro I como
traidor, nu de
recolonisação do
paiz, convidadas
as provi nc ias
nortistas á deso-
bediencia ao go-verno sulista e
imperial. Unil-
as-hia para o fu-(ura a Confe de-
ração do Equa-
dor, assim pro-d amada : *Bra-
sileiròs-, peque-nas considera-
Ções só devem
estorvar peque-nas almas ; omomento é este,
salvemos a hon-
ra. a Pátria e a

A bandeira da Con federação do Equador.

titulo de "Os Marty.es Pernambucanos Victimas Da
Liberdade Nas Duas Rtvoluçces Ensaiadas Em 1710
e 1817."

No tomo de quasi seiscentas paginas, o autor dfellc,
o luso-pernembucano padre Joaquim Dias Martins,
declarando-se "cbservedor por 40 annos", dedica a
obra "aos pernambucanos illuslres cm toda a virtude*'.
Exalta-os cemo escravos na Religião e livres na Po-
litica, mansos na Paz e indomáveis na Guerra, leaes
na Amizade e briosos na Desconfiança; parcos na
Economia e pródigos na Generosidade, sensíveis na
Injuria e moderados na Vingança, pingues na Abun-
dencia e soffredores na Miséria. "Accrescenta ainda
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Praça 15 de Novembro e Theatro de Santa Izibel, em Recife.
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louvores ao proclamal-o os "virtuo
sissimos na Paz, na Guerra, na
Ordem e na Anarchia". Não
se pode pedir mais á cclmi-
ração e a sua melhor forma
o panegyrico.

Nos movimentos cm
favor da liberdade os
sacrifícios dos peque-
nos. dos humildes, os
obscuros são os mais
me ri to ri os. Empe-
nheam-se na luta pa-
ra marrer, habituaelos
nella para viver. As
recompensas, cm ge-
rai. passam longe ele
táès herces. Quem no
tapo da escada se lem-
bra do auxilio dos de-
graus ?

Os pequenos, os
h um iIdes, os obscuros
empenharam nas revo-
lueces capital único e a
vida. Como o sábio grego
trazem em si mesmo todos
os bens e sepultam-se sem
discussão de herdeiros.

Pernambuco' r.volu-
cionario 'saçrifiecu eate-
dces, perdas calculadas de
gierra 

'dos. Mascates. Em 1710
a nobreza'pernambucana, min-
tendo quasi vinte ymil home-ny. em armas, por espaço
de um trímejtre, despendeu cincòehta contos. Outros
cincoenta lhe custou a
inutilisa-eão de sofras
e lavouras. Os mascates
ou estrangeiros, só

20 para vingar um pelou-
rinho no Recife, tira-
ram elo mealheiro vin-
te e cinco contos e
seiscentos mil íêis.

Gastar dinheiro é,
na guerra, segundo o
conceito de Frederico
II, ter bons nervos.

O de sap pareci-
mento ele cerca ele oito^
ventas vidas, o prejuízo
de duzentos e cincoentex
e tr z contos e seiscen-
tos mil % réis, somma
vultuosa cm 1710, tcl
o balance) da\ luta dos
Mascates, fechado pela
Historia cuja escriptu-
ração humana só se
encerrará no dia de
Juízo Final.

A nvoluMo ! cie
1817 custou o sumi;,o
de cerca de .. duas mil
vidas, orçadas em mil
contos as* perdas dê
fazenda, b

Mas nos mov i -
mentqs ' rc vôlucionarios
pernambucanos, quan-
to. ardor;iequantas vir-
tu.des, qveyserie de ty-
pofydesinteressados ou
fdt^^çúlós f D'elles.
ta$be^<$órria a epocha
pretènte. :;: -•'

Sirva de exemplo
Joaquim Pires Ferrei-
ra, commerciante\ per-
natnbucano e opulento.

#0.v r^VCf^j, '*ti. fl — -^ —-a ]_)£__Mmw ' •»*\

sce ^y^€0 *^ % L

\"s armas actuaes do Estado de Pernambuco.

Como a todas as
desagradou a riòtici
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Theatro da Bôa Vista, no Recife.

reduzido á miwria sem queixu-my par lances imprevistos de
jortuna e por sociedade com-

merciai prejudicada f, !a
Rcvoluçcp Francez., c.

guerras subsequentes Ao
primeiro brado contra

a metrópole, deixou o
; retiro e a indigemia

em que jazia, "talvez
o único fallido, quetenha merecido a [m-
blica compaixão",
para atirar-se de
corpo e alma ás lu-
tas pela liberdade.
E embriagava-se len-

do e recitando versos
revalucionarios d'este

theor :
Susfnrad.t Liberdade

S ilvj, salve te soud.mios
Quendn filha dos céus
Reverentes te aderemos

Nós pretos, pardas e brancos
Çidaqãós. somos unidos.
A Pátria offerccemos
Mulheres, filhos q>.ieridos.
Nós, bravos PerrUinibucinos
kx^mplo dernes primeiros.
A's armas corramos todrs
V.lorosos Brasileiros.

nh:m os tigres do mundo,
Venh.im da buropa leões,
Temos v.ilorosos braços
Magn.mitru>s corações.

províncias d? no, tk, a Pernambuco
a da dissolução da Constituinte.

quànçiò tratava de cons-
lituir-se.

0 acto da dissolução
dispensara "manu mi-
litari" os constituintes
pernambucanos, mui-
tos dos quaes não te-
miram assento, substi-
tuidos pelos reapecti-
vos supplentes.

Nomeado presidente
da província Francisco
Paes Barreto, que mor-
reria marquei de Re-
cife, recusou-se a trans-
ferir-lhe poder Manoel
de Carvalho Paes de
Andrade, retirando-se
afinal Paes Barreto
para Burra Grande,
limite da província.

Annunc ia do, pelo
ele cr e to de 1 1 de Junho
de 1824, o a presto de
uma esquadra no Te-
jo. contra o Brasil.
Paes de Andrade pro-
clamou a Confederaçco
do Equador, combatida
pelo coronel Lima e
Silva, eie Barra Gran-
de ao Recife, onde en-
trou a 1 2 de Setembro,
interceptada a entrada
de Paes' de Andrade
na cidade pela van-
guarda de Lima. Im-
possibilitado de voltar
ao R cife dirigiu-se
para bordo da corveta
ingleza "Tiucesd'\ on-
de se salvou.

A' sub mi ssõo ele
Pernambuco seguiu-se
a das províncias, que
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Unham ouvido o
brado da revolta
e caminhado a
seu fim : Para-
lixba, Ceará e Rio
Grande do Norte,

Pouco antes,
0 Pedro l rece-
hera nos braços e
no coração mais
uma filha. Dona
Francisco, nasci-
da a 1 de Agosto
de 1824 e desti-
nada, em Maio de
\$\1, a esposa do
principe de Join-
ville e a nora de
Luiz Felippé.

Mais de dous
mzzes depois do
n -7.v c i m e n t o de
/). Francisco, a
20 di Outubro de
1824. um decreto
com instrucções
annexas autori-
szva o brigadeiro
Lima e Silva.
commandante do exercito cooperador da boa ordem em
Pernambuco, para conceder, no Imperial Nome. uma
medalha de distineçõo aos indivíduos do exercito pelos
relevantes serviços prestados á causa do Império e á
obediência a suas leis.

Conforme as instrucções subscriptas, como o de-
creio, pelo ministro da Guerra João Vieira de Carva-
lha, debois- marqúez de Lages, a medalha seria de ouro
paru iodos os indivíduos com ella agraciados, pendente
de fita metade na largura verde, metade amarella, posta
no lado direito do peito. lan\indo-a no pescoço os ge-
neraes nos dias de grande gala.

Cousa curiosa, outro decreto, da mesma data, 20
de Outubro de 1824. alterou o primeiro, dando a me-
dalha da Boa Ordem de ouro aos generaes. de prata aos
officiaes de alferes a coronel, de cobre aos inferiores,
aos cabos, aos soldados, aos cometas e tambores, pen-
dentes as medalhas de uma fita amarella orlada de
verde. Seria permittida. pelo novo decreto, a medalha
somente aos que houvessem marchado sobre o Recife, não
se consentindo o uso aos que hão livesseni segui.Io
por qualquer motivo, salvo doença por feridas recebidas
cm tu: ão contra os rebeldes.

0 segundo decreto de 20 de Outubro passou a
medalha do lado direito para o esquerdo do peito.
Aquellès agracia-
d 4-. que tivessem
estado reunidos
em todo o tempo
fi' Barra (jran-
dc. iyi.irehj.ndo de-
pois sobre o Re-
c'7-4 receberiam,
par a collocal-a
sobre a medalha,
úm ! fivela abra-
Cindo a fita e
nella o dístico —
Constância.

Fe l izm è nte
diz o generalAbreu e Lima —

0 inslineto e
fonra dos l
leiros fe.
e quasi
0s deus decretos
l'Uc só um momento de exalta
fQ0 Poderia dic
Ur.

Um aspecto da praça da Independência, no Recife, durante as festas de 7 de Setembro de 1922.

Todo o mundo — continua Abreu e Lima — sabe
que os louros das guerras civis são coroas de cypreste
e que não ha nenhuma gloria em seus resultados

As guerras civis são enfermidades do corpo político,
e depois do restabelecimento da paz, dá-se graças a
Deus, de quem divia dar todo o bem das sociedades
humanas, mas ainda ninguém se lembrou de collccar
uma medalha de distincçco sobre o pino de um peti-
bulo. uniço tropréu, que ficou d*essa luta sanguino-
lenta. ilOs Pernambucanos—prosegue Abreu e Lima —
que quasi sós se baterem durante.seis mezes, uns centra
os outros, têm muito brio e muito pundonor para se es-
quecerim que rivclisqrcm todos em valor, mas que ne-
nhum foi cobarde, ainda que illudido".

Desde a guerra dos Mascates, Pernambuco é revo-
lucionario, declarada ou veladamente, de 1710 a 1848.
Na questão religiosa, no ministério Rio Branco, a ve-
hemencia das paixões provou que qucmsch? aos seus
não degenera.

Em 1710 começou, sem desrespeito á autoridade
rec.1, o que Abreu e Lima chamou com felicidade 

"c

vertigem do' pcrtido,f.
D'essa vertigem tornada chronica é exemplo, no

século XVIII, na rivalidade entre o Recife estrengei-
rado e Olinda nacionalisada, Leonardo Bezerra, pin-

a
?rasi-

esquecer
revogar
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A estação da Estrada de Ferro Central de Pernambuco, na cidade do Recife
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tado como homem de temperamento forte e contumaz, menos viva cm nossos cnnaes. E ainda ácóUsam a
preso durante treze annos e a{oz tão largo cárcere tor- nossa historia de monotonia e insipidez. Saibcmol-a
nado ao Brasil, mas sem licença de residir cm Per- primeiro, increfsemos depois, hora que não chegam :§
nambuco, terra natal.. a estudarmos.

Morou na Bahia, perto dos ares nativos, Ec.CRagnolle Doria.
porem mais de um decennio de prisão não

doconseguira extinguir-lhe "a vertigem
partido".

Da Bahia escrevia aos parentes,
pedindo-lhes que não cortassem um
só quiriá das mattas, tratando de
poupa'-os para em tempo opportu-
no quebrarem-se nas costas dos
estrang Hros". f*» **

Ainda era "vertigem de par-
tido'* a exaltação, também cm
1719, também na guerra dos
Mascates, do conego Nicolcu
Paes Sarmento, segundo Agrip-
pino Grieco, "typo estranho,
orador fogoso, flagello dos rei-
nées e inimigo, que não esquecia,
escripturando os seus rancores e
as suas vinganças com o rigor de
guarda-livros ás voltas com o deve
e haver. Mesmo extineta a luta,
Paes Sarmento costumszva levantar-
se ao luzir da alvorada e, do alto da
collina de Olinda, amaldiçoar os mas-
cates e a villa de Recife.**"Havia nisso, na exaltação do cone-
go Sarmento um nativismo
selvagem e um ardor fi
netico só comparável
ao e'o; curas, que ex-
citavam os chcuins
á rebeldia contra
os hostes da Fran-
ça republicana ;
mas o certo é
que, parecendo
errar, tempera-
mentos exces-
sivos como es-
ses acabavam
acceit a n do
pelo ódio, por
um ódio, que
só o amor des-
compassado á
sua terra oppri-
mida explica em
taes discípulos de
Christo ou do Po
bresinho de Assi

Assim, alem de
século. Pernambuco re-
volucionario foi man-
cha de fogo mais ou
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O pceta Natividadc
Saldanha.

O PROBLEMA DA EMIGRAÇ/vO
Ccmo se sabe, a nova lei nórlte-ame-

rica na de imm g a^ão cteou wn
conflicto entre os Estados Unidos

e o Japão. A questão não é me-
nos delicada no que se relaciona
á Itália.
O numero de italianos, que. en-
nuilmente, dejembarca nos Es-
todos Unidos é considerável Em
1913, 550.000 a'entre elles par-
tiram para o novo mundo, sen-
do 407.000 para os Estados
Unidos e o Canadá.

Em 1921, uma lei yankee redu-
ziu o contingente dos immigran-

tes de cada paiz, fixando-o cm
3 % da cifra de seus nacionces já

estabelecidos nos Estados Unidos. A
Itália só tinha direito, pois, por sua

parte, a 42.075 immigrantes por anno.
Houve alguns protestes, mas este total

ainda era ceceit vel. A nova legislação,
porem, reduz o contingente italiano a

5.000 immigrantes sobre
o conjuneto dos 134.2C)9

a que as portas da
nação serão abertas

annualmente e isso
veiu crear serias
preoccupacces ao
governo da Ita-
lia.
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José Luiz de Men-
donçi.

Domingos José
Martins.

A e periencia
éurm c^sinhq
pr bre e m>
de ta cns-
tru'dí cem as
ruina:> d^ pa-
lacia de curo

e de m rm re
rnde vi vir m as

nessas illüdpej.

Não e.crev^s nun-
ca senão o que pude-

res assignar; nã^ f çras
nunca senã^ o que pu-
deres d;zer.

COMO E' FÁCIL
SABER TUDO ECONOMIA DOMESTICA PEQUENA ENCYCLO-

PFn«A PO! Ul AR

Para saber se o linho é m'sturado com algodão — Basta
deixar cahir uma gotta de tinta sobre o pedaça, que se quer expe-
rimentar. Se a gotta dc tinta se estende em duas direcções opps-
tas, o linho contem algodão. Se peb contraria, a mancha se es-
palha em todas as direcções, o linho é puro.

Sc o panno contiver muita gamma é necessário laval-o antes
de fazer a experiência.

Limpeza dos colletes brancos — Os cslletes brances de
seda ou de algodão, amarellad.^s pelo uso ou manchados pela trans-
piração, recuperam sua brancura com uma immersão em água
adiecionada de água oxygenada e de algumas gattas de amoníaco.

A api-licação de água oxygenada pede ser parcial quando só
é necessarÍD tirar manchas de transpiração num ponto deter-
minado.

Os ovos — Os ovos representam o alimento a!buminoso mais
perfeito. Elles contêm partes eguaes de substancia azotada (clara)
e de substancia gordurosa (gemma), ou seja pouco mais ou menos
12% de cada. .

Esta composição faz d'elles o melhor de nossos alimentos re-

constituintes e explica a esc ">lha que se faz d'» Tes desde os tempos
mais remotas para alimentação d~s doentes. Em peso egual vemos
que o ovo p >ssue um vabr nutritivo superior á melh~r das carne,
mas ainda tem a vantagem de supoortar mais facilmente a seçã ~>
dos suecos digestivos gasT -intestinaes.

Do ponto de vista culinari \ o ovo se presta a todas as com-
binaçoes e pode misturar-se a tod s os aliment:s.

Sob que forma é elle mais digerivel ? A experiência pratica
nrs mostra que o ovo fresco, batido com um pouco de assucar,
é o que soffre mais facilmente a digestão estomical.

Em seguida virá o ovo aquecida em água (ovo quente) 3
minutes, depois o ovo escaldad > (ou quebrado dentro dágua
fervendo), depds o ovo cozido, com a c :ndição de ser pcad? m'J"
dinho (ou esmagado com o garf)).

Ov:s est?lad.s ou om.lettcs, (co inhad s na gordura), cons-
titiem um b:>m alimenta, mas de digestão mais longa. Thec rias
tão m dornas como ridículas quizeram fazer crer que a clara do
ovo continha microbi:s nocivos ao homem e que era preciso abs-
terem-se d'ella na alimentação das creanças e dos doentes. São
erros seientifices des theorices de gabinete, cujas descobertas
têm sido mais nocivas do que úteis á verdadeira hygier-.e.
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AS MARAVILHAS DA ARCHITECTURA INDIANA - fntenor do templo de U-lwarra,  __

25 BODAS DE OURO CELEBRADAS EM UM SO DIA EM
UMA ALDEIA

Caso único, nos anraes da Bélgica e talvez do
resto do mundo No dia 29 de Maio ultimo, dia aa
Ascen;ã), foram íesteiadas em Nivelles, pequena
fjdeia da Walloiia Superior 25 bodas de ouro
yni enorme programma de recepç/^s oiiiciaes 101

elaborado e cumprido por essa occasãD. E i ãò era

para meaos !. . ¦

Segundo a lei ingleza, a esposa de um delinqüente
tem perante a lei, o direito de fazer tudo quanto possa
( excepto commetter outro delicto ) para salvar seu
rr.a'ido quando elle tiver comettido algum delicto.

. ,;.v.,;:4
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O TUNNEL
DO MONTE

BRANCO

Termi na-
ram já os es-
tudos do pro-
jectado tun-
nc! sob o
Monte Bran-
co. A nova
linha deixará
a actual de
B e 11 c g a rdc-
Chamonix cm
Oyx c, d'ahi,
¦seguirá pela
margem es-
querda do
Arve, passar;-
do por Saint-
Germiin c
chega ido a aldeia
de Les Houches, si-
tua da ro valle de
Chamotíx. Neste tra-
jecto ha sete tur.mis,
des quaes o menor
mede u-s 600 metros ;
ha égua 1 mente seis
pontes. Em Le: Hou-
ches terá 4nicio o tun-
nel principal a uma
altura de 1.118 me-
tres, passando sob a
geleira de Bosson, o
Mor*te Branco e o
Monte Çhetií, termi-
na ido mais em cima,
nos arredores de Cour-
mayeur; a uma altura
de 1. T 3 0 met ros. D 'es-
te ponto a linha segui-
rá o valle de Dora,
tr£jecto este cm quehaverá outros . seis
turineis e sete pontes,
terminando em Aosta,
onde se c o n s t ru i rá
uma estação interna-
cional. De Beliegarde
a'Aosta a linha terá
a exte-sã.) de 225 ki-
lometros.

O fumei de Monte
Branco terá 14 kilo-
metros e meio e sua
construcção gastarácerca de cinco annos.

o 03-3
U

OS AUTO-CAMI-
: NHÕÊSNAS

LONGAS VIAGENS

Nos Estados Unidos
foram estabelecidas va-
rias emprezas de autr-
caminhões, que perco ¦-
rem immensas dislan-
cias.

Ha poucas semanas,
um d'esses caminhões
emprehendia a viagem
atravez dos Estados
Unidos, sahindo de
Los Angeles (Califor-
nia) completamente
carregado e chegou a
New- York tendo venci-
do a distancia de 3.100
kilometros, que sepc-

'vP?V yRpr^Art^ I Vi-o li >•' • .•ivKflflflfljfliflflW y «_•
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de

s e

ram tes/^x-í rfoútf pontos em oitenta e sete horas e meia
marcha, o que dá a media de 3 5 kilometros por hora

Contando as paradas necessárias para o descanso Jocondüctor e seu ajudanh>\
viagem' l vou doze dia
quatorze horas.

Esta viigem fez-se pelaestrada de Santa Fé até acidade de Kansas. seguindo
depois pela de Lincoln. A
jornada melhor foi de 6/ 5
kilometros. cobertos em de-
zesete horas, entre Novo
México e Arizona.

Os 150 kilometros de
Philadelphia a New-York
foram percorridos em trez
horas.

O motor d'esses auto-cc-
minhòes tem capacidade
suf/iciente para uma velo-
cidade máxima de 70 a 80

kilometros por
hora.

O homem ad-
quire seu peso
máximo aos que-
renta annos c co-
meça a perdei- >
de maneira se1"si-
ve! aos sessenta.

A mulher tem
seu; peso max m >
aos ei ncoenta.
Em cguaIdade de
estatura, a mu-
lher pesa uin
pouco menos do
guc o homem.
Na velhice, o ho-
mem e a mulher
perdem de ò a 7
ki logram mas ce
seu peso c ate 7
centímetros de
altura.

TRAVA-UNGUAS

Dizer vinte ve-
zes seguidas, de-
pressa é sem nun-
ca se etiganar. o
seguinte eslribi-
lhoí: • • . x
e * Quem dá pão
a cão alheio, per-
de a pão e perde
o cão. »

Não ha nada
mais desconsola-
dor para o ho-
mem do que o
juizo que d'eHc

mesmo í o r-
mou o seu cre-
cdor !

Diz o versi-
culo ò, do ca-
pitulo VI, do
Gênesis :"E arrepev
deu-se Jeho-
vah de ter íci-
to o homem
na terra e pe-
sou-!he em seu
coração".
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As sacerdotizas de Terpsychore
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Graciosas~álumnas do Rnndolph Mocon Collcge. no bailado da "Chuva" com que commemoraram o encerramento das aulas em
Maio ultimo.

r"_-  ¦'";' " _!L^Z12  '

B^ fli ' ^1 fl\

fl Ia Br Í2Ü ¦ 'V-vfl
¦W fl ^fl\ aÉflr'',K,**!M ABr
flf > »¦_* ^^rf- '*' ¦¦•J*fl Bl** "

B/ 44 ?4'i'l."rfiôffl PaV -.

^m -iCtí?» .-'''flkT'^
IAHHHHMaasaaa}' . ;m6f'.... ^^Bip

fl^fl flr fll flr - "Mt' °*<Ssh. - -;pwaa>
mÍB Bfl flL ' a a j^ffT' JB
iy|flfl P' Jami ' '.id^m
j*^ra flTBI -.ufl^rm. "UÍÇBI

flfl m^mW^M íditmmw^m^- *vÇ$ÈJiluVIdl I-'' l<B^w ,'jmmÊ¦^¦¦flflflf # ^Dlifl fl v 4*SB BL. Hfl- '*.jt*í; t,í»ilfll flfll'e&at» / . J-jMflflW' ' -)^Á*y3M

wmmES Ê V»./ - v^flflflflflflflflBfl '¦¦'*-È*- r wÊÊmmW^, .:,±lmm mwt-«rw / i^Llfll fl -<ÚK^^ <*mí fl?i

s>' í ^r^oi ', ^8 flí™^^ -i^üfl k^^V IMflBB fl^t'^^Mmm^^^mLt •* ^BBP^ , -^flflflflflflfl^^^ ^K^iBM^Bflflflflflflflflflflflflflu'fl L^jBtM. 
' ¦'^JÈÊDff^^ ¦ íjm flJfl B^fl Bi*'

J^' -a_^ ^^k. flflWr^*.. ~"^fl^'''v tyífÈ&mmmmr^^^ mm B;ifll Rt 'í-

^_^fl H^'~^i a.- jdfl] L^^EkJI dJ Rí4:tafl BBaV' «^t A ^1 Bi Bfl BBF **
ãja^^j ^B^ Iflfl flflr *^ ¦

Si 

^fl^^rJ l.'fl B> W Fl K^mK

s-flfl ^Bt' V^jHBj^i^^fl^^^B ^l15 ^*.'^^B^i^| ^^^

'i ,*^9 H^L."' flflF^B^P^I ww^wWrW^^-i^^jF '**'''^^''\ '
-\Ãmm flHfeàJ ¦ fl™^^(^^' ¦ ,'-av .^^ ' ;'"T'^T ™a- "m' flflf"JiÉr ,4fl fls- ^fl 4 «¦ i ks«J| Uf

flfl ¦-. flfl 
" ^^ W^B^^ • -¦ifÜíf''' 'ikàíJs

.*":™E • ^H fl fljf.W ¦ flj ¦¦

Miss Jane Engel, da "Midnight Frolic"

gREVEMENTTE vai ^r vendida cm leilão publico, em
Londres, a authentica espingarda de Robinson Lru-

*oé. ir úm vèih0 niósijmte de pedra, que traz, gravado
na culatra o nome de Abxandre Selkirk e a data ae
1/()I. Como se .vt7^, (o/ íoò.-e á« ai'(?n/ura.ç rfc ^"^n"

tY ^ Selkirk, que se baseou o famoso romance de uc-
niel de Fce
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Miss Leonora Hugucs. dansarina do "Fcllies", de New York
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rerta c trez minutos a percorrer 44.1«5
milhas, ou sejam 98 kilometros porhora.

A Great Western não alcançava,
com sua mais veloz locomotiva, me-
dia superior a 97,8 kilometros porhora, durante uma hora e quarenta cci^co minutos, em que devorava 107
milhas. Entre os noves trers d'esta ulti-
ma companhia figura um que não faz
parada alguma em um trajecto de 358
kilemetres !

O FALSO E O VERDADEIRO—O detective norte-americano Walter Delavan
teve a fantazia de sz disfarçar cm tigre afim de ver se um tigre verdadeiro se
illudiria com a similhança. De facto, como se vê pela photographia acima, tirada
no Jardim Zoológico de Niw York, a fera authzntica mos-
trou-se pelo menos curiosa e desejosa de farejar esse gigan-

teseo collega.

Um indivíduo entra correndo cm um
bar e

Dê-me um copo de aniz, rapieio '
Antes que venha a policia.

O indivíduo bebe c torna a dizer :Vamos, traga-me outro cálice, cn-
tes que chegue a policia.

O garcon serve-o e o proprietário do
bar pergunta ao indivíduo:Mas que tem a policia com isso ?Muita cousa. . . Eu não tenho di-
nheiro para pagar os dous copos quebebi.

A VELOCIDADE DOS TRENS, NA INGLA-
TERRA

O Great Wèstera Rtiway poz em circula-
ção em princípios do mez passado vários trens
extraordinariamente rápidos.

Um d'elles percorreu as 77,25 milhas, queseparam as est&ç5es de Swindon Paddington cm
setenta e cinco minutos, o
que eqüivale a uma veloci-
dade media de 99 kilometros
por hora.

Ainda no anno passadoo Grande Central poz em
circulação um trem, que per-corria 22 milhas e meia em
vinte e dous minutos e meio;
isto é 98,4 kilometros porhora.

O North Eastem lançou
outro trem, que levava qua-
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O PROBLEMA DO ESPAÇO
NO LAR

Uma larga cama, que, durante o dia, se
transforma em elegante mesa.

COMO E' FÁCIL
— SABER TUDO Grammatica Litteraria PEQUENA ENCYCLO-

PEDIA POPULAR

DICCIONARIO DE NOMES PRÓPRIOS
(SEGUNDO A HISTORIA E A LEGENDA)

Adhid-Ledin-Allah, 1 Io e ultimo califa fatimita do Egyptonascido em 1152, morto em 1171. Durante sua minoridade. desdeIlbU, ministros ambicicsos disputaram'o exercício do poder echamaram em seu auxilio os Syrios e os Francos. Saladino ceneralsyrio enviado por Nouredin, apr3veitou-se da situação para seapoderarda autoridade e fazer reconhecer Mosthadi, califa abbas-sida.de Bagadad. Pouco tempo depcis dessa revolução, Adhidmorna. '
. Adon (santo )— Arcebispo de Vienna em Dauphiné. nas-CldH>n°h?a^aiS n°- ann° 7"' mcrto em 874 Máu grado seucredito junto de varies papas e reis de França, continua semprehumilde, uricamente oecupado com os deveres do episcocado e oc^idodas lettras.Suaobra principal é uma Chronica Universal.E festejado em 6 de Dezembro.

Adonias, quarto filho de David, pretendeu a realeza quandoseu pai ainda vivia. Salomão, reconhecido por todo o reino deIsrael, mandou matal-o.
Adramelech, filho de S:nnacherib, rei da Assyria • assassi-nou seu pai, ao voltar de sua expedição contra Jerusalém e foiconstrangido per seu irmão Assarhadd n a se refugiar na Armênia— Adramelech — é também o nome de uma das duas divindades

cm honra das quaes cs habitantes de Sepharvim queimavam seusfilhes ; a outra divindade era Anamelech.
Adrasta, rei de Argos, acolheu Pclynki:», expulso de Thebas

p-^r seu irmão Eteoclo e emorehendeu para o restabelecer a guerrachamada dos Sete Chefes. Estes chefes exgcttaram seus esforços
ante Thebas, morreram todes com excepção de Adrasta e foram

vingados mais tarde por seus filhos, os Epígonos, que tomaram1 hebas e. a devastaram.
Adrasta, filho de Midas. rei de Phrygia, no anno 600, antesde Christo. Refugiou-se na corte de Creso, r:i da Lydia, d:p isda morte de seu irmão, que matara involuntariamente e este prin-cipe confnu-lhe a educação de seu filho Atys. Mas Adrasta emuma caçada de javalis, que devastavam a Mysia, teve ainda ainfelicidade de atravessar cem uma flexa o jovem príncipe. Deses-

perad:>, se bem que Creso o tivesse perdoado, matou-se sobre otúmulo de Atys.
Adrasta d'Aphrodisias (na Caria), phil:s?pho peripattti-ciano e mathematico distineto, de cujas obres só nes restam fra-

gmentes ; vivia no principio do século II de nossa era. Escreveuimportantes obras sobre astronomia. — Um cutro Adrasta, egual-mente philcsopho peripatet iciano, nascido em Philippe, cidade daMacedonia, floresceu de 360 a 317 antes de Christo. Escreveu um1 ratado sobre a Musica'", do qual só restam fragmentes citadospor Porphyro. -
Adrastéa ( Este nome significa o Inevitável ). Segundo asmais remotas tradicções, Adrastéa era filha de Melisso, rei deCreta, ou uma nympha d'essa ilha ; era encarregada de cuidar de

Júpiter creança. Mais tarde, seu nome foi associado ao de Ne-mesis e as duas divindades se confundiram. Personifica o que hade inevitável na Justiça.
. , Adriano, pintor hespanhol da ordem dos Carmelitas ; nas-cido em Cordoba, morto na mesma cidade em 1630. Só resta d elleum reduzido numero de quadros, entre os quaes cita-se o bello^ruÇificamento. Alumno de Pablo de Cespedes, penetrou-se doestylo da antigüidade e consagrou-se á pintura religiosa. Sempredescontente com suas obras, destruiu grande numero dellas. Amais celebre entre todas as que nos restam é uma Magdalena,conservada ainda hoje no palácio de Cordoba.



MIOS MORTE
ROMANCE

E. M. LAUMANN e
DE

PAUL BIGOT

AProvocar, a vontade, o
CALOR E O FRIO! O PROGRES-
SO MARAVILHOSO DA CHIMICA
PERMITTIRÁ ALGUM DIA A REA-
LISAÇAO D'ESTE SOXHO ? ElS
A HYPOTHESE E QUE SERVE DE
PONTO DE PARTIDA PARA ESTE
ROMANCE DE AVENTURAS, QUE
INTERESSA, DIVERTE E APA?-
XONA PELA INTRIGA MAIS CU-
RIOSAMENTE MOVIMENTADA.

outros
se ira-

!^\ULO 

EfCANDER, O
-* celebre repórter do

Mundo" chegou
Sorrio um louco á sala
dc redação do grande
jornal, onde semeou uma
espécie dc pânico e,
atravessande-a, subiu
ao gabinete do redactor-
cheíc. Empurrou a por-
ta sem se fazer anr.u -
ciar. — Que ha, Esca -
der1 —perguntou o chcíe.

O rapaz estava ra
verdade muito perturbado
para responder a essa ir.-
ter roga ção ; sem forças
para fallar, contentou-se com
depositar sobre a mesa do reda-
ctor-cheíc um pedaço de pa-
pel quadrado, dc tamanho re-
guiar, sobre o qual estavam
impressas em grandes lettras as
linhas seguintes :"A Associação dos Rcdji;-
raks não tendo, máu grado seu
aviso repetido trez vezs, recebido do governo a
quantia de 100 millõjs de francos por ella fixados,
provocou, a titulo de aviso, a primeira catetstrophe.
Neste momento, a Beauce está em chammJs.,,

Que querdizer isto^? — perguntou .o cheíe presidentedo Co-selhoT que, como sabe,'partiu brus-
cí mer te dc Paris, hortem, mas seu

birete recebeu-me. Como

sem causa apparente.
As chammas se desea-
volveram rapidamente,
sem se estender sobre
toda a planície, mas se-
guirdo uma zora ab-
solutamente rectilinia,
com a largura de cçm
metros c partindo de
um dos extremos para
attirgir em diagonal, o
canto opposto ; mais
tarde sómer.te o fogo

se ge;: era li sou."Pouco depois
cempos de trigo
cendiavam em uma exte^-
são dc vários hectares ; o

íogo ora progredia em lirha re-
cta ora desenhar do um triar-
guio. Isso íaz suppor que esses
incêndios não são obra do ac-
caso, posto que o fogo traça so-
bre o se 1) desenhos segundo
um plano preconcebido, obra
de uma intellige~cia humana".

O redacter cheíe ficou pe-batendo com os dedos na mesa.— Deve imaginar que, munido com essas iníor-
mações, dei imrmdiatamq-.te.um pulo ao Ministério
do Intericr. Não cosegui falíarao mi istro nem ao

sativo,

fitando seu collaborador com curiosidade. De onde
veiu este papel *

gum

Cahiu do ecu — disse Escander.
Provavelmente é um annuncio de

íilm cm series.
a!-

OS PRIMEIROS
INCÊNDIOS e

Nlo graceje. .. O caso
serio.

E\plique-se.
— Escute. Eu ia á Ctmira quando, pe-

los baulevards. pelas ruas, por toda a parte,
pia ando c cahindo ao chio, uma nuvem de
pequenos papeis eguaes a este se abite.i ;
michimalmente, ergui os olhDs, procurando
o avião, que os deixava cahir, p3rem nada
vi e rã) liguei maior importância a esta chu-
va por saber que isso se tornou a ultim i
palavra em publicidade. De resto, os trai-

antes pareciam tão pouco curiosos corro
algu s liam o papel c largavam-o. Co-

uma d'essas folhas — esta que ahi esta
ara pasmasse diante do nariz, apanhei-a
ar. E' claro, fiz como o senhor, julguei
nediatamente que í ;>sse um annu icio. No

env.aato urm phrase do presidente do Con-
ha voltou-me ao espirito, phrase anrnigua

j sentido me cs-
ira: "Sejamos
los, senhores —
c elle em seu

imo discurso —
m qode avaliar
perigos queameaçam ainda aFraiça?" A princi-

Pj • isso me pareceu uma
d raas manobras com as
Ruaes os ministros con-sondam sua posição ; mas, ao lado do texto, que

eu
m

ra i
ira

ca'
Cíi
u
di
ul
q-
OS

^^Ê SmL the:e de g

^V<LVr1>s^ ultl
fllBflfl^*^^^^^"*' Jm ^^.

¦fliflflflflflW? /

^^mw^^ -I Bflr ^^W_

^^^ * -*. ^^_k \ ^^B_Hb^b^^^^i, ^B

¦fl ^3^^^^^^^^^flBBflfl mm mW^^^^\^? BflflflB flfl ¦Bfe^ra

acabara de ler," a phrase torrara si guiar sigriíicaçao.
r sahp qUe nã0 gosto de que as cousas liquem

Desde que cheguei á Câmara, telephorei
ivas e soube que, com eííeito, assigralavím-sc

ndios na Bcáuce, mas não havia ainda detalhes
SOrvra o sinistro. Então, recordarde-me de que tir na
u™ amigo substituto em Chartres. telegraphci-Ihe e
tl que me respondeu : "Primeiramente irrempeu

cendioemum dos cantos da immersa planície,

sabe
obscuras
á H
ira.

um

regar os factos, entrou
immediatamente em confidencias
c eis o que me contou :"Ha oito dias, o presidente rc-
cebeu um primeiro 

"aviso", mais
no menos concebido nos termos
d'este que aqui está ; depois um
sceurdo, cmíim um terceiro, este

mo ornado, ao alto,
com dous triângulos,
um com a ponta pa-
ra baixo e azul, ou-
tro com a ponta pa-
ra cima c vermelho.
Acreditaram que f os-
se obra de um louco.
Mas logo sobrevie-
ram os incêndios.
Um inquérito foi
aberto e o Governo
tomou as medidas
necessárias, que, se-
gundo affirma o oi-
ficai de gabinete, se-
rão sufficientes para
evitar a repetição de
taes factos.

OS DOUS TRIAN-
6UL0S

:—Mas os traçados
seguidos pelo fogo ?

— Ora ! Devemos
acreditar no que di-
zem os camporc-

zes ? Porque não admittir que o logo tenha
seguido a direcção do vento, muito simplesmente ?
as irregulares figuras desenhadas pelo incêndio n?o
passariem entso de simples accaso, — disse Esca-
jer __ f3e resto o official de gabinete do ministro
afirmou que me preveniria desde que outros porme-
rores chegassem a suas m?os. .

— Ccmo sempre, Escander, você agiu períei-
tamerte, cem rapidez e intelligencia e eu te agradeço.

um dos aviões do jorrai e corra aoAgora, tome
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local do sinistro. Conto com artigos sensaeionacs,
já que o caso tem o caracter mysterioso. Vá !

Escander partira vinte e cinco minutos depois e.
á noite, enviava seu primeiro 

"artigo" 
çqníirrnandò

os factos.
Na manha do dia immediato, pelas trez h >ras>

por meio desconhecido, o Parlamento, cs ministros,
a imprerasa. receberam um nosso "aviso" assignado"os Radjisraks", exigindo mais uma vez a quantia
de cem milhões de francos sob a ameaça <c maiores
desgraças. Sabia-se que, quasi ao mesmo tempo,
outros incêndios desvastavam o sul da França. Ira
d'esta ver. a catastrophe era rnsiü grave, posto que
grande numero dc pessoas attingidas pelas ehammas
tinham perecido.

* * *

Um tclcgramma. eraviado por La1 Sauter, reda-
çtòr-cheíe do Mundo, a Esca -der. que ainda se achava
em Chartres, fez com que este corresse para o local
dos novos sinistros.

As noticias por elle c raiadas (oram terríveis.
Muitas mulheres e crea \ças tinham morrido. O fogo
irrompera cm diversas lojgai.es a um só tempo c re-
nhum vestígio des iacendiarios lera descoberto. Ora
que tinham visto dc perto a catastrophe eram u-n-
nimes cm declarar que tinham sentido como qaa"uma vaga dc fogo" e tinham ficado semi asphy-
xiados. A maioria dos grandes vinhedos tinha sido
totalmente destruída.

Não havia mais duvida. Era forçoso reconhecer
a existência dc um poder formidável e mystericsò,
agindo por processos i neomprchensiveis.

Por meio de outro avisa, es*c poder concedia
um ultimo prazo de quarenta c oito horas para o pa-
gamento do tributo reclamado. Sem o que. Paris
soífreria. por sua vez, os cfleitos dc sua cólera.

Paris ameaçada, as cousas tomaram outro rum a
Muito sensível com a desgraça dc outrem, com

a bolsa sempre gér.e;òsamente aberta. Paris qão ad-
mitte para si mesmo, que uma questão de di -.heiro
a impeça dc liquidar um caso, que ameaça sua quic-
tude. Paris irritou-se, murmurou, o pânico cresceu.,
a própria Bolsa sentiu sua influencia.

O GOVERNO FRANCEZ Em uma rcd.ião dc
Anuiu «f í fv!a».a.. conselho dc ministros,
CURVA-SE A EXIGÊNCIA que se rcaUsou no pak-- cio Elyseu ás dez horas
da noite, o presidente do ministério poz o Presidente
da Republica e os demais ministros ao corrente das
consições estipuladas ro primeiro aviso, que ti"ham
considerado obra de um louco. A imprerasa, o Parla-
mento, o publico ignoravam ainda essas condições.

A quantia de cem milhões, constituída em ouro
e notas de banco de França, deveria sem remettida
em condições, que permittissem aos destinatários con-
tinuar incógnitos ; ameaças de terríveis represálias
eram formuladas para o caso das autoridades ten-
tarem descobrir a associação, que se chamava dos"Radjisraks".

D'esse modo — disse o ministro da Guerra.—
em meio do silencio geral, que seguira ás declarações
do presidente do Conselho — a França está á merc!
de um punhado de malfeitores !

O ministro do Interior teve um gesto dc desa-
nimo.

A principio, não ligamos importância, a isso —
disse elle — julgando tratar-se de alguma farça ou
da ameaça de incendiarios vulgares, mas um, i ique-
rito seria e rapidamente levado a cíícito não nos dei-
xou mais duvidas : temos diante de nós uma força
mysteriosa ao serviço de desconhecidos, que, nona-
mento, somos incapazes de combater.

E' lamentável — disse o ministro da Guerra.
Concordo — concedeu o ministro do Interior

— mas, meu caro collega, se lhe dissessem : "Vá

combater e vencer os que se escondem sob o nome
de "Radjisraks", 

que faria o senhor ?
fria procura 1-os. . .

E durante sua pesquiza, a França continua
a ser devastada. . .

O ministro da Guerra calou-se. mas ergueu os
h >mbros.

- Sr. presidente do Corasclho — perguntou o
presidente da Republica — de que modo essa quan-
tia deverá ser entregue ?

Deve ser cõllocadà em um auto-çáminhão
do exercito, sellado e conduzido até a floresta de
Senonchc, no limite do Orne e ahi abandonado, só,
sem vigilância de espécie alguma. Elles o recolherão
durante a noite.

Mas então, rada mais fácil do que prender
estes bandidos -— declarou o ministro da Guerra.
Fracarrcgucm-mc d'isto e respondo por tudo.

O ministro do Interior, voltou-se para o presi-
dente da Republica :

Pe*sa também assim. Sr. Presidente ?
Que diz o senhor ?
Julgo que a situação é tal que devemos obc-

dcécr, Sr. Presidente. O perigo, que se ergue ante nós,
c duplo. De Um lado os bandidos, que ros ameaçam,
de outro a população prestes a se rebellar. Os ban-
d idos são desconhecidos e não parece que seja pos-
sivcl prendel-os facilmente. Devemos, acreditar, ao
contrario que -.ratão certos da impunidade e têm meios
para ioutilisar qualquer tentativa çoftra elles. Se
armamos uma emboscada cm tono elo caminhão,
se mandamos sèguil-ò, elles o abandonarão, preíi-
rindo isso a deixai vestígios ; e desencadearão, .1
guiza dc represália, uma nova serie de catastrophe^
Éis o que preveja e eis porque, desejando livrar meu
paiz Je novos sinistros, dc r.ovas perdas de vidas
humanas, estou inclinado a obedecer, por mais duro
eu: isso seja. Se o Sr. Presidente estima que outro
ministro não hesitaria em affrontar o perigo, estou
prempte a depositar em suas mios minha pasta.

Houve um silencio : depois um gesto do presi-
dente da Republica, que parecia repellir para longe
de si tamanha responsabilidade.

O debate estava encerrado.

OTELEGRAMMA — Como julga que dcvcmrra
~ lazer chegar a esses bandidos a

DE CAPITULAÇÃO declaração do co-sentimento da
França^1 — perguntou o presi-

dente da Republica.
Por um radiogramma lançado da Torre Fifíel

e comportando apegas estas duas palavras : "França

co' sente".
Que humilhação ! Que vergonha ! — mui-

murou o ministro da Marinha.
Um silencio profundo acolheu essa opinião in-

dignada. Cada um dos que assistiam o conselho sen-
tia que com efleito era vergonhoso para um nobre
paiz. que sahira victorioso dc tantas lutas, obedecer
a um punhado de aventureiros ; mas a linguagem
tão clara, tão nitida do presidente do Conselho re-
soava ainda nos ouvidos de todos e não permittiu
suggerir outra solução razoável.

A' 1 hora. a Torre Eiffel lançou na noite as dua^
palavras, que sanecionavam a derrota da FTança.

***

.V 1 hora e 30 minutos, um caminhão blindado
c sellado sahiu do Banco dc França, conduzido por
dous hom:ns. Ganhou rapidamente a estrada de
Chartres c d'ahi pela lloresta de Sc.no:.'cie até ás
mirgcos do rio, conforme as ordens recebidas dos
malfeitores. Os dous homens cbnodonaram o ve-
hiculo com seus pharoes accesos e tomaram assento
cm outro automóvel, que seguira o primeiro desde
Paris. Esse vehiculo, fazendo meia volta, retomou
o caminho da capital.

Vinte minutos depois de sua partida, dous ho-
mens vestidos como automobüistas, sahiram dc
uma moita. Apagaram os pharoes, examinaram mi-
nuciosamente o caminhão com o auxilio de pequenas
lâmpadas clectricas de bolso, verificaram o nivcl da
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guricos, não sus-
peitava que ia
assistir a uma
espécie de en-
saio geral das
cata st rophes
que os bandidos
mysteriosos
ameaçam desen-
cadear na Ita-
lia."O ar estava
límpido e quer.-
te, sob um céu
radioso: ape ias

uma brisa ligeira agitava
as íolhas; as cigarras lan-
cavam seus cantos estri
deites c o pastor se se*.tia
confusa mente, penetrado

por uma alegria profunda e
trarquilla, que não saberia
explicar.

De súbito, o céu em um
trecho perfeitamente deíirido
e podendo medir uns quatr©
kilemetros de comprimento
sobre dous de largura, escu-
receu. Uma mancha negra

ou quasi negra se estendeu e percor-**"** "* reu lentamente o céu, que, cm torno
d'essa mancha isolada, continuou bello e
azul cemo antes."Então, ao fim de alguns minutos, o phc-

romeno se produziu.

O pequenino pastor
italiano fugiu espa-
vorido ante aquclla
i ncomprehVnsiyél
tempestade de neve.

0 TELEGRAMMA
AO REI DA ITÁLIA

d; i 7<J„l H11 ici e então açcendehdò novamente os pharóes
pu: .ram o vchiculo em marcha e alcançaram a orla
do bosque. Ahi chegando, extinguiram de novo as
lanternas e o caminhão mergulhou na noite — uma
noite cheia de nineis tempestuosas.

II

AMEAÇA SOBRE
0 MUNDO

d<

Na rrianh j immediata a estes
factos, a França sentiu quanto
sua derrota ô:a humilhante e a
opinião publica, vendo-se livre

pressão do perigo, w.ltcuse contra os que tinham
oh decido á ordem mysteriosa. Suacolera.teria.de

o, sido a mesma, se, por uma recusa peremptória,
a-io tivesse provocado novas catastrophes. De-

vemos acrescentar que a imprensa do mundo inteiro
n í; ioi extranha a este sentimento. Sob suas condo-
le cias, a ironia cruel, sangrenta, era bem se:sivcl.
Algurri jornaes estrangeiros, chegaram mesmo a per-
guntar o que fora feito da França de 1914 c de 1918.
aceusandò-a quasi de se ter deixado intimidar c ame-
drontar por um bando de incendiarios e assassinos

jares. Mas. de súbito um telegramma. poz fim' ,;',i!-almenté à estes commcntarios c deu ao mundo.
um i mais sã comprehensão das cousas.

\ Itália fora intimada, por sua vez. a entregar
milhões, cm condições idênticas ás que tinham

SK'<> impostas á França.
Desta vez, a incredulidade não era mais per-

nítida e, no mesmo dia em que este telegramma
,()1 divulgado pela Havas", Escander partiu para a
P^insula, Seu primeiro artigo ioi profundamentelm?ressionacjon Nós o tràsncrevernos abaixo :

«Ha trez dias, um pequeno pastor, que conduzia
scu rebanho de cabras pelos flancos dos Alpes Li-

"Sob a sembre, que se esten-
dia assim, sem que se pudesse
ver o corpo que a produzia, a
atmosphera se congelou e d'esta

nuvem factícia começou a cahr uma neve ligeira, a
qual se suecederam pedacirhos de gelo. O pastor, es-
tupeíacto. estremeceu, as cabras baliram e procura-
n m em vèo um refugio ; depois, sempre sem causa
apparcntc, o pheremero cessou bruscamente. Amar-
cha parecia enrolar-se sobre si mesma e o pastor,
cada vez mais atemorisado, sertiu que a temperatura
se tornava novamerte suave. Do phenomeno, sores-
tava um solo molhado, um pouco de neve sobre os
ramos das arvores. . . Depois tudo desapparcceu.

"O 
pastor tocando scu rebanho, egualmente

cheio de terror, desceu ao valle, recitando precipi^
tadamente orações á Madona.

A' mesma hora, na manhã seguinte, o rei recebia
uma cxtrarha mensagem, vinda de ponto ignorado
por telcgrapho sem fio.

"DVssa mensagem de fonte mysteriosa, não
conheço o texto, que foi mantido secreto pelo governo,
mas é permittido corjecturar que, lembrando os
sinistros que acabam de desolar a França, ella ameace
a Itália c reclame d'ella a mesma quantia.

"Se confrontarmos as horas e as datas, veremos

que essa mensagem foi enviada ao rei na manhã se-

guinte áquella em que o pastor ioi testemunha do

phenomeno, que tanto o surprehendeu e aterrorisqu.
Pode-se pois admittir que o pastor assistiu a um en-
saio de applicação do novo poder maléfico dos ban-
didos, que, d'esta vez, resolveram não empregar o
jogo de chammas mordentes, mas o frio, o frio terri-
vcl, mortal, devastador.

"Como a palavra de ordem do governo italiano
fosse 

"silencio, custe o que custar" o povo ioi deixado
na ignorância d'esses factos, dissimulados com egual
cuidado."Uma 

grande íesta estava annunciada e pre-
parada ha muitos dias em Civita Vecchia. A rainha
c os príncipes reaes assistiram a essa íesta como se
nada tivesse acontecido.
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"Por toda parte a cidade estava em alegria.
Viárias orchestras (aziam-se ouvir, lindas raparigas
com trages vistosas e risos sonoros, homens bcllos
como mármores antigos, de casaco ao hombro, en-
chiam as ruas. No "Corso", as cquipagens luxuosas
enfeitadas com flores, cheias de liixdas e altivas mu-
lheres, passavam entre o povo, que lhes lançava
rosas c lyrios. Um sol ardente banhava essa alegria
ruidosa com a magia de sua luz; ao longe, azul como
o céu, o mar se estendia ante a praia muito branca

A MULTIDÃO "A' noite devia realisar-se uma
grande festa no "Kursaal", com fogos

EM PÂNICO de artificio no mar. Mas num minuto
toda essa multidão foi dispersada."Sobre o povo em festa, uma nuvem negra se

estendeu subitamente, interceptando os raios so-
lares ; depois, cobrindo toda a parte da cidade onde
se desenrolava a festa, o phenomeno cresceu rápido,
fulminante, um sopro de vento gelado passou como
uma tromba, semeando a estupefacção, o terror,
depois o pânico. Alem do perímetro ameaçado, a
multidão bocquiaberta podia verificar, que nada
parecia mudado; o sol, o ardente sol da Itália conti-
nu ava a brilhar."A larga mancha negra, que se recortava no
céu parecia descer, cahir lentamente sobre a cidade,
como uma chapa de chumbo, trazendo comsigo um
frio terrível até então desconhecido nessa região
bemdita. As fontes gelaram, as flores murcharam
instantaneamente nos galhos, as arvores perderam
suas folhas e cobriram-se de neve, uma neve ligeira
como um vôo de borboletas e pedacinhos degelo
finos e picantes como agulhas cahiram, augmentenio
ainda mais o frio mortal."Com uma aprehensão irreílectida, a multidão
acreditou-se victima de uma catastrophe como a
que desolou a Sicilia ; o phenomeno pareceu a muitos
como uma espécie de aviso, o annuncio de um tremor

3 ) de terra espantoso."A rainha, máu grado seus protestos, foi levada,
com os príncipes para um trem, formado ás pressas"A multidão, cedendo ao medo, precipitou-se
para as egrejas. Quando estas ficaram cheias, ella
cahiu de joelhos sobre as ruas. Ouviram-se mulheres
confessar em voz alta suas faltas. Homens, da cidade
como do campo, marinheiros queimados pelo sol.
tisnados pelo vento do largo, mostraram o mesmo
pavor epidêmico, que chegava ás raias da loucura."A fuga íoi desordenada e tumultuosa. Vi.no cru-
z«rmxnto das ruas Garibaldi e S. Januário, esmaga-
rem-se duas correntes de fugitivos. Apanharam-se ahi
cincoenta cadáveres e mais de cem feridos. Uma cousa
horrenda !"

A ITÁLIA TAM- O primeiro telegramma de Es-
DnirucurinAi cander detinha-se ahi. Ao anoi-
BEME VENCIDA! tecer do dia immediato, chegou

outro.
Eil-o :
"Roma. Está tudo acabado ! A Itália capitu-

lou ! "Mas deixem-me retomar a narração, no ponto
em que a deixei. Comprehendem de certo tão bem
como eu a imprudência do governo italiano come-
çando por guardar segredo e por que foi ainda mais
temerário recusando-se a pagar o resgate logo ao
primeiro aviso :0 que se passou em França deveria
ter-lhe aberto os olhos e os ouvidos. O phenomeno,
que devastou Civita Vecchia, durou exactamente
duas horas. Este pouco tempo íoi sulíiciente para
destruir toda vida vegetal e semear o luto em todos
os quarteirões da cidade."Quando a terrível prova terminou, parecia que
um dos cantos da nuvem rolava cm direcção ao
outro. As pessoas, que conservaram o sangue frio
durante essas" horas medonhas, declararam em se-
guida que a nuvem se torra a em pouco tempo, uma
estreita banda escura, libertando pouco a pouco o

céu. que retomou seu cxplcndor primitivo. O sol íu _
diu a neve e o gele; os fugitivos, sahindo estontet-
dos d'essas trevas glaciacs, retomaram pouco a pouco
a noção das cousas c da vida. E rada teria restado
d'cssas duas horas trágicas, se os cadáveres, cabido,
aqui c alli, não attestrassem sua existência.

Tarim, Milão, Bolonha, foram submettidas ao
mesmos rigores ; mas em Bolonha, afim de qu<
conhecessem, sem duvida, todo o seu poder, os bar.-
didos se servirí m como em França, do calor c a ei-
dade íoi quasi que inteiramente incendiada."Um segundo tclcj ramma. enviado de crig m
mysteriosa ao governo ita raro .e\i c uel potência
oceulta, que usa e abusa, a seu belprazer dos extre-
mos rigores do frio, como do fogo, mas dirigido de;
ta vez. por i .termedio dos jornaes, ao povo italiano
inteiro, anhunciou que a vez da 'Cidade Interna"
tinha chegado.

O "Popolo Romano" abriu uma subscripção
publica para auxiliar o governo nesta tão diííicil con
junetura."Foi ci'esse modo que a Itália se libertou. Agora
de quem será a vez?" — concluía o repórter especial
do "Mundo".

A VEZ DA ^'m mcz sc passou sem que :e ou-
visse fallar dos bandidos mysteriosos

ALLEMANHA A Itália cuidou de reparar suas ruínas
e Paris recebeu e festejou um rajah,

que visitava as principaes capitães da Europa. Esse
soberano, ir.stallado com séquito numeroso cm um
palácio, arrastava atraz de si toda a magia da Ind a,
como parecia possuir cgualme.ntc todas as suis ri-
quezas. Em pouco tempo era a figura mais notável de
Paris, que esqueceu um pouco, graças a elle, os
transes pelos quaes passara.

Esse rajah faustoso, de roupagens explendidas,
tinha um sorriso amável e olhos cruéis. De ;e-to,
era bello. Chamava-se Tocra-Dasi-Pal.

Escandar pedira consentimento ao "chc!e" oara
entreter seus leitores com os factos e gestos c/esse
potentado. Isso, aííirmou elle, o repousaria dos hor-
rores que vira na Itália.

No mesmo dia em que Tocra-Dasi-Pal deveria
assistir a uma revista militar em Longchamps, cahiu
sobre Paris, como um raio, a noticia de que a Allema-
nha, também acabava de ser intimada.

Von Hcrbert, presidente do "Reich", convocou
imme iiatamente o conselho de ministros o qual re-
solveu que, sem esperar outros avisos, a Allema nha
consentia em negociar com os senhores do fogo c d >
frio. Um radiogramma redigido nestes termos foi
lançado aos quatro pontos cardeacs.

Escander, de máu homor, teve de encher sua
mali e tomar o caminho de Berlim. O uc mais o
irritava era que a Allemanha, não oppondo resis-
tencia, as cousas se passariam alli muito simples-
mente e sua presença sobre as margens do Sprce
seria perfeitamente inútil.

Enganava-;; e inteiramente.
A Allemanha viu fracassadas suas esperanças c

isso devido a um pequeno facto: o radiogramma nio
fora captado pelos Radjisraks, graçcs á imbecilida-
de do empregado encarregado de o transmiti ir. em-
pregando apenas peque as ondas, cm vez de utili-
zar as de maior potência.

Na manhl immediata, von Merbcrt recebeu
uma segunda mensagem dando-lhe imperativamente
ordem de se dirigir, ra mesma tarde para Stettiv-
sobre o Oder e que lá estivesse ás 6 horas e meia.
A mersagem terminava com a seguinte phrase: 

"Nossa
presença ser-lhe-ha revelada"/

Ante essa enygmatica commu nicaçxo. o presi-
dente do "Reich", acreditando que os Radjisrcks
tinham ouvido o consentimento da Allemanha, de-
cidiu immediatamente partir para esse encontro.

A's 6 horas e m^ia da tarde, quando o presidente
e um membro do ministério, chegados "incógnitos",
esperavam num hote! da cidade os acontecimentos,
estes se manifestaram de modo bem imorevisto.



A terra foi como que sacu-
elida por uma espécie dc castre-
meei mento subterrarco, que Ijz
balar.çarem-sc os cdiücios sobre
^cus alicerces. Esses primei res
phenc menos durar m _> temp< - de
um relâmpago. Depois uma ex-
plcs~o loimidavcl se produziu.
Um j<rícto de fogo immcso, ce-
rdado por um pennacho dc íu-
maça negra, elevou-se ao céu,
onde. alguns minutos artes um 1
espécie de ruvem extranha tir.hu
sida notada. O deslocamento
de ar foi tão prodigioso que os
vidros das j anel Ias de todas as
casas voaram em estilhaços. O
presidente c seu ministro íorrm
lançados ao chão. ro quarto, que
oecupavam; fragmentos de pc-
dra cahiam por todos os lados,
fazendo victimas. Essa primeira
explosão foi seguida por varias
outras; todos os grandes edifi-
cias das usinas orde se fabrica-
vi m ai mas c munições saltaram
uns apoz outros;

Isso ultrapassava tudo quar-
to a imaginação humana podia
co ceber. O luto e a consterr; -
ção en\'olvcram a cidade. Feliz-
m te. a explosão se dera de-
pois de quasi todos os opera rios
terem abandonado o serviço. No
cmtantò as victimas não foram
cm numero inferior
a mil. tanto er.tre
os opera rios como
entre os transeun.-
les.

\'s pressas, o
presidente c o mi-
listro voltaram a
a Berlim, depois de
vi itar os loca es
do s inis tro. Um
tremor de terra não
ter ia feito maiores
estragos. Do rapi-
d ) i nquerito aberto
rada puderam cies-
cobrir sobre a cau-
ra das explosões.

As pessoas ir.-
t ra rogadas foram
u :arimes em dccla-

¦ T que, pouco de-
pois das 0 horas, a
temperatura subira
rapidamente, de
modo insólito. Uma
das te stemunhas
co-,tou que, dese-
jando apanhar uma
picareta no solo, encontrara o metal mais quente do
que se tivesse ficado exposto ao sol durante um dia
inteiro ; foi obrigado a largal-o cem um giitode dor.

A primeira explosão — diziam outros — lera a do
gazometro c isso provocara as outras.

Pelo facto dessa primeira explosão e, aercacen-
avam outros, também devido a presença do raio

ardente"— posto que se acreditava na existência de um
!!)i(> mysterioso — todas as plantas tinham morrido
*ran uma extensão de cinco kilometros quadrados.

I m novo radiogramma foi lançado, contendo ape-
1 as essas duas palavras 

"AUmar.ha acceita .
. Na mesma noite, como a França, dc que ella zcm-
hl a a propósito do que chamara 

"uma covardia,
que nunca será cgualada", como a Itália, que lasti-
nnra mais ou menos sinceramente, a Allemanna pa-
gava o resgate de cem milhões dc marcos c os

I ^^^^^^ \\ s m\W tf^_2_JPC_^^ 1 _i uT7 M^mm^V â'^^ flLC^i^ ^%*^Tw s%&&^\êmÍw s^Tw ^H __B^_i —t^tw^r ^^^^2fl^^_^u___W^^^_l^^__ V-kV^^ ^^^^_ ^^.^ ^^ üCWl *^_T^_3^ JT.^^?^^^^^^ 
^^^^^^^^S_fl

S, h um calor espantoso, inveresimil, que parecia vir do céu, os campos de trigo da
Beaice incendiaram-se.

• ^B _ fl_É ^_. Br "*

^w ^k ^fl^^^fl^^^l k>^^.^ifl^^^vV^^_^_k *8 ^. 
^^B I5*^»d«.
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Ao fim de poucas horas toda a planície estava calcincda e árida cemo um deserto millenario

entregava nas mesmas condições das outras.
Escander voltou a Paris. Limitou-se a narrar com

o colorido c o relevo que lhe eram peculiares, os ter-
riveis acontecimentos de que fora testemunha, jun-
tando as suas ás hypotheses já emitidas ; mas não trou-
xc mais luz do que os outros sobre o mysterio, que ater-
rorisava o mundo e enchera-o de angustias.

UM LAGO QUE FER-

VEE SE EVAPORA...

A calmaria não devia durar
mais de dous mezes.

A humanidade soube, uma
bella tarde, que os Estados

Unidos da America do Norte tinham sido ta-
xados egualmente ; mas, fosse por que os bandidos
estivessem enthusiasmados por seus primeiros êxitos,
fosse por que avaliavam os paizes segundo suas ca-
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pacidades financeiras. d'esta vez a quantia cx:gida
fora de cem milhões de doilars.

O governo de Washington não quiz baixar a ca-
b:ça. A águia, que plana em um campo de estrellas
não podia tolerar tamanho ultrage. O governo
recusou seccamente — e os jornaes norte-america-
nos applaudiram — consentir em pagar essa quantia
de forma tão humilhante.

Ao ultimatum, sempre o mesmo, respondeu com
uma acção enérgica. Vários corpos de voluntários lo-
ram orgapisados por toda a União : as frotas zarpa-
ram para o largo, espionando o céu e a água ; ciiri-
giram para todos os lados peças de artilharia gigan-
toscas coatra aviões ou torpedos aéreos, posto que se
tinha a certeza, agora, de que o perigo vinha do céu.
Por seu lado. os sábios, os engenheros reuniram-se
em dous caagressos. para çô; em commum suas ob-
servaçàes e suas ideas sobre os melhores meios a em-
pregar para combater as chamas eu o frio. Tudo is-
so tora decidido c executado cm vinte c quatro horas.
D'csta vez o ultimatum admittia. para a resposta de»
íinitiva, um praso de trez dias.

No segundo dia. o congresso de sábios, assim co-
mo o de engenheiros, declararam-se vencidos; não po-
dia por combater um inimigo invisível c que dispunha
de armas mysteriosas. Era uma primeira derrota ;
desde os primeiros políticos, financeiros e homens
de negócios de Chicago. Washington e Ncw-York,
até,o ultimo cow-bcy das solicões do Arkansas, can-
siderou-sc essa impotência dos sábios como uma pri-meira derrota. Restava porem o recurso de lutar.
Os Estados Unidos ainda não estavam vencidos.

A primeira manifestação dos Radjisraks produ-ziu-sc na Geocgia, ao norte do Atlanta. Duas bateri-
as de longo alçar c: c um posto de torpedos aéreos ti-
nham sido ahi ir.stall idos.

Cincoenta annos antes, engenheiros audaciosos
tinham construído sobre um curso de água uma cnor-
me barragem, cbra verdadeiramente cyclopica. quecreára um lago artificial com uma immensa exten-
são. D'cstc lago partiam vários canaes, que serviam
para irrigar os campos de plantação ca assim, graçasa essa obra titanica milhões de hectares tinham sido
fertilisados.

No terceiro dia. ao meio dia—o que fazia suppor
que os senhores do fogo c do frio viam o que se pas-sava em terra e sabiam tirar d'isso proveito — as
duas baterias, se bem que 

"camcu.ladas" 
explodiram

juntamente com o deposito de torpedos aéreos, sem
que se visse outra cousa alem de um pequenino pontonegro no céu. Os homens, que deveriam assegurar o
serviço d'esses engenhos, morreram. Então o peque-nino ponto negro cresceu, uma vaga de calor começou
a se fazer sentir e augmentou á medida que a nuvem
crescia. Immediatamente o telegrapho e o telephonc
entraram a trabalhar e aeronaves militares de grande
poder (oram enviadas de Washington.

A nuvem, depois de ter baixado, percorreu uma
curta distancia, deteve-se acima do lago e imiTobi-
lisou-se. Poderiam ser duas horas, da tarde.

A população, surprehendida, pensou primeira-mente em sua segurança. Os subterrâneos e as galeriasde minas foram tomadas de assalto ; a faca e o revol-
ver asseguraram o accesso aos mais resolutos. Outros
fugiram em trens, que foram invadidos, em auto-
moveis, carriolas e mesmo a cavallo.

Em uma estrada poeirenta, um clerygman de
sobrecasaca. sem chapéu, tentou oppor-se a este
êxodo. Fallando em nome de um Deus vingador can-
sado com os peccados do mundo e annunciando seu
fim, pregou a renuncia e a obediência aos decretos
do Altíssimo ; por instantes sua voz dominava o
ruido da multidão.

— Elle está cansado, o Senhor ! Sua justiça aba-
te-se sobre o mundo. A raça de víboras vai desap-
parecer. Que o nome do Todo Poderoso seja venerado
em sua cólera ! E vós, bando de peccadores de ouvidos
fechados, compenetrem-se de seus actos. Batam no
peito, caiam de joelhos ao em vez de fugir para salvar
uma miserável existência promettida a sua cólera.
Os tempos chegaram ! Os tempos chegaram !

Mas a multidão passava sem lhe prestar attén-
ção e o clerygman foi arrastado finalmente como um
palha. Encontraram-o, mais tarde, a vagar pelocampos, com as roupas cm estrias. um olho vasado
e absolutamente louco.

Entretanto, os aviões partidos de Washington
haviam chegado, procurando o inimigo. Mas tivera;,
a infelicidade de passar sob a ninem negra ; foi umerro, que pagaram com sua existência : todos, sem
excepção. àbysmafam-se em chammas sobre o lagoou suas margens.

A' noite, os sobreviventes, que restavam ainda
na cidade, sahindo por instantes de seus esconderijo*
viram elevar-se do lago um enorme nuvem de vapor
ca a partir deste momento, foi impossível approximar-
se, a rrisnòs de uma milha, da zona submettida dirc
ctamente a acção dessa nuvem mysteriosa.

As arvores aceenderam-se. como enormes ar-
chotes que brilharam e crepitaram na noite.

Varias casas incendiaram-sc. communicando o
fogo a outras. Na manhã immediata a água do lago
poz-se a ferver ca rapidamente, sua água se evaporou
A immensa camada de água desapparcccu, a lama
do fundo appareceu e íendeu-sc, como a dos terrenos
submettidos perpetuamente a um fortíssimo calor

Seria necessário mais de um anno para reparar
os trabalhos de engenharia e encher de novo esse
lago.

A terra, privada de água. tornou-se estéril e em
pouco era um deserto onde erravam creaturas pallidase famelicas.

I rez dias depois de sua chegada, a nuvem des-
appareceu durante a noite.

Mas cas Estados Laaidos deveriam conhecer outros
infortúnios. No Texas, os campos de trigo, as plan-tações algodoeiras de varias milhas de extensão,
poços de petróleo, emfirn, tudo se inílammou.• Depois houve uma curta pausa, durante a qualos Radjisraks fizeram saber que concediam um prazode vinte e quatro horas, passado o qual. toda New-
York. seria destruída.

Os Estados Unidos, vencidos, pagaram.
Aun. . .„.,„„. ^_ ..... Naquclla manhã.
ONDE A SILHUETA DE UMA Escander, coriw Ia

JOVEM ÀPPARECE m sempre, chegou
ao ministério do In-

terior. em busca das informações quotidianas ; atra-
vessou o pequeno salão de espera e dirigiu-se ao
continuo, que guardava a ante-camara do chefe de
gabinete.

Este. ao ver o jornalista, sorriu; ergueu-se c,
abrindo uma porta, desapparcccu por um momento.
Este momento permittiu ao repórter lançar
um olhar sobre as pessoas, que esperavam ser rece-
bidos. Havia alli a clientela habitual dos gabinetesministeriaes: candidatos a empregos; mas entre elles
uma figura de mulher ainda' muito moça attrahiu
sua attenção.

Estava de pé, junto a uma janella. Esbelta,
era de uma harmonia de formas digna de uma esta-
tua grega ; olhos grandes, intclligcntes e um poucomelancólicos illuminavam a pallidez quente de seu
rosto, de linhas suaves coroado por uma massa ma-
gnifica de cabellos negros,finos e macios.

Virá também solicitar uma nomeação ? —
perguntou a si mesmo o jornalista. Mas não teve
tempo para mais longas observações. Um continuoabrira a porta e fazia um signal para que entrasse

Bom dia, meu caro — disse o chefe de gabi-nete do ministro, estendendo-lhe a mão.~~M*om dia' mju caro Auria- Quc ha de novo ?—-Nada. Umas nomeaçõesinhas sem importância.
Escander tomou algumas notas c disse :

Você tem a sua esoera na ante-sila umamoça muito bonita.
Será a doida ? — exclamou o Sr. Auria, com

expressão de susto simulado.
Doida ? — repetiu o repórter.

(Continua no próximo numero).
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AS NOVAS TFNDENCIAS DA MODA

CASAMENTO POR INSPEC
ÇAO PREVIA

1 > listado de Dakota (Estados
Unidos da America do Norte).
mediante proposta do Dr. Ilegar,
acaba de adoptar uma medida
que, embora stja um tanto ridi-
cuia, é, em compensação, plausi-
vel cisto ser de enorme interesse
para as raças do fu-
turo.

De ora enr deante.
quantos aspirem a con-
traiur matrimônio em
Dakota, varces e da-
m.:s, vêr-se-hão na r,c-
cx- idade de compare-
cei perante um Con se-
"}( de revisão, que de-
adirá se os contrahen-
teÁ xío aptos para viver
cm seu novo estado.

noivos não pode-
pois, casar, semse wbmetter a exame

m?dico, com opportuna
MscuUação e obtidacertidão de completasaude, expedida pelomepcionado Conselho.(l alcoólicos, os tu-Mrculosos, os epilepti-c}0*' os chloroticos, osUstl'ricos e outros en-
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fermos de indole pare-
cida, terão de resignar-
se a ficar ás portas do
Paraizo ( ?) conjugai e
assim se evitará que os
enlaces de degenerados
dêem motivo a que gc-
raçces também de.gcr.e-
radas invadam no por-
vir os Estados da
União.

StC TRANSIT..
da AlIí.manha

. — Leilão
durante c

dos mov
-,s quatro

eis, que serviram o ex-kromprinz
annos, que viveu na Hollanda.

Preparas algum
quadro para a exposi-
ção ?

Sim e intitula-se"A Lavadeira '.
Em que posição

a executoras ?
Estendendo os

braços.
Julgo que seria

melhor pintal-a esten-
Àendo a roupa. . .
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ía/l)t'5 magníficos eaté alguns moveis eram
de gelo. Construíram
tombem, canhões de
gelo, com os qU <es
deram tiros.
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E'já fazer uma boa
acçâoa tentativa dc a
praticar. — Stérn-f..

O MAIS* ORIGINAL DOS BALANÇOS. — Pittoresco exercício da d omadora Bcrtha Macosc, que seestá èxKil ir do c.ati seus clcphantts num circo de Berlim.

SE 

acreditarmos no D.
Hei me, não po-
de remos mais

dissimular nossa
e Jade aos olhos dos
indiscretos.

Dia- te ce nossa
orelha encontra-se
um pequeno trian-
guio. Sc, quando ti-
vermos trinta an-
nos, examinarmos
adear.tc d'esse t rian-
guio, enco traremos
uma pequena ruga.

Aos quarenta an-
nes, teremos duas;
aos cinecenta. três,
etc,, etc.

E* uma regra ter-
rivcl, se é verdadei-
ra.

Mas, como cm to-
da a regra ha ex-
cepções, tenhsm3s
a esp Ta ça c'e ser
uma uMlas.

OS PROGRESSOS
NA ARTE DE

MEDIÇÕES DO SOL
O diâmetro do Sal

é dc 770.800 milhas
gcographicas ou 112
vezes maior que o da

I erra : seu volume
é 1.407.124 vezes
maior do que o do nos-
so globo e 600 vezes
maior, que todos os
planetas juntos. Cal-
culou-se que uma sim-
r les mancha vista sr-
bre sua superfície
oecupa uma extensão
de 77.000 milhas ele
diâmetro c um grupode manchas um espaço dc 3.380 000 milhas.
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PALÁCIO DE GELO
A densidade do

gelo nas regiões po-
lares e mesmo em lo-
tiludes menos rige-
rosas é tão grande.
que o bispo de Wat-
son, fatiando, em
seus Ensaios chi mi-
cos, do casamento do
principe de Gallitzi,
celi brado na Rússia
em 1739, diz que os
russos construírem,
para solennisar este
a c on tecimento, um
palácio em que o
gelo fez as vezes de
pedra. Compunha-se
o edifício, de dois
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Um courcçado.que í tambem
Sübmv.tsivvl c tank. Projcctc
d. um engenheiro norte-eme-
ricano. A > mar pode mergu
lhar c larça peles cscctüha.
não s mente torptdos amo
pequenos sutmarines. Em
terra move-ss cimo um tenk
e esmaga tudo cem seu foi-

midayèl pt.so.
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UMA ANTECIPAÇÃO —Previsão do couraçado submarino tank invadindo um littoral. (Vide pagina anterior)

A URSA BRANCA

de Londres, vive amistosamente com seu esposo Sam,
mas nunca conseguiu criar um único frueto de seus
amores. Recentemente foi mãi mais uma vez. Todos os
naturalistas estão anciosos para saber o que será feito
d'este pequenino ser, fraco e sem geito, que concentra
sobre sua pequena individualidade a attenção de todos
os naturalistas.

Á sorte de seus irmãos foi triste : Barbara comeu
um d*elles': Seu marido manifestou por isso grande in-
dignação. Mas, Saturno disfarçado, comeu outro, máu
£rad0 os protestos de sua cara metade. Os outros urso-
zinhos foram divididos amistosamente pelos dous.

Tentaram retirar os recém-nascidos da compa-
nhia de seus selvagens pais; porem a despeito de todos os
cuidados, elles morreram de pneumonia. Então ali-
"tentaram bem a leviana Barbara e entregaram-lhe os
filhotes restantes. Ella os tratou delicadamente, depois,

certo dia, lembrou-se de banhal-os em seu tanque e a
pneumonia os levou d*este mundo. Seria preciso pois
fechar a ursa em um casebre de neve, ao abrigo de um
bom refrigerador. Passado então, o mez de inverno, na
doce somnolencia, os ursosinhos cresceriam sem que sua
mãi, que se dá perfeitamente com o clima londrino, se
lembre de verificar se elles são tão saborosos como os
precedentes. ___^___

No momento em que o trem vai partir, um ca-
valheiro apparece apressadamente á portinhola e
pergunta, ao guarda :

Diga-me, senhor ; terei tempo de me despe-
dir de minha mulher ?...

Isso depende do numero de annos a que est~o
casados. . .

Dizia um ebrio habitual :
Se o corpo te pedir água, dá-lhe vinho, pois não

deve um homem escravisar-se ás ve lie idades do corpo. . .
Se elle te pedir vinho, dá-lhe ; posto que não é conveni-
ente andar sempre castigando o corpo.
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As flores das nações
Muitas são as ílôes que se podem chamar

nacionaes, no sentido que representam um paiz
c que tomaram importante parte na sua historia
política.

Por exemplo a
violeta. Esta flor
é sempre asso-
ciada a Napo-
leão I.

Quando elle
foi mandado pa-
ra a ilha d'Elba
disse a seu povo
que lhe voltaria"quando as vio-
letas floresces-
sem".

Isto fez com
que a adoptas-
sem como um
signal de confi-
anca cm Napo-
leão c usando-a
(assim co mo
qoalquer coisa de
crrroxa) os seus
amigos se reco-
nheciam.

Na Hol landa
o lyrio amarello
é emblema da
Casa de Orange
que tanto poder
teve nas revolu-
ções políticas.
Os partidários
dos Oranges,
quando não con-
seguiam arranjar
este lyrio, usa-
vam a côr ama-
rella. Os inimi-
gos, furiosos,
chegaram a man-
dar destruir to-
dos os lyrios as-
sim como todas
as flores amare-
lias dos jardins.

Na luta poli-
tica havida em
Portugal entre
miguelistas e li-
beraes, estes
adoptaram para
seu emblema a
hydranja (hor-
tensia) que ficou
sendo a flor da
cidade do Porto.

A flor de liz
era o emblema
da realeza em
França.

Primeiro que tudo, antes de se usar o vinagre
deve-se verificar a falsificação mais conhecida* a
do ácido sulíurico. O processo menos complicado
consiste cm pôr algumas tiras de papel branco, de
philtro, sobre um prato de porcelana e embebel-as
no vinagre. Colloca-se então o prato perto do fogo

e deixa-se fazer
a evaporação.

Quando o vi-
riagre é puro, o
papel fica bran-
co; se contem o
ácido sulíurico,
o papel escurece
e c a r bonisa-se.

I o m a da esta
precaução e sen-
do o vinagre in-
t ei ra mente bom,
pode ser trar.s-
formado em ex-
cellente água de
toilette recom-
mendaveI em
tempo de epi-
demia.

Ei^ a qui a
receita :

Misturar, em
partes eguaes em
peso, v i n a gre
branco e benjo-
im pulverisado;
deixar oito dias,
de pois philtrar.

0 QUE SE PODE
FAZER COM 0

VINAGRE

— @><§

As c r e a n ças
são espelhos que
reiieetem a edu-
cação que rece-
be ra m.

Fantazia de artista — Miss Viola Dana, no tecto de um automóvel

O vinagre não serve somente na cozinha para
temperar os molhos, na salada, nas conservas. . .
mas também nas lavagens, para não deixar desbotar,
as fazendas de côr, de algodão e até nos cuidados
da toilette, da hygiene, em soluções tônicas, sãs,
pouco dispendiosas, de que as donas de casa econo-
micas se servirão mais do que nunca n'este período
de vida cara.

0 SOL E A CAL-
VICIE

O facto de
quasi todos os
schegens possui-
rem bom ca bello,
com a circums-
tar.cia de anda-
rem sempre sem
chapéo lez crer
a muitas pessoas
auc o m e 1 h or
meio contra a
calvicie é não
usar cousa algu-
ma na cabeça.

Mas o Dr.
Gottheild, num
artigo publicado
pelo 

"Medicai
Record". adverte
que a acção dos
raios do sol so-
bre a cabeça e
nociva não só
para o cabcllo
como ainda para
todo o organismo
e que o abuso dos

chamados banhos de sol produz irritabilidade. trans-
tornos nervosos, cardíacos e circulatórios e bem assim
lesões da pelle, muitas vezes graves.

Mas o mesmo autor do artigo, medico egual-
mente alvitra que os chapéos muito apertados en-
torpecem a circulação das veias e das artérias da
cabeça, podendo seu uso tornar-se tão pernicioso
como o andar em cabello.
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visconde Gildasio de Matck fazia soar as botas
no caminho empedrado, que ia dar ao Guerô.
Alto e forte, trazia a espingarda á bandoleira
e voltava-se de quando em quando
para ralhar com o

Mathurino, o
garoto, que
trazia o remi-
tado de sua
ca -ada nesse
dia : — uma
lebre e trez
perdizes.— Co m
dons tiros,
quatro pe,as. Não è
qualquer um que faz isso —
murmurava o visconde com satisfação.—
Aos cincoenta annos ainda não fa o má figura.

Nesse instante, tendo ultrapassado um grupo de
arvores, riu o castello illuminado pelo sol do meio dia.
As duas torres, a do Cruzado e a do duque
João destacavam-se imponen-
tes no azul do céu; um
pouco mais para traz,
o re dueto do sheriff
Ah me d. assim
chamado em lem-
bran a do ceife-
tive ir o de um
chefe seivro-
sino iIlustre
trazido á
Bret a nha
por um de
seus ante-
passa dos.
Curvai de
Mateck. re-
cortava sobre
o horizonte
sua massa
robusta. Eri-
gido sobre
uma collinà
ele granito,
acima do rio
de K e r mo-

0 Guerô precisa de ser todo reconjuntado e
isso custará muito dinheiro. Mas no anno que \em
espero ter a quantia necessária.

Animado por essa esperança o barão
assobiou uma fanfarra e

interrompeu-se
para ordenar
ao Mathurino
que levasse a
ca a á cozinha.

Seus passos
re soaram no
pateo onde não
havia um só
criado, depois

subiu uma imponente
escada de pedra e encontrou no

patemar sua esposa tragicamente pcllida,
com o rosto desfiguredo e as mãos tremulas.

Que tens, minha querida Anna ? — pergun-
tou elle emocionado. ,

Uma criada passava no cor-
redor.

— Não lhe posso dizer
cqui, meu amigo.
Queira seguir-me.

Caminhou diante
dfelle, cita, magra e
um pouco curvada.

Muito morena, mas
com o perfil de

desenho muito
puro e olhos
magníficos, a
condessa era
ainda quasi
bonita.

O
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r/c, o Cji p-o
í i n h ei bom
aspecto e o
Sr. de Ma-
tek fitou-o
com affei ão
como se fos-
se uma pes-
soa. Esse
castello era
o seu orgu-
iho, o vivo
te stemunho
ae uma lon-
ea linhagem
de poderosos
avós.

Mas um
sulco pre-
fundo riscou
sua fronte e
¦e'(s grandes
olhos azues to-
rnaram uma ex-
pressão dolorosa.
Fixanelo o largo portãoogival elle notou que os
batentes deslocados Unhem
perdido por compUto a s\-
metria.

Seria preciso fazer alli
°bras importantes. Alli e no resto. Contemplou
a fachada e sacudiu tristemente a cabe a.

TELE-
GRAMMA

Num vasto
salão mobi-
liado com
poltronas do
tempo de
Luiz XIII
e tape árias
desbotada*
ella se de te-
ve. Seu me-
r i do segu-
rou-lhe affe-
ctuosamente
as mãos e
notou que
ella hav ia
chorado.

—-Por que
tamanho
desgosto que
nada parece
justificar ?
— perguntou
elle com voz
alterada.

— Ah! —
disse ella

apenas.
E estendendo
mão para uma

PeQuena mesa col-
locada a um canto en-

tregou-lhe um tele-
gramma.

Gildasio agitou o papel
azul e perguntou V,

— Quê! E* uma cousa tão
insignificante que fez chorar
seus lindos olhos ? Traz a

toda noticia da morte de alguém ?. . . Não ?. . X Então o
mal não é irreparável. . .

37

— Não quero fazer isso ! — exclamou
— Nunca descerei a tamanha ignomínia

o visconde.
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Mas depois de percorrer com o olhar seguido o
telegramma, exclamou furioso :

Meu Deus ' Que infâmia ! Que ladrões ! Se
os apanho, estrangulo-os. . . Mas então. . . então. . .
nós estamos arruinados !

Talvez por nossa culpa, Cildasio. . . Fomos
imprudentes — murmurou a viscondessa, com infi-
nita tristeza.

Mas seu marido ao envez de abatimento parecia
sentir apenas irritarão.

Miseráveis ! Canalhas ! Se eu fosse á Tunísia
para obrigal-os a agir honestamente ? Que dizes,
Anna ?

Ella sorriu de sua ingenuidade. Mais intelligente
do que elle, comprehendia o desastre cm toda a sua ex-
tensão.

Empobrecidos pela baixa do cambio, tinham ar-
riscado duzentos mil francos nas minas ce phosphato
de Sidi-Mustaphá. Um antigo tabelliáo da Bretanha
um solicitador e um advogado que tinham conhecido
tomaram a seu cargo de estudar as jazidas e depois de
haver constituído a Sociedade de Sidi Mustaphá, sob a
égide de Kairman, haviam escripto ao Sr. de Matek
que antes de dous annos ella daria quinhentos porcento a seus accionistas.

Deslumbrado, o visconde julgou ter já nas mãos
o milhão de francos

a

de

de que precisava
para viver honrosa-
mente no Cuerô. E
agora não restava
absoluta me nte
cousa alguma
porque o trio
de especula-
dores via con-
testada at: a
posse da ja-'- zida que não
fora adquiri-
da regular-
rrente.

— Ah! mi-
nha pob. e

i Anna...
Creio qie
não salva-
remos nem
um nickel
d'es:e de-
sastre.

Mme.
iek, que parecia re-
flectir profu nda-
mente, perguntou :

— E, se assim
é, quanto nos testa para viver ?Oh ! Infeliznente não preciso de fazer grandes

; cálculos. A fazendola do Muzillac nos rende dous mil
francos por anno, o moinho de Questembert outro tan-
to. . . As duas casas da aldeia dão-nos mil francos.E' tudo.

Cinco mil francos por anno — disse a viscon-
dessa.

Quasi a miséria.
E somos quatro. Eu ,você, Aiair e Yvonne.
Cem francos por mez para coda um — res-

mungou Gildasio cem furor concentrado. — Ah ! Quemdiria jamais que um de Matek chegaria a ter recursos
eguaes. . . eguces aos do carteiro da aldeia. Chega a
ser engraxado. . .

A viscondessa fitou-o attentamente.
E que pretendes fazer diante de similhante

situarão ?
O visconde estremeceu, franziu o sobrolho e ex-

clamou afinal :
Não a comprehendo, Anna. Desde que não posso

agarrar pelas orelhas os ladt õ s, não tenho outro reme-
dio senão supportar essa catastrophe.

A Sra. de Matek sentou-se diante de seu marido,
juntou as mãos e erguendo o rosto para elle, disse :

O que comprehendo é que lemos de nos decidir
mudar de vida. Nào podemos continuar no GuerôOra essa ! Por que ?

Porque somente em uma cidade poderemos
lutar para refazer nossa vida.

Ah ! Deve as ?. . . E como, se me faz favor ?Trabalhando.
Em que ?
Não sei ; mas vai ser preciso procurar qualquer

cousa.
O fidalgo ergueu-se num salto e batendo com o pu-

nho fechado sobre a mesa exclamou :
Eu não me sinto capaz de oceupar qualquer

emprego. E não quero fazer isso. Nunca d/scerei a ta-
manha ignomínia.

Por sua vez a Sra. Anna se Isvan-
Para manter tou e disse com altivez :
sua situação — Acredita que seja menor o sa-

cri fie io para mim ? Bem sei que é
triste e humilhante ter que ganhar o pão de cada dia.E. por emquanto. nada nos obriga a isso. Cinco
mil francos de rendimento dão para pagar o padeiro
e, quanto ao mais. nós aqui : estamos em nossa casa.
Emquanto estiver no meu castello continuarei a ser o
que sou; mas se tiver que viver cm commodos cm Paris
ou outra qualquer cidade, sugeito a um emprego. . .
So de pensar nisso parece-me que vou enlouquecer.
Eu não sou homem para viver assim.

De facto sua esposa não imaginava — elle, o ca-
çador intrépido, o ousado

ccvalleiro. o himem
,v e acos-

mandar
io diante
a escreva-

ha.
Pois bem
— d i s s e
l lia afi-

n a l —
acce ito

a pobre-
za.cqui.
Commo-

vido por
tanta
simplici-

ide. o vis-
e abraçou

posa e seus
encheram

de lagrymas.
n ¦ " i 0 sino batia paraU visconde voltava-se de quando cm quando n nlmn-r,para fazer rcccmmendaçõcs ao Mathurino ai mo tO.

Na sala de jantar,
com o iecto decoradocom arminhos de prata sob fundo de purpura o vis-conde encontrou um rapaz de dezoito annos. com umaroupa de velludo cinzento. Vigoroso e c.«il com tezalva e quasi tão alto como seu pai, Alam exclamoulogo :

«nr~^ü? é ° ?,Ue ,lhe dUse' t>at>ai ? Consegui fazerhlor de Junco' saltar a repreza.Oh !. . . rapaz. Tu ainda quebras a espinha oum atas esse cavallo ! Maluco !. .
Uma moça de dezesseis annos, um pouco frágil etriste, appareceu por sua vez.
Gildasio comeu com appctite solido. A viscondessatentava em vao oceultar sua tristeza. A* sobremesa,descascando uma pero, o visconde disse :Meus filho*. Eu e sua mii temos uma má no-ticia a lhes dar. Estamos arruinados.
Yvonne empallideceu e baixou ; olhos. Alaindesatou a rir.

Estás doido, rapaz ? — protestou o visconde. —
farece que nao me ouviste ou não me comprehendeste.Comprehendi perfeitamente. Estamos arruina-dos ; isso é, temos menos do que tínhamos. Que mal hanisso ?

Gildasio admirou quasi a inconsciencia de seu
jilho em matéria de finanças. E acerescentou :
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Sua mii e eu desejamos fazer-lhe uma per-
aunta. Resta-nos apenas o necessário para comer. Que
dizem vocês ? Preferem ir para uma cidade procurar

meio de vida ou ficar aqui '
Ora essa. meu pai.'Isso nem se discute! No

Quero, mesmo tendo apenas o que comer, não decahimos
de nossa situação social, ao passo que numa cidade
seremos uns necessitados, uns assalariados. . . Deus
me livre de tal !

Quanto a mim. meu pai — disse Yvonne —
n~\o gostaria de sahir do Gierô, sobretudo nas condi-
çóes cm que nos achemos.

Então, está resolvi cio
disse o visconde. — í-i-

ca remos aqui.
E era tal sua s \-

tisfacção por se ver
approvado por seus
filhos que elle qua-
si esquecia sua
rui na . :.

Apen as a
Sra. An na se
mantinha pre-
oecupada.

Ora va-
mos. m a m ã i.
Tristezas nada
adiantam —dis-
se Alain. cari-
nhosame nte. —
S O r r i a u m
pouco. Ah ' ir.-
nocente. . . —
murmurou ella.

Xem sempre
t aliar ás assim.

— Ora qual!continuou o
visconde. — Eu
p e n s o como
Alam. Contan-
to que fiquemos
cqu: !

E se o
Guerô também
nos faltar ? —
perguntou a Sra.
de MaU k com
voz surda.

Como J
Nos faltar por
qu e ? Diga!
Falle ' — excla-
mo a o visconde.

Acalme-
se, Gildasio. A
desgraça não
nos ameaça hofe
'i'"" amanhã ...
Alas é inexora-
vel, Esle castello
está condemnc-
do. se não rece-
°er reparos consi-
deraveis. Você de-
re se lembrar do quenos disse o architecto.
São os próprios alicerces
do edifício que precisamde ser reforçados. Sem isso chega a ser um perigo
residir aaui . Oe um momento para outro pode-

AprehensÕes
trágicas

Nesse dia, Gildasio e seus filhos,ligados por uma egual ternura pelocastello, passaram um exame attentoem todo o edifício.
Nrzao te parece que cquella brecha está augmen-

o pai, aponte ndo
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O mhrc Alam parecia condemnado a morrer alli. quanc
se co^suiu d'.shíoí um dis degraus da escada, hbertand

moò
aqui

— Qwer cí/zer — interrombeu asperamente o vis-
conde. — Você, com a teimosia habitual das mulheres
insiste em me aconselhar que vá para uma cidadejual-
Quer, arranjar um emprego. Muito obrigado. Não sa-
hljei daqui. Esse architecto é um doido. Então um

hnw 
° COm mura^as de do'iS metros de esPessura

Me desabar, sem mais nem menos 1 -

tando '! - - perguntou subitamente
para o redueto do sheriff.

Ora ! — exclamou Alain. dando de hombros.—
Eu sempre conheci cquella muralha com áquella fresta.No corpo central do edifício ha outra muito maior.Onde ? — perguntou o visconde e m bali ide ce ndo.

— 0 Guerô é edi-
ficado sobre um
rochedo. . . e, ao
que parece, todo
elle está desli-
sando sobre a
base. . . Suas
muralhas já não
são verticaes e
podem vir abai-
xo de um mo-
mento para ou-
tro.

— Eu já o
desconfiava —
disse o figdalo
com voz surda.

Mas seriam
necessárias ai-
gumas centenas
de milhares de
francos para
ties reparos.
Vê lá, hein? —
acerescentou elle
apoz um instan-
1e, poupando a
me o sobre um
hombro do filho.

Nem uma
palavra a tal
respeito diante
de tua mãi.

D u ra nte o
jantar Mme. de
Matek parecia
con t rafe ita e
Yvonne, de ins-
tante a instante,
erguia a cabeça
com ar inquieto.
Alain seguiu
seu olhar e no-
tou que a base
central do tecto
da sala estava
visivelmente en-
curvada como se
cedesse ao peso
do pavime nto
superior. Tocou
um braço de seu
pai e apontou

para o tecto.
— Ora, ora. . . — ex-

elemou o visconde, apoz
um sobresalto, que não

poude disfarçar. — Você
também está ficando as-
sustadiço, rapaz. Áquella

trave está assim ha muitos mezes.
Mas de então por diante, Alain e Yvonne nao

cessaram de observar cquella tr-ve e dia a dia ella se

encurvavjmiis. Mme. de Matek affectava indifferençi
mis tinha de quando em quando arrepios, que denun-

ciavam seu terror.
Durante um mez almoçaram e jantaram alli,

n-quella ctmosphera de terror. Uma tarde, o visconde

que fora o iultmo a se afastar da mesa, debrava o guar-
ddriipò quando ouviu um estalido sinistro. Instin-

morrer alli, quando
o-o.

- ¦_
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ctivamente saltou para o vão de uma porta. Houve
um rumor formidável. A trave cahira despedaçando
a pesada mesa de carvalho como se fosse uma frágil
placa de crystal.

Dous minutos antes teriam morrido todos quatro.
Mme. de Matek, sahindo afinal de seu resignado

silencio, abraçou-se a elle soluçando e imflorando :
Vamo-nos embora ! Nós não podemos mais

ficar aqui.
Oh ! minha querida ! Abandonar o Gueró por

uma cousa atoa. Passaremos a jantar no salão, ora
ahi está.

E como a esposa insistisse, elle se irritou :
De uma vez por todas, fique sabendo. Prefiro

morrer, aqui, debaixo de uma telha, a viver em com-
modos numa casa de pensão. Se quizer vá você com
Yvonne morar na cidade. Dou-lhe trez mil francos para
isso. Mas deixe-me cqui em paz.

A resignada senhora enxugou os olhos calou-se e
continuou a viver como se nada
houvesse acontecido. Mas dias
depois, tendo descido á adcga.
Alain fii surprehendido pelo des-
moronamento de uma parede di-
visoria e ficou lá fechado, sepul-
tado vivo.

Um dia inteiro se passou os-
sim. O visconde auxiliado por ai-
guns ccmponios trabalhava como
um louco para abrir caminho atra-
vez de uma parede, mas somente
á noite foi possível deslocar uma
pedra e libertar seu filho.

D'esta vez. o coração materno
fallou alto e Mme. de Matek de-
clarou que não ficaria alli nem
mais um instante.

Você está doido. . . doi-
do. . . — disse ella ao marido. —
Eu vou com meus filhos para a
fazenda de Muzillac. E' um crime
arriscar assim a vida.

Vai, Anna, vai — disse o
visconde.

E voltado para a mossa ain-
da imponente elo castello, mur-
murou :

E é neste momento que te-
rei de te deixar, meu velho Gueró7
Tu és tudo quanto resta de minha
fortuna ! Ora vamos, minha se-
nhora. Retire-se. Eu. ficando
oqui, a despeito da pobreza con-
tinuarei a ser o visconde de Ma-
tek. Lá. . . Nem quero pensar o

Anna e sua filha partiramcom seu pai.
Um anno ainda vestiu de neve, de água e de sol<o castello. E como elle cor/Ànuava a dominar o valle, aviscondessa, tomada de remorsos ou cansada talvez da

promiscuidade em que vivia na fazenda, voltou aoGuero com Yvonne. Seu marido acolheu-a com alegriae o inverno começou áspero e tempestuoso. Uma a umaas ardosias do telhado, arrancadas pelo vento de seus
grampos enferrujados, voavam e vinham se despedaçar
no solo. Havia dias em que os castellces não se atreviam
a sahir, vendo passar pelos ares como asas de máu
agowo as placas de zinco. A chuva começava a vasar
pelos testos que se tornavam negros de humidade. E
grandes listas ameaçadoras marcavam o gora as paredes.A viscondessa e Yvonne refugiaram-se na torre do
cheriff, que, construída sobre rocha viva, parecia indes-
tructivel.
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O monumento de Annita Garibaldi em
Bello Horizonte.

que serei.
Alain quiz ficar

As refeições eram agora no antigo corpo da niariàsinistro e gelado. João. o único criado que lhes restavaservia-os alli com máu humor. u'
E as tempestades se succcdicm implacáveis

borrascas pareciam concentrar-se naquelle valle esar, todas, aquelle castello doente.
Um dia o vento se encarniçou comtal furor contra a torre do duque João

que todo o telhado voou de repente e foise despedaçar sobre um olmo do par-que. As ardosias arrestadas pelos ares pareciam azisde pássaros cm agonia. O ultimo catavento com asarmas dos Matek lutou uma semana inteira de boiscahiu marcando toda a fachada com um sulco negroO velho Guerô parecia um navio desamparado
Anna e Yvonne tremiam de medo e horror em seu
quarto ; Gildcsio como um ca pi ã > heróico corria a to-dos os pontes em perigo. Cem vezes as telhas, cornijase ferragens, çalündo, roçaram por elle.

Elle parecia disposto a Jazer
face á tormenta, seu olhar desafin-
va o céu. Seu filho seguia-o. A's
vezes, sem uma palavra, os dous
abra;avam-se convulsivnmente ; de
outras vezes evitavam fitar-se paradissimular sua magúa.

Uma manhã, o visconde foi ai-
cançcdo por uma taboa no rosto,
que ficou em sangue e. como seu
filho o lamentasse, elle murmurou:

Ef pelo Gueró. Que importa?
0 rapaz vivia no corpo central

do castello com seu pai. Acosta-
mado aos uivos da ventania atra-
vez do colosso em rui nas, ahi dor-
mia. Uma noite, porem, foi des-
pertado por um fragor immenso.
Todo um caixilho da janella ar-
rançado dos gonzos viera parar
no meio do quarto, despedaçando-
se com estrepito. O vento precipi-
tou-se pela abertura. Os trovões es-
trúgiam. Um raio alcan ou o cas-
tello. Comprehendendo a extensão
do perigo.que os ameaçava, Alain
bateu na porta do quarto visinho
bradando:

Meu pai. Acorde. Meu pai!
Mas, quando conseguiu arrom-

bar a porta, não encontrou o Sr.
de Matek. em seu leito. Então des-
ceu de andar em andar, gritando:Fuja, meu pai, fuja !

De facto todo o enorme edifício
vacillava. Rangidos formidáveis faziam comprehender
a Alain que os próprios alicerces seculares começa-
vam a ceder. Ch( mm ainda:— Pelo amor de Deus, meu pai. Fuja!

Relâmpagos quasi incessantes cortavam o firma-mento. A chuva cahia torrencial. Da floresta próxima,erguia-s2 um ulular lascinante.
Alain passou os humbraes e afastando-se do pia-nalto, pez-se ao abrigo das arvores. Quasi no mesmo

instante um ruido similhante ao de mil canhões deto-
nando juntos gelou-o de horror.

Sua mãi e sua irmã estavam alli perto e vieram
enla^al-o, tremulas e afflictas.—- E teu pai J Por que não fugiu comtigo ?

^ Semente á alvorada puderam saber. 0 castello res-
vala a e cahira inteiro, formando uma massa informemas ainda imponente. E sob esse túmulo prodigioso o
visconde de Matek dormia o eterno somno.

Charles Geniaux.

;'a

E
.¦a 44">í7í,s"Z —«Si.

^^^^M^^^^^^^I?flBI

"fljipfl



%&m

fí\ FANTAZIA DE m

|i ROBERTO M0L1NA MÂ

(¦• 

ercado no castello da
Dunsinamc. Macbeth
sorri á esperança.

Será possível que o
bosque de Birm m con-
siga a subir até a
coluna ? Não. Portan-
to c impossível que as
tropas de Malzolm as-
saltem a fortaleza do
rci dez vezes assas-
sino

— Que cada ho-
mem cTarm is corte
um ramo de arvore e
o leve adiante, de si —
ordenara Malcolm, o filho
de Duncan. — Qccultaremqs
assim o numero de nossos
combatentes e induziremos a erro
os espio as do inimigo.

ITcssc modo se cumpria a predicção das bruxas.
c adquiria plena luz o obscuro symbolo do menino
.tom um galho de folhas verdes na mão, appareccndo
diante de Macbeth, na sinistra caverna onde con-
saltara os espíritos malignos, deslumbrado pelos re-
lampagcs e tremulo pelo estrugir dos trovões.

Nada temas — haviam dito as bruxas. —
\rada temas emquanto não vire> o bosque de Birman
caminhar e subir até á collina de Dcnsinane.

Nada pois me pode vencer — murmura Mac-
/beth, de si para si, acceitando o senso mais directo

das palavras mysteriosas dictadas ás bruxas pelos
espíritos iníernaes. —O bosejue de Birman tem raizes
profundas. . .

E' nessa segurança que se apoia a alma agitada
de Macbeth, embora se veja abandonado por aquellcs
cuia espada lhe poderia ser mais útil, embora veja
por todos os lados perigos, que o ameaçanl e advirta
que apenas o temor e o respeito põem uma mascara
e um sorriso no rosto d'aquellcs que o rodeiam c em
cujos corações só ha ódio ou desconfiança. Embora
veja que o circulo de seus fieis vai-se rareançjo c se
afastando cada vez mais do centro, que é elle — o

beth

Mas

rei assassino — embora sinta
que uma onda de silencio

gelado o vai envolven-
do, dia a dia.

A esperança volta a
galvanizal-o a cada
vez em que se lembra
da predicção. O bos-
que de Birman tem
raizes demasiadamente
profundas. A d e m ais,
nunca se viu um bos-
que caminhar.

Mas eis que irrompe
em sua câmara um

mensageiro, offegante e
vido :
Senhor, eu vi. . . Não

sei, senhor, não sei como di-
zer o que meus olhos viram.

— Falia... — bradou Mac-
e sobresaltado.ancioso

E' uma cousa tão maravilhosa e extranha !...
eu vi... vi ! Estava de sentinella na collina

de D.unsinane e vi o bosque de Birman mo vendo-se
e caminhando para nós.

u.Louco de furor, Macbeth espanca e injuria o
mensageiro da desgraça ; mas sua' mente acabru-
nhada curva-se ante a verdade inverosimil. Desde
esse momento elle está vencido.

O vaticinio prodigioso começa a se realisar.
Que forças poderão conter o Ímpeto d'essa ener-

gia secreta mas tamanha que põe em marcha uma
floresta ¦ w

Nem por urn momento elle suspeita o estrata-
gema de Malcolm. Não. Acceita o milagre que
sabia desde muito assignalado na rota do destino.
Um milagre não se discute, acceita-se. Um prodígio
é, cm si mesmo, pura realidade irremediável, irresis-
tivel; e uma realidade cujas raizes, mais profundas,
do que as do bosque de Birman, mergulham até o
bosque mysterioso onde vivem os espíritos das tre-
vas', os espirites protectores das bruxas.

O bosque de Birman, mo vendo-se, caminhando
......
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Malcolm ordenara a cada guerreiro, qu e caminhasse levando adiante de si um galho da floresta.
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dec galgando em sua marcha implacável a collina
Dunsinane, assignala e aceusa o assassino.

E' como se o espirito de Dunean os de seus
guardas, o de Banquo, como se a alma branca da
esposa de Macbeth c de seus innoccntcs iilhos, cemo
se as almas de todas as victimas do ambicioso rei se
houvessem refugiado naqucllc bosque c viessem agora
á sombra das arvores portentosas marcar a hora do
inexorável castigo.

De que lhe valera tão rciinada astuçia na trama
dos crimes ? De que lhe valera decisão tão prompta,
golpe tão seguro e uma tào completa ausência de cs-
crupulos, acumulando victimas e eliminando vesti-
gios?

Apezar de todos os ardis tão habilmente tecidos,
apezar da cumplicidade da noite, o véu
do segredo ia rasgar-se. A consci-
encia de Macbeth, que are
então só o aceusára sem
palavras, gritava agora
por todas as salas e
corredores do cas-
tello, pelos cia-
rins de guerra
dos soldados
deMalcolm
Sua cor sei-
encia can-
sada, ali-
nal do
sile ncio,
erguia-
se em
i m p r e-
cações
formida-
véis.

A sua
voz tudo
se torna-
ra possi-
vel. Que
um bos-
que ca-
minhas-
se ?. . .
Seria
p r od i-
gio; mas
não era
m i 1 agre
maior
ouvir em
seu pro-
prio pei-
to a con-
demna-
ç ã o d e
seu pas-
s a d o ;
sentir
em sua
pr oprid
mente um tribunal seve-
ro julgando os crimes,
que praticara sem imoe-
cilho nem magua ? Macbeth acceit^u tudo ¦ c cur-vando a cabeça, esperou a derrota, a morte ocastigo.

Roberto Mòlina.

UMA REIVINDICAÇÃO COMO OUTRA QUALQUER
Escreve-nos o Sr. João da Silva Campos:
«O numero de Junho passado d'este magazine

trouxe, á pagina 26, interessante noticia sob o titulo— "Um enterro ao som de musicas alegres". A 12
de Fevereiro cerca de dez mil pessoas, cm Amicns,
França, tomaram parte no sahimento fúnebre de
um indivíduo, que impuzera, na hora da morte,

¦p'ísc seu cadáver acompanhado ao cemitério pelorchestra do bairro, ""tocando as musicas maissil
titantes e joviaes de seu repertório". E, de facto"
assim se íez.

Ora. senhores, hi mais de quarenta annos, naBahia, um pândego teve similhante desejo, que (oiegualmente cumprido. Eis o casca Morava na rua
do Castar.heda. creio que districto de Sant'Anna
um sujeito muito amante de folguedos, de pano-des e da "semente de briga". Um '"larrista", 

como
hoje se diria. Adoecendo c sentindo quj seus ulti-
mos instantes se approxirnavam, chamou os parca-tes e encarecidamcntc lhes pediu o seguinte : --
Quando batesse 'o vinte, rada de choros, de lagrv-
mas. Não queria armação na porta, nem missas

nem coroas, nem flores, nem padre, nem
água benta, nem luto, nem nada.

Dentro do caixão, o mais
barato que fosse possível,

puzessem uma garrafa
de cachaça; e seus

amigos c sócios
elas bo rga s e

m alandragens
a c o m p a -

n ha ssem-
lhe o en-
terro to-
c a n d o,
can tan-
do e, de
vez em
qu ando,
molh a n-
do a pa-
lavra.

Fi z c-
ra m-lhe
todas as
vontades
e, cm

busca do
cerni t e-
rio da
Q u i n t a
dos La-
z a r o s,
com

g r a n d e
s equito,
d a d o o
inédito
das ulti-
mas dis-
posições
do mor-
to, lá se
íoi b cai-
x a o a
pulso, co-
mo então
i n v a ria-

4 Bil4Cma5' 
Macbutb' "?v temas 

rquant0 ° b°sque se di<^ com dcluníoCpo-de B.rman nao oam.nhar e sub.r a collina de Dunsinane. brc. 
^Scus companheiros

das boas horas de esque-
cimento d'este miscro mundo, numa grande orches-
tra de violões, cavaquinhos e. pandeiros, acompa-
rharam-o ate o "buraco", 

ao som de chulas, sam-
bas e lundus. Do que cantaram só chegou até meu
caderno de apontamentos, com a musica respectiva,
o seguinte amphiguri :

Lá vai, lá vai,
Ca zumba,

O' querida mariposa,
Ca zumba.
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Todos sete seberês,
Ca zumba,

Todos sete já se foram,
Cazumba .

Eu nunca vi disto não,
Cazumba .
Vá, que

nossa terra. .
sempre

Eu nunca vi d'isto não,
Cazumba.

é uma primazia a mais de
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Velhas operetas f POR Escragnolle... Doria
L

0 theatro entre nos. muita gente nao admitle se meio e pela dignidade dos cargo,, foi o hrimeiro 'emblo
diga o nosso theatro, começou austero, por peças sacras, da opereta, onde o Arnaud o empresário taxava nTbi-
m paiuda lembrança dos mystenos medievaes repre- thetena e a Aimée. a estreita WÊSMM Teguia

o exemplo, camarim a dentro. Digam-o as carteiras e
es ciúmes do tempo.

A opereta gozou período eiureo nos fins do
Império, no quasi decennio de 1880 a

1889. Evoquemos um pouco a epocha,
á sombra da epigraphe — Velhas,

Operetas — conhecido quanto a
sombra diz com o passado.

Não houve aqui em casa
maior nacionalisador de
operetas do que Arthur

Azevedo cuja producção
por tantos annos abas-
teceu o nosso theatro ou
os nossos theatros, di-
minuindo talvez esse
plural a irritação ner-
vosa de quantos não
consentem a expressão
nosso theatro, por en-
tenderem que ainda o
possuiremos, repellin-
do o verbo no indicati-
vo presente.
Opereta franceza deexi-

to, outr'ora o gênero era

sentados a porta elos templos
Mais tarde tivemos a alegria, com a farça, a come-

dia, o vauelei ille, a opereta e a revista. Mos-
Iram tradições em apoio do rir, D. João
VI acordando no fim das forças pa-
ra saber do desenlace, perguntando
se 

"os bêbados í os ementes )
já se tinham casado".

I m dia a opera-comi
ca, caçula da grande opc-
ra. cançou de chamar-se
só assim. Mudou de no-
me. adaptou o de opere-
ta. com uns longos ite-
Üanos.

A opereta. aueren-
do correr mundo, ar-
ranjou padrinho, jac-
q11es (íffenbach. che-
ganelo ao Rio de Ja-
neuo. tomando opc-
sentos no Alcazar, riu
antiga rua da \ alia,
hoje /riais solemne e
longamente da ir u -
guayana. Trazia por ha-
gagem os vestuários e os
scenarios da Bella lie-
Una", do " Orpheú nos
Infernos " arranjados pela
fantazia e pelo talento de ()f-
fenbach, o padrinho poderoso.

O Rio approuve à opereta,
ficou sendo infallivel porto de es-
cala de suas infatigaveis viagens atra-
vez o universo fadado a lagrymas e sempre
tão disposto a rir. nos intervallos lúcidos da
loucura de viver. listamos operetisados até
hoje. Dispensa-se a provei.

O Alcazar. o paraizo prohibido cario-
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'made in Paris"' entra-
va logo em geral para o

gabinete de trabalho de Ar-
thur Azevedo e d'ahi sahia

para os nossos palcos, para
as nossas orchestras, para os

nossos públicos, os primeiros vi-
vendo dos segundos na eterna lei hu-

mana do supprir mutuo de fornes.
Edmundo Audran, francez de Lyon e

Mlle. Margucrite Ugalde, filho de doutor, mestre de musica numa
creadòrà de O dia e a noite, egreja de Marselha, escrevia . musica para

no papel de Manola. theatro desde 1826. Só rompeu na fama
em Dezembro de 1880, na scena dos Boufj"es-

ca de tempos escrupulosós, o Alcazar suspirado de Parisiens com a celebrada "Mascotte", trez actos ale-
tantos, que lá não podiam ir, pela austeridade do gres, que lego apparecerem no Rio de Janeiro de 1881.
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Tr ou x e-os o emprezario
G r a n, a bolei an do- s e no
Theatro Lyrico, na eompa-
nhia cuja estreita era a
inolvidavel Paola Marié. A
operei 2, em francez. deu
causa a incidentes, a vaias.
a prohibiçÕes do Conserve-
torio Dramático, enxergan-
do malícia demais na sce-
na do desmaio quando Me-
ziere exclamava " voiei le
vinaign* ", 

phrase substitui-
da pela censura que lhe pre-
feria 

"flaccn 
de sei". Isso

em Junho de 1 880.
Em Julho surgia na

rua da Ajuda, na Phenix,
montada pelo Neller. adap-
tada pelo Garrido, com a
Henry por Beltina. o \'a; -
quês por encarregado da gir-
galhada. a orchestra confie-
da a Henrique de Mesquita.
Foi um trlumpho de bilhe-
teria, de palco, de platca,
serenr.dos os escrúpulos do
Conservatório.

Au tran era de Lyon,
Chivot de Paris funecion vi o
da Companhia Paris Lyon
Mediterrande. Compôsit o r
de librettos epe a; estrelara
cm 185o no Palais Rày l.

Em 18LM trabalhava, infatigavel. Associado a Dura
escrevera o libretto da "Mascotte". 

ainda associado ao
mesmo collabprcdor, adaptava o "Boccucio", musica

de Suppé, despachada a
opereta para um theatro
de Bruxellas em Fevereiro
de 1882. N'esse anno. no
Santa Anna, com o Hei-
ler, a "Mascotte 

festejava
a centésima represente-
ção. bandeiras e folhas de
mangueira na rua. findo
o espectaculo a ceia e bai-
le, para os convidados do
Heller.

Com o "Boccaiio"' 
a

opereta subiu até o "De-

camerão,,,o livro do flore n-
tino. O libretto do "Bocea-

cio" fora pedido d littera-
tura italiana por Zele e
Genes, autores viennenses
para um palco da capital

austríaca em Setembro de 1881. Arranjado por Ceriot e
Dum para o gosto parisiense, o "Boccacio" entrou no
Rio de Janeiro pelo portuguez de Educ.r-
do Garrido.

O Santa Anna teve o prazer de apre-
sentar o "Boccacio" 

ao publico da pri-
meira cidade do Império, em Janeiro de
1883. Os ditos de Garrido, a musica de
Suppé ficaram a cargo dos melhores ar-
tistas do tempo, Suppé cognominado, bela
critica viennense, o Verdi da opereta.

Embora longa o primeiro acto de
mais de hora, o "Boccacio", 

como se diz
em gíria theatrai, agradou em cheio.

Rose Marie, depois Rosa Mérgss,
Rosa Villiot, Guillaume de Aguilar e
Vasques bistavem para obter triumpho

Também foi muito do nosso agrado
a musica de Leccocq, parisiense de 1832
discípulo de Halédy, fornecedor de par-
tituras ao Theatro ligeiro em Franca
desde 1857. Em 1872 déra-nos a "Filha
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li-

em
Mano de

Rosse Mcryss, a famosa creàdora d.- Boccaciò, no Rio de Janeiro

de Madame Angoi", rcprc_
sentada primeiro em Brund-
Ias, com libretto de Ciam d-le, Koriing e Sirandin.eno
Rio de Janeiro, em pàrtu-
gut z, na Phenix D ramal
ca, sob a fôrma da parodide Arlhur Azevedo, "/\
lha de Maria Angu'.

Com um the ma de l c-
temer e Vaullòo, Lccocq,
surgira t m novo triumpho
O de "Girofld-Cjirofia"

Bruxellas, cm M
1874.

Na ^ maré de opere tas
felizes do quasi dceennio
1880-1889, voltou-nos Le-
cocq com "O 

Dia e a Noite"
letlra dos libre tistas da *"(//-
ro/JL ". em "prende 

e" .\ouventis"
fins de 1881. Arlhur Aze-
vedo asse nhore ou-se do li-
breto e o traduziu, com a
grççi habituei, para o San-
ta Anna, que o entregou ao
publico cm Março de 1882,
at fendico. conforme gíria de
bastidores, por musica ale-
gre, por sec na ri os luxuosos e
sobretudo pelo Areia.;, pelo
Henry e pelaFàntonLadmi-
r uelmeriic vierem depois

dei pi das. cetrizes cdmiravelmente despidas.
No theatro carioca d impossível OU idar, tratando de

velhas operetas, a "/). 
Juanita", ti es acto-, de Leterrier

e \ c noo, musica de Sub-

nes
de Paris em
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^¦¦E 4j| flfl H

^PfHHBjf

Edmond Audran, autor dl par-
titura djs ooeretas A MqéÓDtie,
A Boneci, Grão Mogol, Gillette
d.' Narbznne, A Cigarra e For-

miga e Miss Heby?tt

pé, conhecidas pela pri-
meira vez em Bruxellas e
logo depois de viagem pa-
ra o Rio de Janeiro."D. 

J li ahi t a" foi
uma das minas do Hei-
ler. Correndo atraz de
tanto dinheiro e agarrar.-
do-o. elle morreu nos apu-
ros d'elle. bem mais tar-
de, em plena Republica.
apparecendo, em sombra
de passado, silencioso,
melancólico, nas repre-
senta çces do Theatro re-
trospeclivo na Exposição
Nacional de 1 S) 0 8 na
Praia Vermelha,

Mas cm 1881 ganhava
muito e era no Santa An-
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Henri Charles Chivot, autor do
libreto das onere tas Mme. Fcv irt,
A Filha ch Tambor Mór, A Mas-
c (te, Boccició, Gillette de Nar-
biiriné, 0 Grão Mogot, A Cigarra
e a Formig i, SurcouJ, O Corsário

A Virgem de Suzette.

é0^k

jíL 
"flfl - fll Hm

^*- flPw^S

í^^pH B

Ludòvic Holevy, autor dos en-
r:dos das operetas Orpheú nos
Infernos. A Ponte dos Suspiros.
A Grã-Duquez.i, Barba Azul, A
BAla Helena, A Perichole, A

Cigarra.

na, vindo do Phenix; com
uma das mais brilhantes companhias na-
cionaes.

Ainda o acompanhavam os fieis sol-
dados da rua da Ajuda ; quantos o ti-
nham ajudado a levar á ssena a "Mas-
cotte*', mais de duzentos representações.
Sobretudo o Guilherme de Aguiar, puzera
o Rio de Janeiro em peso, a cantar alto.
trautear ou associar as copias de Simão
X'L

Sal na mesa entornado '
Sal entornado '
Facas postas em cruz !
Em cruz '
Tudo isso está provado !
Tu d o isso está provado '.
Provado está '

Simão XL e os coros, seus subditos,
esforçavam-se por provar a urucubaca.
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Charles Alexandre Lecocq. autor
das partituras das Òpcrctas 0 Ra-
, i/i rfo Unisorc, As Cem Virgens,
A Filha de Mme. Angol, Giro/é-
GiroJ'ê,PelitDuc,0 Dia e aNoite

c 0 Coração e a Mão.

ahi velho Rio de Janeiro
e/i

"Boccacio Onde ( V

íü.v Villiot a enternecer a
can.ào dé Beatriz.

"Feliz na infância dorme
Em paz-eora,ão".

Dormes hoje. Villtot.
num gran.de túmulo de mar-
more negro, logo na entra-
da do cemitério de S. Fran-
cisco Xavier, o teu alegre
nome de cigarra da obert te,
por único epitaphio á cam-
pa sombria.

Foi um pensamento de
tristeza, já passou, riamos
de mvo com a o per ela.

Não se ria com ella. não
tinha cadeira fixa no Santa
Anna, a sizuda Maciame
Durocher cujo auxilio de
Carteira tanto contribuiu
pira encher registros de ba-
plismo, no tempo só das
egrejas '

Crime, imperdoável, se-
ria fallar de opereta no Rio
omittindo"Os Sinos de Cor-
ntvillen, trez actos de Clair-
ville e Cabet, musica de
Planquette, levados â seen.i
em Pariz, nas FoLies-Dra-
matiques, em Abril de 1 cS77.

( Os Sinos de Corne
ville é da maior memória
nesta cidade melem.:n x
desde a valso, cantada por I
vetor, transferido da porta e

por uma vez só deixem ir
o termo, denunciada pelo
sal sobre a mesa ou pe-Ias jacas encruzadás.

0 Rio de Janeirolambem reunira vozes pa-
ra reproduzir nas ruas,
nos cafés, nas casas, a
serenata do primeiro acto
do 'Boccacio" 

cantada
por Guilherme de Aguiar.
Mattos e Arcas,

Ai, divina
Flore nlina

Sol de amor que mi-
nlialma iIlumina.

Ah ' tempo de 1883,

Olhae, olhae
Fxaminae
Como isto é bom,
Oi ir o le lue ei

Mas "Os 
Sinos de

Corne ville'' re pisarem so-
hretudo cm honra de Gui-
lherme Aguiar, o estu-
pendo tio Gaspar, que na
scena da invasão do cas-
te lio, onde pilhavam o
avarento sobre o seu oiro,
era uma espécie de sub-
Shylqck na cie sub-F ére e
Goriot.

No tio Gaspar, dos'Sinos 
de Corncville"

Guilherme de Aguiar,
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Hénri Meillac, autor dos libretos
das operetas /\ Bella Helena, B.u-
bi Azul, A Vida Parisiense, A
Grã duquez.i de Gerolstein, A Pe-
richole, A Cigarro, 0 Petit Duc,
Mlle. Nitouche, Rys. (Collabera-

dor de Ludovic Malleny).
"solus; tatus et emis'*, não
encontrou e parece não en-
cohtrará rival.

Não só a opereta na-
ciÔnatisada logrou êxito no
Rio de Janeiro ; a opereta
nacional também lhe seguiu
passos do triumpho, estra-
da de fortuna.

A Princeza dos Ca-
juciros'', lettra de Arthur
Azevedo, musica de Sá No-
ronha. recordou as noites
melhores cie Augusto de
Castro, as noitadas de "Bar-

has de Milho", parodia do'-Barbe Bleu", de '0 Rei-
nado das /Mulheres" paro-
dia de "La Reine Crinoli-
ne". de "O Snr. Mello Dias
amante das meninas", pa-
rodia de " Mousieur Chou-
jlemx vestera chez leis" da
penna do duque de Marny
sob o pseudonymo da Saint
Rcmy, e Ludovico Ralion e
Crémieux.

E' da "Princeza dos
Ccjueiros" o tango famoso,
e i m alguns narizes fanho-
so do

"0 amor tem fogo
T. m fogo amor ; .
Tem fogo intenso,
Devorador"

Arthur Azevedo, autor de varias òpcrctas nactonaes
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Pcrnand Le Barne, autor da par-oiura das operetas Daphne e^hoe e Temrw de Guerra.

\>üppc. cambista e depois
do bilhete para o palco e

para as palmas :

"Nestas viagens
Sideando os m jres,
Duros pezares
Sei que sofjri."

Quanto rio o Rio,
não se assustem com o r
minúsculo tão perto cio
maisculo, á custa de Vas-
quês no papel do cocheiro
Nicolao, quantos olhos se
áceenderdm na platéa
quando a Volliot, entre
púriziense e carioca, pü-
nha a Germana cantar o
popularissimo :

Duas operetas "O Si-
no de Fremiterio" e " Fer quito", musica de Francis-
co Alvarenga, deram ccvsa a memoráveis confVetos no
velho Rio de Janeiro, a
musica ele pancadaria

• nas ruas, sob a regência
dos sabres policiaes.

Tudo por causa cia
Esther de Carvalho e da
Pepa Ruiz,com dous par-
tidos organizados, esthe-
ristas e pe pistas ; com
dous chefes Avelino e Ju-
ca Reis ; com dous distin-
ctivos, cravo brancoe cravo
vermelho. A Historia co-
nhece a guerra das Duas
Rosas ; o Rio de outFora
registrou em seus an-
naes a historia dos dous
cravos.
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André Messager, autor da partitu-
ra das operetas Verônica,'A ¦ Tou-
ti negra do Templo e Miss Dollar.
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Muito haveria ainda a dizer, mas cumpre ter-
minar, á moda dos contos de fadas abrazileirados
entrou por uma porta, sahiu por outra; el-rei nos-
so Senhor que lhes cante outra.

ESCRAGNOLLE DORIA.

Jean Robert Planquette. nucor
da partitura das ooeretas Os Si-
noí. de Corneville, Rip c Surcouf,

o corsário.

UM NOVO PROCES-
SO PARA CONSER-

VAR A MADEIRA

0 Sr. Chavastelon aca-
ba de communicar d
Academia de Sciencias
de Paris que, depois de
numerosos e repetidos
ensaios, durante doze an-
nos, acha-se convencido

da efficiencia da solução de bicromato de cobre, na
conservação da madeira. Esta solução pode ser prepa-
rada facilmente, misturando soluções feitas em calor
mas resfriadas, de bicromato de potassa e sulphato de
cobre, cada uma d'ellas a b %.

Se banharem previamente a madeira com uma
leve solução de colla forte e deixarem seccar, a gelatina
insolubilizada pelo bicromato alcalino ligeiramente
excessivo, assegurará uma obluração mais completa
dos poros da madeira e, assim sua conservação será
mais perfeita.

O imperador da Rússia, Alexandre II era acom-
panhado sempre por um creado, cuja única oecupa-
ção consistia em
cortar as pennas
que usava o tzar
para suas cartas
officiaes. Ale-
xandre usava
cada uma d'es-
sas pennas uma
única vez.

gesima parte de um am-
pere por kilometro qua-
drado. A corrente ter-
restre
nor.

c um pouco me
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Eui Dagene uanjan Mediria, autordo libretto das opèretas Lauto
c 0 beijo de Yv>nne.

1.7.

0 guinéu inglez e uma
moeda, que já não ar-
cuia se bem que seja
mencionada para indicar
certas quantias.

Sua origem é a seguinte : o almirante Robert Holmes
apoderou-se no anno 1692 de um batei hollandez carre-
gado de ouro e procedente da Guiné. Com esse ouro
cunharam-se moedas no valor de 21 shillings que, em
razão de sua procedência, foram denominados "sui-
néus .

Os raios ultra-violeta tão similhantes ao raio
X foram empregados ultimamente para distinguir
as pedras preciosas e as pérolas legitimas das
falsas.

Um diamante authcntico, submettido á acção
dos raios ultra-violetas, torna-se escuro, emquanto
os diamantes falsos produzem luz raiada por som-

.a j . iyJi^y àíli!Pv4lLa
bd ras

1 i

irregulares.

Emana elec-
tricidade da su-
perficie do mar
e da terra. Uma
investigação do
Instituto Carne-
gie demonstrou
que no norte do
oceano Atlanti-
co ha uma cor-
rente de electri-
cidade positiva,
que pode ser
avaliada na vi-

' •% ffl iíf u^ui! 1 w 1 • * • - ¦ 1 Á^Èk^
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0 enxadrista
que jogou maior

¦ numero de parli-
das foi o inglez
Blackbum, que
durante quarenta
annos jogou
umas cincoenta
mil.

.y -

O empreiteiro — Espere.. . espere,
temos que abrir não é esta.

Houve um pequeno engano. A rua que nós

A origem da
febre pa lustre
foi descoberta
não ha muito.
Até o anno 1880
sust entaram-sc
a esse respeito
numerosas theo-
rias, uma das
quacs attribuia
a causa do mal
ao ar.

COMO E'
BER

FÁCIL
TUDO

SA-
X2£é As ultimas novidades scientificas PEQUENA ENCYCLO-

PEDIA POPULAR
OS CENTROS NERVOSOS CEREBRAES EMITTEM ONDAS ELECTRO-magnéticas — O Dr Lazareff, director do Instituto de Phv-sica de Moscow, auxiliado por innumeros colaboradores acabade rever toda a physiologia do systhema nervoso.
Com effeito : em virtude de suas experiências conseguiu

provar que os centros nervosos cerebraes emittem verdadeirasondas eletromagnéticas de uma longitude análoga á das ondasradiotelegraphicas.
A este propósito recorda elle que os physicos do século XIIIhaviam antecipado que os phenomenas nervosos eram a manifes-taçao orgânica de um principio do qual o raio era a expressão at-mospherica. Morselli formulou mesmo a esse propósito sua famosatheoria das ondas cerebraes.
Lançando-se nesse caminho, o physico slavo não se deteveahi e annuncia uma nova tentativa sensacional : o Instituto deMoscow prepara uma câmara especial, impenetrável a toda e

qualquer classe de excitações externas, afim de unir electricamente
os centros nervosds àz um homem vivo a um diffusor especial, quepermittirá registrar as ondas cerebraes.

O Dr. Lazareff está convencido de que o cérebro humano
transmitte e recebe por via hertziana e assim se explicam os

innumeros phenomenos psychicos e singularmente a telepathia.
A maior jazida de ferro macnetico — O mesmo sábio russoUr. Lazareff, que se dedicava também a estudar as anomalias ma-

gneticas, que se produzem no districto de Tula, anomalias especi-ahnente persistentes em dous locaes de 200 kilometros de exten-sao, separados entre si por uns 50 kilometros neutros, pensou quese poderia attnbuir esse facto á presença de immensas jazidas deferro. J
Para verifical-o, um Comitê technico cffectuou sondagens,que deram em resultado o descobrimento, a uns cincoenta metrosde profundidade de camadas de magnetita ( ferro magnético )com uma riqueza de mineral, de uns 40 % nas primeiras camadas,porcentagem que augmenta com a profundidade.Os resultados obtidos fazem pensar que se trata de uma dasmaiores jazidas de ferro do mundo, pois dos primeiros cálculos sededuz que, extendendo-se por 200 kilometros a jazida é superiora de Coruna (Suécia ), considerada até agora como a mais impor-tante do mundo por ter um comprimento de dez kilometros e uma

profundidade de 500 metros, podendo affirmar-se que o ferro quecontem a nova jazida é dezesseis vezes maior do que a de todas as
minas de ferro do mundo Juntas.
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UM NOVO PROCESSO DF- PROCURAR DIAMANTES - O descobrimento cie diamantes ncs areaes
doWisconsm (Estados Unidos) cspalhu a fama de que essa região era uma nova Califórnia. Mas esse
enthusiasmp era injustificado, bxistem alli diamantes mas perdidos em uma massa enorme de areia Para
explornl-a foi necessário organizar um mecanismo especial para a coagem dessas areias Nessa gravuramostra como foi transportada e ..montoadu a areia que já passou pelas peneiras dos exploradores

amanhã. Os horro-
res do conflicto mar-
caram indelével-
mente seus pequeni-
nos cérebros pára
que desejem que es-
seò tormentos voltem
um dia. Assim, a
reunião dos depu-
tados de calça curta
deu aos parlamentos
de todas as nações
um exemplo a me-
dita r. Uma das
mais bellas, das
mais altas verdades
humanas fallou pela
bocca das creanças
tcheco-slovacas. Pos-
sam os homens de
cada paiz compre-
hendel-a e guar-
dal-a.
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c/e orações muito correctas,
reclamaram firmemente que
seus mais velhos fizessem tudo
para salvaguardar, para o

futuro, a paz do mundo.
Ante essa manifestação, a

ironia deve ficar muda, posto
que estes escolares que conhe-
cerem os soffrimentos e os
lutos familiares causados
pela guerra de hontem, se-
riam, elles
pro prios,
os csmbq-
tentes de

OVOS DE DIPLODOCCUS Noticiamos cm nosso ul-
ti mo numero que uma
commissão norte-america-

na presidida pelo Sr Hcnry F. Osborn, director do
Museu de Historia Natural, de New York, tivera a
sorte de encontrar ovos de diplodoccus, petrificados,
contendo ainda filhotes quasi com-
plecamente formados. Podemos
dar hoje uma photographia d*es-
ses preciosos fosseis no logar em

que foram encontrados.
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Exhibiu-se recen-
temente em Lon-
dres o chamado

palácio de Titania, di-
minuto edifício com
microscópico mobília-
rio.

A peça mais curiosa
resse palácio liliputia-
no é um piano de cau-
da de tamanho de uma
mão de mulher, com
teclado e cordas tão
perfeitamente afinadas
que uma mão anã po-
deria tocar nelle qual-
quer peça de concerto.

Tamanho comparativo de um ovo de gallinha e
um ovo de dinosauro, que tem 16 centímetros de

comprimento.

A felicida-
de ou a des-
graça dos
homens de-
pende mais
de seu gênio
do que de
sua fortuna.

La Roche-
foucauld.

yA provei tando-sf. das ferias de
seus parlamentares h a b i-

tuaes, a Cumaru teheeo-slovaca
obriu, por um dia, suas portas a
debutados de novo gênero. 7rata-
va-se unicamente de creanças de'- a 16 annos, eleitas pelas dif-
ffrentes escolas do paiz. 0 prési-dente da R publica, Sr. Mas-rick.
esteve presente. 0 Sr. Èenes, cer-
cado por todos os membros do go-l'erno, tomou logar no banco dos
ministros e a sessão d'este parla-rnento de creanças desenrolou-seco,a toda ordem e intelligencia
Que muitas assembléas nacionaes0rdinarias poderiam invejar.

Discutiram-ce varias questõesPreparadas pelos grupos escola-™s>'mas fulhu-se egualmente de
Política ; e esses garotos por meio
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t-,1 rrmo era nos tempos prehistoriccs. Sob um dcllcs está^desenhada a
O diplodoccus tBj corno era dar 

idéa de suas espantcsas proporções.
si ihueta de um homem para
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Ardis de caçadores — Como se enganam
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Os indics norte-american< s armam uma fogueira na proa da canoa c oc-cultam-se atra- de uma cam >uflage de galh S para chegar perto dos veadf s.
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DIOCLES A inaugura-
————— çào das Olym-
piadas faz voltará actua-

lidadc todas as grandes
recordações do st adio e

Para poder acertar nos ferozes e cobardes abutres da do circo na Grécia e Ro-
Arábia, os caçadores inglezes fingem-se mortos no ma antigasareai. ° a

.,•00 Ar, 1 Evocam-se as memo-nas dos que, lutadores, corredores, etc., souberam conquistar nessetempo renomb e fortuna. Entre os mais famosos e sabre o qual temosa mais perfeita informação, convém citar um portuguez chamado
Diocles, o Luzitano. que \i\eu
em meiados do século III. Cn-
mo seu nome indica, elle nasce-
ra no valle do Tejo. Fora pri-meiramente empregado das es-
trebarias de um circo, em Ro-
ma. Mantinha a ambição bem
justificada de subir por sua
Vez a um carro e os aconteci-
mentos deveriam realisar to-

das as suas esperanças.
Iniciou-se aos dezoito

annos nessa carrei a
c retirou-se depois

de vinte e quatro
annos de triuir-

phos. Tomou
p a r t e c n
quatro
duzentas c
cincoenta e
sete g"an-
des corri-
das, chega "\-
do cm pri-
meiro loqar
mil qua-
trocentas
e sessenta
e duas ve-
zes.

Convém
notar que, em
certas competi-
ções, tinha que
se medir com
onze a doze
con correntes
égua 1 me nte
notáveis, por
sua habilids-
de. Porem seu
mérito era
suoerior e
elle con-
dúzia ma-
ravilhosa-
mente os
c a r r o s

attrelados a ^ch e mesmo sete ío-
gosos cavallos.

Para augmentar a diííicuIdade e
melhor provar sua pericia, concor-
reu certa oceasião. tendo somente
prendido á lança do carro dous ca-
vallos, deixando os outros somente
ligados por simples correias.

Esses êxitos valeram-lhe a opu-
Iene ia. Abandonou a pista possuin-
do o que hoje representaria 15 a 20
mil contos de réis.
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CURIOSO INSTANTÂNEO — Marinheiros norte-americanos
nas escadas do mascro de um navio escola.

Miss Mary"Mack

AI, LTAQUELLA QUE NASCE
FORMOSA '...

Relata a "Re-
vue Fran-

ç a i se"
que ma-

demoi -
s e 1 1 e

E d i t h
P. . . pri-

meiro pre-
mio do con-

cerso de belleza
ce Ohio ( Esta-
des Unidos) de-
piora as conse-
quencias d'cssc'êxito", 

que tan-
tas mulheres lhe
invejarem.
Sua vida, a co-
meçar do dia
immediato ao
de seu trium-
pho, tornou-se
internai.

No mez se-
munte—diz ella

recebi 3.708
pedidos de casa-
mento. Havia en-

tre os pretendentes
jockcys, sábios, mil-

lionarios, engraxates,
negociantes, jogado-

res prof issionaes de
bilhar, empalhadores
de cadeiras, negros,
etc. Por minha causa
muitos jovens rompe-
ram com suas noivas.

Sou, hoje, em dia,
a causadora de
infelicidades, de-
sesperos e inume-
ras rusgas. E meu
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I hurman,
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Na India sSo elépharitCS amestrados que tr; h-m e ajudam a laqir seus irmã( s ainda selvagens.

noivo, a quem
amava, abando-
nou-me. Eu era
demasiadamente
celebre e elle pre-
íeriu deixar-me
para se casar com
uma moça menos
beija».

Ti iha razão o
poeta, cjuando di-
zia : < Inlelir. a
que nasce for-
m isa >.

0 cumulo da cor-
tez ia :

Cahir de um
quinto andar e des-
culpar-se por não
poder deter-se ante
os a zinhos do se-
gundo que estão á
janella.

«T~ A .¦>¦/'•'¦:• a -.rad^ ,• ' 
ém.
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Os negros Cafres disfarcem-se em avestruzes, para poder chegar ao alcance d'essas velozes pernaltas,
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Os componew allenlãcs vestem-s= com trajes femininos pa ra [iludir as aves aquáticas, que cs temam por lavadeiras.
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DEuBAlí° d'acua—Míss Bess Levine, de Brooklin(L. Unidos) dactylographando sua correspondência entre as ondas naelegance praia de Palm Beach.

EFFEITOS DE UM
RAIO

Informa a "Xlon-
thly Weelher Review"
que no dia 18 do mez
de Junho do anno pas-
sado, dous professores
da Universidade de
Wi sconsi n, Srs. Ar-
mentrout e Mac Queèn,
foram feridos por um
raio no momento em
que atravessavam, no
mesmo estabelecimento.
um pateo. que serve de
deposito de carvão.

Armentrout morreu
instantaneamente po-
rem Aíac Queen esca-
pou com vida c actual-
mente. restabelecido
dos effeitos da descarga electrica, conta do seguintemodo o oceorrido :

Teve perfeita noção de que fora ferido pelo raioe a dor produzida pela contracção espasmodica dosmúsculos foi terrível ; mas ainda assim menor do queo efjeito do ruído e a côr da faísca.
A corrente entrou em seu corpo pelo hombro es-

querdo, onde lhe oceasionou uma queimadura de cincoou seis centímetros quadrados de superfície .0 corpo
ficou paralysado da cintura para baixo e a perna es-
quer da entumecida.

Mac. Queen, que cahiu ao lado deArme ntroui,
chamou por
elle, julgando
que estava afre-
nas desacorda-
do, mas imme-
diatamente ob-
servou a côr
azulada que
tinha tomado
seu corpo e no-
tou com horror
que elle és-tava
morto.

0 local em
que este facto
oceorreu é bas-
tante baixo e a
faísca abriu
trez orifícios no
solo.

Para que se
veja quão pou-
co ef feito exer-
ce o ferro sobre
a faísca clectri-
ca, é b istante
dizer que a uns
trez metros do
local onde ca-
hiu o raio, ha-
via, abandona-
do, um pedaço
de trilho de aço,
um enorme pa-
rafuso d® mes-
mo metal, 30
metros mais
alem um guin-
daste e, a uns
45 metros, uma
alavanca de

cios produetos fcffn 
-™ 

j~300 f^^^^^^O^^^^.floresues. que 66 centimerros. o mS?^-temr^dS^„,?^0er^te,ro •*"»"*

sao quasi totalmente
metallicos.

A nuvem tempestuo-
sa antes de descarregar
a chispa, havia passa-do sobre as casas, ar-
vores e uma chaminé
a poucos metros de
distancia do edifício
da Universidade.
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Os senhores actuaes
da Rússia prohibiram
o uso de um objecto
cm apparencia nada
perigoso para a solí-
dez do regimem : a
boneca. As meninas
russas não tem mais
o direito de gozar es-
te divertimento ülu-
sionista, de essência

burgueza, que as incita ás alegrias perniciosas do
sonho aiastando-as de uma concepção realista davida.

^ Mas eis que, cm França, por espirito de contra-
diçào sem duvida, a boneca acaba de ser promovidaa uma dignidade social quasi official. Penetrou so-lennementc em um santuário de onde fora excluída
por definição: a escola !

A grande novidade pedagógica do anno é a bo-
r.eca escolar. Os relatórios cfficiaes dos inspectores

ao ministro de Instrucção assignalam os
benefícios d'essa innovação. Cada escola

de meni nas
possuc uma
boneca de
grande tama-
nho, que tem
seu nome pro-
prio c que as
ajumnas ado-
ram e dispu-
tam. E' uma
pc rsonalidade
importante no
estabeleci meh-
to. Serve para
o ensino da
puc r i cultura,
applicada. As
meninas exer-
cita m-se cm
vestil-a, des-
pil-a, carre-
gal-a nos bra-
ços, a ca 1 en-
tal-a, banhal-a,
etc. Confcccio-
riam com amor
seu enxoval.
Tratam com
methodo suas
mDlestias ima-
gi na ri as. E'um
thema senti-
mental, que
offcrcce a cs-
sas jovens sen-
sibilidades : o
thema da ma-
ternidade, que
ei Ias desenvol-
v e r ã o com
mais ou me-
nos engenho
segundo seu
temperamento

c sua habili-
dade.
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( Continuação )
"Entre o Amor e Espada"
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0 italiano ra-
pi de» e sinu-so
come uma ser-
pente, conserva-
va-sc perto dc
milord e dc mim,
procurando tra-
zer sua adaga em
auxilio do amo.
Nós dous olíega-
vamos (ortemen-
te : di a n t e dos
olhos tínhamos
sangue e dentro
dos ouvidos rugi-
do do mar O rui-
do dos outros
combatentes ces-
sou. de improvi-
viso. A pausa só
podf-a significar
que Diccon esta-
va morto ou pri-
sioneiro. Não pu-
de olhar para traz
para ver. Níum
excesso de íuria

tuna ôru r , Vin n 
M;m,(:ADA 

7° P?P!t?9 Ralph Perey, nobre, mas sem for-
A li ri m/ .: .Yl?L" ' ] me-'ra COl°nÍP ingleza cstabclccida na America do NorteAli chegou um dia um navio trazendo noventa moças solteiras criadas de ser-A.r. ou camponezas, que vinham para casar com os colonos. Pcrcy toma a defesa dc

K I,.- , ^ ,r ,° 
'1 Uma Cnaía.- Percy' impressionado per sua maravilhosa

mi ,;;.- °e Profunda rnagua, deixa-a viver alli ccmo uma hospede. Passadoum rnez, chega a Jamestpwn lord Carnal, o favorito do rei. Ao vel-o, a esposa deRalph quasi deafalleçe; Ella é lady jocelyna Leigh, pupillà do rei; fugiu da Inglaterraexactamence para oüo ser obrigada a casar com lord Carnal. Ora, este traz ordem dorei para annullnr o casamento, que sua pupilla por ventura tenha feito na VirgíniaU governador, declara nao poder cumprir uma ordem, que não venha por interme-dio da ( ompanhia de Fumos, da qual é subordinado. A náu volta á Inglaterra paraDUScar essa ordem, ficando lord Carnal, em Jamcstown á espera.
Passados trez rr.czcs volta 0 navio com uma ordem para que lady Jocelyna e ocapitão Pcrcy embarquem, indo este como prisioneiro. Pcrcy hesita ainda. Mas a pro

prla lady Jocelyna lhe declara que prefere tudo a voltar
S(

pro
.ngálaterra. Então elle re-ilve lugire leva-a em companhia do reverendo Sparrow. que é seu melhor amigo

C de seu criado Diccon. para o bote, que tem amarrado alli perto. Lord Carnal perse-
gue-o e Sparrow não tem outro remédio senão atiral-o ao bote e leval-o também.
Vão dar numa ilha deseria e parecem irremediavelmente perdidos, quando chega á
ilha um navio pirata, cuja tripulação vem enterrar seu capitão. Ralph verifica queha trez pretendentes ao eommando do navio. Desafia-os, vence-os e, proclamado ca-
pilão, é forcado a andar cem elles durante mezes como chefe de piratas. Mas um
dia encontram um navio inglez. Os piratas atacam, Percy oppõe-se a isso e, como
não o consiga,atira o navio contra um rochedo e mette-o a pique. Quandovolta a si
vê-se aprisionado no porão do navio inglez. em companhia de Sparrow.

O novo governador ba Virgínia, que vem a bordo, organisa com os officiaes do
navio um tridunal perante o que lord Carnal aceusa Percy dc haver exercido pirata-
ria. Porem Jocelyna. revelando afinal diante de todos, seu grande amor por Percy, con-
segue provar que a aceusação é catumniosa c salva seu marido de ser enforcado. Mas
para cumprir as ordens do rei, o governador, chegando a Jamestown, mantém Percy
preso até que embarque para Londies. Lord Carnal consegue, porem, fazel-o fugir e
attrahe-o a uma eabana abandonada na floresta, para cntregal-o aos indios. que o de-
vem matar entre torturas Percy e Diccon travam luta com lord Carnal e os indios.

nhor do senhor
de um reino.

A p a r t ida
íoi longa — disse
elle — mas ga-
nhei-a afinal. De-
sejo-vos uma com
prida boa noi-
te, capitão Per-
cy e um som no
sem sonhos!
Mas houve um
rápido movimen-
to de recuo dos
indios e um gri-
to :

A panthe-
ra. senhor ! Cui-
dado ! — excla-
mou Diccor.

Voltei-me. A
panthera eníure-
cida pelo ruido
e pela luz, pelos
vultos movedi-
ços. pelas portas
atravancadas,

empurrei meuan-
tagonista para angulo da eabana. o angulo em que por
acaso a panthera se postara. Com otacão da bota elle
po: a (era para ióra do caminho eentão lezum ultimo
e desesperado esforço para derrubar-mc. Deixei-o
pensar que estava prestes a vencer-me, reuni minhas
«orcas e atirei-o violentamente ao chão. A espada
estava em minhas mãos quando meu braço íoi ati-
rado para traz. Em um momerit • meia dúzia de
mãos me haviam ar-
rançado de cima demeu contendor e um
r'dio ágil passára-meuma tira de couro de
vead > ao redor dos
braços atando-mos ás
"nargas. A partida cs-
tava acabada: faltava
apenas pagai-a com
boa cara,

Diccon não estava
morto: atadi
e arque
torva

1 " '• " •• que

o como eu
ante, estava

mente encostado
Parede, com os que

jatara deitadosa seus
Pes- Milord ergueu-se
? Postou-se á minha
^nte. 

Seu rico gibãóestava rasgado caber-o no pescoço e meu
fnguc manchava-lhe

e o braço. Ti-
Urn sorriso no

i que o lucra sc-

a mão
nh
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Uma art st a que nao teme licar teia.
i -,,oc ^.irTrírrisíieões- e ao natural

em uma cie suas caraccení>asrC"-ai v "^

pelo espectaculo
c pelo cheiro dc sangue e pela pancada, que recebera,
agachaya-se para saltar. O pello ruivr® anepiára-se-
lhe, os olhos eram terríveis. Eu estava detronte da
fera, mas seus olhos chammejantes não me haviam
màlsinado. Passou por mim como um corpo dispa-
rado por uma catapulta e o homem cujo tacão sen-
tira ficava-lhe directamente no caminho. Uma dás
patas fronteiras metteu-se no velludo do gibão, as

garras da. outra pata
enterraram-se-lhe nas
carnes sob a íronte e
rasgaram-as para bai-
xo e para o lado.

Com um brado tão
tcrriíico como o grit©
da panthera, o Itália-
no atirou-se para ei-
ma da fera e enterrou-
-lhe o punhal no pes-
coco. A panthera e o
homem, que esta ata-
cara, foram juntos ao
chio.

Quando os indios
desat^am o horrível
abraço e atiraram pa-
ra o lado a fera mor-
ta. surgiu da meia cia-
ridade do quarto in-
terior messér Eduardo
Sharplcss, pallido de
medo, com o corpo
todo a tremer, para
empunhar as rédeas,
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que tinham cahido das mãos de milord. O valido do
rei estava prostrado sobre o próprio sangue, olíe-
recendo horrendo espcctaculo : inconsciente então,
mas tendo diante de si a vida, pela qual teria
de perpassar, como uma visão de pesadello. O sem-
blante detraz do qual olhara esse espirito cruel, ai-
tivo e maleíico, possuirá muita formosura ; trouxe-
ra-lhe grande riqueza e poderio sem termo ; o rei
extasiava-se cm olhar para elle : e viera acabar
nisso. Vivia c eu devia morrer : minha morte, porem
era preferível a seu viver. Em cada coração ha pro-
íundezas escuras, donde ás vezes (cias cousas vêm
mostrar-se á luz do dia ; mas pelo menos eu po-
dia repcllir esse triumpho deshumano e ordenar-
lhe que não tornasse a voltar. Eu tcl-o-hia matado,
mas não o teria assim a (ciado.

O Italiano estava de joelhos ao lado do amo :
ainda uma tal creatura podia amar. De sua gar-
ginta de esqueleto sahiu um som baixo, prolongado
e lamcntoso e com as mãos ossudas procurou limpar
o sangue. Os Paspaheghs rodearam-nos cada vez
mais de perto e o cheíc agarrou-mc pelo hombro. Sa-
cudi-o para longe.

Dai a ordem, Sharplcss — disse eu — ou o
signal se o medo vos impede de (aliar. O assassinato
é cousa séria de mais para um tratante tão vil come*
sois metter-se nellc.

Pallido e tremulo desviava dos meus os olhos
mas chamou com um aceno o chefe dos Paspaheghs
e começou a fallar-lhc ao ouvido com vehemencia,
apontando ora para o homem no chão. ora para a
cidade, ora para a floresta. O indio escutou-o, assen-
tiu com a cabeça e esgucirou-se para traz para o
meio dos companheiros.

Os homens brancos do Powhatan sào muitos
—disse em sua lingua — mas nao edificam seus wig-
wansnas margens do Pamunkcy que não contam o
que ouvem. As lascas de pinho queimarão lá tão vivas
como aqui e os homens brancos não lhes sentirão o

54 cheiro. Armaremos uma fogueira cm Uttamussac
no meio dos montes vermelhos, diante do templo e
das sepulturas dos reis.

Houve um murmúrio de assentimento no meio
de seus guerreiros.

Uttamussac ! Provavelmente farão até lá dous
dias de jornada. Tínhamos então esses dous dias de
vida.

Vencedores c captivos deixamos logo a cabana.
No limiar olhei para traz. para alem do poitrào, queatirara no rio em um dia de verão, para essa figura
cahida no próprio sangue. Quando olhei para ella
gemeu e moveu-se. Os Índios por traz de mim impelli-
ram-me para frente ; em um momento mais estava-
vamos fora, por baixo das cstrellas. Brilhavam com
intenso íulgor ; uma havia grande, fixa com reflexos
dourados, exactamente sobre a cidade escura portraz de nós, por cima da casa do governador. Estaria
ella dormindo ou acordada ? Dormindo ou acordada
roguei a Deus aue a tivesse em sua guarda e a corso-
lasse. As estrellas appareciam agora atra vez da ra-
magem sem folhas, troncos negros de arvores circum-
davam-nos e debaixo dos pés havia o ruido mono-
tono das folhas seccas. As arvores desíolhadas foram
suecedidas por pinheiros e cedros c o tecto densârren-
te tecido e perfumado escondia o céu e escurecia a
terra em baixo.

CAPITULO IX

NO QUAL COMEÇAMOS UMA VIAGEM

Ao alvorecer estávamos atravessando um vaíle
estreito ao lado de uma corrente um tanto larga.
Em suas ribanceiras cresciam arvores extraordinária-
mente altas e grossas ; erguendo-se como torres,
com as ramas do tope duras e negras contra o céu
côr de rosa. A nevoa fechava a distancia.

Espectral, fantástica e oca parece a terra ao
amanhecer. Então mais do aue nu^ca o coração se
enfraquece e a vontade se dobra. Ao mover-me no

meio da neblina e do silencio e ao sentir o empuxar
da correia, que me prendia ao punho do selvagem
que caminhava em minha (rente, pouco se me dava'
de quando puzessem termo a tudo aquillo vendo
quanto era velho e sem proveito tudo quanto havia
debaixo do sol.

Diccon. que caminhava atras de mim. tropeçou
numa raiz e cahiu de joelhos arrastando comsi<*o
o indio a que estava amarrado. Num súbito accesso
de furor, aggravado pelos chascos com que os com
panheiros receberam sua queda, o selvagem voltou-se"
contra seu prisioneiro e ter-lhe-hia enterrado uma
faca, amarrado e impotente como estava, se não fosse
a intervenção do chefe. Terminada a altercaçaò
passageira e restituida a faca á bainha do dono, os
indios tornaram a cahir em silencio costumado e
ameaçador e a marcha tristonha continuou. Em um
ponto a corrente lcz uma curva forte que nos cortou
o caminho e passamol-a a vau. O rio corria escuro e
rápido e a água estava fria como gelo. Penetrámos
numa floresta de carvalhos gigantes. O sol levantou-
se, a nevoa desappareccu e firmou-se um dia de
Março com vento fresco e muita luz.

Mais adiante um indio encurvou o arco contra
um urso. que atravessara com passo tropego uma
aberta de sol. A ílexa deu seu recado e no logar em
que o animal cahiu. fizemos uma refeição junto ao
fogo. que se obteve do attrito de dous pedaços de
páex Conforme seu costume os indios comeram com
voracidade e termi Yada a comida começaram a fu-
mar. cada guerreiro atirando para o ar. como grata
offercnda a Kiwassa, uma pitada de fumo. Fitaram
todos o fogo. ao redor do qual estávamos sentados c o
silencio não (oi quebrado. Um por um, á proporçlo
qeic acabavam de fumar seu cachimbo, deitaram-se
na folhagem secca e puzeram-se a dormir r apenas os
dous. que nos guardavam e um terceiro indio, que nos
defrontava permaneceram de olhos abertos e vigi-
lantcs.

Não havia esperança de fuga c não pensamos
nisso. Diccon conservou-se sentado a roer as unhas,
olhando para o fogo eu estendi-me a fie» comprido e.
enterrando a cabeça nos braços, procurei dormir :
mas sem resultado.

Ao meio-dia estávamos outra vez de pé c pro-
seguimos durante a tarde clara. Não recebemos outro
tratamento, que nees molestasse a não ser o irmo^
amarrados. Em vez d'isso. quando os que nos leva-
vam presos nos fallavam, lariam-o com palavras
amigas c bocas sorridentes. Quem pode explicar as
maneiras dos indígenas ? E' seu costume lison-
jcar e acariciar o misero para quem estão preparadas
torturas iníernaes. Se. quando ao pôr do sol
paramos para cciar. o chefe começou a narrar uma
sortida, que eu fizera contra os Paspaheghs
annos atraz e se elle e seus guerreiros applaudiam
bem alto alguma façanha praticada por mim nessa
batida nem por isso nos esperava menos o mourão
vermelho e se esforçariam menos como se fora dever
sagrado por arrancar-nos gemidos e gritos.

O sol escondeu-se e a escuridão invadiu a fio-
resta. Ouvimos os lobos á distancia e por isso conscr-
vou-se o fogo acceso toda a noite. Diccon c eu fomos
amarrados a arvores e todos os selvagens com uma
só excepção deitaram-se e dormiram. Lidei algum
tempo com as cordas, que me amarravam ; mas atá-
ra-as um indio e pouco depois desisti do esforço inu-
til. Nós dous não podíamos conversar ; entre nós cs-
tava o íogo, e apenas nos víamos um ao outro vaga-
mente, através das chammas e nuvens de fumaça.
Quaes fossem os pensamertos de Diccon não sei ;
os meus nco eram acerca do futuro.

Quando a noite ia ainda mais adiantada,o vento
cahiu e a luz se ergueu, transíormando a floresta
numa região vaporosa, extranha e longínqua, os índios
despertaram cm silencio c todos a um tempo, como
a uma hora ajustada. Então fomos desamarrados das
arvores e recomeçou a marcha para a morte.

O cheíc indio caminhou a meu lado. com o luar
a lhe alvejar o corpo escuro e o rosto implacável.
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\-(l proferiu palavra, nem desci a fazer-lhe pergin-
tas Tanto na escuridão da floresta profunda como
na luz clara das abertas do matto e nas extensas zonas
crepuseulares de sassaíraz e da graminca suspirosa,
para mim só havia uma visão. Esbelta, calma e branca
rnovia-se diante de mim com seus grandes olhos cs-
escuros em meu rosto. Jocelyna ! Jocelyna !

Ao nascer do sol a nevoa levantou-se de um
morro pouco elevado, que tínhamos em frente, e
mostrou-nos um indio menino, pintado de branco,
pousado no cima coma se fora um espirito prestes a
voar Rogavaaio ente sobre todos supremo c sua voz
chegava-nos pura c sincera. Ao ver-nos saltou pela
encosta abaixo como se fora uma bala c teria ido
parar ao centro da floresta se um Paspahegh, sa-
hindo para um lado da linha dos viandantes, não o
tivesse apanhado e trazido para o meio de nós, onde
ficou calmo e tranquillo como se fora um guerreiro
cm miniatura. Pertencia aos Pamunkcys c sua tribu
c a dos Paspaheghs estavam em paz : por isso quando
viu a insígnia marcada a fogo no peito do chefe indio,
tornou-se loquaz e oífereceu-se para ir á nossa frente
a seu aldeiame ~ite> nas ribanceiras de uma corrente
a alguns tiros de arco adiante. Foi e os Paspaheghs
descanearam sob as arvores até que os velhos da aldeia
lhes viessem ao encontro, para guial-os. Ahi na rclva
verdejante estenderam-se as esteiras para os visi-
tantes e trouxeram-lhes água para as mios. Mais
tarde as mulheres trouxeram um abundante almoço
de peixe, de peru selvagem e caça. brôa de milha,
trubis da Virgínia e bebidas de carva. Terminada a
refeição, os Paspaheghs dispuzeram-sc em semi-
circulo na rclva. os Pamunkcys defrontaram-nos e
cada guerreiro e cada velho tirou o cachimbo e a
bolsa de íumo, Fumaram com toda a gravidade,
no meio de silencio só interrompido por alguma per-
gunta ou occasional corteziâ cm tom pausado c for-
mal.

Diccon e eu haviamos sido libertados das nossas
cordas e cohocados no centro desse circulo c quan-
do os inclios erguiam os olhos do chão era para nos
fitar attentamente. Conhecia-lhes os costumes
e em que estima tinham a altivez, a indifíc-
rança e o menosprezo
basofio da maior cruel-
dade que o i limigo ou-
desse iníÜngir \..o ha-
viam de achar o ho-
mem branco menos ai—
tivo do que o selvagem.

Deram-nos prom-
ptame~tc os cachimbos
que pedi. Dicon accer-
deu um c eu o outro;
setados lado a lado fu-
ma mos com satisfação
Co eomrkta (a«mo a
dos índios. Com os
olhos no cheíe, Dicon
co-tou uma velha his-
toria de uma amostra
de ' ilana dos Paspa-
ncghs c rj0 pagamento
que os inglezes cobra-
n na e ri-me como da
causa mais divertida
QUi tivesse conhecido.
A historia terminou, íu-
mamos com serenidade
Por algum tempo; e --

jso tirei os dados do
bolso e começando a
deital-os Meámos para
jogo Co absorvidos no
jogo como se não ou-^era outra aposta na
vida alem do resto de
moedas, que empilhei
entre nós dous \ cente extranh.

mios nos achávamos olhava-nos com singular ap-
provação como para homens valorosos, que po-diam rir em frente da morte.

O sol ia alto quando nos despedimos dos Pa-munkeys, atravessamos uma planície e chegamosa urru pequena aldeia, que não contava mais deuma dúzia de guerreiros, no meio do pinheiral quese estendia até á beira d'agua
uando a gente da aldeia veiu a nosso encon-tro, os Paspaheghs d'ella compraram por um fiode contas, duas canoas; e embarcando immediata-

m-nte remámos rio acima na direcção de Uttamus-
sac c de seus trez templos.

Dicon e eu fomos postos na mesma canoa, não
estávamos amarrados; que necessidade havia denos amarrarem quando não tinhamos amigos ai-
gum aquem do Powhatan e quando Uttamussac
estava tào perto? Depois de algum tempo, deram-
nos os remos e mandaram-nos remar emquanto
nossos inimigos descançavam. De nada nos servi-
ria ficarmos amuados; rimo-nos como de um gracejoe entregamo-nos á tarefa com tal vigor, que atirou
a nossa canoa muito para adiante da companheira.
Dicon rompeu numa velha cantiga, que cantara-
mos nos Poizes Baixos junto aos fogos do acampa-
mento. em marcha, antes das batalhas. A floresta
cchoou o canto forte e marcial e uma multidão de
pássaros levantou o vôo assustada das arvores da
ribanceira. Os índios carregaram as sobrancelhas
e um d'elles na canoa de traz mandou que batessem
na bocea do cantor; mas o chefe abanou a cabeça.
Não havia quem nas margens daqueíle rio não sou-
besse que os Paspaheghs estavam de viagem para
Uttamussac levando comsigo prisioneiros. Diccon
continuou a cantar com a cabeça oara traz e com
o velho e altivo riso nos olhos. Quando chegava
ao coro juntava á sua minha voz. O psalmo teria
assentado melhor em nossa bocea que essas pala-
vras cheia de rudeza e de vangloria, visto que não
tornaríamos a cantar na terra; mas cantamos va-
lorosa e jovialmente, com os ânimos razoavelmente
tranquillos.

O sol desceu no céu e
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ia em
o

cujas A impressão que produz a um nervoso uma fricção caplilar

as arvores estenderam
as sombras para o ou-
tro lado da corrente.
Os Paspaheghs começa-
ram então a mencionar
o entretenimento que
tencionavam a offere-
cer-nos na manhã se-
guinte. Todas ás tor-
turas, que costumavam
oraticar com engenho
infernal, foram especi-
ficadas, vagarosa e pro-
vocadoramente obser-
vando nara ver um la-
bh oerder a côr ou uma
oalpebra estremecer; ga-
baram-se de que nos
haviam de transformar
pm mulheres, no ooste.
Em todo o caso não nos
transformaram em mu-
lheres de antemão. Ria-
mo-nos ao mesmo tem-
no que remávamos e
Dicon assobiava ao oei-
xe, que saltava d'agua,
ao gavião pescador e á
lontra deitada ao lado
da arvore cahida debai-
xo da ribanceira.

Veiu o por do sol
e o rio estendia-se de-
baixo das nuvens colo-
ridas como ouro em fu-
são,com a floresta phan-
tastica a negrejar de
ambos os lados. O ven-
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to cessou pouco a pouco e com elle todos os
rumores. Uma quietação humida pousou sobre a
água e sobre a floresta infinda. Approximavamo-
nos de Uttamussac e os indios remavam com as ca-
becas baixas c olhares temerosos; pois Okkce aga-
chava-se sobre essa rcgüo e talvez estivesse irado.
As arvores na ribanceira do Sul eram todas pinhei-
ros que pareciam cortados cm pedra negra rígidos
de pé contra a céu côr de assairão. Logo, por traz
da margem, ergueram-se-nos em frente poucos mor-
ros pequenos, cobertos com alguns arbustos escu-
curos. O mais alto dos morros tinha no cume trez
casas negras com o íeitio de ataúdes. Atrás d'ellas
estava o amarello denso d© poente.

Um indio que remava na segunda canoa, co-
meçou um cântico ou prece a Okee. As notas eram
baixas e entrecortadas, extremamente selvagens c
melancólicas. Um por um dos companheiros acom-
panharam-Ihe a mclopéa, esta subiu mais alto, mais
forte e mais intensa, transformou cm um brado en-
surdecedor c então cessou de súbito, tornando o
silencio que lhe suecedeu similhante ao silencio da
morte. Ambas as canoas fizeram a volta no meio
da corrente c aproaram para a margem. Então os
Paspaheghs começaram a despir-se de uma ou de
outra cousa que. imaginavam, Okke desejasse
possuir. Um atirou á água um punhado de elos de
cobre, outro o adereço de pennas, que trazia á ca-
beca. um terceiro um bracelete de contas azues.
O chefe dos indios tirou as flechas de um carcaz
garridamente pintado e ornamentado de contas,
metteu-as na cinta c atirou e carcaz á água.

Desembarcámos, partimos pelo meio do pinhei-
ral na dirccçào da encosta e logo chegámos a uma
grande aldeia com muitas cabanas compridas e uma
vasta habitação central onde residiam os imperado-
res, quando vinham a Uttamussac. Estava então
vasia, por isso que Opechancanough estava nin-
guem sabia onde.

Depois que as costumadas e formaes boas vin-
das foram dadas aos Paspaheghs o chefe indio en-
cetou uma arenga para a qual eu forneci assumpto.
Quando cessou de fallar, ergueu-se grande acclama-
ção e pensei que difficilmente esperariam pelo dia
seguinte. Mas era tarde e o chefe e o mago reírea-
ram-lhes a fúria. Por fim os homens afastaram-se
e a grita das crianças e o clamor exaltado das mu-
llneres ardentes de vingança foram applacados.
Postaram uma guarda em derredor da habitação
vasia; Dicon e eu fomos levados para o interior e
atados a grandes toros de arvore, taes como os que:usam os indios para rolar de encontro ás portas,
quando se ausentam de casa.

Havia orgia na aldeia; pois horas depois do cahir
da noite, por toda a parte houve grandes fogueiras
e o crescer e diminuir do som de risadas e cantigas.
As vozes das mulheres eram musicaes, ternas e la-
mentosas e no emtanto esperavam pelo dia seguinte
como por um dia de festa. Pensei em uma mulher
que costumava cantar suave e docemente á hora
do crepúsculo cm Weyanoke e á luz da lareira na
casa do pastor. Por fim os rumores cessaram, as
luzes apagaram-se e a aldeia adormeceu debaixo
de um céu, que parecia surdo e cego.

O homem que foi soldado e aventureiro em dis-
tantes e extranhas terras deve ter encarado a mor-
te muitas vezes e sob muitos aspectos. Eu apren-
dera a conhecer essas feições cruéis e a não lhes ter
muito medo. Debaixo da fealdade da mascara, queagora me apparecia, só havia afinal a morte. Eu
não era nenhuma criança para chorar diante "da su-
bita escuridão, para gritar contra a cortina, que
uma mão quiz deixar cahir entre mim e a vida que
que eu vivera. A morte não me amedrontava, mas
quando pensei em alguém, que teria de deixar atraz
de mim, receei enlouquecer. Se isto me tivesse vindo
ao encontro um anno antes, poderia ter dormido a
noite inteira. Mas agora... agora...

Estava deitado, atado ao toro de arvore, de-
fronte da porta aberta da habitação e, olhando por

ella, vi os pinheiros movendo-se ao vento dada noite, o brilhar do no debaixo das cstrellas e
pude vcl-a tão claramente como se cila alli estivesse
sob as arvores, num clarão de sol do meio dia Oraera Jocelyna Percy. de Weyanoke, ora a da casa do
pastor, ora a de um barco acossado pela tormenta
e a de um navio pirata, ora ainda a da cadeia de Ja-mestown. Tinha um elos braços livres; pude tirar
de dentr© do gibão a pequenina (lôr côr de purpurac deixar cahir a face sobre a mão, que e curavaA flôrsinha estava completamente secca c lagrimas
ardentes não lhe poderiam restituir a vida.

O semblante que era ora alegre, ora altivo, ora
palüdo c soffredor, fixou-se no semblante que se
rcclinára^ sobre meu peito na cadeira de Jamestown
c me olhara com a luz triste do amor c do sòffrimcnto.
A primavera descera á terra e o verão teria de vir,
mas não para nós. Estendi a mão para a esposa'
que alli não estava c o coração parecia esmagado
dentro de mim. Não tinha sido minha esposa ainda
um anno e apenas ha poucos dias eu conhecera quecila me amava...

Depois de algum tempo a angustia dccrcsceu;
permaneci insensível e sem esperança, pensando
em cousas mínimas, contando as estrellas entre os
pinheiros. Depois de outra hora vagarosa, ao sal-
tcar-mc um movimento mais corajoso, pensei em
Diccon, que por minha causa estava, nessa conjun-
ctura c fallci-lhc, perguntando-lhe como estava.
Rcspondcu-mc do outro lado da habitação, porem
mal lhe haviam sahido as palavras da bocea nossa
guarda nos interrompeu, ordenando-nos silencio.
Diccon praguejou contra cila; com o que um selva-
gem bateu-lhe sobre a cabeça com o punho do to-
mahawk atordoando-Ihc por algum tempo. Ape-
nas o ouvi mover-se tornei a fallar-lhc para saber
se estava muito ferido; depois que me respondeu
pela negativa, nada mais dissemos.

Havia então luar fora c estava tudo muito tran-
quillo. A noite ia muito adiantada; já podíamos
perceber a approximação da manhã; e viria breve.
Conhecendo a rapidez com que vinha c o que a ai-
vorada trazia comsigo, procurei revestir-mc :!e co-
ragem, que devia ser a firmeza do ch ris tão
a não a vangloria c o orgulho do pagão. Sc meu
pensamento se tornou errante, se seu rosto me ap-
pareceu por entre os versículos, que tentei recor-
dar e a prece que procurei formular, talvez Elle,
que a creou bella comprehcndcssc e perdoasse.
Recitei a prece que costumava dizer quando era
criança e desejei de todo o meu coração ter alli J.e-
remias.

De súbito, á primeira luz da alva, como a um
toque de trombeta, a aldeia acordou. Das com-
pridas casas communs sahiram cm borbotões ho-
mens, mulheres e crianças; atcaram-sc fogos, disper-
sando a nevoa e houve geral comm ->ção cm toda a
extensão da aldeia. As mulheres deram-se pressa
em cozinhar e levaram brôas de milho e peixe as-
sado aos guerreiros sentados no chão defronte da
habitação real. Diccon c cxm fomos desamarrados,
trazidos para fora, para partilharmos da refeição
Comemos sentados um ao lado do outro com os que
nos guardavam e Diccon, com um grande talho na
cabeça, agarrou na moça indiana, que lhe trouxera
a vasilha com peixe c puxando-a para junto de si
beijou-a ruidosamente, com o que a moça não se
mestrou desgostosa e os guerreiros riram-sc.

Na costumada ordem de cousas, terminada a
refeição ter-se-hiam seguido os cachimbos. Mas
então nem um só cachimbo se acccndcu e as mulhe-
res apressaram-sc a recolher o vasilhame c pôr tudo
prestes. O cheíc dos Paspaheghs poz-sc de pé, ati-
rou para um lado o manto e começou a fallar. Era
um homem na flor da vida, de alentada estatura,
forte como um Susquchannock. Sobre o peito ma-
culado com extranhas figuras estava pendurado um
collar de pequenos ossos e cachos de cabellos de seus
inimigos franjavam-lhe os moecasins. Como sua
tribu era a mais próxima de Jamestown e tinha ai-
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te reações mais freqüentes comnosco, ou vira-o fallar
müitas vezes e conhecia o poder com que dominava
as paixões de sua gente.

Fallou então com determinado propósito. Co-
meçando com um dia da lua das flores, quando pela
primeira vez canoas com azas trouxeram homens
brancos ao Powhatan. desceu anno por ann© ate a
hora presente Parou e ficou de pé silencioso, enca-
rando seu triumpho. Era o mais completo. Em sua

exaltação a aldeia estava prompta logo
acabar comnosco, que de um salto nos puzemos

de pé e Meamos encostados a um enorme loureiro,
encarando a turba desvairada. I cria sido tanto me-
[hor para nós se os tomahawks sahissem das mãos,
qUc recuaram para atiral-os, se ás facas, que foram
brandidason Jc nossos rostos, fossem enterradas até aos
cabos em nossos corações e que desafiássemos a morte,
procurando com palavras e olhares enfurecer nossos
matadores ao ponto de esquecerem seu primeiro pro-
posito na anciã de immediata vingança. Não tinha
rje ser assina 0 chefe (aliou de novo, apontando para
os morros sobreornados com as casas negras, que mal
se avistavam por entre a neblina. Apoz um momento
as mios, que empunhavam as armas abaixaram-se ;
apoz outro momento estávamos a caminho.

Como se fosse um só homem, a aldeia correu
pela floresta na direcção da collina, que estava ape-
nus 4 distancia de alguns tiros de arco. Os moços
saltaram á frente para preparar a cerimonia ; mas os
guerreiros feitos e os velhos caminharam mais vaga-
rososecom elles caminhamos, Dicconeeu.com passos
tão firmes como elles. As mulheres e as crianças iam
á rectaguarda, posto que algumas velhas impacien-
tes corressem adiante de nós. chamando os homens
de tartarugas. Uma d'cssas mulheres levava um
grande facho acceso. com a chamma e a fumaça a
passarem-lhe sobre o hombro na corrida. Outras
carregavam pedaços de cascas de arvore cheias de
farpas de pinheiro, de que cada wigwam possue for-
necimento. O sol estava ainda
por nascer quando chegamos a
uma bacia entre os pequenos
morros vermelhos. Acima de
nos ficavam as trez casas com-
pridas. nas quaes guardam a
imagem de Okee e as múmias
de seus reis. listes templos de-
frontam o Oriente vermelho e
a neblina ainda os rodeava.
Medonhos sacerdotes sarapin-
tad'-s com extra nhos desenhos,
com cobras empalhadas, amar-
radas no redor das cabeças,
tendo nas mãos grandes cho-
calhos. que agitavam com vio-
lcneia. irromperam pelas portase pela collina abaixo a nosso
encontro, contorcendo os cor-
pos, atirando para cima os bra-
cos e fazendo um barulho in-
fernal. Diccon olhou p?.ra elles
admirado, encolheu os hom-
bros e com um grunhido de des-
dem sentou-se numa
aida para observar
mentos do inimigo.

O logar era um amphitheatró
natural, bem adequado a. um
espcctaeub. Os indios, que não
Podiam apinhar-se nò estreitoterreno nivelado estenderam-se
por sobre as encostas e viramc°m riso cruel enterrar cas pos-tes, aue os moços haviam trazi-do- A< mulheres e as creançasespalharam-se pelo matto, para¦ora do valle, entre os morros
£ 

voltaram trazendo grandesOraçadas de ramos seccos. Ovalle resoou com o cxaltamcn-

arvore ca-
os movi-
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A MENOR PINTORA DO MUNDO

PYfluiein Dorfler, uma allemã, que, aos 25 annos
V Si tem a altura de uma creança deJ an-
de edaae, tem « tm-w ^ a _ A_,ar,pmií_ _je _\r_
r-.os,

to dos espectadores da peça, O riso provo cador, osbrados de triumpho selvático, o agitar dos chocalhose o som iunoso de dous grandes tambores combina-vam-sc em um enorme clamor, que ensurdecia Eacima do valle estava a irada vermelhidão do céue a neblina branca erguendo-se em espiraes comotumaça.
Sentei-me ao lado de Diccon no toro de madeira.

Rebaixo deste cresciam pequenas moutas de umador azul pallida e de haste débil. Apanhei umamap cheia d'essas ílorezinhas, e imaginei como pa-reciam azues, em contraste com a brancura de suasmãos ; então deixei-a cahir com a súbita vergonhade que nessa hora eu tão pouco me detivesse emcousas, que não eram de Terra. N\o íallci a Dicconnem elle me fallou. Parecia não haver necessidadede palavras. No pandemônio em que o mundo se con-cretisára a única cousa simples e natural era queelle e eu tínhamos de morrer juntos.Os postes estavam fincados e pintados de ver-
melho, a lenha convenientemente disposta. A mulher,
que carregava o facho para accender a fogueira, pas-sou por nós a correr, fazendo gyrar o fogo ao redor
da cabeça para fazel-o chammejar mais vivo. Ao
passar por nós abaixou o archote c arrastou-o vaga-
roso sobre meus pulsos. O som dos tambores cessou
de súbito e os gritos pararam. Para indios nenhuma
musica é tão agradável, como os gritos do inimigo;
se os arrancarem de um homem valoroso, que se
esforçou por não soltal-os, tanto melhor. Estavam
então muito quietos, para não perder sequer uma
retenção de fôlego cm nós.

Diccon e eu levantamo-nos. Voltei-me para elle
c estendi-lhe a mão.

Não fez um movimento para tomal-a. Em vez
d'isso ficou com os olhos fixos a olhar para alem de
mim e um tanto para cima. Súbita pallidez tinha co-
berto a tez bronzeada de seu rosto.— Ha algures um versículo—disse com voz cal-

ma — é na Biblia, creio eu —
ouvi-o uma vez ha muito tem-
po antes de me perder : "Eu
olharei para os montes dos
auaes me vem o soecorro..."
Olhai, senhor.

Voltei-me e dirigi os olhos
para onde apontava, A nossa
frente a encosta levantava-se,
descoberta até acima. No topo,
contra a luz do sol nascente,
estava de pé uma forma huma-
na—um indio. De um dos hom-
bros pendia-lhe uma pelle de
lontra e tinha na mão umgran-
de arco. Tinha pernas e braços
nús e, de pé e immovel, ba-
nhado pela luz cor de rosa,
parecia um deus de bronze,
perfeito desde os moecasins or-
nados de contas até o semblan-
te calmo e repousado por bai-
xo do cocar de pennas. Mal ti-
nha surgido no topo do morro
e os indios, que estavam no
valle, não o viram.

Emquanto Diccon e eu olha-
vamos admirados nossos algo-
zes estavam juntos de nós. Vie-
ram doze ou mais a um tem-
po e não tínhamos armas.
Dous pendura ram-se-me aos
braços emquanto um terceiro
agarrou-me no gibão para ar-
rancar-mo. Mas uma flexa as-
sobiou sobre nossas cabeças e
pregou-se numa arvore por traz
de nós. As mãos, que me agar-
ravam, cahiram e, com|um grito,
a turba assanhada voltou-se na
direcção de onde viera a flexa.
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O indio, que mandara adiante de si aquella men-
sageira, vinha descendo a encosta. Houve uma sus-
pensão de todos os movimentos, emquanto olhavam
attonitos para a figura solitária ; depois as formas
tisnadas, que se inclinaram para frente na carreira,
endireitaram-se e ergueu-se um brado ao reconhece-
rem o indio :

O filho de Powhatan ! O filho de Powhatan !
Este desceu a encosta até ao fundo do valle :

a autoridade de seu olhar c de seu gesto abriu-lhe
caminho pelo mzio da turba, que aííluia de um para
outro lado e caminhou para nós até a ponto em que
nos achávamos, cercados por toda a parte, mas não
já agarrados por nossos inimigos.

D'esta vez foi um lobo muito grande capitão
Percy — disse elle.

Nunca chegastes mais a tempo. Nantauquas,
respondi — a menos que o lobo pretenda C( mer trez
em vez de dous.

Sorriu.
O lobo ficará hoje com íome ! — Tcmar.do-a

minha na sua mão, voltou-se para os compatriotas
irritados. — Guerreiros dos Pamunkeys ! — bradou.
— Este é o amigo de Nantauquas e assim o amigo
de todas as tribus, que appellidaram Powhatan dc
Pai. O fogo não é para elle nem para seu servo ;
guardai-o para os Monacans e para os cães da casa
Comprida ! O cachimbo da paz é para o amigo dc
Nantauquas e a dançadas virgens, o melhor gamo e o
melhor peixe das reprezas. . .

Houve um movimento dos indios para a írente e
um temivcl murmúrio de dissentimento. O chefe dos
indios. de pé e afastado da turba, ergueu a voz.

Houve um tempo em que Nantáquas !oi a
panthera agachada sobre o galho por cima da cabeça
do conduetor das tribus : agora Nantauquas é a par.-
thera marsa e rola aos pés dos homens brancos !
Houve um tempo em que a palavra do filho de Po-
whatan tinha mais peso do que as vidas de muitos
cães como estess. mas agora não sei por que havemos
de apagar o fogo quando nol-o ordena ! Elle já não é
chete nas guerras, pois Opechancanough r.aoquer a
panthera mansa para guiar as tribus, Opechar.ca-
nough; é nossa cabeça e Opechancanough ateia em
verdade o logo ! Daremos a este a Ier.ha, que esco-
lhermos c esta noite Nantauquas poderá procurar os
ossos dos homens brancos.

Acabou dc fallar e ergueu-se grande clamor. Os
Paspaheghs atirar-se-hiam de novo sobre nós, se não
fora um súbito gesto do moço chefe, que se conser-
vara immovcl com a cabeça erguida e o semblante
impassível, durante o cáustico discurso do chefe in-
dio. Então estendeu para cima a mão e nelia estava
uma pulseira de ouro, lavrada c torcida amo uma
cobra enroscada, ornada com uma pedra verde. Eu
nunca antes tinha visto a jóia. mas evidentemente
outros a conheciam. As vozes exaltadas emmudccc-
ram e os indios, quer Pamunkeys, quer Paspaheghs.
dir-se-hiam trasnformados em pedra.Nantauquas sorriu com frieza..

Hoje Opechancanough íez-me de novo chefe
nas guerras Fumamos juntos o cachimbo da paz. o
irmão de meu pai e eu á luz das estrcllas, sentados
diante da sua habitação, com os vastos pântanos e o
rio negrejando a nossos pés. Tem havido muitos pas-saros de canto na floresta ; historias maléficas têm
elles contado : Opechacanough tapou os ouvidos a
suas falsas cantigas. Meus amigos são seus amigos,
meu irmão é seu irmão, minha palavra é sua palavra,o testemunho d'isso éa pulseira, que não tcmegual,
que Opechancanough trouxe comsigo quando veiu!
ninguém sabe de onde. para a terra dos Powhatans
ha muitas desíolhadas ; que nenhum homem branco,
afora estes, jamais viu. Opechancanough está pro-ximo ; vem atravessando a íloresta cem seus duzen-
tos guerreiros altos como os Susquehanrococks. e
valentes como os filhos de Wahunsonacock. Vem aos
templos para deprecar a Kiwassa uma grande caçada.
Quereis quando esti verdes deitados a seus pés, que elle
vos pergunte ; "Onde está o amigo de meu amigo,

de meu chefe das guerras, da pahthera, que tornou aser metade de meu ser ?"
Ergueu-se uma longa e profunda respiração'sc-

guida de um silencio, durante o qual recuaram, va-
garosos e soturnos, similhantes a cães açoutados
mas com vontade de quebrar essa corrente dc meda— Esperai í — disse Nantauquas sorrindo
Estou ouvindo Opechacanough e seus guerreiros ca-
minhando sobre as folhas.

O ruído dc muitos passos começava de íacto aser ouvido, approximando-se do valle e sáhindo do
fundo da íloresta. Voz em grita, os sacerdotes c o
mago correram dc tropcl para levar as bois vindas
de Okee ao crente real e atraz d'elles !oram-se os ho-
mens principaes dos Pamunkeys. O chefe dos Paspa-
heghs era um dos que iam com a onda . prestou ou-
vidos ao rumor crescente e deitou um Olhar para o
filho dc Powhatan, que alli estava da pé. calmo e
confiante e logo compoz <> próprio semblante e pro-íeriu o mais pacifico discurso, no qual toda a culpa
dos últimos acontecimentos íoi attribuida ao canto
dos pássaros. Quando acabou de fallar. os moças ar-
rançaram do chão os postes e os atiraram para den-
tro dc uma mouca, emquanto as mulheres desman-
chavam a fogueira, que haviam apenas accendido e
atiravam os tições dentro de um pequeno córrego
próximo or.de se apagaram no meio de um i nuvem
dc vapor sibilante.

Voltei-me para o indio, que eííectuára o milagre.
Estaes certo dc que não é isto um so ho.

N< ir.tauquas perguntei. Julgo que Opechan-
canough não ergueria um dedo para me salvar de
tudas as mortes, que as tribus pudessem inventar.

Opccharcarou^h é muito prudente. res-
pondeu trar.quillo. —- Diz que agora os Inglezes hão
dc realmente acreditar em sua amizade, quando virem
que elle estima aquelle mesmo que poderia ser cha-
mado seu inimigo e que (aliou contra elle no conselho
ocliberativo dos Inglezes. Diz que durante cinco soes
o capitão Pcrcy bar.qucter-se-ha com Opechan ;anough
c depois será mandado em liberdade para Jamestòwn,Elle pensa que então o capitão Percy'não faliará
mais contra elle. dizendo que sua estima para com os
homens brancos não passa de meras palavras sem bcas
acções, que as confirmem.

bailou com simplicidade, nascida da nobreza
de seu caracter, acreditando nas próprias palavras.Eu, que era mais velho e conhecia melhor os
homens c as mascaras, que usam. fui apenas meio
enganado. Minha crença no ódio do imperador escuro
nao ficou abalada e esperava ainda encontrar a gottade veneno nessa flcr de mel. Quão venenosa era essa
llôr, sabe-o Deus que eu não podia prever.Quando deram por vossa falta, ha trez soes

proseguiu Nantauquas, — eu e meu irmão desço-
brimos vossas pegadas até a eabana perto da floresta
onde apenas encontramos a panthera morta. Ahi dc-
paramos as pegadas dos Paspaheghs. mas logo che-
gamos á uma correnteza dágua e as pegadas desap-
pareceram.

Caminhamos pelo leito da corrente durante
metade da noite — disse eu.

O indio assentiu com o gesto.
Sei. Meu irmão voltou a Jamestòwn á pro-cura de gente, barcos e musquetes, para ir lo aldeia-

mento dos Paspaheghs e pelo Powhatan acima. Elle
tinha a sabedoria dos homens brancos, mas eu não
precisava de mosquete e não combateria contra meu
próprio povo ; entrei na corrente e subi por ella, até
depois da maior força do sol. Então encontrei um ga-
Ihir.ho quebrado c a marca de um moecassin, meio
oceulta por uma mouta, esquecida quando as outras
pegadas^ foram apagadas. Deixei a corrente, segui a
pista até que dc novo sc perdeu. Não a procurei outra
vez então, pois sabia que os Paspaheghs tinham vol-
tado os rostos na direcção de Uttamussac e que atea-
riam o fogo onde muitos outros se haviam ateado, no
valle abaixo dos trez templos.

(Continua no próximo numero.) j
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OS rCENVRIOS VERTIGINOSOS — Uma ponte suspensa a 40 metros de altura jjnas montanhas de Baktiarys entre Ispahan e o g Ho Pérsico.

OS NORTE-AMERICANOS CON-
VERTEM-SE AO BUDDHISMO
Ha pouco tempo, üm c Ito dig-

natario da egrej2 buddhista t/<>
Japão dirigiu-se aos li. lados

l nulos com o fim d
si!ar as numerosas
gregaçces de adet
que se haviam fo
m.ido no arehipela-
go de Hawai

De suas decla-
rações deduz- e
que o buddhismo
que. como w sa-
os, se acha em
plena decaden-
cia na índia,
seu paiz deori-
gem, está recu-
gerando uma
parle de suas
perdas graças
aos êxitos obti-
dos nos Estados
Unidos, onde
existem nada me-
nos de 150 centros
consagrados a es u
culto asiático.

As conversões nã >
sc fazem a expensas
do catholiclsmo ou das
grandes seitas protestan-tes (presbiterianos, epis-copaes \ mas a custa das
numerosas seitas seeun-dn'! ¦ "'"• se formaram

e n- ^^*—•"¦"-"•s. existem
cen- /^,________%________ 
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8.550 a 14.00!) £.' curioso òbfer-
v. r que os negros se mostram ab-
solutarre \te refrcetarios ao movi-
mérito, fSlão houve entre elles uma
sa conversão. A estes 14.000 bud-

ilhistas de raça branca, que
nos Estados Uni-
necessário aceres-

cr I CM).000 bud-
istas de ra{a c.mc-
lia ( Ch inezes,
jabonezes è Co-
rèanos ).

Na VCüCZUCia,

M FUTURO GIGANTE

que
O menino

Ferri (de
n que. com 9lu America do Norte, ha edade, pesa"uís de meio sendo.

Vo espaço de doze annos, o nu-
cero 

de buddhistas norte-ameri-anos de raça branca eUvou-se de

em uma regi o
montanhosa,
h i uma queda
d'água muito
mais lortc e
incompa ra-
v eIm ente
mais alta do
que a do Nia-
gara. Ca he de
um dos mpn-

tes mais altos
do imataca,

Bardo um salto
de 4^0 metros.

Ao chegar ao fu:n-
do do valle por

onde corre o liqui-
do produz um ruido

sirriilharite a um troar
continuo de canhões c e
tal a neblina que se íor-

ma em redor das rochas
de onde se dá o salto,

que c impossível appro-
ximar-sc d'cllas a menos

de 300 passos sem ficar molhado.
As famosas cataractas do Nia-

eara ficam reduzidíssimas !. . .

Csorgip
Koma ),

mezes de
12 kücAS.
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T./S

y «^s»' ' T

^mm ¦ ii p i , __,_, wwmim^mm~*mmmiB—~*^

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBb '

^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfll •¦ *

A Br^SLJ fl

UrJ/^fl! El -^^B flflV

BlJ w ^Ib\
fl Bflfl ' 4 ^BBflflBBflBBflflflW. .flflVWflflBflflflflfl ",J *WW ¦

fl flflrfl ¦ "¦•: «X
B^B U ¦ *

flflfll^*II I' * láaB¦ m ' tU m* m ¦BJflfl *3fl| fl 'fl

^fl fl fl Sv^B fl * Jbbb I
^H flflV flfl BBBBBBBHhBB ¦¦ ''''^ • flB' l

^%i^bB m B';"».ví
FVr^flBfll fl VI I

/t^^^H fl fl

flfl 1
¦BBB ' • 4| IbV 

'^-"

Hl fll \ N^^33SflL

flfl ^m- ^^ fl
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l m príncipe hindu—Esse pequenino herdeiro
do throno de Kashmir e de uma das maiores
fertunas 

* do'mundo, veste-se exclusivamence
com jóias.
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A DANSA, MEDI-
CAMENTO CAR-

DIACO

Os médicos norte-
americanos — afíir-
ma o D.x Morhardt,
na revista "La Na-
twre" — assombra-
dos com o numero
considerável de car-
diacos, que encon-
traram em suas cli-
nicas, procuraram
organisar meios pa-
ra administrar a es-
tes inválidos do co-
ração uma mudan-
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'?10no e«r.s\) oío u//
anno

As e st a ti,st icas
demonstram que os
assassinatos augmen-
taram de c) a 10,2 °7
depois de 1922.'

Durante estes u[.
tímos vmte annos,
os homicídios dupli-
ca ram.

Mulher de forç \ — A senhorita Martha Farra, uma hércules que craballn
num circo de Madrid, realizando um de seus prodigiosos exercícios. Deixa

passar sobre o corpo um automóvel com doze pessoas.

Nao depende de
nós o não ter pai-
xões ; mas somente
de nós depende do-
minal-as.

J. J. Rousseau.

A' esquerda :
Miss Martha

Valli.

¦*-—-*- 
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MACK SENNETT

¦ * e&^"Bk si .^?flv«P^^.

'Vflflfl. ^*Xl "  ' Ml JB flflfl ¦
Hflflh PT'*' =EL. iflflflfl l

r^rfflr ->«fl H .flf HT^s. flr ;<^fll flf*¦~\mf _^m\ fl^^ ^^^^^^^^^^^^í L r^B^B X Xs. flfl* ¦" .^m ml \ ¦

ífl^^flflMflflfli*'^P - • *^ TflL ^flfl«* ' ' 
«^^fltff^BBV

lt*Mt*L ¦ fl flj'^"'fl Zfl^^^flfl^MfliBfc^iBPn flfl - V

¦ai 1 B iflx^ ¦•'¦'v.si.s-.''.'Xsx flB .-jfflflMfl ¦ flflfll flflfla.^. itíí*t" flflflr .»-J-« m^
X ifl fl fl^BMflflflflflt'.'.',''.-':' :,':'^..Xv.x' ..... ¦..-:¦.i^.. •»vX, I B^fl^r

' ^fl fl/ ¦ jicfli^fl^^^^^^^^^^^^^^^i^- ¦ ^^^^*jiajjj^—+*MRÊÊ—m^^mr fl BI9!S9

'flflllfljv.' fl^^^fl BBfl^'.^flA^^^fl^Bl B^Bv ^^Dfl B^h^^B^íI B^B7

>*i™^^WP^BBBfly/-- flW.s*fllV-"' .-^ *'*
-M^w — f; ..j.,fl4 -^,

Z>^ -'Jv.^s-Aa .•• A
rV^T" '-

ça de profissão, como se receita quinino ao infeliz
attingido pela malária. Egualmente organisaram
sanatórios para receber os cardíacos e parece que
foi a vida do campo que deu, de todos os pontos de
vista, os melhores resultados para essa cathegoria

de doentes. Entre os exercícios, que (oram
prescriptos aos cardíacos nestes sanatórios,
nota-se, não sem surpreza, a dansa, cujo
rythmo particularmente arrastado tem, ao
que parece, uma
acção benéfica
sobre o coração
se, de resto, não
determinar fa-
diga.

Dansa-se mui-
to no Rio de Ja-
neiro, mas não
nos consta que
esse divertimen-
to tenha sido
elevado á cathe-
goria de medica-
mento para os
cardíacos.

min
''3ral".<
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I . _ . Li Sí) PííKis*»«E.

Miss J ane Fay.

Mas é a moda, meu caro senhor. Este
anno os fracks usam-sc muito menores.

Pois queira Deus que os preços tam-
bem sigam a moda.

Segundo o dou-
tor Hoffmann, o
analysta criminal
da P rude ntial
Assurance Com-
panv, foram com-
mett idos 10.000
assassinatos nos
Estados Unidos
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A ultima manifestação do feminismo—Uma mulher erigrá"
xate. Installou-se á porta da Sannint School for Girls (uma
universidade feminitra da cidade de St. Paul, E. Unidos) c

tem grande freguezia.
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As cidades históricas de Portugal IMBRA
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li m da sua posição aprazível
J\ (qòimbra, situada numa colina

ás margens do Mondcgo. oderece aos visitai-
tes o interesse dc vivas recordações da historia
portuguèzá.

Ahi residiram quasi todos Ôs reis dá dynastia
áfíorsina; e cm Coimbra, outr'ora o centro da \ida
do paiz. travaram-se os primeiros combates contra
os mouros, em que se manifestaram grandes actos
de heroísmo e de energia patriótica.

Aecresccnte-se qae esse foi 0 scenarip das ro-
rharticos c trágicos episódios dos amores dc
D. Pedro e de ígnez de Castro e que --.essa
cidade histórica piedosamente se vc - era m
as relíquias de Izabea, a santa, esposa dc
D. Diniz.

Berço de tuna plciade dc hc- ?
mens [Ilustres nas seiencias. nas
artes e nas lettras. (x)imbra
encerra, como seu mais
bello titulo cie gloria, a
a-.nt iga Universidade.
Ella é essencialmente a
cidade dos estudos, la-
vorecidos pela suavida-
de do clima, pela poc-sia de seus campos c
Pela tranqüilidade da
vida .

A nova Sé de GoimBrà

lixar ;
sua íu
tid

Se m que se possa
data exactâ de

duçrào. é permit-
^' aífirmar que cm
290 a U
unecio

C]Lie
livérsidade i i

ava, porquaa-
g;.Mma bulla do papaNicoláu IV, relativa a
^ss^ estabelecimento
de ensino appareceunaquelL, epocha.

De Coimbra, para onde
yna fora transportada por D.Ul!^ (1306), D. Aíicaso IV ret
cila

rou a Universidade, em favor de Lis-
boa (1331), para a transferir mais

tarde (1354) de novo ás margens do Mondego. O
rei D. Fernando, por seu turno, a fez voltar á capi-
tal (1377), mas. cm 1537, ella foi deíinitivame te
restabelecida cm Coimbra.

Primeira capital do reino portuguez, essa cida-
de. que perdeu aquellc titulo em 1260, conta actual-
nr.nrc cerca dc 19.000 habitantes.

Pouca cousa ahi resta de suas antigas fortiíi-
cações. Os romanos, iníatigaveis edificadores, alli

não deixaram um só d'esscs
monumentos por elles co^s-

truidos em vários pontos da
península. F' certa, no cm-

tanto, sua passagem per
Coimbra, cemo testemu-

nha a inscripe^o des-
coberta em 1838r for-
mula votiva de um
monumento levantado
em honra de Consta^-
cio Chloro pelos habi-
tantes de dEminium,
nome que tinha então
a cidade.

Conembriga (Coim-
bra), de que ha me-
ção no "Itinerário de
Antonino", se achava
a 8 kilemetros ao sul

do Mondego, no
ponto cm que
se vê hqje a
localidade de-
n;om i na H a
Condeixa Ve-
lha.

Parece pro-
vavel que 

"Co-
nembriga", arruina-

da pelas invasões, tenha
perdido, em proveito de

^flrJBxlfcfll
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/Eminium. sua sede cpisco-
pai, com o titulo, que a
designava.

Coimbra é principalmente
rica em monumentos da
edade-média, epocha dc sua
maior prosperidade . O "mos-
teiro de Santa Cruz", embora
mutilado pelo tempo, conser-
va ainda elementos de gran-
de valor para a historia da
primeira Renascença portu-
gueza. Os Agostinhos tinham
erguido esse claustro cm
1132, no ponto em que fora
situada a pequena egreja de
Santa Cruz. D. Manoel o
Venturoso restaurou o edi-
ficio, no começo do século
XVI, confiando sua orna-
mentação a escuiptores fran-
cezes. A egreja encerra ver-
dadeiras maravilhas : o pul-
pito, trabalho de Jean dc
Rouen. é cinzclado como um
marfim ou um vaso dc pre-
cioso metal; os túmulos, cm
que repousam os dciH pri-
meiros reis de Portugal, Af-
íonso Henriqucs e Sancho I,
revelam o tajento fecundo e
independente d'essa geração
de artistas a que Portugal
deve o cstylo manuclino.
Essa obra íoi terminada cm
1522.

O coro gothico não tem
rival em nenhuma outra ei-
dade da península ; é o poe-ma das glorias portuguezas,
talhado na madeira com in-
comparável maestria : cara-
vellas de Vasco da Gama
dobrando o cabo das Tor-
mentas em busca das índias,
galeões de Pedro Alvares
Cabral singrando no rumo
das terras do Brasil, cida-
des fantásticas cm regiões
imaginárias.

A antiga cathedral, a '"Sé
Velha", é um nobre edifício.
As espessas muralhas, os
contraíortes, a torre romana
dão-lhe um aspecto impo-
nente e severo. Essa egreja-
fortaleza foi construída num
solo ainda ameaçado pelosmouros; e contra as incur-
soes súbitas, cumpria haver
um abrigo seguro. O vetusto
templo, que conta oito se-
culos, íaz reviver essa epo-
cha remota e agitada. E' o
edifício romano mais digno
de nota que o classicismo
dos séculos XVII e XVIII
tenha deixado subsistir cm
Portuça!.

A seu lado, a "Sé Nova, é
merecedora dc attenção pelo
thesouro artístico, que con-
tem, constitutuido porque-
dros dos "primitivos" 

por-
tuguezes c por vases c obje-
ctos sacros cos séculos XII
a XVI. que contam implici-
tamente a historia da ouri-
vesaria lusitana. O edifício, construído no fim do
século XVI, para servir de capella ao ccllegio dos
Jesuítas, passou á categoria de cathedral em 1772.
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A fachada não é destituida^
de elegância ; quanto a(&:$M
tares, apresentam interesse*v
po rq u a n to perm i 11em segu i r^;a architectura da Renaseem ;'
ça. desde sua tranquilla "q%
pura origem até aos cxéessps..''
decorativos dc sua .decacleríik
cia. 'd^"^n J,*^i

Duas collinas surgem no;(
planalto cm que está, situadaV*
a cidade : cm uma se QStçntà•¦•\
a "Sé Nova", na outra- s^|
destaca a Uni versidades?;* |f

A Universidade; '^jug " splí'-d
íreu varias alterãcõcSeí^'seu:|
aspectov c actualnieniije^iTit^
«onjuneto dc cidfíici^sajS^^
appar^cifl" dos ;mônuife»ra?
do -seçul.o XVII, .^it
cm toç-no de úqt pâtdô^
ctangular. '- 

# Jv 
' *!S>$$:&

A um fadi^ 
'¦'.¦'Wrk^lJ^

Iumnata deiipmTwáfiS^VigÉ
latina" ca sala dos^áctú^^
onde sc recebe o eráu.a.Âhi^
sc senta cm redor a ^grave-^
«assembléa dos doutores, tra- '
zendo cada qual o vestuário .'a
característico da Faculdade"^'
a que pertence: na dc Tneo-

logia, é branco comv o
gorro da mesma çorí^fe
dc Mathematicas. aáíij";
na de Philosophia* azul
c branco.

De 1 30b a 1 537, corpo
vimos, a Universidade
í u nccionpu alternativa-
mente em Coimbra c em
Eisbôj.

Como a instituição.
> quando de um modo de-

fihitivo se fixou em ("oim-
bra, já se havia grande-

mente desenvolvido, não íoi
fácil achar um local süífici-
ente para a instailaçlo dos
cursos.

Nessas condições, às Fa-
culdades foram provisória-
mente separadas ; as Facul-
dades de Direito civil, de
Direito canonico, dc Mathe-
maticas, os cursos dc Rheto-
rica e de Musica eram pre-
fessados nos palácios reaes :
os collegios de Santa Cruz
abrigaram a Thcologia, os
cursos dc Latim e de Grego,
a Medicina e as Artes.

Mas essa divisão, prejudi-
ciai á boa administração c a
disciplina, pouco tempo sc
manteve ; e, desde o anno dc
1544, todas as Faculdades
foram reunidas nos palácios
reacs. :-

Como penhor de reconhe-
cimento a sua hospitalidade,
o prior de Santa Cruz recc-
bcu o privilegio dc conferir
os graus de licenciado c de
doutor, privilegio que ante-,
riormente pertencia -ao
bispo.

Os priores de Santa Cruz
conservaram essa prerogati-

va, assim como o titulo dc chanceller até 18M-
Como recordação da estada da Faculdade, de

Thcologia em Santa Cruz, persistiu um uso, que dá
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logar, na cidade de Cõirhr Um trecho do Jardim Botânico de Coimbra.
bra, a''varias e pittorescas
cerimonias. A collaçao dos graus cm Thcologia continua a
scf icita na egreja de Santa Cruz, ao passo que para as ou-
trás Faculdades a cerimonia se eifectuava nos
palácios rcaes. Mas. como cm um c outro
caso,, era sempre o prior chanccllcr
quem conferia os graus em
presença do reitor, dos douto-
res c dos mestres, havia sem-
pjc um cortejo, que ia de um
a outro ponto.

No primeiro caso. o cor-"* tejo do reitor descia dos
palácios até á egreja ; no
segundo, o cortejo do prior
galgava as alturas da ei-
dade em que estavam si-
tuados os palácios rcaes.

E a cidade assistia a
essa cavalgada curiosa, ca-
ractcrjstica c pittoresca.Os doutores, os ofíiciacs.
os pagens montavam, uns.
em rnuares adornados
de luas ; outros, cm
cavallos de parada.üanqueados de escudei-
ros e precedidos de
trombetas. E a um acto
de paeiíica investidura.
iam. assim, com uma
ssolennidade ca vai hei-
resca, que a tradição
tornara sagrada.

«• . lm 1-5-48; foi funda-d0,) Collegio dastc^ destinado
mais tarde

Poucos
apoz. era

As estufas.

/do pelos
tas. Esse
°io.

dirigi-
Jesui-
colle-

8«wj que du-rapte os pri-
metros mezes
*Uric'Ci.onou
Pcrt() de Santa
Uu~. foi. de-
P°ls- mstallado
£° local que oh^Pital da Uni-Ve.rsidade actu-
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Ar
a ser

tãó famoso
annos

A egreja de Santa Cruz em Coimbra.

almente oecupa. A Uni-
versidade chegara, entã^,

ao apogeu de seu explendor
e de sua gloria e os professo-

res e sábios, que d'ella pro-
vinham, gozavam de reno-
me europeu.

Muitos iam leccionar nas
universidades estrangei-
ras. E era assim que,
no século XVI, a gloria
de Coimbra irradiava
em Paris, Louva in, Ro-
ma, Pisa, Bolonha,
Montpellier e Sala-
mar.ca.

Apcz um longo peric-
do, em que periclitou a
Universidade, em con-
seqüência da concorrer-
cia organizada pelos
jesuítas no Collegio das
Artes c na Universida-
de de Évora, uma carta
real de 28 de Agosto
de 1772, conhecida sob
a denominação de esta-
lutos de Pombal, reor-
ganisou a antiga insti-
tuiçso, que, pouco de-
pois, recuperou a pas-
ada grandeza.

Hoje, a Universida-
de é regida pelo de-
creto de 24 de Dezem-
bro de 1S01.

Esse decreto, que ré-
formou os estudos da
Universidade de Coim-
bra, dividiu ó ensin©
em 5 faculdades.

l.° A de Theolo-
gia, que comprehen-
de 21 cadeiras e 2"
annexos, em que se
professam cursos
geraes e cursos efs-

peciaes dé prepara-
ção para o estudo
ecclesiatico.

2.° A de Direito,
em que o ensino é
dividido em 4 cadei-
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ras. abrangendo cursos geraes c cur-
sos especiaes, que preparam para as
carreiras administrativas, diplomáticas e còíohiaès.

3.° A de Medicina, com 15 cadeiras.
4.° A de Mathematicas, com 1 1 cadeiras e 3

a anexos.* 5.° A de Philosophia.
Esta ultima faculdade que, não obstante suadesignação, somente ensina os sciencias physicas.chimicas e naturaes. comprehcndc, alem de um curso

geral, dividido em 2 sécçoès ( sciencias physico-chi-micas, sciencias historico-naturaes ). um curso pre-

O pàteò da Universidade.

os Otficiaes

¦¦ paràtorio de engenharia e de arti-
lha ria, um curso preparatório para

dj miriihu e ciou; cursos prepara-
a Faculdade de Medi;i ia e para atonos para

Pharm íeia.
A U íiversidade justamente se orgulha de sua

Bibliotheza, composta de trez magni.icas salas, ou:
encerram cem mil volumes. Um museu de historia
natural, laboratórios aperleiçoados. um cxcclle~t:
observatório astronômico e meteorológico, o jardim
batanico ( fora da cidade ), um dos mais bellos d}
mundo, onde. se cultivam em estufas frias exempla

A GUERRA ENRIQUE-
CEU OS ESTADOS UM-
DOS EM 350 MILHÕES

DE CONTOS DE REIS

Annuncia-se na Eu-
ropa mais uma confe-
r ene ia sobre a liquida-
cão das dividas de guer-
ra. Agora, como ar,t s,
a principal base da re-
união será a questão
das reparações. Os Es-
tados Unidos reclamam
dezenas de billices ás
potências, que pagarem
com seu sangue e suas
ruínas a victoria cem-
mum. Essas revindica-
ções baseam-se em per-
das cuja reparação se-
ria perfeitamente legi-
tima ? Vejamos.

Foi publicada recen-
temente, nos Estados
Unidos, a estatística da
evolução da riqueza da
grande Republica, de
1913 a 1923. Esse de-
cenio não produziu nos
Estados Unidos nenhu-
ma transformação tech-
nica importante; a po-
pulação continuou esta-
cionaria. Um só facto
se produziu : a guerra.
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Nãn é \erdade que eu s u leve e mo um í pluma ?C; mo uma tonelada de plumas •

Calcula-se cm 500 mi-
Ihões de contos de réis
os prejuízos causados
ao mundo por este ca-
iaclysmá. Mas os E:.ta-
dos Unidos não foram
alcançados por essas
perdas; co contrario:
a estatística aff irmã que.
n 'sse período a riqueza
do paiz augmentou de
72,2 %, ou sejam de
mais de dous terços! 0
cccrescimo é, de resto,
desegualmente dividido.
O gado diminuiu de
7 % O valor dos esta-
belecimentos agrícolas só
augmentou e'e 23 %. Ao
contrario, o stcck de me-
taes preciosos augmen-
tou de b3 %. cltingindo
11.512.500:000$. O ca-
pitai industrial augmen-
tou de 1 59 % e seu va-
lor â calculado hoje em
uns 40 milhões de con-
tos de réis.

Tudo sommado, a ri-
queza actual dos Esta-
dos Unidos é avaliada
em 802 milhões de con-
tos de réis, o que signi-
fica que a riqueza norte-
americana cresceu de
3 50 milhões!



lÉflaflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl^^i^^flflflflflflflfl
fl fl^flg^ •flrmiíflflt flBB fly'w^flfl^7^yB BiL»»'. A.<li^^^ WtáA B
E2MH flfl flfl/ - •• 'v ijr^ÊIQW^ít^ZZ.- niWflBfliTi' JT^» Hfllflfl || fl J f J^rZJnTLJmàm BBfcès^fl B
fl^^^IflflPBlBfl^flHBB^flflflflflflflflflflflflflBfTl' f^^ff?* ^É^^^^í«^i^nSfllflffTflflfl1l6 ^^^^flflflflflflwrflflfl^fl^fl^fl^fl^fl^fl^fl^fl^fl^fl^fl^fl^fl^fl^l
f^SWllfl<fl\lilll7JHBilBfl B^ifl wr^^r^jgmw' BÉflfcxx™»™^ Eüá.'*^ nL£fl B
i Hlf nflrWf'WHllEe VI I J B^^^flfl S?. 'xT^flfflfl» ^fl 5™ Jfl fl

li1! f v^flfl_^^^flflflflflflflflflflfl Bflfl flfll flflfl BflE.TflflflBl ^Bfl^ >flflfl F^^! "-¦fcU-BBcaa^^B •_ ^B HbíJf 4' i JiBfl flflfl
j_j_Á'J flflfl W:Arim\\ jfltfl Bxj»t'^ ^fl fll-^fl fllaal

^r^rffln BflMlfllMIlIlBffflB 11 flflr .^fl &^.^fljflBk\ m* vi fl-- ¦ ^fl Bfl
mnflHflWflinV«""liitiifliiflfl ES Zfl?4l C^- m ^fe BJ", _ Sflflflflflflflflflflfljjfl flflfl flflxX^J flflfl^C",' J\ e^fe*;-fl I

feflflfll BBBT ^fl fll *fl fl 'flfl flflF^^flB Â^B- %- fl^fll Be ^^flflHflfl^flT^^^^^^ ' . flfl. - flflflfl ^flflflflflflflflflfl fl
^Bflflflflfll fl flrjfl flfl Bfl' '¦fl Bit«. flfl aB ^JflrflfldflD fi^ flflfllflfl

fl BP aaMUI Bfl HlB ^^^^ ^^**kjitii... flfl Ifc AA ¦• •«£ flflfl^^^^xx^flj PflaflH Bfl flflfl BBB- flfl flflflBT -fl flflfl ^^^^ - ^^^flki*« Bfl i flfl * * jBflTBi flpfl*^uB

li rfflffpm I I U lV'>ífl«B£Í^t 1 iufx^« Jflfl
ti ^^T^ Bfl''^iBi fl B/ B flhdMMiflfllB K-''•> ,' flflfl flflL -. *^S..'flflkflflflflflflflflfl xflflr .^áflHt B HlK X» fl fl _^flflJ fl fl.v fl flfl flfl B-^r * • .^H B^. ^kflflfl flf^ fflfl AjBBmt ¦ ¦¦ fllLfltM'1 I 'flflfllfli fl wtStfl BflPrfl Bfflfllfl ¦/ -.Am Bk. ?flflfl/B B JktL *UB1 kmwSt- fl BBBBBflfl B fl flflflfin fl Betfl flâWlHWWflPIB mf Am m\ flBfl fl fl xfl 'Brj». fl BIB B| I fl Bjni ¦! fl Bfl»flflflfllfl B flfl bL. flB ifl Iflp «fl ^fll flflfl flfl II|L,.ik> ¦ ¦ fl ÉMI^I fl flflHfll BH91 B>'. fll ^^ fl^^ fll Bfl»' t JBuflflfc ¦¦¦ flfl flllflifll Iffl I IH flilPWHfl' 1 B flífl Br/ilfl fl xl fl IIifl tf III flurA II tii flkHi» J p1 P1I-£>i i. fltfll flflfl
Uflflfifl1 flfl fl fl flflVflflflfliflv ai flflfl».ri^^^flflflflflfllflViflflflflflfl. fl IP ^r^T^^BS^fl^ '.•íflfl •flflflflflflHflflflfl flflflfl A flflfli ^flKflflfll ^fli^K¦^¦^¦^¦^¦^¦^fl^fl^fl^HIifl A ABE» BH fl fl 'flflflflflB flfl»' ¦ flflflflflfl flflflfl flflfl fl Bfl flflB ' Vai^lVflQlLi; xS'lfli Bfl B > Vflflfl flefltflfll BH flflflfl flflflfl Bflfl319 IlIflUlill ----------Pm^ \w IIbb---H
é—^->'''aMwflpwlh>*<>",flfl nfl BWHrflflYfl B ^.fl BB* VvJ I flfl BviLB flflT* Bfl1 J*' ^**~**-mm**w~ •"»* ' fl^fl^^flfl flBHlflj B7TiTfllfl»fllV Srf *^flflflBfl.^flCfl flflíl flfl flaH flfl flflP^fl? V j» ^H flfllw _. _ .. --^--^--• ¦-—— fl jflflJfctillMTMlLfljr'flflJ W WrL.* flflJPflflfll »flT« vfli '22 Be Jfl. -* iS~~r— -*L!J,^^^MMMMflíi^flflflflflflflflfl|flflft>flWB AjffliiflBflrfl^ -Aãst Wêlm^W > '**rf*W H

I- ^^S H1 fl Jhll fl^^flffi " ve íí/àW Bflu \ í\flSik Iflfl 'B ^fll I

H*f-flj BfljB^* rfl I iiflflflllBc^flK' fl flfl Bfl B sflfll'''. IflnflflflflflflflV ^x^BBBTflfl

Irlfl Qflfl ffl Rfliii 
% 

^mmm\ I^H ^Bflfll ^B flfl «ftv ¦ tB ^K' fl*flfl"^is»i^^fl S

^B flJflrTfl» l^^flfl fl^^T^^^^ flfl flV*flfll flfllflfl EK flflflfl "flfl flfl' flflfl^'^ *•*¦''flflVflflflA' flfl fll ^2ts^flfl ^m\Jf\W flfl

¦fl flfl flflfl jflLu^Ifl ^| \fflbflfl Bfl flfl flflBflflflflflflflflflflflflHflHBBBBBBBBH s. BflflflflflflflflflH '-''''S^.v^Ér^ fllHfl fl? Ifl Iflfl flflI fl- fl fll %*lSflft..  ' *&0<^| I flflfl flflflflflflB-.1 BflflnmátMi flsw**wi»^»vaAvx tflfl fl Bflfl flfl
» BJ^a/fll »flfl*^^^^' • .'"'l "l \x •} 'w ',.¦> ^^^^^•flflflr fll HfluH H^HBr fl BBflBflflP»7'' ' " <* flj flj fl Ifl Bfl fl 'fl xflflf ¦•••• fl flBfl I¦fl- BB' ^flk. '.'T^L flBi 'flflflflflB^ Amm BBv B.^Sv - flfl flflflfl II5 j §¦ ^B^r Amf^^m^mmm. ¦ flfl flflflfl¦ flJF: ./^:"' «-M^v . ^^ x |

flSfl'-^' \ fiS5S3 flfl ''' jfâfi-fl IIB. ,$pff ¦ '^4**?*"% Wl
m Iflfl ^^êX':''flHflT\flB IflC AT*' . > VSl ¦ flflI ^1ÈPI I
BflflfllBflBflBflBflBflBflBflBflBflBflflBB y^#$^ • g^km Mm- /¦ H I

flflflflflkÉ^^LíXivXx^Ml flflfll Bb Bife/ fl flflB flmtf v v Bfl I

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^p^^fljj^BflB^*^^^^. tÉ$ÈRgffl ^^^í fl^^fl
Bfll^fl * i ^jiAjiflMÉj|flB Pn^1' '¦ ^fl ^flf*vv"iiÍ]^B¦¦P^^^ j^uyflHflflnnir' 

*v, ^H

^^H|^^^H^JflpMflflfl*,^^^^^, ;' " . S. /¦¦ ¦ ^^^^^J
-B^flflflsW^X '. -,, :,.' ••<'¦" A£.r^*X*itótâ:j:
|^HHfl^>. .^ÜKi. • ixx ¦^¦xt^." xrx >xxxsxx::rxs-^
¦HflflMM^^' eXi-xX svs^.x>. .¦;--?.'1w»èBte
MB^ .yBBB»-.^-.--. S ¦ ¦•¦;--¦>¦¦¦•. .- .- —"

rcs da latitude norte da F.u-
ropa...r

Perto do velho convento, uma estrada corduz
a Qumta das Lagrymas, parque umbroso, cm que o
crystaj de uma fonte, a Fonte elos amores, sembreada
Por altos cedros, evoca a imagem de D. Ignez de

Interior da bilrli.thsca da Universidade. Castro. Gravaco; ruma placa
ccmmemorativa, os versos de

Camões reíerem o episódio trágico dos amores de
D Pedro e de sua esposa, a bella castelhana.

Tal é, rum rarpido resumo, a histórica cidade
de Coimbra.

MONTANHAS QUE CAMINHAM O mor.ee¦de Pizo-
|<cl que domra o

de C.oire. boz-se cm movimento. Pelo menosvalle
e ° que dizem ^s h bitantes da comarca

Segurdo aítümam, cm toda a parte sul da villa

produziram-se proíundas íe das e as casas estão
fmeaçadàs de ser tragadas pela terra. Egualmerte,

quatro villas des arredores se acham cm perigo.
Vários enge heiros accorreram ao locel do phe-

romeno pxira estudar as obras de deícza
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O mez de fe~
rias será garan-
tia de amor éter-
no ou sim pie,;
precaução para
que o matrimônio
não se torne me-
notono 1. . .

Fachada do pavilhão do Brasil na òa. exposição de productos tropicaes kealisada recentemente e.ni
Bruxellas.—Nesse pavilhão, durante todo o tempo do certamen eram servidas diariamente e «ratip milhares

de chicaras de eafé e matte, preparados á moda de nossa terra.

Tristan Ber-
nard chega a um
Restaurant e pe-
de que lhe sirvam
a refeição immc-
diatamente.

0 garçon
apressa-se a apre -
se n t a r- lhe um
prato de sopa.

Não po.°-
so tomai-a — diz
o comediographc.

0 garçon n-
tira o prato, mi-
ra-o attentamente
e leva-o para a
casinha, de onde
traz outro

Não posso
tomal-a — repete
o litterato com ar
melancólico

Novamente
o garçon substi-
túe a sopa por

UM CURIOSO CONTRACTO MATRIMONIAL

Damos abaixo o curioso texto de um contracto de
^g indole especialissima assignado na véspera de seu

casamento pelos artistas cômicos newyorkinos Sr Sho-
piro e miss Edith 0'Connor .

Primeiro : —; Nenhum dos consortes poderá au-
sentar-se de seu domicilio depois das onze horas da
noite sem autorisação do outro.

Segundo : — Egualmente não poderão beber sem
previa autorisação de uma das partes.

Terceiro : — Cada um dos cônjuges desfruetará
de férias durante um mez em cada anno.

Quarto : — Não dirão mentiras um ao outro.
Quinto : — 0 marido deverá apresentar sua mu-

lher ás artistas com quem tenha de trabalhar no theatro.
Sexto : — A mulher nunca deverá tirar do dedo

sua alliança.
Sétimo : — Os esposos se esforçarão por procurar

contractos que lhes permittam trabalhar juntos

outra.
Mas Ber nard exclama

E' inútil. Também não posso tomar esta.
Intervém o gerente do estabelecimento.

Cavalheiro — diz elle — que tem essas sopas ?
Nada — responde Tristan
Então porque não as toma ? —
Por que não lenho colher.

A MAIOR PONTE DO MUNDO

A ponte mctallica. que vão construir cm Sydney
( Austrália ) para ligar a cidade a seu subúrbio de
North-Sydney. medirá 1.149 metros c 10 centime-
tros de comprimento total c o arco principal que.
íranqueará de um só lance o braço de mar terá uma
cobertura de 502 metros e 00 centímetros.

Será a maior ponte do mundo : a de New-York
só tem 300 metros de abertura, a de Forth, 518 e a
de Quebec, 547.
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Vista parcial da cidade de PirepopoÜs (Estado de Goyaz) vendo-se a ponte sdbrè o rio Das Almas c a egreja matrir, que é a maior
e mais antiga do Estado. (Photo enviada pelo sr. Octctviq Gomes).
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Miss Phyilfs Haver; da "Mack Sénhett'-

O 
governo ! r a r.ccz
acaba de lazer
uma reforma do

ensino nas seguintes
condições :

Prime i ra me n t c foi
instituído um ensino
primário elementar,
commum, para todas as
escolas, seguem-sc as
classes preparatórias ou
curso complementar, de
onde partem trez rami-
;icações :

1.° O ensino primário
superior, que, dando aos
alumnos uma seria ins-
trucção primaria, torna-
os aptos para que pos-
sam leccionar os cursos
primários e obter diffc-
rentes empregos admi
r.istrativos nas reparti-
ções publicas ou empre-
zas particulares.

2.° O ensino technico,
onde adquirem os co-
nhecimentos indispensa-
veis aos especialistas.

3.° G ensino secunda-
rio, que lhes abrirá as
portas das carreiras libe-
racs. industriaes ou
commcrciacs.

Do ensino primário
elementar ou comple-
mentar dão-se certifica-
do de estudo. Em se-
guida, os alumnos se-
guem um programma
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Miss Aíiííc/ Nórmand, da "Maek Sennett'

Miss Alice Joyce, da "Vitagraph".

comprehendendo o ensino do írancez, de historia,
geographia, mathematica, sciencias naturaes, uma
lingua viva, latim e, para os dous últimos annos,

conhecimentos elemen-
tares do grego.

O alumno, que obtiver
o certificado de estudos
clássicos elementares,
que será necessário para
se inscrever no curso
para bacharel, poderá
optar pelo ensino mo-
derno, comprehendendo
o estudo mais aproíun-'
dado do írancez e uma
língua viva supplemen-
tar, ou pelo ensino cias-
sico superior, onde con-
tinuará a aprender obri-
gatoriamente latim e
íacultativãmente o gre-
go. Estes dous últimos
cursos íormam as divi-
sas «primaria e segunda
moderna» e «primaria
e segunda clássica».
Alem d'esses estudos, os
alumnos aprenderão ma-
thematicas e philoso-
phia.

Poderão então apre-
sentar-se a exames ves-
tibulares das academias.

Eu creio que o amor
só resiste ás lagrymas
quesãosuas: ha umcho-
rar que vem de outras
angustias mais severas e
profundas; e, a meu ver,
estas lagryrnas vão ao
coração e devoram o
sentimento melindroso
do amor.—C. C. Branco.
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PARA NÃO SER
FEIA

Os leitores e
mais particular-
mente as leitoras
já terão lido uma
grande que: nt ida-
de de artigos e no-
tas so'?re "segredos

de belleza". Pois,
se o querem, fal-
laremos hoje. para
variar, sobre ai-
guns segredos pa-
ra "não 

fica r
feia". Talvez pos-
sam, evitando as
cousas que tornem
a face repulsiva,
conservar a belleza,
que possuem e ad-
quirir mesmo a
que não tím.

Ha certas man-
chás que se esten-
dem como óleo e
que vindo dos pen-
samentos mais in-
timos. deixam so-
bre as faces ira os
indeleve is. Não
são manchas escu-
ras ou amarellas. mas uma espécie de aecoloração espiritual.

Um.7 expressão má pode repellir o amor. D'esse modo
prejtem bem atten:ão ao seguinte :

A preoecupação altera a fronte e a bocca. Pode um olhar
se eompr^zer em deter-se sobre uma face sombria e inquieta1
Sentimentos de paz, de calma e de felicidade nos attralvm. co-
mo as flores de um jardim. Não se apoquentem pois ; se pu le-
rem suavisar todas as cousas. façam-o; e, se não o consegui-
rem. de que servirá atormentar-se ?

A cólera deforma a physionomii. Ninguém gosta de ver
um homem em estado de furor : muito menos uma mulher.

O ódio, o rancor, um máu pensamento desfiguram a
face. como o faria uma tintura horrenda. Tudo isso afasta
de nós as almas. Ao passo que a doce quietude, o desejo sin-
cero da felicidade dos outros, ah ! com que doçura nos attrahe !
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Acredita, rmú querido; guando sou forçada a
te dar umas palmadas, sinto tanto quanto você. . .

E' possível, mas não no mesmo logar.

A vaidade, o
orgulho e o ego-
ismo são inimi-
gos da belleza.
Um pensamento
orgulhoso ou
mesquinho que
nos invade o es-
pirito. lança so-
bre nossa phy-
sionomia uma
som b r a apil-
tante.

Um dos mais
temíveis d'esses
vitriolos espiri-
tuaes. que desfi-
guram homens e mulheres, é o ciúme. 0 ciúme nada tem a ver com
o amor ; é o egoísmo exasperado. Se puchss, m calcular a de for-
mação que esse sentimento trez á physicnemic, haviam de repcl-
lil-o com horror. Ent?rnecer-se sebre si mesmo 6 egualmente des-
truir a belleza. Se os que lastimam a própria sorte soubessem
como se tornam repellentes !

0 desgosto, o intimo desde m de si m smo\ o dcsjspéro, o pes-
simismo e todos cs- venenos interiores d'este gênero endurecem o
olhar e dão á bocca uma ruga desagradavtl.

A face é a janella da alma. E' uma espécie de vidro que deixa
entrar luz para o espirito. Mesmo uma pessoa a quem a Natureza
dotou de physionomia ingrata pode offerecer cos olhos alheios uma
face agradável, se tiver sempre pensamentos alegres, bellos e bene-
ficos, que irradiem de seu coraeco e transparece m em sua face.

A mecidade não é uma epocha da vida : c um estado ele alma.

Trcr attitudcs de miss Nancy Leslic, famesa bailarina
inglcr.a.
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CONDESSA DE CAGLIOSTRO
..';•-..-.; - . q;ra ¦¦

ROMANCE DE MAURICE LEBUNC
l
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Resumo da p\rte jA publicada — Essa foi a l.a aventura
de Arsenio Luipn. Elle contava então 20 annos e usava ainda
seu verdadeiro nome : — Raul d'Andrezy. Namorando a linda
Clarisse, filha do barão d'Etigues, descobre que esse velho fi-
dalgo partiu com alguns amigos para aprisionar uma mulher á
trahição. Segue-o. O Darão leva a mulher aprisionada para um
velho paiol onde seu primo Oscar Bennetot o príncipe de Arcole
e outros fidalgos da visinhança se reúnem em tribunal para jul-
gal-a. A mulher é de extraordinária belleza e apparenta vinte annos.
Entretanto, o príncipe d'Arcole aceusa-a de haver trahido a Fran-
ça durante a guerra de 1371 ( isso é 22 annos antes ). O barão e
outro fidalgote, um tal Beaumagnan, aceusam-a de se oppor a
um plano gigantesco, que elles tem em vista, tendo para isso as-
sassinado dous de seus companheiros, os Srs. dlsneauval e de St.
Hebert e tentado envenenar o próprio Beaumagnan O barão diz
mais que ella é feiticeira pois ria retratos seus pintados em 1816,
e ella nessa epocha passava por ser filha do conde de Cagliostro.
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Por fim condemnam-a a ser levada a Londres e internada em um
asylo de alienados. Mas quando se retiram todos, deixando a
condessa a sós com o barão e Bennetot, Raul comprehende que
a idéia de leval-a a Londres é uma farça. Os. miseráveis pre-
tendem simplesmente afogal-a em um bote preparado para isso. _

Segue os dous fidalgos, salva a condessa, : leva-a para umâ
granja dos arredores e adormece extenuado. Quando desperta a
condessa desappareceu. d

Esquecendo Clarisse, Raul jura encontrar a mysteriosa con-
dessa e para isso segue o barão aEtigues, que f i explorar um cas-
tello abandonado em busca de um antig) candelabro de sete bra-
ços. Encontra esse objecto r, fugindo com elle, encontra abrigo em
uma casa onde a condessa está oceulta. Salva-a novamente de ser
presa, depois passa vários dias numa confortável embarcação, a'Nonchalante', na qual a condessa viaja pelo Sena, saqueando as
habitações marginaes. Apaixonado, Raul acompanha-a nessas
expedições.

(Continuação)
Que ê ?
Na primeira noite.. . na granja.. . emquanto

eu, dormia, curvou-se para mim e eu senti seus lábios
sfjère os meus. d

E cruzando suas mãos em torno do pescoço de
Raul, puxou-o para si. Suas boceas se uniram.

Ahi Josina — disse elle allucinado — jaze
de mim o que quizeres. Eu te amo... eu te amo...

Caminharam para os lados do Sena e iam cheios
de felicidade, sem outros pensamentos alem das que
fazem estremecer os amantes quando suas mãos se cru-
zam.

Escuta, Raul — disse ella detendo-o de súbito
— Sinto que comtigo serei violenta, exclusiva. Não ha
outra mulher em tua vida ?

Não!
Ahi — disse ella amargamente — Já come-

çaste mentindo!
Mentindo, eu?...

E Clarisse d*Etigues ? Sim, tinhas entrevistas
com ella. Eu te vi.

Elle irritou-se.
Simples flirt.. um passatempo sem impor-

tancia.
Juras?
Juro.
A i nda

bem — disse
ella com voz
surda. —
Ainda bem
para ella.
Que nunca
se intrometta
em nosso
amor... Se-
não. . .

Elle dete-
ve-a :

Só a ti
eu amo. Jo-sina, nunca
amei nin-
guem alem
de ti. Minha
vida começa hoje.

CAPITULO VII

AS DELICIAS DE CARIA 
"La Nonchalante era

——___— uma pequna embarceçao
de recreio, similhante a todas as outras; assaz antiga,
com a pintura arruinada, mas bem mobiliada e bem
conservada por um casal de marinheiros, que eram o
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«Sr. e a «Sra. Seloire. Do exterior não se via grande
cousa do que poderia contei ; alguns caixotes, tapetes
velhos, bar ricas. Mas quem penetrasse netla verifice-
ria que era dividida em trez pequenos aposentos con-
fortaveis, duas cabines separadas por um salão. Foi
ahi que Raule Josephina passaram um mez. 0 casal
Delatre, personagens mudos e tímidos, com os quaes,
em vão, Raul tentava estabelecer palestra, oecupavam-
se com cozinha e limpeza. De tempos a tempos um
pequeno rebocador vinha ao encontro da "Noncha-
lante" e fazia-a subir mais um pouco o Sena,

Toda a historia do lindo rio se desenrolava assim
em paizagens encantadoras por onde passeavam enla-
çados... Raul dispensava thesouros de graça e de
enthusiasmo. Josina, mais silenciosa, sorria como em
um sonho feliz. Cada dià que se passava mais a ligava
a Raul. Obedecera primeiramente a um capricho, mas,
agora, era o amor que lhe fazia bater o coração e
ensinava-lhe o soffrimento de amar demasiadamente.

Do passado, de sua vida secreta, nem uma só pa-
lavra, uma vez apenas, houve sobre este assumpto
troca de algumas palavras. Como Raul gracejava sobre
o que chamava milagre de sua eterna juventude, ella
respondeu :

— Milagre ? Nõo creias. Por exemplo: Percor*
remos vinte
léguas em
um'dia..
Soltasterafáç-
elamações de
a ssorhbrol
M ast com
um pouco de
çttefíção, (e-
rias notado
aue a dfis-
tancia foi
percorrida
njãò com
dous cavai-
los, mas com
jquatro,posto
aue Leonar-
do dêsatrel-
lârae troce-

; ia ps qni-
maè s em
Doueievilíe,
no pateo dá

Jlazmdaf onde tinha
tudo pre pa Irado.
Outro exemplo q'Ninguém no mun-
elo sabe que te cha-
m as Lüpi n. Se eu
te disser que na

Banhistas é pescadoras
de Oyster Bay (E: uni-
dos) esperando o psixe
ou comendo sandwiches
ao som de .um radip-tek-

phone.
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noite em qie me salvaste das águas eu já conhecia teu
verdadeiro nome ? Milagre ? De medo algum ! Deves
compreiender que tudo quanto se relaciona com o
conde de Cagliostro me interessa e que ha quatorze
annos, quando ouvi fallar no desapparecimento do
collar da rainha de casa da duqueza de Dreux-Soubise,
fiz um inqj.erito minucioso, que me permittiu primei-
rarrèntè chegar até o jovem Raul de Andnzy. depois
cté o jovem Lupin, filho de Thephraste Lupin. Mais
tarde, encontrei teu rastro em vários roubos. Estava
informada. . .

Raul reflectiu um momento, depois disse com
gravidade :

Naquella epocha, minha cara Josina, cu tinha
apenas uns dez a doze annos e é prodigioso que uma
creana realisasse um inquérito em que todo o mundo
se perdeu ou então tinhas a mesma edade de hoje, o que
é ainda mais prodigioso, oh ! filha dc Cagliostro !. . ..

Ellá estremeceu. O gracejo pareceu desagradar-lhe.
Não jAlemos mais sobre isso, sim. Raul ?. . .

Ef pena ! —disse elle que um pouco vexadô por
ter sido descoberto, desejava uma revanche. —Nada
neste mundo me apaixona tanto como o problema de
tua edade e de tuas diversas aventuras ha um século.
Tenho sobre isso algumas idéias pessoaes, que não dei-
xam de ser interessantes.

Ella fitou-o curiosamente. Raid aproveitou-se de
sua hesitação e continuou em tom ligeiramente zombe*
te ir oa;

Minha argumentação baseia-se em dous axio-
mas : 1.° Como affirmastes, não ha milagres ; 2°
Tu és a filha de tua mãi.

Ella sorriu.
Começa bem. . . — disse ella.
E*s a filha de tua mãi — repetiu Raul. — O

que significa que houve um primeiro logar, uma con-
dessa de Cagliostro, que, ha vinte e cinco ou trinta annos
assçmbroii com sua belleza Paris inteiro e intrigou, a
corte de Napoleco III. Com o auxilio do supposio
irmão, que a acompanhava,preparára toda a historia ida
filiação, arranjando falsos documentos de ctuz a policia
se sei viu para informar Napoleco III sobre afilha.de
Josephina de Beauharnais e de Cagliostro. Expulsa,
passou fará a Itália, depois para a Allemanha, dé's-
appareçendo mais tarde.. . para ressuscitar vinte e
dous annos depois, cm sua adorável jilha, segunda
condessa de Cagliostro, cqui presente. Estamos dè
accordo ?..". . .

« Entre a mãi e afilha, similhança perfeita... tão
perfeda que a aventura recomeça naturalmente...
Porque duas condessas? Podia-se dizer que era uma,
umj só, a única, a verdadeira, a que herdou,os segredos
de seu pài, José. Balsamo. E quando Beaumagnan fez
seu inquérito, nao deixou de encontrar os documentos,
que já tinham enganado a policia de Napojeao e a serie
de retrctis e miniaturas, que attestam a unidade da sem-
pre jovem mu-
lher e. fazem
remontar sua .
origem' cté a
viagem dè Ber- .
nardini Luini,
a quem o ac-
caso 0o extra-
nhimérite assi-
milha.

« De teclo
ha uma teste-
munha. o
principe d*Ar-
cole. O prin-
cipe viu qii-
tr*orá a con-
dessa de Ca-
gVostro. Con-
duziu-a a Mo-
dan*. Viu-a
em Yersailles.
Quando a viu
agora cxcla^ A L?LTIMA PALAVRA EM AVIAÇÃO —
mou * tL tt- 4 de Maio ultimo, realisou em Valentigney
lã ! E tem Cl fechado) em 7 minutos e 40 segundos,

mesma edade .'...» E tu o cumülas com um mundo
de provas : a narração de algumas palavras trocada,
em Modane entre lua mãi e elle, narração, que leste
no jornal minuciosissimò de tua mãi. Eis o segredo
do negocio. E* tão simples ! Uma mãi e uma filha
que se parecem e cuja belleza evoca uma imagem de
Luini. Existe egualmente a marqueza de Belmonte
Mas supponho que a similhan-a d'essa mulher com-
tigo ê assaz vaga e que é necessário muito boa vonta-
de e o cérebro desequilibrado de Beaumagnan para
confundil-as. Em sununa, nada de dramático ; sim-
pies intriga divertida e bem arranjada.

Josephüxa ouvia-o um pouco pallida e sua face se
contrchia. Por*sua vez ella estai^a vexada e isso o fez
sorrir.

AcerXci, heih ? — disse elle. . ,*'
Ella impacientou-se :

Meu passado pertence-me — disse ella — e
minha edade não deve interessar ninguém. Podes pen-
sar o que bem quizeres sobre isso.

Elle enlaçou-a e cobriu-a de beijos.
Penso que tens cem annos e nada me parece

mais delicioso do que o beijo de uma centenária. Quando
penso que conheceste Robespierre e talvez Luiz XVI...

O incidente não se renovou. Raul sentia tao niti-
damente a irritação de Josephina á menor tentativa
indiscreta, que não ousou mais interrogal-a. De resto
não sabia elle a vereiade exacta]? A esse respeito nenhuma
duvida se mantinha em seu espirito. No emlanto aquella
mulher conservava seu prestigio myslerioso. Ao fim da
terceira semana, Leonardo tornou a se apparelhar. Uma
beüa manhã Raul avistou a berlinda e os dous peque-
nos cavallos da condessa, que se afastavam. Só voltou
ao anoitecer. Leonardo transportou para a "Noncha-
(ante9* vários volumes envolvidos em guardanapos, que
deixou cahir no porão por duas escotilhas de que Raul
ignorava a existência.

A* noite tendo conseguido abrir essas escotilhas,
inspeccionóu os volumes. Continham admiráveis tei-
peíarias e obje cios de prata preciosos.'"Na manhã seguinte, nova expedição. Resultado :
uma magnífica tapeçaria do século XVI.

Raul aborrecia-se immensamcnte. Üm dia, em
Nantes, alugou uma bicycL tte e resolveu dar umas vol-
tas pelo campo. Depois de ter almoçado, notou, á sa-
hida de uma pequena aldeia, uma vasta casa cujo jar-
dim estava cheio de curiosos. .Approximou-se. fazia-se
um leilão de belios moveis e peças'de prata. Contornou
a casa. Um dos pavilhões erguia-se em uma parte dc-
serta do jardim e cercado por um bosquesinho tapado.
Sem saber porque, avistando uma escada resolveu subir
e galgando o re bordo da janella espiou :

Ouviu um grito abafado. Quem estava alli era Jo-
sephina Balsamo, que, ao vel-o, tranquillisou-se logo
apoz e disse com a maior naturalidade.

^ — Ah ! é você ? Estava admirando uma collecçãd
de pequenos
volumes admi-
rdvelmentc cr-
cadèrnaelos .
Maravilhosos !

Raul (xami-
nou os livros e
mctleu no boi-
so alguns eíze-
virs, emquanto
a condessa,'se-
guindo seu
e xí mplo, apo-
derava-se *e
algumas meda-

. lhas de uma
vitrine. Torna-
rem a descer a
escada. No tu-
multo da mui-
tidão, ninguém
notou sua parr
tida. A treztn-
tos metros o

O helicóptero Ochmiehen-Peugeot, que no dia i^U;rt,lrt pjthp-
(França) um vôo de um kilometro (circuito vcniLMO e*^
a uma altura média de 1 metro do solo. rava-OS.
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Desde entco, em Pontoise, em Saint-Germain,
em Paris, onde a Nonchalante, amarrada mesmo em
frente da prefeitura de policia, continuava a lhes servir
de abrigo, elles "operavam" 

juntos.
Se o caracter reservado e a alma enygmatica da

Cagliostro não se desmentiam na realisação d'esses tra-
balhos, a natureza desordenada de Raul retomava poucoa pouco maiores vantagens e quasi sempre suas "ope-
rações" acabarem em risadas.

Tanto melhor — dizia elle —já que dei as cos-
tas ao caminho da virtude, vivemos alegremente. . . como
tu, minha Josina.

A cada nova provação, elle descobria em si mesmo
talentos imprevistos e recursos, que ignorava. Muitas
vezes, em uma casa de modas, nas corridas, nos thea-
tros, sua companheira ouvia um pequeno èstalido de
lingua alegre e via, nas mãos de seu amante um relógio,
cm sua gravata um alfinete novo. E sempre o mesmo
sangue frio, sempre a serenidade de innoeente a que
nenhum perigo ameaça. O que não o impedia de obe-
dícer ás múltiplas precauções exigidas por Josephina
Balsamo. Só sahiam da barcaça vestidos como gente
do povo. Na primeira rua a berlinda os esperava, atre-
laela com um só cavallo. A Cagliostro não abandonava
jamais uma renda de largas flores bordadas, que lhe
servia de véu.

Todos esses detalhes e ainda outros instruíam
Raul sobre a vida real de sua amada. Tinha agora a
certeza de que illa chi fiava um bando bem organisado
e tinha cúmplices com os quaes se communicava por
intermédio de Leonardo. Estava lambem certo de que ella
proseguia no negocio do candelabro dos sete braços, con-
tinuando a vigiar Beaumagnan e seus amigos.

Existência dupla, que, muitas vezes, indispunha
Rnd contra ella. Suas duas personalidades, tão fortes
e tão salientes, chocavam-se. D*esse modo quando um
incidente os atirou subitamente em plena batalha, se
bem que armados contra inimigos communs, souberam
tudo o que um amor como o d'elles pode, cm certas oc-
casices, conter de rancores, orgulho e hostilidade.

Este incidente, que poz fim ao que Raul chamava
as Delicias de Capua, foi o encontro inopinado que
tiveram, uma noite com Beaumagnan, o barão d'Eti-
gues e Bennitot. Os trez amigos entravam no theatro das
Variedades.

A condessa hesitou. Elle insistiu.
Como ? Uma tal oceasião se nos offerece e não

a aproveitemos !
Entraram e installaram-se em uma friza escura.

No mesmo instante, no fundo de outra friza situada
junto da scena, viram a
silhueta de Beaumagnan
e de seus dous acolytos.
Por que razio Beauma-
gnan, homem de egreja e
de hábitos e apparencia
rígidos, fôra-se m.tler em
um the.tro de boulevard
onde se re pre se ntava
uma revista muito livre e
sem o menor interesse
para elle ?

Raul emittiu essa
pergunta a Josephina,ore nada respondeu ; e
ertj indifferen a offecla-
da demonstrou a Raul
que ella não desejava sua
collabora ão nesse incx-
plicavel negocio.

Seja — disse elle,
em tom de. cesrfio. —Ca-
da um por seu lado, cada
um por-si. Veremos
quem achará primeiro a
solu ão.

Na scena, varias
mulheres erguiam as per-nu cm cadência. A"commerè", 

uma te Ha
jovem, que representava

La csccideuse" Justifi-

cava seu papel com cascatas ce "falsasjóias, 
que brilha-vem em torno de seu corpo. Um cordão de fedrasmulticôres cercava sua cabeça. Lâmpadas electricas

accendiem-se em seus cabellos.
Dous actos foram representaelos. A friza junto ao

palco conservava suas cortinas fechadas hermeticàmente
sem que se pudesse adivinhar a presença dos trez ami-
gos. Mas tio ultimo entre-acto, Raul, paseeiandodiante d*essa friza, notou que a porta estava ligei-
ramente aberta. Sondou o interior. Ninguém. Tendo-
se infromado com o porteiro do corredor soube que os"trez senhores" tinham deixado o theatro havia uma
meia hora !

Nada mais ha a fazer aqui — disse elle indo
ao encontro da Balsamo. — Elles deram o fora.Neste momento o panno tornava a se erguer. A
commèe apparccia novamente em scena. Seu penteadomais solto deixava ver o cordão, que trazia na jronte.Era um pedaço de tecido não muito largo, de ouro e
onde se viem enormes cabochons, todos diferentes em
cores. Eram em numero de sete.Sete ! —¦ pensou Raul: Ahi está a explicação
da vinda de Beaumagnan.

Emquanto Josephina se preparava para sahir,
elle indagou de uma corista e soube que a estreita da
revista, Brigitta Rousselin, morava em uma antiga
casa de Montmartre, de onde, diariamente, com uma
velhota, sua areada, muito dedicada, chamada Valen-
tina, descia para tomar parte nos ensaios da próxima
peça.

Na manhã immrdiata, ás 11 horas, Raul emergia
da Nonchalante. Almoçava em um restaurant de Aíont-
martre e, ao meio dia, passava ante uma pequena casa
estreita, precedida por um jardim pequeno.

Com sua habitual rapidez de concepção, traçou
um d'estes planos que executava logo, quasi mecani-
carne nte.

Passeiou de um para outro lado, como alguém
que espera um encontro até que, vendo que a creada
da casa varria a calçada, esgueirou-se por traz d*ella,
subiu a escada, abriu a porta de um quarto vasio, abriu
uma das janellas que dominava o tecto da casa visinha,
certificou-se de que ninguém o poderia ver e saltou. "

Duas mulheres iniciavam uma conversação no
andar inferior. Prestando attenção Raul ficou sabendo
que a jovem estreita de revistas estava almoçando- em
seu boudoir e que sua companheira, única creada da
casa, arrumava, ao mesmo tempo que a servia, o quarto
e o gibinete de toilette.

Até que em fim ! — exclamou Brigitte Rouss. lin.
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\ INÍDIA FANÁTICA — Nas hor^s rituaes das abluções centenas de devotos vêm mergulhar nas
anuas do Canses Alguns d'esses fieip percorrem para isso centenas e até milhares de kiHmetrcs,

certos de o,u? essa água santa os curará de todos os males do corpo e da alma.
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Ah ! minha boa Valentina, que alegria ! Não terei
méis ensaios ! Vou me deitar um pouco, antes de tor-
nar a sahir.

Esse dia de repouso atrapalhava um pouco os
planos de Raul, que esperava a aust ncia de Brigit e
para cffectuar tranquillamente uma visita domiciliaria.
Encheu-se pois de paciência, contando com o auxilio do
accaso. Alguns minutos se passaram. Brigitta canta-
rolava algumas árias da revista quando um toque de
campainha soou no corredor.

Ora essa ! — exclamou a "estreita". — Não
espero ninguém hoie. Vá ver depressa, Valentina.

A creada desceu. Ouviu-se o bater da porta e ella
tornou a subir dizendo * -v

E* do theatro. . . um secretario do director, que
trouxe esta carta.

Dá-n\a. Mandou entrar para o salão ?
Sim.

A "estrella" abriu o enveloppe e leu em voz alta :
Minha pequena Rousselin, confie a meu secre-

tario o cordão de pedras, que costuma collocar na ca-
beca. Tenho grande urgência de mandar Jazer um egual.
Logo á noite ser-lhe-ha restituido.*'

Ouvindo essas palavras, Raul estremeceu :
Ah ! — pensou elle — o diadema de sete cabo-

chons ! Será possível que o director também esteja na
pista do mysterio ? E Brigitte Rousselin Jará isso ?

Tranquillisou-se. A jovem actriz murmurava :
E' impossível. Já promelli este diadema.
E* pena — objectou a creada. — O patrão não

vai ficar satisfeito.
Que quer ? Já vendi o diadema a uns senhores,

que prometteram pagal-o bem.
Então que devo responder ?

-— Vou escrever-lhe — disse Brigitta
Voltou-se para sua escrevaninha e pouco depois

entregava um enveloppe, á creada, que se afastou. No-
vãmente correram alguns minutos. Brigitta sentára-se
ao piano e fazia exercicies de canto, que cobriram sem
duvida o ruido da porta principal, posto que Raul nada
ouviu.

Sentia mesmo um certo aborrecimento causado
pelo incidente que, a seu ver, era pouco claro. Este pe-
dido, da jóia, denunciava uma armadilha. No emtanto
ficou tranquillo posto que uma sombra franqueou o cor-
redor dirigindo-se para o boudoir.

E- Valentina que volta — pensou Raul.
Mas, subitamente, ao iniciar uma ritounelle o

piano deleve-se subitamente, o tamborete no qual a can-
tora estava sentada foi impellido bruscamente, cahiu
e ella articulou com certa inquietação :

Quemjiojsenhor¦¦•#/. . Âth ! o secretario... um
novo secretario. ..• Mas que de-
seja ?. . >'b x

O senhor director — disse
o homem — ordenou-me que levas*
se a jóia. Sou obrigado a insis-
tir..

Mas eu já lhe respondi...
— balbuciou Brigitta cada vez
mais receiosa. —¦ Minha emprega-
da deve ter dado um enveloppe...
Por que não entrou com o senhor ?
Valentina 1

Chamou varias vezes e sua
voz desfallecc u de terror.

Valentina !.. . Ah ! O se-
nhor ecusa-me medo. .. Seus

. olhos. . .
A porta foi fechada brutab- i

mente. Raul ouviu um ruido de
cadeira arrastada, o fracasso de
uma luta, depois um grande
grito :

Soccorro !. . .
Foi tudo. De resto, no mesmo

segundo em que havia descoberto o
perigo que a actriz corria, esfor-
çára-se por erguer a janella um
pouco mais e organisar uma pas- r""-Vc^ê ja sabe a dessraÇa que aconteceu ao p>ara Címa e cuide d'ella. Vou in-
sagem. Foi-lhe necessário para _ Nâo. terrogar o bandido e saber se não
isso perder um tempo precioso. —Fugiu com minha mulher. tem cúmplices.

Depois deixou-se cahir, galgou a janella do anda.
inferior e viu-se em face de trez portas fechadas. Ac
accaso, atirou-se contra a primeira e penetrou em wt
compartimento vasio e onde reinava grande desordem.
Atravessou-o rapidamente e chegou ao gabinete de
tóilèite. depois no quarto de dormir da "Estrella'
onde julgava que a luta tinha prosrguido.

Irnmediatamente; com efftito, distinguiu na semi
escuridão, posto que as cortinas estavam descidas, uma
mulher deitada no tapete e que um homem segurava
pela garganta com as duas mãos. Gemidos de dor mis-
turavam-se com pragas abomináveis.

Ah !. . . E' assim ?. . . Não te calas ?. . . Não
me entregas a jóia ?'. . . Espera um pouco !. . .

Raul atirou-se contra elle com violência irresisti-
vel, que o fez largar a preza. Rolaram contra um movei
onde Raul bateu com a testa assaz fortemente para ficar
por alguns segundos atordoado.

O bandido, de resto, era mais pesado do que elle e o
duello não poderia ser muito longo entre esse. frágil
adolescente e um homem massiço e musculoso. De facto,
ao fim de alguns instantes, um d'elles ergueu-se e o
outro permaneceu estendido, sólt :ndo fracos suspiros.
Mas o que se erguera era Raul.

Lindo golpe, hein, amigo " — gracejou elle. —
Aprendi-o com as instrucções do fallecido Sr. Theo-
phraste Lupin, capitulo de methodos japonezes. Isso
ha de te fazer dormir durante alguns minutos, tornando-
te inoffensivo como um cotlho.

Curvou-se, então, para a jovem actriz e, tomando-a
nos braços deitou-a sobre o leito. Verificou immedia-
tamente que o ateque do miserável não tivera consequen-
cias graves. Brigitte Rousselin respirava livremente.
Não apresentava nenhum ferimento superficial, mas
tremia dos pés á cabeça e fitava-o com olhos de demente.

Não sente cousa alguma, senhorita ? — per-
guntou Raul docemente. — Isso não foi nada. Não
lenha receio. Nada mais tem a temer e para maior se-
gurana. . .

Rapidamente afastou as cortinas, arrancou-lhes
os cordões e amarrou solidamente os pulsos do homem
inerte. Mas, uma tênue claridade tendo penetrado na
sala, elle voltou o desconhecido para o lado da luz afim
de examinar seu rosto.

Um grito escapou-se de sua garganta. Ficou assom-
brado e murmurou com estupefacção :

Leonardo. . . Leonardo. . .
Nunca tivera oceasião de ver bem em face esse

homem, geralmente curvado á boléa do vehiculo, cem a
cabeça mettida entre os hombros e dissimulando seu
corpo ao ponto de Raul julgal-o corcunda e doente.
Mas conhecia seu perfil ósseo alongado por uma borba

ruiva e não teve a menor duvida
era Leonardo, o factotum e o bra-
ço direito de Josephina Balsamo.

Acabou de amarral-o,envolven-
do sua cabeça com um guarda-
napo e arrastou-o para o bou-
doir, onde o amarrou aos pés de
um pesado divan. Depois voltou-se
para a "estrella", 

que continuava
a gemer.Prompto — disse elle. —
Não o verá mais. Repouse um
pouco. Vou ver que fim levou sua
criada.

Por sua parte não estava in-
quieto e, como bem suppunha,
encontrou Valentina no andar
térreo, no mesmo estado em que
deixara Leonardo, isto é, amar-
rada e reduzida ao silencio. Era
uma mulher intelligente. Uma
vez livre e, sabendo seu aggressor
incapaz de Jazer-lhe mal, confor-
mou-se com as ordens de Raul
que lhe dizia :

Sou um agente de policia
secreta. Salvei sua patroa. Vá lá



_„

fuSifySSò

Empurrou-a para a escada, e, ficando só, tentou
reunir suas idéias ainda confusas e tão penosas que,
por momentos, irritou-se.

Mas uma visão assaz nitida das cousas, que eram
necessárias appareceu-lhe logo. Atravessou a sala e,
com gesto lento, abriu a porta principal cautelosa-
mente.

Pela abertura arriscou um olhar : do outro lado
da rua, um pouco mais a baixo, a velha berlinda esta-
cionava.

Sobre a boléa estava um creado ainda muito mo-
ço, que tivera occasiãode ver varias vezes em companhia
de Leonardo e que se chamava Domingos. No inte-
rior do vehiculo, não haveria outro cúmplice ? E
quem poderia ser ?

Não fechou novamente a porta. Suas suspeitas se
confirmavam e nada neste mundo poderia impedil-o
de ir até o fim da pesquiza. Tornou a subir ao primei-
ro andar e inclinou-se para o prisioneiro. Um deta-
lhe lhe escapara. Durante a luta um tosco apito de ma-
de ira preso a uma corrente, c ahir a do bolso de
Leonardo e este, máu grado o perigo, tornara a apa-
nhal-o com um movimento machinal, como se temesse
perder esse grosseiro objecto. Uma pergunta assaltou
Raul: O apito serviria para afastar os cúmplices, em
caso de perigo ? Ou, ao contrario, para chamal-os
quando o "trabalho" estivesse feito ?

Adoptou esta ultima hypothese, mais talvez por in-
tuição do que por reflexão. E ,abrindo a janella, api-
tou discretamente. Depois, postado atraz das cortinas
de tulle, esperou : O cora^ãy saltava-lhe em seu peito.
Nunca sentira tanta aprehensão. Mas não duvidava
do êxito de sua manobra e adivinhava a silhueta,que ia
apprecer-lhe dentro cm pouco. Ainda assim, contra
todas as apparencias, não queria acreditar que o quasi
assassinato tivesse como cúmplice. . .

A pesada porta foi empurrada.
qn i — balbuciou Raul com desespero.

Josephina Balsamo entrava tranquillamente, com
tanta desinvoltura como se visitasse uma amiga. Desde
o momento em que Leonardo apitara, o caminho estava
livre e ella não tinha mais do que se apresentar. Envol-
vida em seu ligeiro véu, atravessou agilmente o jardim
e penetrou na casa. Raul reconquistara subitamente
todo seu sangue frio. Seu coração deixou de bater dolo-
rosamente. Estava prompto a combater este segundo
adversário como combatera o
primeiro, com armas differen-
tes, mas egualmente efficazes.
Chamou Valentina em voz bai-
xa e disse-lhe:

Aconteça o que aconte-
cer, nada diga. Ha contra Dri-
gitta Rousselin uma conspira-
ção, que desejo desmascarar.
Vem ahi um dos cúmplices.
Silencio absoluto, entende ?

A cri ida propoz :
Posso auxilial-o, se-

nhor. . . ir chamar o commis-
sario. . .

De modo algum ! Se
se fizer ruido o negocio po-
dera ter más conseqüências
para sua patrôi. Respondo
por tudo,tmas com a condição
de que nenhum ruido se faça
d*este quarto !". — Perfeitamente, senhor.

Raul fechou as portas de
communicação. D*esse modo o
quarto em que se encontrava
Brigitta Rousselin e o em que
se ia desenrolar a nova bata-
lha ficaram separados. Ne-
nhum ruido poderia atravessar
de um para outro lado.

Neste momento, Josephi-
na Balsamo entrava no salão.
Viu-o e ao mesmo tempo reco-
nheceu pela roupa o corpo
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Como o mari .'d ciumento imagina que os outros

vêem sua esposa ao tomar um bond.

inerte de Leonardo. Immediatamente Raul teve a no-
ção exacta do que Josephina Balsamo poderia, em
certos minutos graves, ter de império sobre si mesmo.
Longe de se assustar com a presença inesperada de
Raul e a desordem de uma sala em que Leonardo
estava prisioneiro, começou por se deter e reflectir,
dominando seus nervos. Era evidente que ella per*-
guntava a si mesma :

Que quer dizer isto 7 Que faz Raul aqui ? Quem
amarrou Leonardo ?

Finalmente retirando o véu, perguntou simples-
mente, por que era isso, sem duvida, o que mais a ator-
mentava :

Porque me olhas assim, Raul ?
Elle levou um certo tempo a responder-lhe As pa-

lavras, que ia pronunciar eram terríveis e elle fitou-a
bem para não perder um só de seus menores gestos,
nem um só bater de palpebras. E murmurou :

Brigitte Rousselin foi assassinada.-
Brigitte Rousselin ?
Sim, a actriz que vimos, hontem á noite, a do

diadema de pedrarias e não ousar ás dizer que não a
conheces, posto que cqui estás, em casa d*ella e posto
que encarregastes Leonardo de te avisar, desde que o
crime estivesse consumado.

Ella pareceu surprehender-se :
Leonardo ?... Este homem é Leonardo ?
Sim ^— 'disse 

elle. E foi elle quem matou Bri-
gilte. Surprehendi-o quando a segurava pelo pescoço,
com as duas mãos, brutalmente.

Ella estremeceu e cahiu sobre uma poltrona bal-
buciando :

Ah ! Que miserável!. .. Será possivel que tenha
feito isso?—E mais baixo ainda, com uma expressão
de surpreza, que crescia a cada palavra : — Matou.. .
assassinou... Será possivel! Nó emtanto iUrára-me
que não faria isso !.. . Jurou-me. .. Oh ! Não posso
acreditar. . .

Seria sincera ou representava uma comedia ? Leo-
nardp agira sob o impulso de uma loucura súbita, ou
seguindo, apenas, as instrucçoes, da mandatária do
roubo ? Incertezas terríveis que Raul tentava elucidar
em vão. '••

Josephina ergueu a cabeça, observou Raul com os
olhos cheios de lagrymas, depois, bruscamente, atirou-se

a elle, de mãos juntas:Raul. . Raul..... por
que me olhas assim? Não...
não... Não me aceusas ? Se-
ria horrível... Como podes
julgar que eu tenha... man-
dado ou permittido este crime
abominável ?.. . Não... Ju-
ra-me que não acreditas. Oh ,/
Raul... meu Raul..,. ¦>• j

Um pouco brutalmente èlle
obfjgpu-a a sentar-se e cegu-
rou-a por um hombro.

Esçuta-me, Josina -—
disse éllè lentamente, com voz
de quem cecusa e como se fos-
se um adversário e não um
amante r— escuia-mé. Se, d*a-
qui a uma hora, *não tiveres
confessado tudo sobre este re-
gocio e sobre todas as machi-
nações secretas, agirei contra
ti como se fosces minha inimi-
ga morte l ;sem a menor hesita-
ção denuncio-te como mandata-
ria do homicídio contra Bri-
gitte Rousselin...

A guerra estava declarada,
no momento escolhido por elle,
quando tinha todas as probobili-
dadesem seu favor e josephina,
surpre hendida, curvava-se sob
um ataque que nunca imagina-
ria tão violento e implacável.

(Continua no próximo numero)
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COMO OS JORNAES AMERICANOS COMBA-
TEM A DOUTRINA DE MONROE
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? /oi ifada em /o.síí-
movei estado. Uma sc-
gunda vez, tendo des-
cido a enorme profun-
didade. percebeu que
seu telephone estava
defeituoso de moeio que
seus signaes não esta-
vam sendo ouvidos. Sem
que o tivesse pedido,
seus auxiliare, começa-
ram a fazel-a subir,
mas seu pé tendo res-
vaiado nos degraus in-
feriores da escada cila
perdeu o equilíbrio e
sentiu-se esmagada cm
seu pesado envolucro.
Julgou-se perdida, mos
conseguiu segurar a
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Toda a louça, todos os mantimentos e r>s aque-
cedores electricos para preparar um lunch.
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TIO SAM—Está me parecendo que esse cavalheiro
cita muito grande para continuar com ama secea,
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conta e
com um violento em puxão deu
o signal de soecorro. Depois
conseguiu livrar o pé e a erguer-
se. Quando chegou finalmente á
superfície eslava com hemorra-
gia pelo nariz e ouvidos.

Admiraram sua coragem e
ainda mais quando, apoz cl-
guns minutos de repouso, miss
Naylor, insistiu em continuar
seu trabalho. Porem talvez me-
disse mal suas forças, posto que
caminhando no fundo do ocea-

no, desequilibrou-se e cahiu pesada-
mente. Momento horrível; cem os mo-
vimentos impedidos pelo pesado appa-
relho miss Naylor não se pendia erguer.

— Comecei a gritar, a chamar por soe-
corro, esquecendo que não me pediam ou-
vir. Finalmente cem um esforço supremo,
consegui arrastar-me até a escada c ahi,
ogarrando-me ás cordas, por-me novamente
de pé.

O mar parece ter um prazer > xtrenho cm
atormentar a intrépida naic.de. De outra
vez, tendo mergulhado para explorar a car-
cassa do navio, percebeu, subitamente, que
seu envolucro metolico deixava entrar água...
Apressadamente deu o signal de subida, mos
quando lhe retiraram o capacete a infeliz
escaphandrista estava semi-asphixiada.

Seu officio, como sevé, nada tem de fácil.

Segundo um naturalista canadense, os
pássaros dão de comer a seus filhotes cerca
de duzentas e setenta vezes por dia, o que
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Fechado o mesmo movei quasi não
oecupa a sala c até orna uma sala.

i^^^fl^ éJ üBJwfl^ifli w flflb-Czâ ú... ^SasSJBLllfl BSfejgj a, . -\'..4^~.^frfjB BH H
wfl VL 4 -JM^ÊÊÊÊMm

ifll fl P^^^fll
Eff flfl flfl flfl^fll BP^F - .^

sfl^^^^^3!L^-j>^^flflfll¦BpÇT. ¦'...„,-.,,.- .-.wfc"jtfy ai ^flflfl
¦Sfl BKH ff^l II *-iV9ii

flilBFW- III uH BIHj HT^ • .'" ;'•«•¦' I 11 •v. Ja

I w \nmk Ifl I 'üiv''1^Syt BB
B^ fl tHk/^1

Machina clectrica de passar
roupa a ferro.
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L. A MINHA POMERANIA

:1

Da revista Successcs dc Valparaiso (Chile):
A America .representada por um coração e a

doutrina de Monroe por um punhal.

A ESCAPHANDRISTA EM PERIGO
Muito se tem faliado das proezas e

aventuras de miss Naylor, a escaphan-
drista ingleza, encarregada de encontrar
o thesouro mergulhado na bahia de To-
bermory com um galeão hespanhol, em
1588. Conhece-se menos, talvez, os pe-
rigos aos quaes ella escapou.

Em sua primeira descida, desmaiou

A magua do seu trágico destioo
gravarei toda a vida na lembrança;
ella tão meiga, carinhosa e mansa
typo exemplar, formoso de canino.

Morreu de raiva. No seu pêllo fino
sempre a mão mergulhava na esperança
de fazel-a dormir como crearçi
affagandc-lhe o corpo pequenino. . .

E ella dormia. Nunca mais a esqueça
pobre Frou-Frou, lindo animal travesso
cujo olhar amoroso já não brilhn. . .

Ah ! minha Pomerania, que saudade,
que tristeza infinita o ser me invade,
por ter perdido em ti quasi uma filha.

Benevenuto Pekeir.a.
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A mesma machina fechada.

constitue uma refeição
continua, composta por
uns quatrocentos inse-
ctos.

Enganam-se, pois, os
que invejam os passa-
ros, pensando que le-
vam uma existência
de ócio e despreoceu-
pação.
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OS SCENARIOS QUE NÍO MUDAM — As pyramides vistas do Cairo.
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Uma casbad ao norte das pyramides.

Os botânicos conhecem mais de cinco mil espécies
de orchideas. Encontram-se essas flores na maior
parte dos paizes do mundo, exceptuando-se os muito
írios e humidos

Na estrada de ferro de Hamburgo iniciaram um
serviço de annuncio das estações por meio de alto-fai-
lante. 0 conductor, sem se mover de seu posto, pronuncia
o nome da próxima parada.

'M^ffg^S^flBBÇMffrnWrf
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Arte photocraphica ADMIR^AS,,NS
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E' um assumpto um pouco ma-
cabro, mas infelizmente muito
em moda. Não passa uma se-
mana, com effeito, sem que a
imprensa relate que um ho-
mem que se acreditava mor-
to despertou no momento
em que se fechava seu cai-
xão. E sabe Deus, quantos
não tendo a sorte de des-
pertar antes do enterra-
mento abrem os olhos de-
pois de fechados no caixão
ecom sete palmos de ter-
rabsobre o corpo.

i'?^Similhante aventura,
como se sabe, aconteceu
á famosa actriz Rachel
e, ha alguns mezes, ao
marquez Matsukata, conse-
lheiro intimo do imperador
do Japão.

Mas o record pertence,
sem duvida, a um fidalgo
normando, Sr. François de
Civille, que foi considerado
morto e enterrado trez vezes.
Fazia elle parte, em 1524, da
guarnição de Rouen, sitiada pelo
exercito real. Ferido com um tiro
de arcabuz, cahiu do alto da muralha
em um fosso. Viram seu corpo inanima-
do estendido junto a um cadáver. Julgaram-o cambem morto
e enterraram-o alli mesmo. Felizmente, o Sr. de Civille tinha
um creado que, desejando dar-lhe sepultura mais honrosa,

exhumou seu corpo. Trans-
portou-o a Rouen e, ten-
do-o e n c o n trado a inda
quente, mandou chamar
os médicos. Estes não

. hesitaram e doutamente
exclamaram :

— « Este fidalgo está
bem morto ! »

E enterraram-o nova-
mente.

Mas o fiel servidor no-
vãmente desenterrou-o e
levou o corpo para sua
casa, onde o deitou em
seu próprio leito. Final-
mente, como ao fim do
quinto dia o pulso reco-
meçasse a bater, os me-
dicos consentiram em tra-
tar d'elle.

Mas ao fim de onze
dias vários soldados en-
traram em sua casa para
saqueal-a e, encontrando
aquelle fidalgo estendido
sobre o leito, não se deti-
veram ante escrúpulos
inúteis para verificar se
estava vivo ou morto e
resolveram atiral-o sim-
plesmente pela janella.

Um monte de feno at-
tenuou sua queda. Du-
rante trez dias e trez noi-
tes, vestido apenas com

k, 
'. uma 

camisa, o corpo ficou
FANTAZÍAS DE MÍLLIONARIA — Mr Sylvanus ii; flkqnHrinnrln r»r»ctr»
Stoker, que se apresentou no baile Welfare, aUl abandonado posto
de Washington, com uma fortuna em cima que O leal servidor lora
de si. Só a cauda de seu vestido, toda tecida assassinado pelos solda-
de ouro, daria para enriquecer uma cidade. FHalmpnrí» um na
Essa senhora, esposado industrial Sylvanus Oos; finalmente, um pa-
Stoker, é a antiga actriz Margaret Pelinestock. rente do Or . de ClVllle,
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Sr. de Croissct, chegou e encontrou
sobre seu leito de íeno o fidalgo ressus-
citado, mas quasi morto. . . de fome e
de írio ! .

Tratado, curado, voltou novamente
para seu regimento onde causou enor-
me surpreza e alegria. E viveu até os
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2.480 METROS CÚBICOS
DEPAPELLADA

O parlamento
francez votou

uma lei autori-
$an</u o gover-

no a apurar
cs contas da
guerra.
Para os pro-
fanos, este
voto não
quer dizer
grande
cousa. Pa-
ra os ini-
ciados tra-
ta-se mui-
to simples-
mente de
exhumar
doò porões

e archivos
do Ministe-

rio da Fazen-
da e de outros

locaes as mon-
tanhas de papel-

lada, que ahi fo-
ram empilhadas

desde o inicio da
guerra e nunca foram

dadas á luz. Esses pá-
peis são relativos ao regulamento de pensões e outros paga-

mentos feitos aos que 
"de direito** cm razão das hostilidades.

Porayalta de pessoal para remover essa multidão de volumes, o
ministério não poude apresentar ao Parlamento as leis necessa-
rias para apurar essas contas formidaveU, que se cifram por
bilhões. Se se desejasse terminar esse trabalho cyclopico em um
anno, 3.385 empregados
seriam necessários e seus
salários eqüivaleriam a
17 milhões de francos.
De facto trata-se de cias-
sificar 1.264.700.000
peças diversas, como ta-
lões e vales de bônus da
Defeza, ou do Thesouro,
cadernetas de pecúlios,
etc. Essa papelada re-
presenta um volume de
2.480 metros cúbicos.

O governo francez re-
nunciou a operar esse
trabalho de gigante^ em
um só anno. Propõe-se
pois a realisal-o em um
período de sete annos, o
que já é fantástico para
a liquidação de uma tal
montanha de papel.
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noventa annos. Nessa
edade apanhou uma
formidável bronchite
sob a janella de uma
bella... rebelde e, pela
quarta vez, morreu,
mas, d'esta vez, de
verdade !!.. .

V * , ¦¦•''¦ VA-

A maioria das pes-
soas acredita que só
existe uma espécie de
bicho da seda. No em-
tanto, existem mais de
400 variedades, se bem
que a immensa maio-
ria d'ellas não tenha
valor commercial.
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Effeitos de uma enchente num subúrbio de Chicago.

Miss Célia Cooney. uma yankee de 24 annos,
que chefiava uma quadrilha de salteadores de
estrada e foi condemnada a galés por haver

praticado doze roubos a mão armada.
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Theatfo Preiisurio \§j®)
TENDO.; 

pega-
do fogo pe-
Ia segunda

vez a 8 de Agos-
to de 18>1 o
Theatro S Pedro
de Alcântara, re-
splveu o governo
mandar edi ficar
um outro afim
de que a população carioca não ficasse privada de
espectaculos.

Tomou elle o nome de "Provisório" e foi le-
vantado no campo-de Sant'Anna, entre as ruas da
Constituição e da Hospício.

Foi seu construetor o arehitecto portuguez Vi-
cente Rodrigues c zelador o actorjosé Lins da Silva.

O Theatro Provisório" da-
va a frente para o lado do actual
Corpo de Bombeiros c face para
a rua da Constituição, nesse
tempo dos Ciganos. Tinha uma
acústica de primeira ordem, lo-
ca lidadas confortáveis c uma ex-
plendida caixa. O edifício era
composto de trez corpos: um
central c deus lateraesd

O corpo central apresentava
trez partes de arcada, divididas
por pilastras c que davam cr-
trada no saguão; no segundo
pavimento havia quatro jinellas
de peitoril. coroar d3 este corpo
cm frontao recto; via-se no
tympano uma lyra. Os corpos
lateraes mostravam duas jancl-

cada pavi-
oceultava o
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Ias de peitoril cm
mento. Um attico
telhado do edifício. Interioi-
mente o theatro tinha largos
corredores e uma vasta platea
que continha 248 cadeiras de La
e 147 geraes. Havia q ia tro or-
dens de camarotes. Na primeira
estavam dou» camarotes reser-
vados: um-para S. M. o Impe-
rador e outro para a sua guarda
de honra. Na sala da frente, havia um theatrinho, pectaculo com o "Guarany", de Carlos Gomes.
onde se faziam os ensaios. Na fundo do theatro, Mezes depois, foi posto a baixo, para o ajar-
havia uma casa destinada á pintura dos scenarios. dinamento da Praça hoje da Republica.

Ernesto Rossi, o grande trágico italiano.

No 1 ° pavimento
d'esta casa exis-
tiam duas salas
uma servia dc
deposito de ador-
nos e a outra dc
guarda roupas
Viam-se também
ahi tre2 grandes
camarins.

O edifício era todo pintado dc côr de rosa.
No tecto havia medalhões representando Aubcr,

Taglioni, Bibienna, Donizeti, Verdi, Schiller Ca-
taloni, Scrvadoni e Mcycrber. Possir.i via-se entre
palmas e louros.

A estréa do theatro cfícctuou-sc cm 1852, por
occasião do Carnaval, com um grande baile dado

em beneficio do construetor Ro-
drigues.

A 25 dc Março d'esse anno,
foi o theatro inaugurado official-
mente, em presciça de S. M. o
Imperador, então com 27 annos
dc edade.

Foi levada á scena a opera
de Verdi, "Machcst", desempe-
r.hardo os prncipacs papeis
Zccchini c Dc Lauro.

Muitos annos depois, o"Theatro Provisório" passou a
denominar-se "Theatro Lyrico"
e durou ate 1677.

Os principaes artistas que
nos visitaram pizaram o palco
d'esse theatro. Entre outros
Brosi, Salirni, Rossi c o grande
João Caetano. No gênero lyrico
ouviram-se as vozes de Dejean,
Tamberlick. Rosine, Laborde,
Mirati, De Lagrange c La
Gruc.

Ahi deram concertos pia-
nistas celebres como Thalbery,
Wrobbeski c Gottschalck.

A 30 dc Abril de 1875 da-
va o "Provisório" o ultimo es-
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O theatro provisório. Aquarella de J. Reis Carvalho.

À'o centro dc ilha de Kildine, no Mar do Ntirte,
encontra-se um lago que, provavelmente é o mais curioso
do mundo. A água ê doce na superfície e é hebitada por
peixes de cgua dece ; mes, no fundo, ê salgada e nella
vivem os peixes marinhos.

Segundo recentes estudos, os gazes de nosso at-
mosphera nao terminam a um limite de 150 a 225
kilometros, mas c muito provável que formem uma
camada que alguns sábios calculam cm vários müha-
res dc léguas.
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0 FAVTASMA Dl PANDOBA
Conto de Frederic BourET

Entre os 'gentis-homens da Fortuna" — /sò-o é:
05 piratas, que escumaram os mares no século XVI,
os mais famosos foram Kidd, Flint, Hornigold, Edward
Teach, Roberls % sobretudo, Jarwis, o mais temido,
cuja fama espalhava terror desde o golfo do México até
a costa do Malabar e de Rhode-Island a Madagascar.

O capitão Jarwis era alta, ath'ectico, de cabellos
pretos, olhos verdes e rosto livido. ComoTecch, trançava
a barba espessa com fitas vermelhas ; mas, ao contrario
do commum dos piratas, nlo tinha o habito de se em-
bríagar e era relativamente sóbrio. Fleugmatico, nunca
deixava transparecer seu furor ; mas inspirava a quan-
tos o conheciam um pavor invencível e não tinha medo
de cousa alguma nem piedade de ninguém.

Gabava-se de não ter jamiis encontrado homem,
que ousasse fitar-lhe os olhos e dizia-se parente de
Satan, senão o próprio elemmio. Seus commindados
eiavam credito absoluto a essas affirmaçces e diziam
que, durante os combates, apparecia a bordo um official
desconhecido e que era Satanaz em pessoa, vindo em
auxilio de seu af Ihido.

Quando ia a abordagem armava-se com um ma-
chado, que nenhum outro homem a bordo tinha forças
para manejar e enficva no chapíu duas mechas accesas
afim de estar sempre preparado para fazer saltar
o deposito de pólvora.

Commandava a "Pandora", um nivio de guerra
inglez de 38 canhões, que tinham enviado para comba-
tel-o e de que elle se apoderara massacrando, toda a
equipigem. Seu immediato era um Hollandez pesado
e sinistro, a quem chamavam o Caolho ; seu quartel-
mestre, appellidado "o Branco", era um mulato colos-
sal e feroz, sua equipagem compunha-se de cento e
cincoenta homens, resolutos, que, em todo o mundo^
só tinham medo de Jarwis pois sabiam que com elle so
havia uma alternativa : obediência cega ou a morte-
Sua bandeira era negra, toda negra sem os emblemas
costumeiros dos piratas : — caveiras, esqueletos ou
ossos em cruz.

Outrora /aruns escumára a região da Nova Pro-
videncia, nas ilhas de Bahama, dirigindo fluctuosas
expedi ;ces, ás águas da America Septentrional, ao
Brcsd, á GuinS. aos Açires e cs Grandes índias,para
s-quear as cidades da costa e, principalmente os gran-
des navios. Nessas campanhas conquistada quantics
enormes. Quando a expedido enviada pelo rei Jorge
contra os piratas chegara a Nova Providencia, todos os
bucaneiros, que restavam ni ilha se submeUercmj ape-
nas Jarwis logram sihir do porto, com o pavilhão eles-
fraldado, fazendo fogo com todos os seus canhões contra
os navios do rei. Depois, escolheu para refugio um
ilhote das Wangles e passou cgir isoladamente, so-
sinho, em guerra contra o gênero humano.

mwm/ ^
Durante vários annos operou como senhor abso-

luto nas costas da America Sepn ntrional e Antilhas,
mantendo intelligencias cem os alcaides de Trinidad
e Cuba e com o Governador das Carolinas, que facili-
tavcm suas operações. De resto, o temor, que elle inspi-
rava, era tamanho, que todas as audacias lhe eram per-
miltidas. Durante uma semana cruzou á vista de Char-
lestown e, alli, sob os olhos de toda a cidade, tomou a
cbordagem cinco navios ricamente carregados e massa-
crou impiedosamente suas equipagens. Em seguida

¦ . ,,. ., -.,-:• -í;'»."?jy'TffTT



84

mandou a cidade um bote, com quatro homens apenas ordenar que lhe
mandassem uma caixa com medicamentos.

E foi attendido sem demora.
Esse terrível capitão não desdenhava de ir visitar os plantadores

e negociantes do littoral e todos lhe tinham tanto medo que o acolhiam
como amigo muito caro e illustre. Jarwis começava.por lhes to-
mar tudo o de quanto precisava; depois ria e folgava com elles.

Foi em Outubro de 1728, depois de haver capturado um navio
mercante hespanhol, carregado de ouro, que Jarwis julgou con-
veniente por em logar seguro o immenso thesouro, que havia ac-
cumulado, thesouro composto de ouro em todas as formas, jóias
valiosas e pedrarias sem conta; pois na partilha, que fazia de todas
as prezas, sempre se attribuia parte do leão e seus homens não ou-
savam protestar, pois, ainda assim, o que lhes cabia era mais do que
teriam obtido sob o commando de qualquer outro capitão.

Esse thesouro estava na cabine do capitão da Pandora, fechado
em uma pesada caixa de páu-ferro, chapeada de aço e fechada
com trez fechaduras das quaes Jarwis trazia sempre as chaves
ao pescoço, penduradas a uma corrente de ouro. Apóz a cap-
tura do navio hespanhol, onze saccos de pó de ouro acaba-
ram de encher a caixa.

Jarwis quedou-se diante d'ella um instan-
te a pensar não nos crimes que tanta riqueza
representava mas no que podia valer tanto
ouro, tantas gemmas preciosas. Depois
fechou a caixa, inscreveu no livro de
b^rdo a preza do navio hespanhol— por que fazia tudo com methodo je ordem — e subindo ao tombadi-
lho ordenou o rumo da bahia mys-
teriosa. S gundo o habito invaria-
vel dos piratas pretendia enterrar
seu thesouro em um esconderijo se-
guro de onde poderia vir tiral-ot
um dia.

Pouco depois, a "Pan-
dor a.* lançava âncoras
em uma enseada
tranquilla, dian-
te de uma pe-
que na ilha muito
arborisada. Jar-
wis escolheu en-
tre a equipagem
seis homens dos
mais robustos,
que sob sua vi-
gilancia vieram
á cabine, passa-
ram cordas em
torno da precic-
sa caixa e, não
sem esforços
transporta r a m-a
para um bote da
Pandora, que fô-
ra de se ido ao
mar.

Jarwis orde-
nou que nenhum outro ho-
mem da equipagem viesse a
terra e tomou logar no bote.

Alguns minutos depois
desembarcavam em uma praia
suavee, guiados, pelo capitão, os
seis marinheiros carregaram a caixa por
entre as arvores. Detiveram-se afinal e, apoz algum
repouso, entraram a fazer uma vasta excavação, no
flanço de uma collina, sob uma lirga pedra negra. Ao
fim de duas horas de trabalho, Jarwis julgou a cavi-
dade sufficiente. A caixa foi ahi collocada e a exca-
vação coberta tão habilmente, que quasi não deixou
vestígios.

Feito isso, o capitão levou os homens para o outro
lado da collina, onde havia uma cabana e annunciou-
lhes que iam passar a noite alli, Parecia de bom humor
e, apoz uma refeição feita de biscoutos e carne salgada,
forneceu a cada um uma boa dose de rhum que trouxera
em um grande odre coberto de palha.

Porem elle não bebeu, contentando-se com água de
uma nascente próxima. Os homens deitaram-se e
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adormeceram. Nenhum d*elles des-
pertou no dia seguinte.

Foi trez mezes depois que Jaruisencontrou Edith Vanne.
Era a filha de um rico plantador do littoral norte-

americano ; tinha 16 annos e meio, era clara, com ca-
bellos pretos e era de maravilhosa belleza. Passara dous
annos na Jamaica, em casa de um parente mas seu paia mandara buscar por que era sua filha única e não
podia tel-a longe de si por muito tempo.

Num dia em que desembarcara, com a ousadia
habitual, acompanhado apenas pelo quartel-mestre e
quatro marinheiros armados até os dentes, viu Edith,
que passeiava em companhia de seu pai.Vane, ao avistal-o, apressou-se a entrar em casa
com sua filha. Tinha a esperança de que o pirata não
tivesse notado Edith ; porem meia hora depois recebeu
a visita do mulato quartel-mestre, que lhe disse :— 0 capitão Jarwis mandou-me aqui prevenil-o
de que lhe dará esta noite a honra de ceiar em sua casa.
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Elle via, sentada sobre a pedra, uma forma humana que reconheceu : era uma
figura de mulher com um vestido branco, tendo num dedo um annel cem um

diamante soberbo. ',[.'<

Virá com seu immediato e commigo e para maior ap-
pareto, será escoltado por mais vinte e cinco gentis-
homens de fortuna, que ceiarão também aqui, mas em
outra sala. O capitão deseja que sua filha se sente a seu
lado e que tudo esteja prompto ás sete horas.

Jarwis apresentou-se á hora marcada, com um
soberbo vestuário de seda boidida, tendo como^cinto
uma larga fita vermelha no qual tinha trez pistolas
e um sabre curto com o punho coberto de pedrarias

Sr Vane — disse elle cortezmente. — Este
será uma banquete de nupeias. Vi sua filha esta tarde
e pretendo desposal-a. Meus marinheiros vao lhe ira-
zer um capellão para que se proceda immediatamente ao
casamento e, terminada a ceia, partirei com minha mu-
lher. Espero — continuou elle, dirigindo-se a moça
— que terá orgulho em ser a esposa de um dos mais ja-
mosos gentis-homens da fortuna.

Edith curvou a cabeça acabrunhada e Jarwis or-
denou :

Tragam o capellão !. . .
Um pobre sacerdote, que tremia desde que fora ai-

rançado pelos piratas de sua capella próxima, proce-
deu á cerimonia sob a ameaça de duas pistolas^

Jarwis tomou em sua mão possante a delicada
mão de Edith e collocou em um de seus dedos um annel

ornado com um dia-
mante enorme. De-
pois sentou-se para
ceiar.

Vane, aterrado
não se atrevia a uma
palavra e Edith jul-
gando-se preza de
um pezadello manti-
nha-se imrnovel co-
mo uma estatua. Po-
rem Jarwis e seus
dous tenentes comiam
com magnífico appe-
ite e ouviam-se lá
fora os gritos dos
marinheiros da Pan-
dora cuja embriaguez
augmentava a cada
copo.

De súbito houve
tumulto e tiros. Um
destacamento de mi-
licianos, tendo tido
denuncia de que os
piratas haviam de-
sembarcado, viera
atacal-os. Os mili-
cianos eram supe-
riores em numero
mas os bucaneiros
os sobrepujavam em
força e bravura. Jar-
wis e seus tenentes
precipitaram-se pa-
ra fora arrastando
comsigo o plantador
e sua filha. Mais
alguns passos e o po-
bre homem cahiu
com a cabeça vara
da por uma bala."Edith com um grito
dilacerante quiz se
atirar sobre o corpo»
que jazia no solo,
porem a mão de fer-
ro de Jarwis obri-
gou-a a proseguir
em direcção ao mar.

Alcançaram a
Pandora, appare-

lharam immediata-
mente e Jarwis se
conservou no tomba-

dilho com a esposa segura por um pulso, dirigindo
a manobra.

Então, Edith Vane, como se despertasse de um
sonho, libertando-se num brusco sobresalto, correu á
proa e atirou-se ao mar.

Jarwis fez deter a "Pandora" e lan ou chalupas
ás ondas mas todas as pesquizas forem infruetiferas e
elle teve que ordenar a partida sem haver encontrado
sequer o corpo dfáquella a qu€m chamava "sua esposa".
Mantiverà-s? perfeitamente eclmo mas parecia descon-
tente. Em todo o caso continuou a agir como se nada
de anormal houvesse oceorrido.

Durante as semanas que se seguirem, a "Pan-

dora" esteve muito oecupada. Um navio de guerra de
forca muito superior fora enviado contra ella e foi tra-
balhoso escapar-lhe.Jarwis entendia que um combate
desegual e sem proveito era contrario a todas as tradi-
çces dos gentis-homens da Fortuna. Estava sempre dis-
posto a arriscar sua vida contar t> que houvesse nisso
um lucro valioso.

Conseguiu afinal fugir co inimigo e ntirar-se
para sua ilha solitária. Desde que viu a "Pandora"em

segurança, ancorada na bahia tutellcr, tomou um bote
para ir sósinho a terra. Queria ver o logar onde occul-
tara seu thesouro e verificar se estava bem escondido ;

1
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A figura branca mantinha-se agora á proa com os olhos fixos

se ninguém teria descoberto essas riquezas, que deviam
assegurar-lhe mais tarde uma vida honrada e magni-
fica. Aquella existência errante e tumultuosa começava
a pesar-lhe ; elle aspirava agora conhecer a eivilisação
e o conforto de Londres.

Desembarcou ao cahir da noite e quando chegou
ao local do esconderijo era já escuridão completa. Mas,
á luz das estrellas, encontrou facilmente a vereda, que
conduzia á collina e subiu por ella. Mas de súbito de-
teve-se.

Via sobre a pedra negra que dominava a excavação
umi forma humana. Tirou de cinto uma pistola, ar-
mou-a e continuou a caminhar, cauteloso... . Mas teve
que se deter de novo e seus lábios mal contiverem uma
blasphmia. Reconhecera a forma humana sentada sobre
a pedra negra. Era uma mulher, estava vestida de branco
e tinha em um dos dedos um annel com um diamante,
soberbo. Seu vestido estava pesado d*água e compridas
algas verdes misturavam-se a seus cabellos, pendendo
de um e outro lado de seu rosto livido, com os olhos fe-
chados.

— Edith Vane — murmurou Jarwis.
Um suor gelado escorreu-lhe pela fronte ; mas,

habituado a dominar as emoções, elle ergueu a pistola
c fez fogo. A bala encontrando apenas ar impalpavel
foi se achatar sobre q pedra,

Jarwis fez um supremo esforço para adiantar-se
mas viu a apparição erguer-se a seu encontro e, voltando-
se, fugiu a correr.

, Edith não o perseguiu porem elle tornou a vel-a
na noite seguinte. D*esta vez foi a bordo da "Pandora"

que o capitão puzera a vela immediatamente. Estava
<lle sentado cm seu camarim, meditando sobre o acon-
tecimento e aceusando-se de haver cedido a uma illusão,

quando, de súbito, viu a figura branca e livida diante
de si. Não teve animo sequer para fechar o livro de
bordo, que tinha diante de si. Recuou para a porta e,
abrindo-a pelo tacto, correu para o tombadilho.

A apparição já ahi estava sentada á proa, no mejmo
logar de onde Edith Vane se lançara ao mar. Jarwis
via-a nitidamente porem ninguém mais a bordo parecia
notar sua presença e o Caolho que estava nesse momento
ao leme parecia olhar atravez d9ella para o horizonte,
onde brilhavam os fogos de outro navio.

Jarwis enxugou os lábios, que espumavam e man-
dou que lhe trouxessem rhum e chamando o Caolho
desceu com elle para sua cabine.

A apparição já alli não estava mis olhando ma-
chinalmente para o livro de bordo, que ficara aberto o
capitão viu alli as seguintes palavras escriptas por uma
lettra, que não era a sua."No dia 20 de Abril, a "Pandora" 

foi tom: d i á
abordagem pelo navio de guerra 

"A Desforra*', eómman-
dado pelo capitão Rogger".

Vinte de Abril!. . . — murmurou Jarwis com
voz rouca. — Quando é o dia 20 de Abril.E' amanhã — respondeu o Caolho, admirado.

O capitão nada mais disse. Ao alvorecer, estava
no tombadilho e viu que a "Pandora" se achava a pe-
quena distancia de Jamaica e um grande navio de
guerra avançava contra ella com todas as velas ao vento.

Deixou-se vencer sem resistência.
Mas porque demônio me fez signaes esta noite ?

— perguntou-lhe o tenente Waynard, que fora o pri-
meiro a pôr a mão sobre elle. — Sem isso' nós nunca
teríamos descoberto seu navio por aqui.

Jarwis não respondeu. Elle não fizera signaes mas
sabia quem os tinha feito.
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.no horizonte, onde brilhavam os fogos de outro navio

Eoi levado a Londres julgado e condemnado. De-
pois, com seu vestuário de seda, foi enforcado no cães
das execuções, e mais uma vez, no momento cm que o

arrasco lhe cobria 00 olhos, tornou a ver o spectro tranco,

Provérbios chinezes — Antes de vender boi
oub porco. íaze-o beber, i:ma arroba de água e comer
outro tanto de alimentos. Ser-te-
hlo pagas como se íossem carre.

Se te íerem e não ters atmas
íinge-te de morto. O que julga ter
matado íoge.

Nunca lallcs mal da mulher
diante do marido. Nao importa
que íalles mal do marido diante
da mulher.

Quanto maior írr teu inimi-
go, melhor. E' mais íacil cravar a
íiica no boi do que a ur.ha ra
pulsa;

Seu cadáver, negro e deseccado, ficou, durante
vinte annos, pendurado na forca, para exemplo.

Frederic BOUTET; pj

. 
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As espécies ecmmuns de !v. lio-
tropo não alcançam senão dinun-
s:es reduzidas, aue variem entre o
tamanho de uma noz e de um ovo.
Depois de pacientes estudos e mui-
tos esforços, um horticultor fran-
cez conseguiu obter um noto typo.
notável pelo desenrclvinurto extra-
ordincrio de suas flores. 0 pedun-
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culo mede vinte e cinco centímetros de cirçumfercn-
cia e attingindo tco gigantescas proporções nada per-

deu de suei cor nem de sua frer
grancia,

Nas mi rias de VVielieçzka ha.r
bitam subterrânea mente dous mil
mineiros com suas mulheres e fi-
lhos. Nascem e morrem ahi sem
ver a luz do sol a

E' uma verdadeira cidade
subterrânea com suas ruas* es-
tradas de íerrop praças publicas,
casas e capei Ias, tudo tb:rto en-
t rei mmeasas camadas de sal ; os
altares e as imagens são talhadas
nc mesmo mineral.

COUSAS PPATICAS —

pedaço de borracha,
Ccmo se pode, cem um
improvisar um chuveiro.

— Porque te casastes ?
— Por distracçãoN Io sabia

que uma mulher só é mais cara
do que vinte e cinco e muito
mais desagradável também.. .

¦ ¦. 
.¦

a ¦
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O Que serXo em breve as viagens — Dous acroplanos, trazen-do passageiros retardatarios e malas do correio alcançam umtransatlântico já em meio da viagem. Pousam na plataformasuperior e os passageiros não têem mais do que descer uma es-
cada para encontrar seu camarote.

0 quadro do movimento da população nas dez
maiores cidade de França durante o primeiro trimestre
de 1924, assim como os algarismos comparativos de
1921 publicados na Alliança Nacional, mostram a ra-
pida diminuição da natalidade em França.

Uma única cidade tem um augmento de nascimen-
tos: Strasburgo,
1.083 em 192 le
1.132<?m 1924.

Para as ou-
trás cidades, os
algarismos são
desclidores.

Em Paris, o
numero de nas-
cimentos é in-
ferior de 2.024;
em Marselha,
d 157; em
Lym, de 307 ;
em Bordeaux,
de 285; em LU-
le de 107 : em
Nantes, de 151;
em Toulouse,
de8b;emSaint-
Etienne,de 159;
no Havre, de
111. Por outro
lado, o numero
de óbitos aug-
menlou forte-
mente, attingin-
do 26.907 con-
(ra 23.982 o an-
no passado.
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Também as gorillas têm faceirice — A que sé vê na gravura acima chama-se Suzana,
do jardim zoológico de M.^boume (Austrália) e já recebe com a severidade de quem
está muito habituado os cuidados de seu manicura, encarregado de impedir que suas unhas

cresçam demasiadamente.

EducaçXo inci-üza — Alumnos do famoso Collegio de Eton
trenando no grande parque do estabelecimento para a disputa

da clássica corrida de obstáculo.

Aos poucos vâo desapparecendo das vitrines do
boulevard de Paris, os antigos manequins de homem,
de talho milormc. moldados todos na bitola do
conhecido typo do "almofadinha" : — lace rosada,
de talhe delgado, peito estufado. . .

Actualmentc — c é muito mais lógico ! — os
alfaiates ex-
põem o no-
mem, ou os no-
mens taes co-
mo elles são,
isto é, peque-
nos, gordos,
grandes, ma-
gros. De resto,
o bom alfaiate
é o que sabe
modif icar o
corte conforme
o feitio e a at-
titude de cada
um.

Por que não
se faz a mesma
cousa com os
manequins de
mulher ? No
fim de contas,
as [mulheres
variam no cor-
po como os ho-
mzns.

Porque hão
de ser esbeltos
todos os mane-
quins ?
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Pouco 

a ppu-
co, a noite
desce sobre a

terra. Ida no am-
biéntè vibraçccs
pacificas de sino
óldeão ; no arvo-
rcdo algazarra de
pássaro e nos
campos o crysta-
Uno murmúrio da
o gua,cor rendo por
entre as fieryás já
altas.

Marina, a gar-
rida filha de Fi-
que ras, de teve-se
na estrada e segu-
rando, descui-
dosa, a corda da
vacca, que trazia,
olha impaciente
para a curva do
caminho. Um
pouco t e m e rosa
Ja solidão e do
grande silencio,
que ha em torno,
observa que a noi-
te não pode tar-
dar, com todo o
seu cortejo de
mysterios ; m as
insiste em esperar
o guapo rapaz,
que, ha tantos me-
zesjá, parece na-
moral-a sem se
decidir a uma de-
claração.

Mas eis que se
ouve afinal o rah-
ger forte e estri-
dente do pesado
cerro de rodas
massicas. Marina
sentiu o cora-
cão pular dentro
do peito e o san-
gue subii -'.he ao
rosto. Pouco de-
pois ouviLt tom-
bem a voz de Ca-
mi Ho, alentando
os bois :

~Eh !.,. Ver-
melhão. Eh !. . .
Ama rei Io. . .

Então, Marina
decidiu-se a comi-
nhor, vagarosa
como se viesse,
andando muito
clistra hi d a, sem
pensar em coüsa
alguma. Era já
quasi escuro mas
como os olhos ena-
m orados v'em
mesmo com a noi-
le, por que a luz
do amor illumina
os seres amados
e os cora ^c es adi-
vinham de longe,
Camillo avistou-a
loco e,P vando as
m cios á bocea co-
mo uma buzina,
gritou :

— O' Marina...
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na
Conto de EMÍLIO DE LA TORRE

CAPITULAR IO — O amor canta. — Paz campestre. — A il-
LUSAO QUE CHECA. — O PÃO NOSSO DE CADA DIA. —-. CaNTICO DAS

ALMAS. — NOCTURNO. — LaGRYMAS. — A PAZ RESURGE.

Boa noite. Não
tens medo de an-
dar pela estrada
a esta hora.

Vou com
preisa, Camillo...

Oh ! creatu-
ra. . . Então isto
te deu egora pois
ias bem de vagar
ha pouco.

Aí ar i na não
respondeu e ca-
minhircm por ai-
gum tempo em
silencio. A lua,
surgindo por traz
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Dia e noite Camillo acompanhava a linda Madriíena em seus passeios
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As duas viajantes, salt?.nd^ na preçi da ald.ii. encontraram Camiilo a sua espera

a- ' -*i '

das castanheiras illuminou o socego de todo o campo.
Que linda noite, Marina — suspirou Ccmillo.
Não está mi — respondeu a moça. perturbada

e tímida.
Chega a dar pena não ter. . . nãottr cem quem

fallar. Oh l homem. . . E voes não está foliando ?
Ora. . . Voe: bem me entende.
Eu ?. .. . Juro que não.

O luar romântico receria sobre o pó da estrada as
esbeltas silhuetas dos dous e do ventrudo volume da vacca.
Alas distantes, vegarosamenie, ebandenedos a si mes-
mos, os bois arrastem o carro. Passam a ermida de S.
Rcque onde o sino byte com voz frágil de monja muita
velhinha. . .

Trabalhaste muito hoje ? — perguntou Marina.
Que remédio. Muito custa ganhar a vida. . .
Principalmente um rapaz, que naturalmente

pretende casar. — disse cila maliciosamente.
Não sei — murmurou Camiilo. — Deve ser

bom ter alguém que nos espere com carinho no fim de
um dia de trabalho.

Tu tens tua mãi — disse ella com uma risadi-
nha.

Ora. . . — exclamou elle. E apoz uma breve
hesitação, balbuciou. — Escuta, Marina...

Mas tinham chegado diante da casa da moea e
uma voz severa interrempeu o collcquio.

Marina !. . .
Ahi vou, minha mãi.

Apressou-se a entrar, fazendo apenas um gesto
de despedida a Ccmillo e já sua mãi ralheva.

Não gosto que voltes para casa a esta hora e
acompanhada.

 Esperei por Camiilo exactamente para nãa vir

sasinha pela
da com a
escura.

Pois antes só
do que s guida por
um rapaz.

Entretanto, Ca-
millo chegara á
praa onde morava
com sua mài, D.
Mariquinhas.

***

Na manhã se-
guinte, estava Ca-
millo tratando do
forno, por que era
também o forneiro
da aldeia, quando
o carteiro se deteve
cliante da porta.Que c ?—per-
guntou D. Mari-
quinhas. erguendo
o olhar das meias,
que ponteava.U m a carta
para a senhora.

Para mim ?
De onde ?

De Madrid.
Padre Filho.

Espirito Sant ! . .
Li. intrigada, ji-

cau a mirar o en-
vcloppe f. chado at:
que que Camiilo,
veiu indagar o que
havia.

Le a as signa-
tura primeiro, para
vir quem me es-
creve.

Cláudio Pen-
tal.

— Ah \ E\ D. Cláudio, aquelle vigário muito
mv;o.que esteve cqui no cnno passado, substituindo D.
José, quando esteve doente.

Lê .Ccmillo, lê.
"Estimada Sra. D. Mariquinhas. D. Constanec-

uma senhora muito digna, que vive aqui, tem uma filha
a quem os médicos reccmmendcm repouso, ar puro e
climento são. Eu então lhes indiquei essa aldeia, que
me parece reunir todas as condiceces necessárias na
cccorrcncia. E,como ahi não ha hotel, propuz-lhe que se
hospedassem em sua casa, que sei asseiada e decente.
Se concordar ellas pagarão bem a hospedagem e ainda
lhes ficarão muito agradecidas. D. Constanea é uma
senhora de gênio simples, fecil de contentar e Carlota,
sua filha, uma moça educada de accordo com os bons
prece itas da Senta Madre Egreja. Se acceitar, res,
ponde-me e. . . etc.

Mãi e filho ficaram um longa instante em silencio,
apoz a leitura d'essa carta. Depois D. Mariquinhas
se decidiu :

— Estás vendo, meu filho ? E' sempre bom ter a
vida limpa e direita. Vai buscar papel, penna e tinta
para responder immediatcmente a D. Cláudio.

Ella própria fechou a carta e foi leval-a ao Correio,
para ir pelo caminho dando a noticia e exaltando os
méritos das illustres senhoras da cidade, que sua casa
ia ter a honra de hospedar.

Na monotonia da vida aldeã o facto causou alvo-
roo. Senhoras de Madrid, com toda a elegância e os
hábitos da cidade. . . Como poderiam viver alli 7

***

Ao desembeccar da curva, que terminava a estrada,
o carro dava logo na praça principal da aldeia.
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A manhã estava fresca e luminosa. Tcdas as moças
do logar tinham vindo á fonte para esperar os viajantes.
Marina, que não dormira toda a noite, também alli
estava. Só D. Mariquinhas ficara cm casa, impeccic-
nando a alvura da toalha da mesa, o asseio das chice-
ras, o leite, o chocolcte... Ccmillo, cem sua melhor
roupa, o rosto vermelho de tanto ser lavedo e os cabe lios
duros de brilhantina, espera á porta.

O carro chega, num rumor forte de guizos e elle se
precipita para
abrir a portinhola
e offe ecer a mão
a D. Constan a.
Carlcta salta logo
a seguir, semauxi-
lio, leve c ágil co-
mo uma corça.
\ em ambas ecm^
amplo; guarda pó
de seda.

E" voe) o fi-
lho de D. Mor:-
qüihhas ? — per-,
gun.ta Carlcta. fa-
miliar e ri sonha.

Sim. senhora
— diz o rapaz, cen-
ti ndoaemo ão com
um riso parado.

Mas já D. Mc-
riquinhas se edi-
antou para guiar
as illusfes hospe-
des, com repetidos
curvaturas.

\enham, ve-
nham que devem
estar cansadas.
Jesus ! Que linda
c sua filha, minha
senhora. Está pai-
lidasinha mas cqui
não tardará a reco-
br ar a saúde. Cvi-
d ido que ha < hi
dous deg á is. Ce-
mi lio. . . Toca este
g:to d*cqui. A casa
é de pobres mas
limpa, graças a
Deus ! E<ta é a sa-
li ; cqui é o q '.aito
de dormir. . . alli o
bmhriro. Os col-
x~es de baixo são
de palha mas os ce
cima são de lã.
Estas janellas dão
pira a tora a. A'.;
quir.t is-feires ha
mercedo. . . Sem-
pre será uma dis-
Ujc ão para as se-
nhoras, E. se gos-
tam de fruetas hão
de ver. . . Peras
mintcga, cerejas
e pe:eg:s. . . não
re encontrem me-
lhores pela vi si-
nhana. Das ja-
nellas do quarto
v:-se o mar. Ago-

As viajantes recolherem-se co quarto e apoz o
banho e a toilette reapparecercm. D. Ccnstança puzera
um vestido cor de malva, com amplo decote, um longo
cordão de curo pendia-lhe do pescoço até a cintura.
Carlota estava cem um vestido-tunica em pregas, meias
de seda transparentes e sapatos de cemurça. Um aro
de preta cingia-lhe o alebastro do brao

Estava tão linda que Ccmillo ficou sem respiração,
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\ ê: ss.ii 5madD sempre 
"em companhia da meça da cidade era para Marina uma tortura sem n:me

vr-se o mar. ngo- , , \An„
ra esta calmo, mis quando sopra o nordeste .^. ,MM
entrem para o quarto, enfem que eu vou lhes tre.er a

água quente. . .4 rliwMuito obrigada e nada de «"mornas- disse
D. Contana. - Nós viemos para viver aqui como
em família, comendo bem e descansando.

Quando quizerem o chocolate, digcm.Ja ferveu
trez vezes. ... ' "•"

cemo receiesodé que seu hálito dissipasse aquella visão
celestial. '.* • . . -n ,

Mas D. Mariquinhcs fitava-a pensativa. U rosto
d'essa mo a parecia de marfim e as olheiras davam
ainda maior brilho, a seus olhos gcr:os. ..L ¦"— Só uma chicara ? —pe.rgunl>du_ella solicita, ao
ver que Ccrlota já.se cfastava da mesa —. . .

— Oh !. . . Em Madrid ás vezes ella nem.isso
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toma — observou D. Constança com indifferen ;a.Pois claro. . . De manhã não se pode ter appc-
tite, não é verdade ? — disse a mo;a, voltando-se para
Camillo.

Ah ! eu cá — exclamou o rapaz, cem o estre-
pito de uma gargalhada. — Eu cá, logo bela rnanhe,
tomo uma d%cquellas tigellas grandes cheia de leite
com uma broa de milho, uma brôa d'este temanho !
E a senhora dentro em pouco ha de fazer o mesmo.
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Já quasi não fallas commigo. . .Pudera ! tu andas agora tão oecupado

D. Constanea e a própria Carlcta desatarem a rir
d'essa simplicidade rude. D. Mariquinhas alegrou-se
de ver que seu rapaz parecia egredar ás hospedes e elle,
animado por esse êxito, proseguiu.— E' o que lhe digo. E se fize. em como eu, se forem
de manhã bem cedinho beler cgua na Fontilla, serão
capazes de comer um boi.

D. Constan:a ria cada vez mais porem Carlota
aquietara com um ar de espento. D. Mariquinhas pro-

poz então que Ce millo fosse ensinar-lhe o caminho daFohtillà: '
Foram devagar; colhendo emoras e gozando a brízo.

que vinha do mar. Com o passeio, as faces de Carlota
ganhavam colorido de nacar. A fonte cahia de um alto
penhasco Wegro e Ccmillo propoz que subissem a elle
para v >r ao longe .

Vão vocês. Eu já nco sou para essas cousas
disse. D. Constançc, sentando-se a um tronco cahido.

Carlota mani-
festou receio de
escorregar.

Se for de sa-
patos escorregará
com toda a certe-
za — disse Camil-
Io, com um riso
sonoro. — Isso ê
Çòusa que só se faz
de psés no chão.

E dava o exem-
pio,descei endo-se,
porem a mo;a não
se decidiu a isso.
Embora Camillo
fosse um campo-
nio, tinha vergo-
nha d'elle. Tentou
subir calçada, res-
vaiou e acceitou a
mão, que elle lhe
offerecia.

Foram até lá a
cima de mãos da-
das. — O pano-
rama era de facto
soberbo e Carlota
não se cansava de
fazer perguntas
sobre o que via.
Ccmillo respon-
dia-lhe enlevado
por seu sorriso e
sua gra;a de aspe-
cto tão novo para
elle.

Sentaram-se no
alto para repousar
e, de súbito, Cario-
ta perguntou :

Você tem na-
morada na aldeia ?

Quasi... —
respondeu o rapaz
cor ando.

Como quasi 1
Quero dizer...

namorada não pos-
so dizer que ella
seja mas eu... co-
mo direi.. . tenho-
a de olho. . .

Ah !.... E
como se chama
ella ?

Marina.
Desceram sem

dizer mais palavra
e ao entrar na ai-
deia passaram por
uma esbelta e for-

mosa camponia, que os saudou assim.Bom dia, Camillo. . . Bom dia minha senhora.
Bom dia. Marina.

0 olhar de Marina cruzou-se altivo, quasi provo-
cador cem o olhar curioso de Carlota, Esta ainda a
seguiu cem a vista emquanto poude, pre sentindo vaga-
mente o ciúme, que inspirava e gozando a inquietação
da "cutra".

. Chegarem fatigados e encontraram o almoço já
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Mas
dous

na mesa.
havia só
talheres.

—Como éisso?
p r o i e st ou D.
Constança. — E
a senhora e seu
filho?. . .

—\cs almoça-
remos depois.

Não consin-
to.'¦'..a nada d'is-
so. Temos que .
almoçar todos
juntos.Pois claro
— confirmou
Ca r lota enérgica-
mente.

Se n t a r am-^e
todos è eresta vez
Cerni lio comeu
m a i s c o m os
olhos do que com
a bocea, pois não
affast.ou o olhar
elo rosto de Car-
lota, que sorria
travessa, myste- f
rios a. indecifre- ?
vel.

***

Ainda o sol
não tinha vestido
com a túnica d •
ouro de sua luz
a torre de Santa
Clara, quando
Camillo m tteu
no forno a pri-
me ira carga ele
lenha. Pouco de-
pois chegava Ma-
ri na trazendo á
cabeça a cesta
com a massa pa-
ra a semana.

Bom dia,
Camillo.

D eus te
guarde. Marina.

Armado com
uma enorme vas-
soura de folhas
jres:as, elle afãs-
tava as cinzas.
Marina tirava as
formas de entre
os alvos pannos.
Escolheu uma,
apanhou uma
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Cimillo ainda não ria mis já voltara a trabalhar como antigarmnte

de manteiga e come{ou a "forrcl-a" cemmão cheia
força. Que estás olhando, Camillo ?

Com que raiva estás amassando.
E' como sempre.

~ E pretendes tratar assim teu nemorado ?
A mesma cousa. Os homens são como a massa

para o pão. Quanto mais batidos melhor.
Camillo, julgando-a irritada, não se atreveu a con-

testar. De resto chegavam outros rapazes e raparigas-
alegres e irrequietos. A Romania, filha do Anselmo, a
fdha do Ciando, a dos Maunai, a Rosário de Guimaran,
a criada dos Castro Torres e iam, entre risos deixando.
sobre a mesa as bolas de massa, que Camillo, introduz
no forno uma a uma.

Vè lá, rapaz não deixes assar de mais. . .
Ora esso! Então eu não sei o que faço .
Mas é que agora tens tanto cm que pensar. . .

~— observa perfidemente a Rosário.

E olhou para Marina, que baixou a cabeça muito
pallida. Alia

Camillo também jicára muito serio ê^não se po-
deria dizer se o colorido de seu rosto vinha apenas do
calor e reflexo do forno. Manejava a pá quasi com tão
furioso afan como ha pouco sua amada atirava a massa.

Marina foi a ultima a se retirar, Camillo tentou
detel-a

Que tens ? Quasi não falias commigo.
Você agora tem mais com que se oecupar —

disse ella friamente.
Ergueu a cesta com um airoso movimento e afãs-

tou-se com um sorriso de mofa. Mas quem observasse
seus olhos de perto verificaria que elles estavam rasos
d'cgua.

***

Ha um mez que as veranistas chegarem a Figuera,
Como pagam bem e. não dão um passo sem exigir que

93

.1
mm



Cami//o as acompanhe, D. Mariquinhas teve que tomar
um criado para corUr lenha, accender ojorno e cozer o

pão E dever seu filho tão ni intimidade das senhoras ,
a ingênua maí entrou a sonhar cousas tão brilhantes e

felizes que ella mal se atreve a confessal-as a si mesmo.

D. Constan;a, aquém os ares do campo redobrarem
o appetite vive encantada cem cquella ginte simples,
e pensa em l var Camillz paraMadrid, vestilo com
úmi bonita libre, que ponha em relevo seu ar submisso
e obediente. n
& Marina sonha humilhações sangrentas parada-
millo, Jazendo-o pagar as lagrymas e^o abandono em

que a deixou, desde que a senhonta pousou^ pés
delicados na pra;.a da aldeia.
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Marina curvava-ss para a rmsa e escrevia-, cem laboriosa appliccçãD

E, n?o par maldade d alma mas por tyrania da
condi :ão humini, a gente da aldeia sonha cem o dia
em que verá partir as senhoras de Madrid, para ver
terminada a "prosa" de D. Mariquinhas, aquclla si-
tuazão insólita, com Camillo sempre v sido como se
fosse dia de festa, um criado para o servido do forno e
mesa posta com banquetes desie manhã até a noite.

***

Noite de luar deslumbrante, 0 mar parece burnido
a prata, a canão do regeto de Fcntila tem a esta hora
uma melancolia subtii Toda a gente da aldeia anda

bor fora aos grupos e aos pares, apreciando a lua
Pibello acaba de atrellar os mulas a? carro Ja

recebeifamala do Correio. Partirá dentro de alguns

mÍnUÊm 
casa de D. Mariquinhas cnslcm todos cm ai-

voro oe a voz de D. Constança vibra a cada instante

fazendo recommendaçces.
- Amarre bem as malas. Camillo D. Mariqui-

nhas não esque;a os doces de leite ; Carlota. guarda as

chaves em tua bolsa. , ,
D Mariquinhcs entristecida e lacrymosa anda de

um lado para outro sem Jazer cousa alguma. Camillo
tem as mios tremulas e um no da garganta.

Mas o cocheiro assoma á porta Senhora. s~o
horas.

D. Mariqui-
nhas—diz D. Cons-
tanca. — Muito
egradecida por tu-
do. Vamos. Dl-me
um obrado e não
chore.

Deus //ra pa-
guc — balbucia a
pobre senhora. —
Muita saúde e ale-
ária. Lembranças
co reverendo D.
Cláudio.

Carlota abrace-a
também e sahem
todos. Já no estri-
bo do carro. D.
Constança bsite fa-
miliarmente num
hcm.vo de Ccmillo.

— Já sabe . . .
quer você quer sua
mii... Quando qui-
z- rem, serão recebi-
dos com muito pre-
zer cm nossa casa.

0 rapaz não res-
pond^ por que sa-
be que r.ã > logrará
pronunciar uma
pahvrasem desatar
cm solwos — Mas
Cirloti inte -pella-o
di- portinhola.

— Camillo ! Não
se erqlueeá de me es
c:(ve\ Mcnde-me
contxr como vão
seus emores com a
Marina e o dia do
cisamentó pssra eu
lhe mandar um
presente.

FMe maníem-se
cm silencio. Par--
ce viver apenas pelo
olhar, que mantém
fixo e deslumbrcdo
no rosto maravilho-
so. Carlota tira do

carteira um nota de dinheiro, i ma nota que conserva
seu perfume e entrega-IWa.

— Toma para ir fazendo seu enxoval.
Camillo recebe o dinheiro machinalmente e ao

conticto dfaquella mão macia sente o coração partir-se
em seu peito. E, curvando-se, cobre-a de beijos e de la-
grymas.

Mas o carro parte nUm estrepito de correntes e

guizos. Adeus, Camillo ! — grita ainda Carlota.
Adeus — brada o rapaz num soluço, que não

pode conter. , , - q
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Uma joiíá, d, pnroleo, cue sur8iu e se ineendiou em p.eno mar, a, hrgo da Od.f.n-.«.
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reme nte as viajantes

***

Dwcte aue cgÓe/te /òwçp ideei passou pela mente

de Camillo toda a alegria jugiu de sua cimo.

Já Hão trcbilh i comajé de ^'anhoJ.^rrtnhc-
o, tófi rfo carto sua *& não echoa mais f*'04"™^
Hora* inteiras anda elle a rondar pela casa nbu6CC.nao
o que possd restar de suas recordaçces. Dnrue

Lembra com doze emoção, a novena %épfW
ha qual Carlota cantou com voz tão doce e suave^UJn
braas horas q id pairam sentados ^ntede^
jmella, quando elíi contava cousas de Mearia, y
formosa è grande. . \ {

Parece-lhe ameia ve'.-a ilh mineda ^'«||^|
g.mra na noite da festa. Meu Deus ! Onde ejara cila

aS°raEde 
imaginar que istará talvez co lado dentro

homem, rindo tracejando, brandia os punhos cerredes.
^ 

fez, dias depois chegou uma ^^«*£j
mordomo de D. Conslan-a, cm nome àassenhow,
agradecendo a boa hospedagem e <-ff"™ndf)*rffZ".
saudades. Responderam ^mediclamín\,,^in]e,mi-
quinhas dictoue Camillo fixou no papel um intermi
novel rosário de lamentações. ^mrnas e se-

Mais dias passaram. "«'"" d,a^,C/Marirw,
minas. Camillo voltará ao trabalho ^fe|g^a despeito de seus juramentos de Wf^f^ ora-
em redor do forno ccmo por *fW™"£c« senhoril
Paz, pouco a pouco voltava, a admirar a gr s

. 
* '* • 

-. ;¦¦'*¦ ¦ ¦ ¦ ~

de *cu porte, o brilho Aco dece de seus clhos. ¦]

\Tma tarde a mosa recebeu a seguinte certa.:¦ 4
"Marina Qucndo parti d'chi pareceu-me que icc^

¦ e Ccmillo cndcM m i m arrufo e ccmo elle não meesàreve.

escrevo-lhe cu pera saber cemo^vão seus emores. Cn-{

millo ccmo todos os hemens é um feda.o de massa que>
Tchecm nossas mãos e de nossa habilidade: depende.

Wim bca ou má a fornada. Mostre-lhe o ccminho
Cije.òr., . ii ±';í+à AÀ^ilrnónie Nnn me cuGfãe>

s
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durante tedo o tt mpo em que t ante -y*™ ^ - — < ,T \
a onhareousa;, que não existiem, nãojotjxxculpú

mnha Eu estou noiva cfinçl ecçmome siryto muito]

SI olaria de seber se o.arrufo chi ja passou ¦
J 

Marina leu esta carta tantas vezes que acabou por^
Scbel-a de ecr; mes, depois de ccn^tarsuamie^D.^
Mnriauinhco resolveu não ccmmumccl-a a Ccmillo. ,Manquinha., le^ 

^^ ^ & ^ ^ _^er6ynUu^

dla' __ Não,' creciura - eboeneu sua mãi cem pru-*

dencia. -Neo o fa<cs imquento.não lhe puderes der]
»„iirin dp aue o arrufo cccbcu: .

F traZuilla, resignada, Pènscndo no cmor ccmoi
iZTttacue dVum dia hadeehegcr, ccntinua

IZeraa onfisTo de Ccmillo, que «nlir WWW
silenáo a esse respeito mes já canta, ri e trabalha ccmo;

cutrora. ^*4

¦< 
\

Chcgcu o interno. Os dies sco curtos l^br10^.
Chove- teimesemente dttàe o- emenhecer c e ja quasi
rZe Marina está sentada diante da porta e ouve bater

mu to de manco. Presta ouvidos. Batem de novo. Ccmo



sua mãi estUécm cima...empenhcdp em uma grande
e trabalhosa arrumarão de roupa branca, vai ella pio-
bria abrir e sorri ao ver Cemillo.P _ o/i ' homem — diz ella cfinal — Ccmo estas
molhado ! Que é o que te traz aqui com um tempo
d'estes

Bem deves sabel-o, Marina... — come;cu o
^Marina 

mordeu os lábios com despeito. Lá reco-
meçiva elle com as ambigüidades. Meu Deus ! Quanao
se decidiria a fallar claro ?

Teria Camillo advinhado seus pensamentos
Tossiu, hesitou ainda e disse com voz tremula mas sem

baixar os olhos. , .
Mirina Tu bem sabes que tudo o mais Joi

loucura e tolice. . . Eu sempre gostei de você e. . . agora
mais do que nunca. Se quizesses, minha
mãi também teria muito gosto em cha-
mar-te filha.-. .

Horas depois, no silencio da

casa adormecida,, Marina, sesinhaem. seu quarto^
curvave -separa escrever eom penosa applicação. Estava
respondendo á carta de Carlota e começava:se assim :

"Prezada senhorita. Demorei para lhe resjs>nder
por que só hoje posso lhe dizer que o arrufo passou de
todo. . .

Emílio de la Torre.

O dono da casa encontra um lio de cabcllo na
sopa.

Ccmo este não pertence a sua cabeça, fica lu-
rioso, mes ccmo é um homem de delicadeza reco-
r.hecida, limita-se a chamar a cozinheira e. a dizer-lhe

mostrarde-lhe o cabello.:
— Obrigado, Maria ! Muito obrigado

pela recordação; mas para outra vez
dê-m'o em um medalhão ; é mais

decente.
* * 4c _^r!l9N(3tfl SH3f'JfÇ^Nj.-drZ^mtwtítmmflPEflB ¦tC^ff*- flr»flfl" "^jflfla^k^

^_^SB_E^'^5w-rflJ BBEh ** - -Sfc-fl Pt^i
^al BEjBBff^ifys BfeSàabiCTM Bfc%5?"T''i3Iit;;. "SSlSSlÈ «flflPvL-V.fli BBflSlK'' JBHflP2^J^E. fíí^flBE^Pwfl&Ê. fl^^'--:flB»PEv..flP3^'!lia'.^^HflflflflPs&^flflnfll»Hrxk < fl?- '^^Sí^.MBÊtT^^< _^_____

^«âBflflBBfl^aLv «f {fH^tÍL2x]_É}^tf ___^'^ -flflK ' '*^7^raflBBBBflflflflflfl1 I
IffiBBF^wT bT^Phot. -^ '?*W''2^K%':í^P^5«bibí;: 'íBf'*:%9>EH flfl

fl Bbf^ '. ^Bfl^aff^Shjflfea:A _-^»t>WflK-àjtf'>'r'flà . iL-sáSi B5-« flfl ITcfl flfl ¦nar" '' • ¦¦ fl^fla. ¦mP ~ fflflflKflflgFflB ^^4fisfl B^ía BeB fl' i&fl fl*B Bípl&í^'' -"' ^^^fl&irF '^flp"^^
«Haal «HffKffitfflfl BBflH BBffSflfl mW'- :':-^^'-1^S>ís^^i'^Ài''--:--'' ¦ MmWi/*:rrk ^BB^£aflK-..sflwwMSBBÉBaH flBwg-XflB Bfarflfl flflMjH BjBSgK-Saj BgS.jiwB BSj..ít&S^BBafeS*^-''-'. -'*üpSP? ,*í8&*P*flÍ ^flBVBV^BSBBaBBBBi

9 k^H r ' -a^iij^flBí^feáÉBagj^^BPI^'' ,^fl lak./ Bk-fl fl
M IFiy;'«'4fl B* J':':"syÉBMLP'--^!'t^MF: .^fl B-^ ^*fl Bw. fl Ba» 41a^fl B''#^JaflflflBP^«a1 fl^ ^H aW '•• fl ir âl HBtoBJ&iSlfl. MC: .^fe5-?rff?;.~.jfl Bllw^^^^sBMBi!?*'"" .^B BP^^ -^!fl ^flk •'?"'• 'B Bafl flfl^fl
9 B*Ü*19 Âf fli BLlllMBiHPP'jífl P^ *^l BBk4»*it', '¦ BhmB B\flflSB KwSB a fl BffliKnHi,ja ^BB Bk. ¦ ••''- Bi H\flfl fliSH ssivífeB Br flfl BjmmS (B? :^Bl BB*^ tBJ BB* •"*«'*'•-' ' ^H HBfl*35*li3l Ifl flj ^d«h ll^fll *r BflBk.'' ^H flflfl flSral ,fl BnMflH(K*Jfl B^ TB) Bk--,c?.i^. '•¦"'BB

Br ifl BBBS fllrefesB BP? ^H k. "~; ' ^H
BM Bfl^^^Pfl Bfl .flfl fls^É^fll "i^flA mW^ i^flfl flflflft' flflfl flflflW tIA flflB. "'^'v- ^H ^fl

B^r.fl fl ^flB BfyJsfll BFjBví^mB BB? ¦'.^..jaafll aaBv"M*^y^^yffflfliRf- B*f?^S*fl| ^^k '^Bfl bbb\ "fl
"*^flr"flM afl Jm flj^C^fl BBBffflaflB WPt^ÊÊÊaflW"^^" "¦'4I*^^H flflc ^™fl ^fl. 'i*5ii> ^1

fl^fl | ^^^fl Kl If': 44a^f4;5^^|||^4'¦ •'4 fl'^. :, |

Bflfl flflflt flBBBBBBBBBr ' BBB aWrT^?!^'^i ^:'f ''"yNbBM BTT^^BBBBBbI BJflyrfi^^^4SflB] BB^tt^^Lj^y »T -flfl BBteÍc>a^!KBWi Bflfc^. 4," "v'i.flfl ^flb ''^^HBt ' •"''''^'-.^Í^BBBBBHflBfl Bfll

¦* ^^ BBBf s'^Hfl# "^fll IKcSbr^SIIÍÍGw^Í "H^*V 4"4^Hb1 BBB*a"3«lím§Ç,a-. ^'*B'^I HH^^V^II IVviillfl I

^fl ^fl~ ^H fl"v''?"1''/ ''Vfll B£^' ""7%S'^^r '4 flfll BBfc^^^S BBBB

¦K flr1 ' fl fls!í;í,"'.rf -flflflKT' flflflflflflk^ " '^'flBflflflfltV¦¦ " -«flfl bbbobuH
^fl MIP;. flfl -jflflflra 'flfl BJK.. ' ",v.j.^flJBfl ^flt*íí--e'- ¦ ^Hfll flBflfflfll flB

Bk flal flfl^/^. :"¦¦¦' flflflL. ' flflBcSS^??v''44'4J•;,.¦¦¦¦¦¦' ^'Sflr-Voií1'-- 4-'«B BRBnfl

flfl fl fl4 '^BJL -J^^'11 "-wí-ll4- ' ' fl BH I
II fl l^pl^fl^^^JJ^^^Êa^^."' 

: v-.-;!^^^^^^Í-iV^'4^4^:a^a^a^V'4 . 'vfl flfl |
¦¦fl flfll flflflKV-^ •4-'"\,*íflfll flflflII ''-'fl

SI BM ',"''<, 'fl K|M_|j|i|fl K-';';''':'./.'." -'-'', 7- flfltiiflfl l*P&44''- fl Bt> '. fl
¦¦fl BBflfl^^?^^' '''í "-^fli BflflaW '¦' " 'flfl

B^ffijgfe^' ' '¦¦4^:.4^^IH fl

BB^^fe:- -''' ¦' "-fl I
¦¦fl ¦ -vi-'^HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHflflflflj

flfe-;.,: ;-v t^^^^^^^^«^Pp^S^M««fâ#*íi^iflfl flfl B

IHfflfl Br- 

""'•'-'• •'•'¦'-.¦¦flflW''Ví* °'/B Hfl flB(7t>flB^Bfl^H flB¥wí?*f«FBL*w'' '-'-ifl fl^PJ

Ãr>«t^fll BBS'*' ^Sl6i: 7-'<!íB BrfllL' ¦ -vJWr:mm WêÈJ' ¦'' WÊÊÊt^m. fl BBP.fl B
flfl BEIfll flflM$;*'S*«wBKWBf' ..... -ifl Hufli^l

i.Aêm B';''- ': ^iLM^jf^4^ -'V^M :'^fl
Ikffll K'''<flK' !4I;'"''..;-' ¦'¦''¦¦'•.'-.•'¦•...4^v«^B BJBWfl

. flfl BBBKf-'^;?flfl aflía;' ¦¦¦¦¦¦¦:'-¦•¦'rrWnmmwF&Ü^^ J^'-'^'Í5^flflJ Bfl flflfi.r^.flfl'fl BMafeJBl fl^-aaíwflflflf . -'-'-fl HflVflPPP^ flB^flflfl flflllH fl*y*-."~ífBl'*#'' - -'.- fl Bfl" - ^ jáJflbflfl Blfisfl fljteí ';"*.'! iSBfc .-• 'Bfl «¦ flflj ¦
¦Mflf- fl flBS^^feitflflffip-'' flfl JíflMSr ^flHHHHHHHHHflfl

Bfl IfenPrfl '¦ nmik* j$ ' ,'flBfl B\ jflBk vflflbifV ^TBl ba
fl WÊ*ffi£wM ¦ :'#¦¦¥ KB fl«iulífl¥>flv ^BBflBBBBBBBBBBfl

fliflflPJ fl.- |flj#.''''' .•.'•¦':-:"V'':''':"" ' <B%flJ Ifflfl ^^B fl
IL^^Ífl BL «l^áflflTr* flfl^u^^flBk^flfl"^ ^^fliflBflr

fl B;fliifl fl^K-flw?''' '¦"''• .,mfm&&t'
fl ^^'flfl fl-flfflF1 ¦•¦v'a ..aa^a^w • ^i»afl flflHb^w^flBiflfl flflV^flflfl' aflflíJBflP''.'.'' v:4'í. .,;,-¦¦¦•.¦¦,:'.',..° ¦¦-,'/¦.,¦.¦-¦/.¦ ¦'•'^is?#S^wlv>;:j''-t*T?-*a --l«aBwüíavaBBafll flWBBfttjBI BEflflt ''''SSfki* •*'afl 'IflflírSflMBriifll¦ flK/. SflBB» ' :-»•«??' l -""^ííJBI

¦R:' -flflfl/" flflfl^flflflf; ImmfàMw&Fp íkí>í/$*v^ , . ¦ «flflBk w Bfl JBK VSflBÚ'-' • "'-\'».-''¦'.''¦"•''•'. •ÀLr-J'^'»-.ií';..' '>.-''..! .'; • ,'''."•'.'",'-'.',. í1»-?^*-"-»-.. '''flfllflflflBJflflflflflflflflflflflflflflSilfl flfll IflBmlflflF ¦-• *;lflfl
fl BflflV.flV ,*fc31fl/ ,44^V»J8 ;4{:4áí'/*. '-•-^ -¦¦¦-. ¦¦'¦ 4^-. " '-'laflB
flflMfljflflflflflflflflflflflflflWflflflP^ ¦ .flaw-jys' . - • . • y.iúi^si^ii-^^k^iiiãj^xÁ—.,^__^_^aa^BaayafflSffitti^^MMi^^»^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MMaBMflBBflLMflflflBaBaafl

Miss POLA^NEGRI, da "Paramount'4



o
cz

o

bípio
c

. abb
. 

¦ 
>

1—1

>

>

O
w

:ro
a

a
to
Coa

__________________m________—M-^^.^.^^^m^.^a^Êmrmr^^__^t^^tiiJiijgjiij^jig^ ~ ^ ^^B

___ ,_,,^^^^M-n-rr^^M^^fl^kBMBHBPW,|l,tg3?7*^^ fll

- — ••- *¦•• -"- *"¦"*¦ ,¦*¦"'*""-~""''"^ iiimji ..r ... .^y^-.-' ^"mcja?ATyçY-^^^^^£^^^S2 
' - e''W- flfll

'^HBfl Hl BV iH b z. ¦¦ flflLbibfl BflflH iHfl_^_ ifl Bflfll Bb. 4H BMaUÉiV-' * *?Hi
fln fll m f fln flj fl afl flVfll L flflfl jfl ¦¦¦m^*- fl E^ftPH fl v,-fll BV^SB BK,i;:1*''wfflBTOH'iI«BI flB fll afl fl ..fll fl ÉS BflTflflLfl Kl flfl fl 9^^^^^ fl B 'aÉS fl 'V 'flrTfil Biu". ' XflW ByjBflMTlM»rT^Tffô^íÍTH-***7'nWW¦sflflr'- flflfll fl^^^fll flfl^bsfl  !«• flflfl- flflflflflflflflk 31 Bf flflfll • - ^H flflflfl IPH II BUiií ' '^B^.' «aH M^ía. 'r.áa^M MCa3SMBMBMSB{t«lBHHBr.1l&'' ¦ ' ^t^JKtSij
It flBVJi 'fll BflflaflMflEAfl Brflr^flV ¦ flB fl Brfl H sr?.* -.flB&flll Bf~=íSSh1 mw3s^^^^f-^^mt?^lmP'- ¦"¦ flflflflr flfl] KáU 1 flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflHÉBBflBfl flflflY' ' flflfll Bflfl) - ^Bfl Bflfll bflfll Bflfll ¦ ^flflfl Bflfll \ flfl Bfll^BBBflHfl%*^^nÍL.V ¦ TBflnflBfl^BflBAflQ^aiíV4*''''^' *¦* àJ^mSXwtxm^ -*^«S\ - ¦> -.i^m^^ljflfljk- fl B ¦' -MBl ^—fl B ~v flfliui - flflflflBjájrflflflflflL ....fl B^fl1B^^flB>^^^^fê&^^RE^KW.f.vV: - '<4flJBI

SflR flflflflflX ' ifl ^Bflflflflf^^^flfl?BB '«Lfll E^"" avBI flflflWfl B^. ^^flfláfln^flM& ,^flfls^^^T^^isasmS*»^»^-^ - •<- -1 .^^'•íflsfl B- ^-M B'fl flfl Í*B a-aa^BI BrflB, AJA flfóflWJifc ^'flB liiBraflB^^^^-%te"'^-""**''^JF^%''
Brl 1 :''^| IH 1 ¦¦[ k| "'^iárfl ir d^ff j VirflrWr^' :-^_m^^^^^^^wÊ^^^%^^^^::^^^^^^^yL

HflflflflflflLflflF' tJ • fl K^flflV s.w* Mv' '^" ^BflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflJflk.M"''s-iBBPfl Bai BP^B B 'flfl fl flflB^^^ "i-flB^-.'»--^Sfl Bk'-'---c^BB; BBBF {flflflBflflflflflf^^flflr-flflfl ¦ "fl flfl^ - * ^^.¦'^ittJ,B?«v3fll EsBa-'-"S^BVfl Be'' Bf 'flB ~fll 
flflfll " I ¦tv?"' .. Jfe^^^nka&fll B?£à1%J^

rífl 
Ifl fl fl JflwBl fl ™M, fl fcvJlfeS flfl Ba>.^Hfl Bralltrafll fl:b'a::á^•fl b *™^B bbv '^H bb?"-*^Hi>^^^HHT '^Kb. "'J Hb^kI h ^H H^flflfH P^ ,y ^flfl Bt3P^**^ftESflflB Bar

*3 HflS^fl^i^flfl IfliflflflT 'r-^fl 
flB^SSSSl5flf '^fl ^Bl flj^jjjfl^^W ES^^^^^t^^^J^ÍSÍ^'^"" bH~^H ^fly^

^^^flB 
Bflt-^^ Àfl^l Bfl^__^^lflT^^^^ ;•^B^^^scí -^iãí^™! 1^ *^*í ""^vS-t^ ""s 1."' íFfll B •;%^flBflflfl BEflB .. ^fl2'"';^fllk^%^i BL-*: "'«'3^ 7íSfl H^a:'b''-AAA.ba-a:afll ___Z .^MHflflW ^flk*r$flkA<?L ;Tífl nflr <> áflíT? :j, fl BPTl-'-¦"' '^^^ifl 

flflk^áfl flflki ' ^flfctM^l»^^üfl b9 B "^^í" jf' ¦ "'^HB B?bb'-:.'b''

ãlc '^K»'fl flfl ^B li ~*«~. - '-i~ ..'•íBI^^^Ll BfiíBSRtf -^flfl flw* ^ \ . - ''vi'i^^^--

* vfM< ¦ ¦ . ''''isàJF^^^''1 ¦ * **"/,% * ' .^^^^^^^^^^s^l^^^^^^^^^k^?%*'^>*' * '-'¦.'¦'¦¦' . 'flBflflh^i -•¦ "¦ ¦ ^^^^^ ¦ ; ^^^flflBi flBff^s^

.; ;.-'¦.' ¦ ¦¦¦••¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦! ¦¦ h.;'. ¦ ¦¦-¦¦'¦¦ " '¦''¦ '¦-:« 'r'>'^' ' ,. ¦ "¦. .' ¦¦'¦¦'.'¦:'- "ÍV*-.-'*"¦ b.: ' * '" . M1 - "Jr ¦' ' " '¦¦- -' - 
'^a-%;- ab...::"?. -. '> * ¦."' '-/**v*'a 1- v:"!'^'-»'va-i .-^»-:''.i-^--'*-:- '¦¦•¦ • ¦¦ '' ¦ '-'" ~ ' ""

"--¦>*-.* --¦'."¦" -:vj.*!?. '¦* ¦>'--" "t"'."*",-".' '"¦'¦" A.'~-í' ¦* 'A--- -J-- ¦-¦_£<?'¦'' ¦¦..'•'*¦ Z''- -' * -_. - ' ,/l. , ,'., ... .... ._»-— »*- ' .4^ JK r; Í "^~".' ' .1- - '•'.¦

j iL. a.a ;..'.,-,-.-:;:-.-, .;¦£*.-¦¦-¦.¦•

c

73
PI '• .¦¦/
> .; -v.
C/3

t/; : -:a

: |b-

"g^^-^^v^-jy

• - 11 11 n«ll IT——— «^^S5s*í^Bi-i'.ífe^-^^«i5fô55^^!^^ÍSSÍSÍP



^SgÈ̂Sào

TERCEIRA PARTE
OS POVOS, SUA HISTa
RIA E SUA EVOLUÇÃO

ATE' NOSSOS DIAS

CAPITULO V

BflBYLONIfl
3.° Fasciculo í

Por lim a Assyria entrou, na terceira e ultima
phasc do seu império, que por algum tempo á conver-
Teu cm senhora dos territórios próximos do Leste

Babylonia foi tomada no anno 728 antes de
Christo e sua nova dynastia de reis e composta pnn-
cipalmcnte de príncipes assyrios ou nomeados por

* 
Babylonia não era digna das adestradas legiões

da Assyria, na epocha de mais alto. poderio d esta
nação mas a vida industrial c commcrcial de suas
cidades baseada nos abundantes benefícios, que seu
solo proporcionava a sua população agrícola, per-
mittia a esta sobreviver aos golpes, que teriam in-
eapacitado para sempre uma raça menos lavorc-
cida pela natureza. Demais esta considerou sempre
os assyrios como a um povo, que se adaptara a sua
cultura c cujo território tinha sido simplesmente
uma província de seu império nos tempos cm que
sua própria influencia política se estendia do Liam
á costa do Mediterrâneo. Mesmo cm seus majs
sombrios momentos conservava ainda gloria e nao

perdia opportunidade de descarregar seus golpes

contra o reino do norte. Foi sempre, por conseguinte,
um estorvo ao avanço da Assyria para o lado do
Mediterrâneo, pois quando seus exércitos d ella mar-
chavam para o Oeste tinham que garantir a recta-
íiuarda contra assaltos de Babylonia e Fiam

Resultou d*isso que a historia da Babylonia,
durante o período da dominação assyria pode ser
estudado mais detidamente, tomando-se por base
a nação Assyria. \ ,

A actividade política da Babylonia e apenas um
íactor do drama da elevação da Assyria á classe de

poder dominante na Ásia occidcntal c no de sua
rápida decadência e ruina. Limitar-nos-hemos a
consignar aqui as phases alternativas de política que
a assyria experimentou constantemente, com in-
variável máu êxito cm suas aventuras com o reino
do sul: intimidação e indulgência. Foi nos rema-
dos de Senakerib e Esarjadão que essas phases ai-
cançaram sua maior força. Senakerib levou a politi-
ca de firmeza e repressão até seus últimos limites.
Intentou destruir a Babylonia para sempre e con-
seguiu arrasar a maior parte da cidade, desviando-
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lhe o curso do Euphrates, de modo que suas casas
c muitos de seus templos foram arrastados pelas
águas

Esarjadão, apenas subiu ao throno, po.- cm pra-
tica uma politica inversa, reédificando a cidade c
restabelecendo em seus antigos direitos, regalias e

privilégios. Talvez íosse pos-
stvel que a persistência prolon-
gada em qualquer uma dessas
políticas houvesse demonstra-
do egualmente sua inutilidade
para submetter ou desarmar a
Babylonia. Mas, applical-as
ambas, alternativamente, íoi
um erro muito mais grave e
somente serviu para revelar
aos babylonios a (orça dc que
dispunham c, também, para
alentar sua obstinada resisten-
cia. Por isso durante o reinado
de Sardanapalo, suçcessor de
Esarjadão. houve uma prolon-
gada rebelião dirigida por Cha-
machumukino, quando Baby-
lonia, com o auxilio do Elam.
realizou uma serie de ataques,
que s e r v i r a m para dimi-
nuir o valor material do exer-
cito assyrio. já debilitado pelas cam- •
panhas do Egypto. E no anno 62? antes dc Çhns-
to quando os «escitas» haviam submcttido o impe-
rio da Assyria e o seu poder ia cm decadência, en-
contramos Nabopolasar, proclamando-sc rei na Ba-
bylonia e !nadando um novo império, que, por es-

paço dc perto de setenta annos, devia sobreviver a
cidade de Ninive.

O IMPÉRIO NE'0-
BABYLON1CO

625-539 ANTESDE CHRISTO

Livre de seus oppres-
sores assyrios Babylonia
chegou a explendor nun-
ca alcançado no largo
período de sua primitiva
historia. Precisou, po-
rem; de mais uma gera-
ção para comprehender
e realisar as ambições
que novamente haviam
despertado nella. Depois
da conquista da sua in-
dependência, a iníluen-
cia de Nabopolasar não
se prolongou muito alem
das muralhas de Baby-
lonia e de Borsipa. As
restantes cidades do
norte continuaram por
algum tempo soba su-
premacia assyria, mas
os filhos de Sardanapa-
Io, que lhe suecederam
no throno, haviam her-
dado um império redu-
zido, cujo único ampa-
roera o exercito assyrio
que se achava agora com-
posto em grande parte de
mercenários. Segundo
Herodoto, os "medos"

haviam invadido já - por
duas vezes a Assyria an-
tes do assedio de Ninive
por Cisjares, Era natu-
ral, pois que, Nabopola-
sar os considerasse ami-
gos e acabasse por se
alliar com elles. Mas, ao
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Batalha entre Sumeros e Séniitàs

que parece não tomou parte no longo assedio de
Ninive embora deitasse mão a uma parte do impe-
rio que'ficara desmembrado com a queda d'aquella
cidadei no anno 606 antes de Christo. O território
septentrional da Assyria ficou em poder dos "Me-

das", emquanto a Mesopotamia c os districtos situa-
dos ao sul de Ninive se in-
corporaram ao império de Na-
bopolasar.

Depois, em pouco Babylonia
encontrou a occasião dc pôr á
nrova seu novo exercito. Dois
annos antes da queda de Ni-
nive, o Egypto aproveitara a
opportunidade, proporcionada
pela impotência da Assyria,
para oecupar Syria e Palesti-
na. Derrotara josias c o exer-
cito hebrraa e embora nada se
saiba ao certo sobre soecorros
recebidos feios israelitas nessa
circumstancia é evidente que
Ncco não encontrou posição
seria cm sua marcha alem do
Euphrates. Nabopolasar, po-
rcm. não estava disposto a cc-
der ao Egypto essa porção do

império de Assyria e enviou para
o Norte, ao lorí^o do Euphrates, um exercito
babvlonico sob o commando do príncipe Nabucho-
donozor. travando-se a batalha no anno 604 antes de
Christo, cm Carchcmisa. íicando completamente
derrotados os Egypcios e (orçados a evacuar a Pa-
lestina.
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DANSA RITUAL NA ROCHA DA DEUSA MÃI DOS HITH AS

A principal divindade dos Hititas era a Deitai Mãi, cujo culto
comprehende ritos licenciosos. A gravura acima representa uma
scena da festa da primavera, que se realisava em sua honra no
santuário de Yasiti-Kayo, onde ainda hoje ss vê sua imagem

'esculpido na rocha.

Nabuchodonosor per-
seguiu-os somente até ás
margens do Nilo, pois
em Pelusio teve noticia
da morte de Nabopola-
sar e teve que regressar
á Babylonia afim dc or-
ganizar e dispor as ceri-
monias dc seu advento
ao throno.

Apezar porem d'cssa
sua retirada a .Assyria c
a Palestina se. apressa-
ram a prestar homena-
gem á Babylonia. O pe-
queno Estado de Judéa,
entretanto, ícz excepção,
pois, apezar de haver
começado a render seu
tributo, não tardou a
atirar como um repto
as admoestações do pro-
pheta Jeremias e sua
insensata rebelliso deu
em resultado a captura
de Jerusalém por Nabu-
chodonosor, no anno 596
e o captiveiro de uma
considerável parte de
sua população. Pouco
tempo depois, o Egypto
realizou a ultima ter-
taciva para oecupar no-
vãmente a Palestina e
a Syria, emquanto a
Judéa chamava em seu
auxilio as duas cidades
phenicias de Sidon e
Tyro. No annc 5$7, Na-
buchodonosor avançou
pela Syria septentrional
e tomou uma íorte po-
sição estratégica cm Ri-
bla, no Orontes de onde
enviou uma parte de seu
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exercito para sitiar Jerusalém. Depois de. uma ten-
tariva sem resultado por parte do rei do Egypto
Para libertar a cidade, foi ella mais uma vez to-
mada em 59b e a maioria dos judeus teve de
acompanhar seus compatriotas no desterro. O exer-
cito babylonico oecupou então a Phemcia nao sem
encontrar tenaz resistência na cidade de 1 yro c
só ao fim de um cerco que. segundo se diz, durou
treze annos ella concordou em render homenagem
\ Babv^nia D'esse modo, levou Nabuchodonosor,
ate o íím a obra começada por Nabopolasar seu
pai e "raças ás vigoro-as, hábeis c pertinazes cam-
nanhas%oude estabelecer o império neobabylomco
.obre bases íirmes. de forma que sua autoridade
foi" indiscutível, desde o golpho Pérsico ate a
fronteira egvpcia. Quanto a suas campanha poste-
riores só temos noticia por uma referencia Ira-
amentaria a um conüicto com Amasis, do Egypto,
no 37° anno do seu reinado. Mas, eomquanto igno-
remos as circumstancias em que teve logar, e de sup-
pôr que as tropas babylonicas tenham vencido uma

grandes cidades do território. Nabuchodonosor foi,
em particular, um construetor activo, que transfor-
mou sua capital, reformando e reedificando por com-
pleto o palácio real de seu pai, renovando também as
tcrraplcnagens da cidade e planície próxima, azendo
dos Jardins Suspensos uma das sete maravilhas do
mundo antigo. Reedificou cgualmentc os grandes
templos de Ezida em Borsipa e de Esagila.em Bab>-
lonia e pavimentou de novo sumptuosamente o Ca-
mirho Sagrado interior da cidade, prolongando entre
o templo de Ninmak e seu palácio com a famosa porta
de Ichtar. adornada com centenares de touros e dra-
aões em relevo. Augmentou também a eíficacia das
^rtificações, completando-as com uma dupla linha
de muralha e durante seu reinado de quarenta e dois
annos consagrou as novas energias c riquezas do paiz
a obra de reconstrucção da capital c outros antigos
centros, religiosos da Babylonia.

Os trez suecessores immediatos de Nabuchodo-
nosor não prolongaram sua dynastia, por mais*
sete annos e com o advento de Nabomdo, cm 5)),

BATALHA DE «ADECHE ^ ^ surpreh deram
i ruriem Ramsés 11 do Egypto avançou pela Yna, ^^""^"lha em que Ramsés correu grande pe"-

\t Sto n^s ^eSdoreesCíer,|cadeRchmSrS Orom£ Houve um 
^ví^tS de um Mo amestrado, poude

to. SES5* ,-deado^car- ^ 
guerra^t.ta^Mas 

^% ^ ^ ^ jmincnte catastrophe.

vez mais as egypcias, compostas, cm parte, de gre-

g°S wX' a" tradição conservada por Jdsepho,
Nabuchodonosor converteu o W$m$$m

^P«rurr,?raimSvir=
da sua imprudente exped.çao w^JfZ^&Te

SySSS ,t„a"T fiJSHK™p ~
babylonieos, mas, no con tra no do 

^00^_Assyria, não contêm narrativas de xpc v
tares, limitando-se a commemorar a res auraça

erecção de templos e palacos na Babylonia

eleito por influencia dos sacerdotes babylonieos, che-
.amos ao ultimo período da grandeza babylonica.
8 O novo rei foi, como Nabuchodonosor, um e_n-

thusiasta reconstruetor de templos, mas não tinha

do"es militares. Foi um archeologo e nao ura soldado
oecupando-se pessoalmente com investigações sobre

lassado histórico dos templos que reed.ücava. Mas

não Ioi por ser máu soldado que deixou desmoronar
seu império, pois em uma de suas legendas ou msen-
ncõès elle se orgulha de ver toda a Mesopotamia e o

Oeste 
"té 

Gaza, na fronteira do Egypto, reconhe-
cerem sua autoridade. O golpe que o destroçou pro-
cedeu do exterior e foi dado por Cyro cujo remo

persa, levantando-se sobre urna nova onda da em,-
Crac3o indo-européa, havia absorvido ra o dos me-

das" Cinco annos depois do advento de Nabomdo,
Cyro havia deposto Astiages e unindo seus sequazes

j| .
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d© sul de Iran com seus parentes 
"medas", derrotou

Creso de Lydia, que havia avançado contra elle.
Tomada Sardis, licou Cyro com o caminho livre

para se voltar contra a Babylonia. No anno 530 antes
de Christo, Gobrias, o governador persa de Assyria,
dirigiu-se para o sul. Nabonido confiou a defesa da
pátria a seu filho Balthazar, que foi completamente
derrotado pelos Persas em Opis. Nabonido, então,
íugiu de Sispar. que foi tomada c Gobrias entrou em
Babylonia sem necessitar de nova batalha. A poderosa
cidadella de Nabuchodonosor continuou por algum
tempo desesperada resistência, mas cahiu depois que
o próprio Cyro entrou na cidade, na primavera se-
guinte.

E' digno de nota o facto dos sacerdotes indige-
nas haverem acolhido o rei persa como um liberta-
dor, cuja victoria se devia a Marduk, o deus nacio-
wal, pois durante seu reinado Nabonido alienara suas
sympathias, recolhendo os deuses de outras cidades
esn sua capital. Fazendo voltar todos elles aos santu-
arios locaes, Cyro conquistou grande popularidade e
obteve o apoio absoluto da classe sacerdotal, a mais
poderosa do ponto de vista politico. Foi por isso

¦1 Bflflfll ^B* aflfl^F ^t "'"^t^^^B flfl^f-A ** ?' flfll fl^^ ' T rrflflf'*' fl^fl Bfl ir ^o?9HflfinBfflÍflflflflflF*fj

RlFaiw^al flBlflBrflflk. BflHL' 'S' 'IrGBI' .fl (fll Kl ' ' I^BàkT). «.''('.fll
¦fcèflflr jfllAííAAia flfl KL. v-^flpj Hb^^tÍ^HW flt^flflHfl *^v-^h#MH^flkA«ÉM«M>^flflflflfll &H Tflfl flWfifA 'flflflflflflBflflflUfliflflflMBa--- -flfllflflk Mmi*£z <flfl&"'' * fll HflMBflH BV '¦^^¦¦W,' Tj,wflr^ v4r&3«fli BH@$flflflKiPVflBB •flr' fl H^M^^^fl IVJvbhBHb ¦ -mW

HwflKSs «Bip ' fl l«í II 
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REGRESSO DE CHUBILULIUMA DE SUAS CAMPANHAS DA SÍRIA
A dynastia dos reis.hititas foi fundada por Chubiluliuma, que hostilisou e mais tarde annexou o poderosoestado de Mitano, na Mesopotamia septentrional e conquistou a Syria do norte. Na gravura, vemol-o em
trando em Khatti, sua capital montanheza, ao voltar de sua victoriosa campanha na Syria. Trouxe com-
sigo importantes presas de guerra e entre os prisioneiros, dous príncipes mitanianos, que haviam lutado

contra-elle e foram vencidos.

que Babilônia não lutou por sua independência, e
foi incorporada ao império persa.

A BABILÔNIA SOB A DOMINAÇÃO ESTRAN-
GEIRA — DE 539 ANTES DE CRISTO
AOS NOSSOS DIAS

A tomada de Babilônia, por Cyro poz termo á
histora d'este paiz com3 nação independente, pois des-
de então ella passou a ser uma província submetida
aos poderes estrangeiros, que se sucederam em
seu governo. A tranquillidade do paiz, sob a so-
berania de Cyro, forma notável contraste com sua
inquietação durante a dominação assyria, eífeito
de um methodo politico totalmente opposto, respei-
tando a nacionalidade de cada uma das raças con-
quistadas, animando-as, ao demais, a conservar sua
religião, suas leis e seus costumes. D'ahi, o 'cão se
interromperem o commercio e a prosperidade Ba-
bylonicas onde nenhuma outra alteração houve a
não ser a do nome e titulo de seu principe rei-
nante nas datas dos documentos commerciaes e
jurídicos d'este periodo. E assim teriam continuado

as cousas, se não se perturbasse a própria autoridade
do império persa durante o reinado de Cambyses,
filho e suecessor de Cyro.

Dedicou-se Cambyses, principalmente, a con-
quista c annexação do Egypto, empreza, que consu-
mou com a batalha de Pcluzio e a queda de Mem-
phis, mas, quando tentava estender sua soberania
sobre a Nubia, teve noticia de uma revolução na
Pérsia.

Antes de sua partida para o Egypto elle havia
assassinado seu irmão Bardiya, conhecido entre os
gregos com o nome de Esmerdis. Esse crime foi
conservado secreto c a rebclüào contra o rei ausente
foi capitaneada por um mago chamado Gaumata,
que se apresentou como o verdadeiro Esmerdis e
legitimo herdeiro do throno. Cambyses, a essa noticia
preparou-se para suífocar a revolta, mas morreu em
seu regresso da Syria, no anno 522.

Os rebeldes, animados com isso, espalharam-se
pelo império persa, não tardando Gaumata a ser vi-
ctima de seu destino, pois morto Cambyses, voltou
o exercito ao commando de Da rio, filho de Cyro.
Gaumata foi surprehendido c assassinado e Dario,

firmemente es-
tabel ec ido no
throno, logrou
suífocar naquelle
mesmo anno as
rebeliões em Ba-^
bylonia c outras
varias provin-
cias !

O cerco da Ba-
bylonia por Da-
rio, marcou o in-
nicio da dee.àp
dencia babiloni-
ca. As defesas da;
cidade, não mui^'
to prejudicada!
por Cyro, foram-
o desta vez
considera velmen-
te, como também
durante o reina-
do de Xerxes,
quando Babylo-
nia. tentou peja.
ultima* vez ré-
conqu istar sua
independência]
pois acredita-se.
que esse principe
nao só . desman-
telou ,as paredes;,
como., também
saqueiou e des-

truiu o templo de Marduk. Muitos c grandes distri-
ctos da cidade, que faziam a admiração do mundo,
ficaram para sempre em ruínas.

No anno 331 antes de Christo, entrou a Ba-
bylonia em uma nova phase, ao terminar a longa
luta entre Grécia e Pérsia pela derrota de Dario III,
em Gaugamela. Susa e Babylonia submetteram-se a
Alexandre, que escolheu esta para capital, ao procla-
mar-se rei da Ásia.

Como Cyro, Alexandre sacrificou aos deuses
babylonios e disse haver pensado em restaurar Esa-
gila/ o grande templo de Marduk, mas poz de lado
tal idéia que o obrigaria a empregar dez mil homens
durante mais de dois mezes. Ainda assim uma pauta
datada no anno sexto, recordando o pagamento de
dez "manes" de prata por 

"limpar o pó de Esagila"
parece demonstrar que elle chegou a dispor alguma
cousa nesse sentido. Levantaram-se alguns edifícios
no logar dos antigos, incluindo um theatro grego des-
tinado á numerosa colônia d'essa nacionalidade. Mas
os Babylonios continuaram a conservar sua vida c
costumes.

Ha noticia de que a partir do anno 270 antes de
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Khonsu para que a curassç. Emquanto ^e^^tay^ grande regosijo na corte.
3VJ |JUIU V|uv t.

c experimentou grandes temores». Mas

Christo, Antioeo Sotcro restaurou os templos de

Nabu c Marcluk cm Borsipa c Babylonia e e provável
que durante a era christã sc praticassem alli serviços

cm honra das ultimas íórmas dos deuses babylonios
As informações mais recentes rcíerem-se ao ani .o

29 antes de Jesus
Christo. Nessa epo-
cha, num canto do
grande templo dc
Marduk, na Baby-
lonia,esteco 

"Deus

do Céu" eram ado-
rados como dupla
deidade sob o nome
de Auna-Bel.

A cidade já não
era unais do que
uma sombra do que
(ô.a.Seleucia levar.-
tára-se no Tigre,
fundada por Se leu-
co c em grande par-
te construída com
ladrilhos t razidos
de Baby lon ia, á
qual supplantou em
commercio.

A vida da antiga ei-
dade se manteve pro
vavelr.iente duran-
te algum tempo, cm
torno dos templos e
logares do culto,
mas este mesmo.
como <i cidadella c
os palácios, íoram
mais tarde desman-
telados. No anno
147 antes de Chris-
to, o império "par-

tha" suecedeu á dynastia macedonica dos seleucidas
e a cidade de Ctcsiflon, como Scleucia, acudiu_ a
Babylonia em busca de materiaes de construcçao,
succedendo!o mesmo com as restantes cidades das

proximidades. Ctesiíon declinou ao cahir do impe-
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apparecemna gravura, disparanao lie 
se ergue na outra margem. .
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TEGLATFALASAR I MATANDO UM LEÃO
Alem de valente conquistador, Taglatfalasar I foi o mais famoso cios caçadores da ant^u.dacle^
Orgulhava-se de ter matado ha Mesapócamia do norte quatro touros selvagens e de, 

^ero»n>
clephantcs cujas pelles e dentes levou para a Assyria. Matou egualmente oitocentps leocs via-

jando cm seu carro c nada menos de cento c vinte caçando a pe.

rio partha para recuperar
população e prosperidade
durante a dynastia persa
dos sasanidas.

104 Chegada esta a seu íim.
cm melados do século VII,
depois de Christo, Babylo-
nia mudou mais uma vez
de senhor. Durante algum
tempo os exércitos de Islam
dedicaram toda sua atten-
ção á conquista da Pales-
tina e Syria sem tratar de
por termo ao império persa,
mas Yezdigerdo III, o ul-
timo dos monarchas persas,
enviou suas tropas atra vez
do Euphrates e oífereceu
batalha aos árabes, que
avançavam pelas planícies
de Kuía, ao sul, não longe
das ruínas de Babylonia.
Depois de quatro dias de
luta os Árabes, victoriosos,
tomaram Ctesifon marchan-
do logo para Susa.

Yezdigerdo ioi deíiniti-
vãmente derrotado na ba-
talha de Mahavenda, cer-
ca de Hamadão, Pérsia, no
anno 641, antes de Christo,
e o império persa ficou
submettido aos kaliías mu-
sulmanos de Damasco.

. A ultima grande cida-
de edifiçada com as rui ias
de Babylonia ioi Bagdad,
fundada no anno 754 depois
de Christo, como capital
do Kaliíado do Oriente,
por O Mansur, segundo
Kalifa da dynastia dos aba-
sidas. Reviveu então a glo-
ria da antiga Bablyonia e,
á excepção de um curto
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periodo, continuou Bag-
dad desfruetando a si-
tuaçãò de metrópole até
o desmoronamento da
dynastia pelos mongóes
no anno 1258 depois de
Christo, quando o kali-
lado foi trasladado para
o Cairo.

Em 1534 foi capturada
Bagdad pelos ottoma-
nos c d'esse modo ficou
em poder da Turquia o
paiz dos antigos baby-
lonios até a derrota da
Turquia em 1918.

Pódc se dizer que
os interesses europeus KÓ
paiz datam do século XII
depois de Christo, qua>~-
do Benjamin de Tudella
visitou Mosul e Bag-
dad. Trouxe comsigo um
relatório da antiga Be-
blyonia, segundo o qual
se conservava ainda em
pé o palácio de Nabu-
chodonosor, comquanto
o povo, temeroso das
serpentes c escorpiões,
que infestavam as rui-
nas, não se approximas-
se delle. Desde que o
illustrado rabbino escre-
veu as impressões de
suas viagens, muitos eu-
ropeus seguiram-lhe as
pegadas e as colunas de
Babylonia entregaram á
curiosidade do mundo
alguns dos seus segre-
dos e mysterios. As ir-
formações que durante
as escavações se fizeram,
permittiram reconstituir
o quadro da prosperidfí-
de e magnificência da
Babylonia que era devida
as suas águas e só foi con-
servada pelas irrigações
systematicas. Abandona-

, das as irrigações, trans-
formaram-se desde logo
seus campos cultivados
em desertos pantanosos.
Seria, pois interessante
saber se os projectos de
irrigações pelo processo
lembrado por sir Gui-
lherme Wilcocks basta-
riam, por si só, para
devolver á Babylonia
sua antiga fertilidade.

CAPITULO V
O POVO HlTTITA

e

A TOMADA DE CAKCHEMISA POR SARGON
No anno 717, antes de Christo, Pisiris, contando com o auxilio
prómettido pelo rei phrygio Midai, volcou-se contra Assyria,
mas foi derrotado e aprisionado por Sargon, que converteu
Charchemisa e todo o s?u território em uma das suas provin-
cias. Tinha sido, Carchemisa, a principal cidade das governa-
das pela aristocracia hittita na Syria e sua queda foi o fim

da independência política dos hittitas.

O nome "hittita"
bastante conhecido des-
de que appareceu nas
paginas do Velho Testa-
mento entre os dos ha-
bit antes da Palestina,
que se oppuzeram ao
avanço dos invasores he-
breus.

(Continua no próximo
numero).
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Miss Gloria Swanson. da Paramount.

ELOQÜÊNCIA EM
CAVALLO MOTOR

Um sábio philologo
Jinamareiuez. o projessor
jcsperscs. perito da lin-
guagem humana, acaba
de proclamar e]ite a mu-
lher é mais falladora do
que o homem. Verdade ou
não, parece-nos que esta
asserçãq já foi jeita. O
phenomeno foi m e s m o
cxplieaelo scientijicamen-
le ha alguns annos, no
Journal de Physique. Um
homem ordinário — dizia
o mesmo jornal — Jal-
lando duran . uma hora.
dispende a mesma força
que empregaria para er-
guer do chão 00 vezes o
peso de um kilo a altura
de um metro.

Mas a voz feminina
é de um timbre muito
differente, seu mecanismo
requer p a r a funecionar
tão poucos cavaílòs-vapor
que uma mulher, com a
mesma somma de energia
despendida pelo homem,
pode fallar quatro vezes
mais e quatro vezes mais
facilmente.

Isso nos explica por-
qu.e.em un\a di se11ssão, a
ultima palavra cabe inva-
riavelmente á mulher . .

Miss Myrtle Steadman, da Paramount.
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Miss Mary Pbiíbin. da' ^Universal».

a UM NOVO OFFICIO

Os homens se quei-
xam de que as mulheres
modernas desertam dos
officios femininos e inva-
dem os masculinos : ojô-
ro, a medicina, a offici-
na, o ensino, eic.

Agora nossas compa-
nheiras poderão censurar-
nos por sua vez. E' o se-
xo forte, que faz concor-
r ene ia ao fraco.

Até agora os gran-
des costureiros só em pre-
gavam manequins femi-
ninos. Em Londres — a
terra das tradicções — um
grande alfaiate, empregou
um manequim home m.
Esse jovem Adonis, que
usa monoculo, veste com
vantagem os diversos ata-
vios, masculinos. Esfor-
ça-se por fazer valer a
graça de um casaco, -a
magestade de um frac, a
commodidade e elegância
de um terno para sport...
E isto, affirmam, com
grande agrado dos clien-
les, que des filiam inces-
santemenle pela casa do
alfaiate para a admirar
as roupas e o manequim.

l^H^^^HI|flflfl«HÜ

O maior elogio das
lagrimas é choral-as.
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As trez quartas
partes das ve-

zes ficamos doen-
tes porque que-
remos ficar ; isto
é, porque não to-
ma mos nenhuma
das* precauções*
graças ás quaes
poderíamos des-
íructar invejável
saúde.

A primeira de
todas estas prc-
caUções e a mais
eííicaz é a de se
submetter a uma
rigorosa dieta
apenas se sinta
o menor mau es- ''
tar e também em epochas fixas. D'este
modo o organismo se desembaraça de
matérias nocivas susceptíveis de de-
terminar estes accidehtes a que da-
mos o nome de enfermidades e que
tanto nos preqccupa.

Um medico norte-americano, o Dr.
Welton, trata preventivamente seus
clientes obrigando-os a jeiuar urna vçz
por mez, pelo menos. Consegue, rJor
esse simples processo, não ter jamais
enfermos c é do que, justamente, se-
orgulha. v

Não devemos esquecer que os ,ani-
mães, cedendo ao imperativo de seu
instineto, se abstem de comer quando
se acham enfermos e, na maioria dos
casos, o mal desapparece sem remédio.

Sem duvida, foi esse exerrfplo que
induziu o medico norte-americano a'
inculcar aos homens o sabiò prpeeder
dos animaes. V

LENHADORAS — Quadro de Louis E. Adam

A MORTE DE RAVANA — Quadro de Fer-
NAND CORMON.
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O faro do caçador ( Fantazia de Mary Sigsbeeker)
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'ou a mocidade a mandriar ?... Toma por modelo
Napoleão! Olha que, aos quinze annos ja se cha-
mava Bonaparte !. ... - „

A China é praticamente regida por oito Conselhos,
cada um d'eiíes presidido por um mandchu e um
chincz. Acima d'estes só ha o ministério.

A vida é um grande registro de deve^ haver, -ore-

ditado pela imaginação e debitado pela realidade. — G.
M. Vàltour.

Saltando uma barreira humana
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RELÍQUIAS do
PASSADO
Que* £iiar-

Jc/s nes/e reli.ca-
rio ? Alguma re-
córdação '.'

Sim, uma
madeixa de ca-
bellos de meu
marido.

Porem, elle
ainda vive!. . .

Sim ; mas
está completa-
mente calvo.

-*-

0 filho de Bar-
nabé é o ultimo
da sua classe.

— Talvez tu
imagines — di-
zia-lhe um dia
destes o pai —

que se possa che-
gar a ser homem
importante,
quando se pas-

ARMADURA DE CAÇADOR. — 
Sr. Stanley Carlson, de St. Paul (b ..
Unidos) especialisou-se como caçador nululam
de lobos ao norte do lago Outano, onde essas 

^^^
extraordinariamente. Para isso entendeu que^c.melhor c aJg
cal-as a arma branca, peito a peito, defendido P°[ "™ ar,™_
dura que elle mesmo fabricou e que se compõe de¦ «ma mas
cara de ferro e um macacão de couro *n^°^gli2$.g
Esse singular vestuário pesa completo, P^n^tumamâ-
los. Ccmo arma de ataque o Sr. Carlson »f^ a^"^"m.^
chadinha de dous gumes cendo ao centro uma pequena lança.
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Volteio a três com dous cavallos.
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digo autorisava-o mesrnoa
applical-o por suas mã^s
e immediatamente. Po-
rem elle i.ão fez isso ; r ão
procurou arma alguma,
rão tentou chamar a po-
licia, iãJ pensou mesmo
cm fugir: Fallou, apenas.

Dirigiu-se aos larápios
e recordou-lhes que, ha
mais de trinta annos, de-
fcndia a causa de seus
"collègàs" e fez-lhes ver
que o recompensavam bem
mal pelos esforços com
que conseguira obter para
elles absolvições ou reduc-
ções de penas. E sem
duvida foi eloqüente, ter-
no, pathetico. O facto e

que os ladrões ouviram,
encheram-se de vergonha
e tornaram a restituir as
jóias e outros objectos de
valor de que tinham lança-
do rrã:>, retirando-se to-
dos, sem levar cousa ai-
guma.

Nã3 é este o maior exi-
to alcançado por um-ad-
vogado até hoje ? Talvez
os moralistas reprehen-
dam o Sr. Frank Stanton
por ã) ter desenvolvido
o debate e provado aos
ladrões a immoralidade
do roubo. Mas ninguém o
reprovou por ter agido
assim e, ao contrario, foi
muito elogiado.

Uma religião trez vezes millenaria, que
resurge — Mary JoeMerrite, desempenhando
as funcçõesdssacerdotizanaceremoniad uidica,
realisadaem Atlanta (Estados Unidos) em me-

moria do presidente Wilson.

O 
Sr. Frank Stanton é um advoga-
do muito conhecido em New-

Yorkonde trata sobre tudo de crimes.
Ora, entrando em sua casa, certa
noite, surorehendeu vários ladrões
fazendo alli o que
chamam uma"limpa."

Isso era a peior
cousa que pode-
ria acontecer a
um defensor ha-
bitual dos mal-
feitores, era o ca-
so para fazel-o
perder o amor á
proíissã'3. O Sr.
Frank Stanton
tinha o direito
de se transformar
subitamente em
promotor publico
e requerer contra
seus visita ntes
nocturnos a pena
de morte. O co-
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As grandes economias
nem sempre são fáceis de
realizar. Mas as pequenas
não devem ser despreza-
das.

Nos Estados Unidos, os
trens não apitam mais
ao partir, o próprio arran-
co da marcha faz soar um
sino, que tilinta durante
as primeiras voltas das
rodas.

Isso parece uma insi-
gniücancia. mas os com-
petentes calculam que a
economia de vapor assim
realisada em um anno so-
bre o conjuneto de ma-

O cumulo do feminismo — Miss Gladys Lloyd,
de Albanv. (E. Unidos) que tendo perdido seu
pai, assumiuí.suas funeções de ferreiro da aldeia.

chinas ferroviárias norte-americanas,
corresponde á força de 2.434.026 to-
neladas de carvão.

A ESCOLA DA PRECISÃO

No "Life", o hebdomadário humorista
newyorkino, Cyril B. Egan commenta
espirituosamente os romances, que contem
essas cousas vagas : "Elle estava semi-
louco. . ." ou lísemi-morto..." "Seu sor-
riso era meio triste, meio alegre. . ." etc
Diz elle que se devia crear uma escola
litteraria em que essas "nuances" do
pensamento fossem expressas por f%ac-
çces maüvmaticamente exactas . ' Fra-
ctional School of Literary Expression).
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Aspecto geral da praça de touros da capital do México, que cobre uma área de .60 mil imetros quadrados.
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Um neto de Theodoro Roosevelt, a quem reu pai, o acturl secretario do rr
das Obras Publicas dos Estados Unidos dei O nome de I heodoro Roosevelt
que parece sahiu ao a\ô no gosto pelos ani-
mães exóticos. Eil-o brincand.) com um eh-
phante no Jardim Zoológico de New-York.

Por exemplo escrever-se-hia: — "0
homem ergueu-se, um quarto louco.. "
"A joven estava aos tre z oitavos
enamorada. . ." "Elle sorria com um
sorriso quatro onze avós alrgrr, seis
onze avós triste" ou ainda: "Elle es-
tava embriagado — sim, embriagado
na proporção de 1 cinco oitavos"'!

Evidentemente, seria um aprrfei-
çoamento. . . Já tempo de submetter
os littrratos, estes incorrigiveis fan-
tazistas, á rude disciplina das cifras,
da álgebra e do calculo integral !

inisterio
III. A)

A PROPÓSITO DE UM BEIJO
Durante um inquérito da com-

missão senatorial de agricultura e
llorestas, no Senado norte-america-

sobre a questão de Muscle
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A ULTIMA NOVIDADE EM CPTICA. — OcU-
les com abas para quebrar a luz,no,  _ _.
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A nova campeã de tennis dos Estados Uni-
dos, que substituiu miss Mallory, a famosa
adversaria de Mlle. Lenglen. Chama-se Hç
len Wilson, tem 18 annos e foi designada
para representar seu paiz nas Olympiadas

de Paris.

Shoals, Mrs. Admundson acusou o
senador Norris, presidente d'aquella
commissão de ter acceitado um bei-
jo, promettendo seu apoio ao Sr.
Forde de não haver cumprido sua pa-
lavra. Segundo Edmundson, diz Mrs.
quando ella pediu ao senador Nor-
ris que apoiasse a offerta do Sr.
Ford para a compra dos terrenos
petrolíferos de Muscle Shoals, elle
respondeu apontando duas lindas
moças', que a acompanhavam.

Sim, se permittir que eu beije
uma o'essas Jovens".E o senhor beijou-a — aceres-
centa a aceusadora — Beijou-a e
hoje, é o adversário da offerta do
Sr. Ford, isso é uma trahição !

Ò senador Norris, furioso, pre-
tende que este testemunho é falso;
declara que a historia é uma trama
infame, que não beijou a moça,

mas ao* contra-
rio, foi ella quem
o beijou.

E, segundo os
últimos jornaes
recebidos, a quês
tão está nesse pé.

A compaixão
que acompanha a
esmola é um dom
maior do que a
própria esmola.

Somente a a rena tem 135 metros de diâmetro e suas archibancadas comportam 20 mil espectadores.

Ninguém é o
melhor juiz de sua
própria reputa-
ção.

?
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mais de um quarto das mesmas. è
***

Fiz um juramento de muito interesse. , ,
Copernico — (Curityba)

A 'pessoa que di~ o que devera calar" c tagarella.

DtÀrtàgnan do Rio.

g COIT1 patino grosso para saccos que se cobre uma ca-
cleira portátil re Mestri,

ENIGMAS— 16 e 17.

112

Sem mim tudo murcha e morre
E a alegria se desterra,
Eu sou o sangue que corre
Pelas artérias da terra.

Se o sol as fontes devora
E as searas estiola,
Sou a lagrima que chora
O céu, e a terra consola.

Limpo nodoas e tristezas
Torno manso um furibundo ;
Sem mim que valem riquezas
Com todo o ouro do mundo 7

Ao feliz — expando a vida.
Ao que suecumbe — sustento,
Curo da carne a ferida
E a lepra do pensamento.

Se da febre e ímrte o verme
Bebes em mim de mistura,
E* porque não vens beber-me
Colhida na fonte pura.

Ao homem que valeria
No seu duro labutar
Ter o pão de cada dia
Sem mim para o regar ?

.4o inesquecível amigo "Beijava", relembrando
a minha estadia no Rio em 1921.

Depois de ter "motejàdo",

Da pobre velha Maria,
Certo moleque, rafado,
Foi alvo de zombaria.

Spartaco

2 — Este vaso tem defeito.

( Beíem-J^drâ )

;J»JQUINHA ( Flor lano )

A. B. — ( Santa Maria )

Eu sou robusto, forte e perduravel,
correcto, indubitavel e constante,
immovel, immortal, perseverante,
inconcusso e eterno e perenne e estave..

Sou fixo, resoluto, inabalável,
solido e perennal, qualificante,
perpetuo e, pois, jamais fui vacillante.
s*;u como a fortaleza inexpugnável.

Não mudo de opinião, sempre teimoso,
sou recto, cabeçudo e pertinaz,
determinado, assim, sempre orgulhoso,

seguro, sem tremer, pretencioso,
eu vou passando, altivo e costumaz,
firmado em meus tacões, e corajoso.

Príncipe de Itabayana — ( Parahyba-Capital )

ENIGMA PITTORESCO — 18
Ao illustre mestre e particular amigo Jodonha

Por cletraz d'aquella serra, nasce um rio.

Soldadinho ( Floriano )

3 _ João determina que faças o estatuto.

Tiiisbi; (S. Páuío )

Ao Valete Vermelho .

Não fui attendido quando do meu ordenado pedi au-

S!™nto- Scott Mallory - ( Betem )

O sujeito perdeu os sentidos quando levou o golpe.

Walkyria ( Bahia )

ENIGMA PITTORESCO — 29
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Feijó da Costa — ( Ubá-Minas )

CHARADA ANTIGA 30

Ao infaligavel Jodonha

Quem acaba de almoçar — 2
Uma bôa panellada
E sente disposição
Ante qualquer fejoada — 3
Não sei bem classificar,
Mas tão voraz papagente
Só merece um bofetão
Ou um mimo equivalente.

Corde de Rogger ( Do B. dos Totalistas
' 4. \

Parahyba )

' Solon Amancio de Lima — (6. C. P.—Pará)

CHARADAS CASAES 19 a 28

2 — Peço licença para dedicar esta á sympathica charadista

Carlos de Aragon — ( A. C. L. B. )

CHARADAS NOVÍSSIMAS — 31 a 43

Esta é para quem não puder decifrar :

4-1 —Roça o matto ( rompendo-o pela primeira vez ) muito
mal o filho do cultor de terras maninhas.

Carlos de Aragon ( A. C. L. B. )

2-1 — Ando em busca dc um tecido que vi neste canapé.

Coperisco (C urityba)

^
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ganic.

Retribuineio agradecido ao collega Lyriodo Valle.
Fiz com leviandade um trabalho de rapaz extrava-

Caprichoso

7..!.— Comprei uma ave aaui por 320 réis.Juquinha ( Floriano )

n_\ _ Por um fructo de alem-mar dei uma pedra preciosa,Soldadinho ( Florianc )

2-1 Bem perto da meta cio prado achei o tecido
R AC. H. A. ( o. Paulo )

7_i —O balde que Buridan tem veio da cidade.
Thisme ( S. Paulo )

3_l Frustei os planos do malvado, porém foi trabalho
/'a/ítWy- Striilitz (Belem-Pará)

Ao Solon Lima
7_j Tem grafa/.'/ O Theodorico tem um filho que para

tudo já está habituado. Dr/Í,Scott Mallory ( Belem-Para )

2_i A mulher atira-se ao oceano, sabemos que não c para
se abrarar !... _, , / a, i ¦ \1 ibiriça Sarmento ( Atalaia )

j_2 —O desejo resiste á prudência.
Jofralo . (da T. b. Lisboa )

3_1 — Censura, antes do Romulado ser arguido.
Lord Jackson ( Pará )

2_i —A planta procurada aqui foi encontrada pelo grande
Phylosopho. . — >,-. X , .

OiSRNYS — ( G. C. P. — Para )

SOLUÇÕES DE ABRIL — N.° 83

1 — Oucm o feio ama bonito lhe parcee ; 2 — Menester ;
3 — Fracasso ; 4 Adarca ; 5 — Menino ; 6 — Bergamota ; 7 —
Alarico ; 8 — Maehucarolhas ; 9 — Lcdania ; 10 — Fechadura.
!! _ Alogia : 12 — Espantoso ; 13 — Cortejo ; 14 — Pássaro ;
1 5 — Massacroeo ; 10 — Apisto ; 17 — Desvairado ; 18 — Nu*
meroso : 19 —O costume faz lei; 20 — Boiante; 21 — (Annul-
lada) ; 22 — Iva-o ; 23 Larapia-o ; 24 — Reclama-o ; 25 — Pci-
ta-o ; 20 — Medida-o ; 27 — Feira-o ; 28 — Catraio-a : 29 —
Albardeiro-a ; 30 — Scnho-a ; 31 — Acanha-o; — 32 Mater
Dolorosa.

DECIFRADORES w , .' „ .. r
Jobatino (L. C. P — S. Paulo), Valete Vermelho Alter

Ego, Solon Amancio de Lima, Lord Jackson, Oisenvs Carlos b a-
raldo, MUe. Cclibri, Roccirinha Paraense, Beija-Flôr, Kam Fello,
Acoliz, Hugo Marialva. Scott Mallrry, Spartaco, Strehtz Marcus
Vinícius (todos residentes em Belem-Para ) ; Marquez de yf^~
glione ( Bahia ), Cond.ssa d/Istolz ( Idem ) D. Carvalho ( Idem)
Walkyria ( Idem ), Clara Dea ( Idem ), Tibiriça Sarmento (Ata-
laia-Alagôas ), Conde de Rogger ( Parahyba ) Dr. Zinho ( Pm-
da), 31 pontes; Ninguém ( S. Roque) 30; D Artagnan do Rio
20 ; Stuart, 24 ; Nini ( Casa Branca ), 23 ; Antônio U. da Silva
(Passos-Minas), Ferra Braz (Bahia), 22; Oscar V. de Mi-
randa (Rio Grande), CapelÜsta Novato, 20;; Faltonne (Itapc-
tininga ), Ciro Niva ( Idem ), 18 ; Lord, o soldado desconhecido,
Soldado, Juquinha, Soldadinho, Jacc. 17 ; Fanqueiro ( Pedre-
gulho ), Nemus Nulus (Rio Grande), Thalia (idem),R. A. C. H. A.
( S. Paulo ), Thisbe ( Idem ), Padre Mestre, 15,*x xx

Nota — Alter Ego, Oisenys, Acoliz, Hugo Marialva. (todos
de Bclcm-Pará) têm 30 pontos em Março.

3° GRANDE CAMPEONATO DE *EU SEI TUDO'
O campeonato terá logar nos mezes de Janeiro a Março de

1925. , . .
Poderão concorrer a elle todos os charadistas ja inscriptos em

nossa secção e bem assim aquelles que se inscreverem ate 5\ de
Dezembro do corrente anno, data cm que s^rá também encerrada
a recepção dos trabalhos charadisticos.

Cada charadista poderá concorrer com seis trabalhos, os quaes
serão publicados sem assignaturas.

Havendo grande numero de concorrentes, este numero será
alterado, a critério do director desta secção.

Serão adoptados os diecionarios Cândido de Figueiredo (edi-
ção de 1913 ) Silva Bastos, Francisco.de Almeida, nãoillustrado,
Simões da Fonseca, Fonseca e Roquette, da Fabula-Chompré,
Antônio M. de Souza e Silva Bandeira. X-

Serão acceitas as seguintes espécies de trabalhes : charadas
novíssimas, casaese antigas ; logogriphos ; enigmas charadisticos
e pittorescos.

Os logogriphcs não terão mais de 15 letras, nem menos de
4 conceitos parciaes e no minimo 5 letras repetidas.

Os enigmas pittorescos deverão ser calcados em provérbios
ou phrases de uso vulgar.

As soluções deverão ser rigorosamente de accordo com os dic-
cionarios do regulamento. ,

Cada trabalho deve trazer a solução clara, bem explicadas
todas as suas combinações e bem assim as paginas dos diecionarios
onde ei Ias se encontram. -

Havendo na apuração geral mais de um campeão o desempate
será ou por novos trabalhos ou por sorte, a nosso critério.

Todos os outros desempates serão por sorte.
Proclamado o Campeão e havendo outros vencedores do 1.

logar, serão offerecidos a estes Diplomas de Honra.
Cada prêmio será acompanhado de um certificado.
Os trabalhos serão acceitos desde já e deverão trazer a mar-

gem a declaração — Campeonato de 1925.
EU SEI TUDO offerecerá os seguintes prêmios :

Grande medalha de ouro ao Campeão ;
Diplomas de Honra a todes os vencedores do 1. logar ;
Medalha de prata — 2.° logar ;
Diccionario Cândido de Figueiredo — \?. logar.
Objecto de arte — 4.° logar;
Assignatura por um anno de EU SEI I UDU —->. logar ,

— Taça dos Fracos — Para o decifrador de metade dos pon-

1°
2o
3.°
4o
5o
b.°
7.°

tos.
8.° ao 13° Objectos de arte, assignaturas de nossas revistas

para os melhores trabalhos ;
14° ao 20.° Idem, idem para os decifradores de menos da me-

tade dos pontes.

IMPRENSA
Kecebemos c agradecemos . ,
Oedipus, n.° 7, do Porto ; O Enigma, de S. Paulo ; Jornal.de

Charadas, Rio de Janeiro.

HEXAGONO PHARMACEUTICO •
Da "Pharmacia" recebemos esta amável communicaçao .
Nossos cumprimentos fraternaes e charadisticos, — No dia

da abelição da escravidão no Brasil, após convocação realizada
á noite, foi apontada a nova directoria deste pichote S^Po Para
1924 e 1925 : — Presidente — J. Poliegoni ; vice — Miltuna ,
secretario geral — Bisturi ; primeiro secretario — Dr^Arreug ;
thcsjure.ro — Ex-fing ; guarda dos livros — Dr. 

^egorinho,Sem mais, como terno reconhecimento de nossa antiga e sem-
pre novíssima camaradagem, os discípulos grates

Presidente — Poliegoni Secretario geral — Bisturi.

C°^^T^- Inscnpto. mo adeptos charadas
syncopadas. Por onde foram feitas as suas enaradas ? Declare
sempre os diecionarios. O prazo vem sempre declarado no tinal
desta secção. ¦ j„

Simião Mayo ( Bahia ) — Inscnpto como pede. _
Said Dias — Temos cm nossa redaçcao um cartão do nosso

mnfrade íulião Riminot para si. , Xeé^
FaSqueiro ( Pedregulho ) - Antecipadamente agradecem^

a offerta que fez da obra de Guido Bassi - O Vmgador-aos nos-

s.s decifradores. Pôde mandal-a endereçada a redacçao.
Anatolio (Campinas), Moranguinho (S. Pwjr£™*°

da Costa ( Ubá-Minas ).— Escrevemos, a todos, pelo correio.
C.ao N.va ( lupetininga ) -Us diecionar.™• adopt^os em

nossos concursos são : Simões da Fonseca, Fonseca e Koquette,
M. de Souza, Bandeira e da Fabula-Chompre.

PRAZO
Capital e Nictheroy, 35 dias; S. Paulo, Minas e E. do Rio,

60 dias; outros Estados 90 dias. ¦ ; .
Toda correspondência sobre charadas deve ser «rígida para a

rodacçãode EU SEI TUDO. rua Buenos Aires, 103, 1.° andar

e endereçada DR LAyRUD
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Cabollos lindos, lisos, sempre partidos
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Amostra por
«ilrolstll ENVELOPPE RKI5TRAK)

a H. Dindcn, Caixa 2014, Ria
Papa evitar extravio, nao mande settos.
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Dores Rheumaticas agudas e
torturantes são immediatamente
alliviadas com o uso de um pouco
de Linimento Sloan.
Actúa como por en- &i
canto — não é pre-
ciso friccionar.
Vende-se em

todas as Mi
Pharmacias. f

LINIMENTO
MATA
DORES,

v,

LUXO - ARTE
?

REVIÔTA

SEMANA

A melhor revista
brasileira

///.'. > .,;„/.'/ j^. s22r/2>>

gm*^^

ÍSVIASURINARIAS
SAO OS EXG0TT05

DO ORGANISMO.
DESINFECTAL-AS MENSAIS

MENTE COM ALGUNS
COMPRIMIDOS

CHERING,
EQÜIVALE PREVENIR-SE
CONTRA FUTUROS W////////M

% ENCOMMODOS
E OA«RINS

BEXIGA
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Os Germens do
Paludismo

Formosurapara
o cabello

iAtacam a vitalidade do or-

Sanismo, 
destruindo os glo-

ulos vermelhos do sangue flj
e o medicamento que com- J
bate essa doença e destróe
completamente esses ger-

^ mens. ô w

_ened»^_Uer
para as sezões

Preparado especialmente para
esse fim, sua grande popularidade
cm todas as regiões palustres do
mundo, é a sua melhor recommcn-
dação.-

V. Ex. poderá usal-o çom toda
• confiança, è também retommen*
dal o aos.seuá amigos.

tio Ebi-io-xi-tia

As Pílulas do Dr. Ayer
devem figurar em seu
liar, porque conservam a
regularidade dos intes*
tinose dof igado. São pu-
ramente vegetaes. 0

As raízes do aeu<cabello
estão enfraquecidas por
falta de nutrição. V. Ex.
verificará que o recons-
tituinte mais agradável e
o preparado mais delicio*
so para o cabello. é o

^Dtjffor do
do™
£ o qaeV.Ex. necessita pa-
ra obter orna cabelleira a-
boodante. con o brilho da
sandB i vigor. Além disso
facilita o penteado. Fará de-
sapparecer a caspa.a Irrita-
ção do couro cabellodoi
evitará i calviclo.

As Pílulas do Dr. Ayer ajudam
o Iunecionamento dos intestinos
o fígado. Saopuraaiente vegetaes.

Íw&^fllK3o»Sw«Swè^^WiB8w5
a-" .¦-"$_? - .

1
• i-

¦ftiífl&^^^§_oHfl
^5Tw í ^rad_ ^q??^100!^^^^^ wfifTff

Finíssimo sabonete sem ri-
vai, preferido a qualquer ou-
tro pela consistência^ dura-
bilidade de sua pasta, pela
agradável e abundante espu-
ma, pelo sugestivo e delica-
do perfume e pela sua ma-
xima acção preventiva con-
tra moléstias cutâneas.

Indispensável na toilette
das damas chies.

.^flfl Br _BBr^flB_l flfl Bâv

>'.€
"; '.da

ra 
' 

••'••- ' %
AVadq ¦ ara ¦¦ '¦ :,-''ra''- ara .raradra ' i
L_qra.ra .'-.*•-•

, -•¦ ?w

Robustez e Firmosura ia Infância |
a .-•

Glaxo é puramente leite, livre

de micróbios nocivos, muito

ditfestivel e nutritivo. pgra'
¦ re -..a

Nao causa flatulencia e não
-»

tranamítte iníecçoes.

PEÇA AMOSTRA
e o "Conselheiro das MS«s", juntando

500 réis para o parte.
Nome

Localidade

..... N ¦••• •'

Estado de ............•••• •
Representante Geral

110, AVENIDA RIO BRANCO, 4* am>a*
RIO DE JANEIRO (E. S. T. Agosto)

DEPOSITÁRIOS : John Moore fil Co.
Rua Candelária 92, Rio. Rua 15 Novembro, 20. S. Paulo,

:•• -,'T
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NOVO TRATAMENTO DO CABELLO
PATENTE N. 5739

Approvada e Licenciada pelo Departamento
Nacional da Saúde Publica pelo Decreto

N. 1213 em 6 de Fevereiro de.1923.

RESTAURAÇÃO,

RENASCIMENTO, PELA

CONSERVAÇÃO
Formuh, scu-nüfta, do Grande Botânico Dr. Ground. cujo segredo foi comprado por 200 contos de réis.

4 RECÜMMENDADA PELOS PRINCIPAES INSTITUTOS SANITÁRIOS DO EXTRANGLIRO.

A L0ÇÂ0 BRILHANTE é o melhor especifico
indicado contra:

QUEDA DOS CABELLOS — CANICIE - EM-

BRANQUECIMENTO PREMATURO — CALV1-

CIE PRECOCE - CASPAS - SEBORRHE'A -

SYCOSEE TODAS AS DOENÇAS DO COURO

CABELLUDO.

riDCIIAC DDAMrnC Segundo a opinião de muitos sa-
LAdLLLUj BKAWtUü bios está hoje competcntemcnte

provado que o embranquecimento
dns cabellos não passa de uma moléstia. O eabello cahe ou em-
bi-anquece devido á debilidade da raiz. _ _„:,.„

A lOCXO BRILHANTE, por sua poderosa acçao tomca
e antiseptica agindo directamente sobre o bulbo e pois um ex-
Lflente reinovador dos cabellos, barbas e bigodes brancos ou gn-
salhos devolvendo-lhes a côr natural primitiva, sem pintar, e
emprestando-lhes maciez e brilho admirável.

CASPAS - QUEDAS DOS CABELLOS4Sfe
as moléstias

que atacam o couro cabelludo dando como resultado a <J"éda dos
cabellos Destas a mais commum são as caspas. A LU^AV-' e>\\ 1-
LHANTF conserva os cabellos. cura as affecçoes parasitárias e
destroe radi«- Imente as caspas, deixando a cabeça limpa e fresca.

A LOÇXJ BRILHANTE evita a queda dos cabellos e os
fortalece.
PAI Vinr Nos casos de calvicie com tr<z ou quatro sema-
l/ALf lVlL nas de applicações consecutivas começa a pane

calva a ftcar coberta com o crescimento do eabello.
ALOÇÀX) BRILHANTE tem feito brotar cabellos após períodos
de alopecia de mezes e até de annos

Ella actua estimulando os folliculos .ilosos e desde que haja
elemento de vida os cabellos surgem novamente.

SEBORRHÉA E OUTRAS AFFECÇOES fif^f*
det ermina-

das pela seborrhéa ou outras doenças do couro cabelludo os
cabellos cahem, quer dizer despegam-se das raizes. Em seu lo-
gar nasce uma pennugem que segundo as circumstancias e cuida-
do que se lhe dá cresce ou dege era. '.

A LOÇÃO BRILHANTE extermina o germen da seborrhéa
c outros micróbios; supprime a sensação de prurido e tonifica as
raizes do eabello, impedindo a sua queda.

__^_^_| _^_^

mw^ÊÊwÊ Aj?^ flk.
jmwl&'-'- ;''val P^*4 '-'-^«SlBtow

I im;: flp;, ' *> "^^iJSsSml m
fl WÊaMf &''*'• 

'':-ifl fl . ¦ ':,.'>;-:~7^^m3H H
. fl ¦"' 44"' fl B4-; v-í^^aTvísH

BBw'.. a^BI BaRr ^ " fít .(nuSrZ^HK-'r':.'>', A^iB K"" '<"<*>> _\irtL- i *r* <-* - •«•ViJA^B

Ra. - • M m^^^mmlb^^M-^afSH
.fli Br- ' flHHHHHBc'"'-- ¦¦» fl ¦fg^N ,;:- ¦ $.v?saHM
flflflflflK,--.' B??..-: .'iâr fl BEt-"'. "•'; -'^".'skírSal
fl K fl ¦^pr Jl flr " ¦!ã5|
fl Bt'"V -fl ^^ fli ir .'.v'v.. '^iiíál
flfll BkV- 'fli ¦¦ flfll flr* •¦¦ ¦/"¦-''JBfll
flB' ..flfl fl B^ - ¦¦ -VrJial
fl Kr'' fl Bk. fl fl' ;•-¦ :>A5Íía
¦ k.' ^1 Bi. ,^B ^r •..í.;*"í:íím

Br . ' fl Bk .flflr *'üifl BM' '• B Bk. ^BH.' V^ãflB B*-'" ' BflBk ^BvÍBSk- ¦¦¦' • •'."«íaíffll
BBBBBBBBBBBBBr. •''-'-^HJ Hfl^mífc-tlr -»**r.T^B_BflB"'' flHHHHHHflflRa-'' - .• 4a* a^aan-ffsfl

6Í« ' lfl»*ÍÉiffi'';:^
bh4 /' :iM b^PS^?^^Bbbb1™

_B_j< "";•„. '..-Ifl BjgFJ"..i;; -'¦£?%sgA*fe^BBfll

Bf-:,-- j:^í.«B BMiW'*?!.'* ¦ . i-> ílc- •i:I-,*f??WwaÉBHHB
^BBBBBBBBBBBBBBBniâ,'~í ..'- 'J:-"1!BJ BKs.'íf|iiri Iflii'; ¦>JL£. -2'^ií,**,^^»j"* a.-4#' '**( - 'm>P?sw^BB1fc'y: 4"f "SP^^^^«Í^^^^H I
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'^-.. ^;'^j*ft«^o.^a'^ --Ç^trf^tJít^iK^WuIr^ynJr^if' 1B
K-ÍSWv'í'-'T '''¦-'''''-'^^fl Bk3l^!i«"-VJMliMH^3flIE&a.-'4>'¦¦--i->''--t- ' *a «f*tM Iíp^^^!SkbiIBbfl HSKr'*!¦¦ - -' 3Ífl KíSiWíS3vl(EBflH

fli HS^fôi& '^¦?'-^>^<saflfl fl^PJNflHB ¦
fl H^^^^^áfll flW^9Éflfl1 I
flflflflflflflflflflflflflflu^K^^r ¦ »7k?tt^&fJ HflFÍS'"Kí?fSw38iH fl

JH BbSfisTjey^JI Bk-/<•( -¦¦- - íúuh V

TDirUADTII HQF Ha também uma doença, na qual o ca-
HVlVllUr I1LUJL bello, em vez de cahir, parte. Pôde par-

tir bem no meio do fio ou pôde ser na
extremidade, e apresenta um aspecto de espanador por causa
da dissociação das fibrilhas. Além disso, o eabello torna-se baço;
feio e sem vida. Essa doença tem o nome de trichoptilose, e é
vulgarmente conhecida por cabellos espigados. A LOÇÃO BR1-
LHANTE, pelo seu alto poder antiseptico e alimentador, cura-a
facilmente, dá vitalidade aos cabellos, deixando-os macios,lustro-
sos e agradáveis á vista.

VANTAGENS DA LOÇÃO BRILHANTE
1.° — E' absolutamente inoffensiva, podendo portanto ser

usada diariamente e por tempo indeterminado, porque a sua acção
é sempre benéfica.

2.° — Não mancha a pelle nem queima os cabellos, como
acontece com alguns remédios que contem nitrato de prata e ou-
tros saes nocivos.

3.° — A sua acção vitalisante sobre os cabellos brancos,
descoradas ou grisalhos começa a manifestar-se 7 ou 8 dias depois,
devolvendo a côr natural primitiva gradual e progressivamente.

4.° — O seu perfume é delicioso, e não contém óleo nem gor-
de espécie alguma que, como é sabido, prejudicam a saúdedura

do eabello

MODOS DE USAR
Antes de applicar a LOÇÃO BRILHANTE pela primeira

vez é conveniente lavar a cabeça com água e sabão, e enxugar

À LOÇ^O BRILHANTE pôde ser usada em fi Seções como
qualquer loção, porém é preferível usar do modo seguinte:

Deita-se meia colher de sopa mais ou menos em um pires,

e com uma pequena escova embebida de LOÇÃO BRJLHAN I E
frieciona-se o couro cabelludo bem junto á raiz capillar, deixando
a cabeça descoberta até s^-ccar.

PREVENÇÃO
Não acceitam nada que se diga ser a «mesma coisa» ou «tão

bom» como a LOÇÃO BRILHANTE.
Póde-se ter graves prejuízos por causa dos substituto*.

PENSE 
V. S. em ter novamente o basto, lindo e lustroso eabello

que teve ha annos passados.

PENSE 
V. S. em eliminar essas escamas horríveis que são as

caspas.

PENSE 
V. S. em restituir a verdadeira côr primitiva ao seu

eabello.

PENSE 
V. S. no ridículo que é a calvicie ou outras moléstias

parasitárias do couro cabelludo.

Nada pôde ser mais convincente para V. S. do que experi-
mentar o poder maravilhoso da LOÇXO BRILHANTE.

Não se esqueça. Compre um frasco hoje mesmo. Desejamos
convencer V. S. até á evidencia, sobre o valor benéfico da LOÇÃO
BRILHANTE. Comece a usal-a hoje mesmo. Não perca esta
opportunidade. . • ,

A LOÇÃO BRILHANTE está á venda em todas as droga-
rias, pharmacias, barbeiros e casas de perfumarias. Si V. S. não
encontrar LOÇXO BRILHANTE no seu fornecedor, corteocoupon
abaixo e mande-o para nós, que immediatamente lhe remettere-
mos, pelo correio, um frasco desse afamado especifico capillar.

(Direitos reservados de reproducção total ou parcial). Únicos
cessionários para a America do Sul: ALV1M & FREITAS, Rua

do Carmo, 11 - sob. S. PAULO—Caixa Postal. 1379.

C0UP0N Srs. ALVIM & FREITAS
(E. S. T.) Caixa 1379—S. Paulo

Junto remetto-lhes um vale postal da quantia de réis 10$000
afim de que me seja enviado pelo correio um frasco de LOÇÃO
BRILHANTE.

NfME
RUA
CIDADE.
EST ADO .•••
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LIIIU BEM TIITàlU MIOS
f ,

COMO V. Ex. PODE OBTEL-AS
NEM TODOS SOMOS DOTADOS DA DELLEZA QUE OS PINTORES ALMEJAM REPRODUZIR EM SUAS TELAS.

ENTRETANTO PODEMOS TER LINDAS MÃOS -MÃOS QUE SEJAM AGRADÁVEIS DE SE REPARAR E SE TOCAR.

CUTEX CUTICLE REMOVER
REMOVE A CUTICULA SEM CORTAR

!' preciso suppnmir a cuticula sem cortal-a. O corte não

emente a endurece, como também torna as suas extremidades ir-

regulafes. E muitas vezes esses pequenos golpes causam infecçao

aos tecidos vivos da epiderme.
Faça uso do CUTEX CUTICLE REMOVER.

Este liquido antiseptico amacia e remove a cuticula adhc-

rente ás unhas, deixando cs seus bordos lisos, macios e bomtos,

Endossado por médicos e manicuristas. Recommendado por espe-

cialistas de Institutos de Belleza.

DEPOIS - O BRILHO
"Mãos alvas, dedos rosados, unhas flexíveis e lustrosas" —

Esse é o requisito que a moda de hoje exige. Em seguida o bri-

lho final V. Ex. pode escolher entre cinco dos maravilhosos

preparados CUTEX : - o Cake Polish ( N.° 5 ), Paste Polish

( N.° 9 ). Stick Polish ( N.° 22 ), Powder Polish ( N.° 3 ), todos

em côr rosa e, finalmente, o Liquid Polish ( N ° 11 ) que é o es-

maltc.. Passando ligeiramente as unhas na palma da outra mão

obtem se o tão desejado brilho da côr de pérola que a moda de-

cretou como o mais perfeito acabamento para uma manicura.

Este lustro dura por muitos dias. — O novo CUTEX LÍQUID

POLISH applica-se com um pincel. Secca instantaneamente e

deixa um brilho que se conserva por uma semana.
i

Num admirável conjuneto foram reunidos em elegances es-

t:>jos os finissirhDS preparados CUTEX, havendo cinco modelqs :

o Compact, o Five Minute, o Traveiíing, o Boudoir e o De Lune.

— Tod:xs bcllamcnte apresentados e contendo todos os requisitos

necessários para uma boa manicura, satisfazendo plenamente ao

mais exigente c fino gosto. V. Ex. pode obter esses estojos em qual-

quer perfumaria, armarinho ou pharmacia.
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Um estojo de manicura por 3$500 !
Por este preço pode V. Ex. adquirir do seu ar-
¦narinho perfumaria, v«>u pharmacia um estojo
M1DGÉT CUTEX, de experiência. Ou então
poderá remetter essa quantia, mas "somente em
vale postal", para evitar extravio, a Hyman
Rinder, Caixa Postal 2014, Rio, juntamente com

o coupon abaixo.
Corte aqui eremetta 3$500 em Vale Postal.

NÃO MANDE SELLOS NEM DINHEIRO.

B?i
li i^y I

Envio 3$500 em Vale Postal por um estojo < Mid^Bt Cutex»

• • • • • •

• • • • •

>-a¦.' "orne  r$
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Estado
(B. * T.)
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BAZAR AMERICA 38,RnOmuaiiH,40
827TELEPHONE CENTRAL-
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CASA DA ELITE CARIOCA.

BOM GOSTO, DISTINCÇÃO.

PRESENTES FINÍSSIMOS.

ENTREGA-SE EM DOMICILIO.

Serviços de meta! prateado
para chá e café, 6 peças

I80S000.

Só no BAZAR AMERICA

PORCELANAS, CRYS TA ES,

METAES FINOS, TERRA-

COCTA,ETC.—FAQUEIROS E

TALHERES DE CHRISTOFLE.

A PRIMEIRA GASA DO GÊNERO NESTA CAPITAL
•TJOÍ.
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0 MELHOR DISSQLVENTE DO AC1DD URICO DIURETICD E LAXANTE

A GDTTA RHEUMATISMD^PRISAD DE VENTRE
DOR DE CABEÇA BILIOSIDADE INDIGESTAO

DIABETES DOENÇA DE BRIGHT
A VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIA5 PRINCIPAES

AMERICAN APOTHECARIES COMPANY. NEW YORK

710NIKEL

II C*08«CMNIOk|| 11

}m FjBjn QV M^PHIiU|IB , 3

ENRIQUECE O SANGUE E
FORTIFICA OS NERVOS.
DÁ FORÇA, ENERGIA E
VITALIDADE ÁS PESSOAS
DÉBEIS, ANÊMICAS E
NERVOSAS

Ijj^t»ara
,,,», TOSSEr>UT BRONCHITE

TUBERCULOSE
LARYNGITE

TOSSE COKVULSA

1**4
TOSSE

BRONCHITE
LARYNGITE

ASTHMA
TOSSE

QQNVUISA

PREPARADO NOS
LABORATÓRIOS DA"SALVITAE"
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13 PREPARADO NOS
LABORATÓRIOS CA"SALVITAC*
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OS OBSÉQUIOS DO AMOR
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Nos tempos românticos o amor era menos
humano e accessivcl do que em nossos tempos
práticos, sem que., por isso, possamos dizer que
renunciamos ao ideal. „ 

Naquelles tempos "o menino cego , como
o lchamavam, era cruel, pérfido, invejoso,
inconstante e ir.fiel. Pelo menos, assim o após-
trophavam os poetas e personificavam os pin-
tores. O seu maior prazer era disparar uma
setta ao coração de sua victima.

Hoje, humanisou-se e fez-se galante, offere-
cendo ás bellas, suas eleitas, todos aquelles
dons com que podem realçar sua formosura
e tornaUs mais perigosas para seus mcau-
tos adoradores.

Como se vê, os fins do amor sao_ sempre^ os
mesmos, ainda mesmo quando tenha mudado
de tactica, mais em harmonia com as condiço.s
sociaes da epocha. £y.\±

Por isso (e pomos este exemplo como um
dos mais evidentes e expressivos), convencido

o amor de que um dos principaes encantos em
uma mulher consiste em seu formoso, luxurian-
tee perfumado cabello, quando vê que este,
por accidentes imprevistos ou debilidade, .co-
meca a declinar o seu esplendor, a decahir -e

empobrecer, appella, como 0 recurso mais^fiv
caz, prompto e effectivo, para oTRlWr-tKU
DE BARRY, que como ehxir tonificante,
hygienico, reconstituinte em matéria capillar
ainda nao se conheceu outro semelhante e, pos-
sivelmente, nunca o gênero humano poderá
ídsalisar* •

0 amor, .que, apezar de menino, tem mais
experiência etacto do que os velhos, sabe que uma
mulher sem cabellos ou com elles falhos e sem
brilho, jamais poderá inspirar algo ao sexo tor-
te que em geral "nao tem nada de tolo e,
solicito em não perder seu poderoso reino,
presenteia todas as moças t*nitas com_os
maravilhosos frascos de TR1COFERO DE
BARRY.
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CHYPRE, PEAU D'ESPAGNE, GIROFLEE,
JASMIN, HELIOTROPE, SWEET-PEA, OEILLET,
MUGUET, AMBRE, FOUGERE, ROSE, FRESIA,

LILÁS, VI OL ET TE, MIGNONNETTE,
LAVANDE, WALL FLOWER.

LES FLEURS
DE

LTPIVER
PARIS

w
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Sta. GARCIA
com 1 aniiez de

tratamento

CRESCER II CENTÍMETROS?
«'IrflT^J» ií^' *'¦» flr''.!- '^flfll BBvtJK

fl Pfô^flfl Buü.''BO^IbJlj I flPBj
E*^BBÍ^w_Co_fll Br^SJ

rnn ÍkiIW V J I II-ifl . rflfl Bfl "?"*«Bfl

I^BflÉ Bfl BB_fl _u)tJ ¦'
¦bb-* *

V-flJ fl'^¦¦1 BF
-¦'Bi Bl

e fl flVfflfrfflT^fl w
^ linJ P:

Sr. CAMPS.
com 2 mezes de

tratamento

Sr. PICON (x).
antes do

tratamento.

Sr. PICON (x).
1 mezes depois

do tratamento.

Pois o conseguirá promptamente, em qualquer edade, com o CRESCEDOR RACIONAL, do
professor Albert, tratamento único que garante o augmento da estatura e desenvolvimento.

Pedir explicações, que as remetterei grátis, e ficareis convencidos do maravilhoso invento.

Representante na America do Sul:

F. MAS
Entre Rios, 130- Buenos Ai res-Argentina.
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Pastilhas
RICHARDS
PARA ESTÔMAGO
MÉDICOS PROEMINENTES

¦ ? jír ?
Com suas acertadas receitas

+ l+ ?
DESTERRAM A DYSPEPSIA

"Illmo. Snr. Dr. Richards, New York.
\migo e Collega: Tenho empregado na

minha clinica as suas celebres Pastilhas em
diversos casos de dyspepsia e obtido magm-
licos resultados com o emprego das mes-
mas, o <uie lhe communico para seu conhe-
cimento, autorizando-o para fazer d'esta o
uso que lhe convier. .

Sem mais, sou de Va. Sa. amigo e Cor-
lega çrato, ¦ _

Dr. Antônio Pinto da Fonseca,
£ Medico e Operador Ex-Depu-

tado Federal pelo Estado de
Minas Geraes."

Sanfa Anua de Ferros, Estado de Minas.

O Dr. Nòthel Teixeira, medico de immensa re-
putação em Minas Geraes, é dos que prescrevem
as Pastilhas e os Laxoconfeitos do Dr. Richards
a seus parentes e freguezes, e diz a respeito d es-
tes celebres remédios: "Ha perto de der annos
recebi um vidro das Pastilhas do Dr. Richards.
Fiz a experiência e os resultados foram^optimos.
Recommendei a meu irmão Rodolpho <Pb»«»a-
cia Teixeira) que se sortisse d'ellas e desde en-
tão as venho receitando aòs doentios do esto-
mago, sempre com optimos resultados. Attesto,
poif, que tenho empregado ha muitos annos «
Pastilhas e os Laxoconfeitos do DrrR^hwdS
com optimos resultados nas moléstias do esto.
mago em que são indicados. mDr. Nothel •Teixeira,

Medico e operador.
Pouso Alegre, Minas Geraes.

depois
da cada
comida

Conservam
a saúde

ngam
a vida

Kl__ I' _£__.
' 'flflfl I ' fli flTB__i I MSm
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MARES
Não basta a elegância

para se ter um aposen-
to bem mobilado. E' ne*
cessario, sobretudo, o
conforto e a arte.

Esses três. factos são
a divisa de nossa casa.
Fornecemos catai ogos
grátis e explicações para
os Estados. Os nossos
preços são excessivamen^
te reduzidos.

A titulo de reclame
fornecemos:
Dormitórios

completos,
embutidos,
estylo mo-
demo . .

Sala de jan~
tar Hollan-
deza . .

1:050$000

1:000$000

110, RUA DO PASSEIO, 110 (LARGO DA LAPA)

TELEPHONE CENTRAL 822
. .. ,•! '
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Cure e fortaleça seu filho

BV^ik^K flflflk^—^^flfllH^B^.

^^¦¦^^ ^^¦B»^^fl»"!^5fl^fl^_H

Syphilis hereditária, ulceras, feridas, furunculose, escro-
fulose, rachitismo, moléstias da pelle e sangue em geral.

ESPECIFICO INFANTIL
RESTABELECE 

AS CRIANÇAS
ÚNICO NO GÊNERO

Lacterpvl
(Lie. sobn. 1$10)

Vermifugo receitado pelos médicos mais distinetos c

adoptado pelo Departamento Nacional de Saúde Publica.

POLYVERMICIDA
EFF1CAZ E INOFFENSIVO *~

lactovurail
(Lie. sob n. 408)

i Nutramina

O melhor auxiliar da amamentação ou alimentação.

Farinha dextrinisada, 12 variedades.

Pacote até l$300p
Creme infantil

Reconstituinte vitaminóso.

OAMINAS DA NUTRIÇXO) Anemia, lymphatismc.. rachitismo. escrofolose. fraqueza.
fajta de apetite.

dos ossos e estimulante do appetite. o sangue.p

Tonice infantil
(Lie. sob n. 406)

—

LEITE INFANTIL — Fabrica em S. Paulo c Rio
Todos os preparados trazem nos rótulos as fórmulas respectiva, - K VENDA EM T000 0 BRASIL

Laboratório «utrotliorapico DR. RAUL LEITE l Cl*. - toa 8000*0* lias, 73
1

UM MILLIONARIO RECOMPENSA «DUinftB™
GENEROSAMENTE SEUS SERVIDORES

O reconhecimento nem sempre ê uma palavra vã.
Sir John Roper Parkington, antigo membro da admi-
nistração da cidade de Londres e director de varias com-
panhias. morrendo em Londres, recentemente, deixou
por testamento a dous dè seus criados particulares a

{quantia de 10.000 libras esterlinas para cada um, isto
é cerca de 350:000$000. Todos seus demais empregados
receberam egualmente l gados generosos. !&.

Sir John Roper pediu formalmente aos membros
de sua família que não tentassem disputar esses legados,
a seus servos, declarando, por uma disposição especial
que todos os que tentassem fazer opposição-á execução
de sua ultima vontade perderiam a parte, que lhesforq
destinada no mesmo testamento.

A ignorância é sempre uma infelicidade e, não
pou«as vezes; um crime.

O dinheiro é como o tempo; não o percas, que
terás bastante. De Lávis.

BICHAS VERMES
WEWWTUQ P
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