
JULHO - N° 146



íe i **/ j* _ j. * ¦ ¦'¦ v.:: $ J *¦* j.**h t* f_* rV^t»* +*^*^3Bffc*



•'* ¦>T_!j&•;'!.";..,;'

_t&

V^

FCas porque o
único remédio
quejnspira aos
dois absoluta fé
e inteira confi*
anca, é a nobre

e excellente
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*tt?*-~v"—Como faziam
soffrera

probresinha as
suas 'pontadas'

nevrálgicas!
Um dia, porém, eííe a con-
venceu de que devia experi-
mentar a CAFIASPIRINA,
e o offeito foí assombroso.
Em poucos minutos cessou
a dor, sem que o seu deli*
cado organismo soffresse
conseqüências desagrada'

veis de espécie alguma.
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Dores de cabeça, dentes e ouvido;
nevralgias, enxaquecas e poucasmenstruaes; conseqüências de três-
noitadas, excessos alcoólicos, etc.

Allivia rapidamente, res*
taura as forças e não

affecta o coração
> nem os rins.
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Uma série immensa de cores e desenhos
modernissimos, importados dos melho=
res fabricantes europeus e exclusivos do
nosso incomparavel sortimento de tecidos

próprios para decorações.

Mobiliários - Tapeçarias 1 Decorações
í

(£iORS CONCOURS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 1922 !
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" Rhône-Poulenc " — Paris
Licenciado pela Saúde Publica em 7-4-893 sob i_. 14

Nas Drogarias e Pharmacia.

&~mm}m~}mmmm**à
m

9
9
9

(5

9
9
9
9
99999999999999999999
99999999999999
99

n ?̂;St

K^Jr \h_-^ Jl J .JL- Jl ______

9999

A mais antiga e completa revista

cinematographica do Brazil
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Alem do mais recente noticiário de Hollywood

Enredos e photographias das scenas culminantes
:: dos melhores films exibidos em nossa terra : :

Em todos os números

quatro primorosos retratos a. cores
em grande formato, das estrellas do écran
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Qualquer pessoa que adquirir estes estojos receberá gratuitamente
uma demonstração pratica em portuguez.
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AVENIDA rio branco.

Nós lhe ensinamos gratuitamente por correspondência.
SYSTEM A PRATICO, GARANTIDO

Podeis pintar a vossa toalha de
meza coriQ* as tintas RADIUM.
Únicas lavaveis garantidas.

Collecçao com 14 cores, 40$000. — Pelo correio mais 6$000

Acabamos de receber estojos e todos os
preparos para a pintura BATIK que
tanto suecesso vem fazendo em Paris.

Estojo 40$, 50$ e 120$—Pelo correio mais 6$000 j
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?Gi ANada lia mais \ O
curioso do que ob- JIjL\k3
serrar o reflexo dos ú^mm.
jactos reaes na imã-
ginação dos grandes escriplores. Ge-
ralmente as grande jiguras, as crea-
ções geniaes da litteratura são trans-
posições de personagens, que exis-
tiram, de entes verdadeiros, cujo
destino, jatai ou maravilhoso, im~
pressionou os grandes espíritos, desenvolvendo nelles
as prodigiosas faculdades de synthese com que compõem
e jixam um tj/po immortal.

Um d'esses homens predestinados joi Eugênio
Francisco Vidoch, cuja vida atormentada e aventurosa
inspirou dous dos maiores mestres do romance: Victor
Hugo, que fez d'elle Jean Valjean, o inesquecível pro-
tagonista de "Os Miseráveis" c Balzac, que, com ele-
mentos de sua existência, compoz seu portentoso Vautrin.

O triste cortejo dos presidiários approximava-se
da prisão de La Force. Os passos pesados e o ruido
das correntes
resoavam nas
ruas estreitas,
que condu-
ziam ao enor-
me edifício
cercado por
tao sombrias
lendas. Pelo
percurso, por-
tas e janellas
se enchiam de
curiosos sem-
pre ávidos de
c o n t emplar
aquelle hor-
rendo especta-
culo, infeliz-
mente bem
vulgar na epo-
c h a : — uma
dupla fileira
de homens li-
gados_ a uma
longa e espes-
sa corrente,
alguns d'elles

DE t AN
Chronica policial do

século passado
Por H. ASHTON-WOLFE
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trazendo presa
ao tornozello

Wmâm
Vidock realiza a prisão de um bando de salteadores de diligencias. (Quadro da epocha)

direito uma segun-
da corrente, da qual
pendia uma pesada
bola de ferro.

Era no principio do século XIX;
a despeito do apostolado de S. Vi-
cente de Paula, os homens ainda não
comprehendiam o senso de justiça,
sem um apparato de crueldades
inúteis. Entre os condemnados, ha-

via, é certo, criminosos endurecidos, almas perversas,
verdadeira feras. Mas os erros judiciários sao inevita-
veis — ainda em nosso tempo, com todas as garan-
tias, que as leis e os costumes aprimorados permit-
tem á defeza— como nao seriam freqüentes nessa
epocha em que o arbítrio, o segredo e o poder pessoal
intervinham poderosamente na repressão da crimi-
nalidade ?

Muitos dos que viviam nas prisões, acorrenta-
dos, esbordoados, sugeitos a verdadeiras torturas
physicas e moraes, eram innocentes, victimas de
uma similhança, de um testemunho falso ou leviano,
de uma vingança, de um ódio, de um interesse con-

trariado.
i_' de um

d'esses infeli-
zes que vamos
tratar aqui.

A caravana
de condemna-
dos chegara,
afinal, diante
do largo por-
tão chapeado
de ferro. Mas
estava aberta
apenas uma

Í)equena 
porta

ateral, por on-
de ps guardas
fizeram entrar
os prisioneiros,
com empur-
roes brutaes.
Estavam ago-
ra em uma
vasta sala, de
tecto muito
baixo e tão es-
cura que, em-
bora fossem
apenas quatro
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horas da tarde, estavam accesas duas fumarentas Iam-
padas de azeite, junto de uma mesa, onde dous homens
se mantinham de pé, diante de grandes livros e massos

de papel. t" Era alli a portaria da prisão e os recém-chegados
iam ser submettidos ás formalidades do registro. O
escripturario, recebendo das mãos do garde-chiounnc
a lista do 'comboio" começou a fazer a chamada.
Sua voz monótona e roufenha erguia-se e a cada nome

o guarda apresentava o indivíduo ao director, dizendo:
— Presente". E a fileira se ia adiantando pouco a
pouco, com o rumor das duas vozes sublinhado pelos
passos dos galés e o tilintar das correntes.

Mas de súbito um nome fez correr por toda a
fileira um murmúrio em que havia surpreza, admira-
ção, quasi applauso.
O próprio escripturario ergueu a cabeça e endi-

reitou os óculos para fitar aquelle cujo nome acabara

de ler:
— Eugênio Francisco Vidock.
Apenas o director da prisão, de pé junto da mesa,

se manteve impassível. Todos os mais, inclusive os

soldados, que acompanhavam a caravana, de espin-
garda em punho, voltaram-se para contemplar o

homem alto, espadaudo, de olhos negros, scin-

tillantes, rosto enérgico, mas sympathico,
que se mantinha ímmovel, com expressão
serena e tranquílla, a despeito da curió-

sidade geral.
O carcereíro-mór, que estava junto

á porta interior, approximou-se com
uma exclamação de triumpho :
— Olá!: . . E's tu afinal!. . .

Bem me palpitava que havias de
voltar. Mestre ferreiro! Preste at-
tenção a este patife e redobre as
correntes com elle. Olhe que é
Vidock, um mestre em fugas.

O operário assim interpellado
adiantou-se e bateu fortemente com
um martello nos círculos de ferro
que prendiam a cintura do prísío-
neiro á corrente central e seu tor-
nozello a um obuz massiço.

— Não ha perigo — disse elle,
apoz esse exame. — Esses ferros estão
sólidos.
— Os outros também estavam —

observou o carcereíro-mór, severamente.
— Sim... é verdade — concordou

o ferreiro, com ar um pouco contrafeito.
E, contemplando Vidock com mal disfarça-
da admiração, acerescentou : — Eu até hoje
ainda não comprehendi como este canalha con-
seguiu livrar-se d'elles.
De novo, um murmúrio se ergueu de entre

os prisioneiros, denunciando a popularidade d'a-
quelle companheiro de desgraça. Os que estavam
para diante voltavam-se para vel-o; os que o seguiam
esticavam o pescoço com curiosidade.
Mas a continuação da chamada obrigou a fileira

a proseguir em seu avanço lento.
Terminado o registro, a fileira passou pelo pateo,
onde o ferreiro os desligou da corrente central, utilisada
apenas para as marchas ao ar livre, deixando-os poremligados dous a dous. Assim foram todos conduzidos
aos dormitórios onde, afinal, podiam ficar em relativa
liberdade, durante algumas horas: — isso é — até o
toque de "recolher", 

podiam dormir ou conversar á
vontade.

Nessa tarde porem, os presidiários só tinham uma
preoecupação, um assumpto: — Vidock fora mais
uma vez preso. Vidock estava alli.

Ora, não havia então, nos annaes da policia,nome mais famoso. Preso e condemnado por um roubo,
que af firmava não haver commettido, esse homem era
um perpetuo revoltado. Vigoroso, ágil, habilissimo
em disfarçar-se, fugira das galés. Preso de novo, tivera
sua pena augmentada. Com espantosa audácia fugira

de novo. . . E, havia dez annos, elle se mantinha em

guerra aberta com todas as autoridades da França;

perseguido cada vez mais ferozmente, mas incasavel em
sua anciã de liberdade. Realizara o prodígio de fugir
vinte e seis vezes, algumas em condicçòes inverosi-
méis, que só se podiam explicar por uma ousadia,
visor, anuidade. . . e sorte maravilhosas.

O que, porem, seus companheiros de agora
ingoravam é que, d'esta vez, elle não estava alli
como outr'ora. Mezes antes, cançado de v^ver cons-
tantemente caçado, como uma fera, penetrara auda-
ciosamente no gabinete do prefeito de Polícia e pro-
puzera-lhe empregar suas faculdades em servir ás
autoridades, em vez de lhes dar trabalho. Nunca se
soube ao certo o que foi dito pelos dous homens
nessa inesperada entrevista; mas o certo é que Vi-
dock conseguiu convencer o prefeito e este promet-
teu-lhe um indulto formal, se elle cumprisse sua pro-
messa de entregar á policia ao menos alguns dos cri-
minosos, que nesse tempo aterrorisavam todo o paiz.
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Immediatamente, graças Eram mascaras, mas
das que ciavam áqucl-

ao conhecimento, que tinha da tiío Pcrfei*as c horren
ralé, dos meios escusos e p*o-
cessos associativos dos malfei-
tores de Paris, Vidock, assim improvisado agente de
policia, realizou a prisão de vários larápios famosos
e perigosos salteadores. Mas essas proezas, relativa-
mente fáceis, não foram consideradas pelo prefeitosufficientes para que merecesse o indulto e foi-lhe
exigida a solução de um dos trez ou quatro casos
pohciaes, mysteriosos e graves, que então preoceu-
pavam as autoridades.

Para resolver um d'esses problemas c que, porproposta d'elle próprio, a policia fingira prendel-omais uma vez e mandára-o para o presidio de La
£orce, onde talvez pudesse surprehender alguma con-lidencia- entre os presidiários.

Mas a empreza era arriscada. O menos que lhe
poderia acontecer, caso descobrissem o verdadeiro
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papel, que estava representando alli, seria fracassar
na tentativa, que emprehendera e, como do êxito d'essa
tentativa dependia sua libertação definitiva, Vidock
cercou-se de todas as precauções. Por isso, em toda
a prisão, apenas o director sabia que elle estava ao
serviço da policia. Todos os outros funccionarios da
prisão, dos mais altos aos mais humildes, acredita-
vam que elle fora effectivamente preso e trata-
vam-o ainda mais rudemente do que os outros con-
demnados.

Isso *l'alia a Vidock soffrimentos physicos muito
consideráveis mas impedia qualquer suspeita; por
isso, logo na tarde de sua chegada a La Force, o presti-
gio de seu nome valeu-lhe não só as manifestações de
curiosidade e "respeito" de seus companheiros de dor-
mitorio como palavras mais interessantes de um d'el-
les. Esse ultimo era um corcundinha chamado Cer-
valet, que esperou ficassem as dous a sós para lhe
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Ia assembléa um aspe
cto de apavorar o ho

mem mais animoso.

fallar em uma orga- ,
nização criminosa, de que a policia ainda não lograra
descobrir a pista.— Você já ouviu fallar em Pierre La Mort ? —

perguntou-lhe Cervalet. — Eu pertenço a seu bando...
Nunca ouviu fallar nelle? Chamam-o 0 Morcego. .
E' um ente extraordinário. Tem poderes mágicos. . .
Paíavra d'honra. . . Faz cousas do outro mundo.
Por exemplo: — Anda pelos ares como um pássaro
e tem o poder de matar a distancia. . . sem arma
alguma. Não acredita?. . . Olhe. . . Fomos nós que
saqueamos a fazenda Duchêne. . . Oh !. . . E' impôs-
sivel que não tenha ouvido fallar nesse caso. . . Ma-
tamos todos os habitantes da casa. . . homens, mu-
lheres e creanças. . . Foi ha dous mezes já e a poli-
cia nada adiantou com o inquérito. . . Foi ahi que,
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na fuga, eu cahi e parti uma perna. Se não fosse 1
isso, não me teriam apanhado. Mas mesmo assim, |
não descobriram que tinha parte naquelle caso. . . jLa Mort soube intervir de modo que não desconfia- I
ram de cousa alguma. . . E não tardará que elle me |
dê fuga. j

Falia va com uma convicção, que impressionou I
Vidock e este apressou-se a transmittir essas informa- |
ções ao Sr. Henry, chefe da policia de segurança. |Seu meio de communicação era muito simples. Quasi !
diariamente, infringia a disciplina em qualquer deta- |
lhe e era, por isso, levado ao gabinete do director. Este jrecebia-o absolutamente a sós; isso é, apenas o tinha I
em seu gabinete, fazia entrar para elle, por outra porta, |
a boa Francine, a linda e dedicada esposa de Vidock, ?
que, para ajudal-o a reconquistar a liberdade, aprendera l
também a se disfarçar e não media sacrifícios. |

Nesse mesmo dia, quando chegou á repartição |
da Policia levando as informações, que
Vidock colhera sobre o bando de Pierre La
Mort e a segurança de que era elle, quem,

havia já um anno, enchia a França
de terror, pelo caracter mysterioso e

cruel de seus attentados, Francine
encontrou o Sr. Henry, chefe do
serviço de Segurança, em conferen-
cia com o prefeito, o barão Pas-
quier.

Ao saber de sua presença, o Sr;
Henry mandou-a entrar immedia-
tamente e, visivelmente emociona-
do, disse-lhe :

E' preciso que seu marido
saia da prisão immediatamente.
Temos um caso novo, que exige
seu auxilio.

E nervoso, exaltado, contou-lhe:
"A duqueza de La Corcière,

viuva de um rico e famoso general,
senhora famosa por sua belleza. . .
ha vinte ou vinte e cinco annos, foi,
naquella manhã, encontrada morta,
no parque de sua sumptuosa re-
sidencia. Não havia em seu corpo
ferimento algum e a infeliz tinha
vestida apenas uma camisa de dor-
mir, embora a noite tivesse sido
muito fria. Mas não eram somente
essas circumstancias, que concor-
riam para dar caracter fantástico
ao caso. A condessa estava descal-
ça e seus pés, absolutamente lim-
pos, não apresentavam o menor

vestígio da terra ou pó do jardim.
O corpo jazia no meio de um cir-

culo formado por cinzas, que pareciam
de hervas queimadas e, em torno

d'esse circulo de cinzas, parallelo a elle,
havia outro, formado por pegadas. . .

sim, marcas de dous pés, um humano,
outro de um animal desconhecido, uma

pata, que parecia de cabra, mas com tama-
nho desproporcional, enorme. . .

"Para cumulo, quando a policia chegou ao
local, já os vários criados da casa e ate visi-

nhos tinham visto esses singulares detalhes; de
modo que não houve meio de impedir que elles se
divulgassem, espalhando pela cidade uma insopitavel
onda de terror." _

O Sr. Pasquier, homem supersticioso e pouco cul-
to, era o primeiro a tremer, prestes a acreditar em
uma manifestação diabólica. . . acto de demônios, que
tinham tirado a duqueza de seu leito, para deixal-a
cahir no parque, depois de lhe terem roubado a alma.
Mas o Sr. Henry, homem positivo e sceptico, exclamou:

— Homem ou demônio, vou lançar Vidock em
sua pista. Ouça, Francine. Volte a La Force e diga-
lhe que ahi está a opportunidade, que elle tanto dese-
java. Se desvendar esse mysterio, terá o indulto,
que lhe prometti.
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— Ora, Vitiock... — murmurou o barão com
desdém.— Um galé, um ladrão. . .
— Pelo menos é um homem, que não tem medo

de cousa alguma e já tem dado d'isso suíficientes
provas. Repito-lhe, Francine. Pode dizer a Vidock
que eu lhe confio este caso. Se o desvendar, ficará
indultado.
Ainda nessa noite, o director da prisão, simulando

uma ronda, entregou a Vidock a nota escripta por
Francine, transmittindo a communiçação do Sr. Henry.
Vidock reflectiu durante toda a noite e, na manhã se-
guinte, recusou levantar-se á hora regulamentar para
que o levassem de novo ao gabinete do director. Este,

* depois de ouvil-o, simulou grande cólera e ordenou em
altas vozes que o conduzissem, para seu castigo, ao
"calabouço de Vincennes"; isto é — a uma prisão, que
não existia. Levaram-o de facto, carregado de correntes
á fortaleza de Vincennes, mas ahi já tudo estava
preparado e, uma hora depois, Vidock sahia irreco-
nhecivel, sob o correcto uniforme de policial.

Durante uma semana, sob vários disfarces, per-
correu as tabernas e bairros suspeitos de Paris, acom-
panhado por seu '"tenente" Coco-Lacour, um ra-
paz, que fora, como elle, galé e, tendo se lhe affei-
coado, apaixonára-se pela profissão de policial e eraf
agora, seu melhor auxiliar. Mas nada tendo logrado
descobrir, Vidock resolveu voltar á prisão.
Isso se fez da maneira mais simples d'este mundo.

Um bello dia, o director de La Force declarou que jul-
gava bastante o castigo imposto a Vidock no ''cala-

bouço de Vincennes" e determinou que o mandassem
buscar. Lá foi a carriola e voltou trazendo o falso
preso, que se fingia acabrunhado e arrependido.
Reintegrado na fileira e no dormitório, cercado
pela commiseraçao de seus companheiros, Vidock
esperou a noite para 

"conversar" com Cervalet. Si-
mulando grande indignação e ódio contra o director,
declarou-lhe que estava resolvido a fugir de novo,
para se vingar d'elle. E acerescentou :
— Meu bando está desorganisado, quasi todos os

10 meus companheiros foram presos. . . Só me restam
dous, que são hespanhoes e querem voltar para sua
terra. Por muito favor vão me auxiliar nesta fuga.
Ora, em nosso officio, homem sósinho é homem
perdido. . . Se tu me promettes dar-me entrada no
bando a que pertences, faço-te fugir commigo 1
— Mas tens mesmo meios para fugir outra vez ?

— exclamou o outro com os olhos luzentes de espe-
rança.
Vidock moveu afirmativamente a cabeça.
— E podes levar-me também ?

— Preciso mesmo de um companheiro para reali-
zar meus planos. Escolhi-te, por causa do que me
disseste sobre o tal Pierre La Mort. Com um chefe
assim é que eu tinha vontade de "trabalhar".
Dava á voz uma expressão de grande enthusiasmo

mas, apezar d'isso a physionomia de Cervalet tornou-
se 

sombria e toda a confiança desappareceu de seu
olhar. Guardou silencio por algum instante, depois
teve uma risadinha de máu agouro e disse :

Hum. . . Você pensa que é muito fácil entrar= para o bando de La Mort ou sêr-lhe apresentado ?
J JNao; meu velho. . . Isso não se faz assim, do pé para
j 

a mão. Elle exige provas, provas serias... escolhe= muito 
^seu pessoal e mantém sobre elle uma disci-

1 plina de ferro... A' menor deslealdade, elimina-o...
j E, com elle, não ha quem escape de uma condem-= nação. Ja te disse... Pierre La Mort dispõe de
J poderes sobrenaturaes. Por isso é que a policia, por
j mais que investigue, nunca sequer desconfiará des sua existência.

— Pois eu nao o temo — disse resolutamente Vi-
dock 

— mesmo por que o que desejo é apenas entrarpara seu bando, afim de realizar grandes cousas. Comos demônios] Se elle é Pierre La Mort, eu sou Vidock.
| Juntos poderemos fazer maravilhas.

!• Cervalet <*eu <*e hombros com ar quasi escanda-hsado, tão ousado lhe parecia pretender alguém com-
parar-se a seu "chefe"; mas acabou por concordar em
fugirem juntos, sem comtudo tomar o compromiisso
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da apresentação pedida por Vidock. E este julgou
de bom aviso não insistir no momento.

Limitou-se a mostrar ao companheiro uma lima
minúscula, que tirou de uma dobra da camisa.

Como conseguiste arranjar isso? — pcrgtin-
tou Cervalet, estupefacto.

Minha mulher é muito bonita —disse Vidock,
como um marido fatuo. — Isso ajudou-a a se appro-
ximar da carriola, a despeito dos guardas, que ainda
lhe deram "dous dedos de prosa".

Juntamente com a lima trouxera urrr pequeno
vidro de azeite e, durante toda a noite, com uma
paciência de Pelle Vermelha, limou sua corrente e a
de Cervalet.

Pela manhã, o carcereiro-mór, agora prevenido
pelo director, vistoriou essas correntes com o neces-
sario descuido e Vidock murmurou ao ouvido do
companheiro :

Esta noite limarei o resto.
Pouco depois, partindo seu não, encontrou nelle

um bilhete, que ia obrigal-o a cumprir sua promessa,
precipitando sua fuga. O bilhete era do chefe da
policia de segurança e dizia o seguinte :"E' 

preciso que saia immediatamente da prisão.
O conde Mancini foi assassinado em condicções iden-
ticas ás da duqueza de Corcière. Paris está sob uma
onda de terror indiscriptivel."

O coração de Vidock palpitou fortemente. . . A
policia não tinha a menor ideia sobre esses crimes
rodeados de tão apavorantes circumstancias e elle.
somente elle, estava certo de ter na mão a ponta
d'essa tetrica meada... Portanto, d'esta vez, nao
havia duvida. Seu indulto estava garantido. Tudo
se resumia em chegar a Pierre La Mort. E para
lhe facilitar esse passo supremo, alli estava Cervalet,
que, por bem ou por mal, havia de guial-o até o
antro d'esse temeroso bandido.

Com essa esperança no coração, não perdeu um
minuto. Tão bem limou que, duas horas depois, seus
pés estavam livres. Fez o mesmo no aro de ferro pas-sado no tornozello de Cervalet e, seguido por elle,
dirigiu-se para o pateo. A sentinella 

"da 
entrada do

dormitório era o próprio carcereiro-mór e fingia dor-
mir. A sentinella do muro fora chamada a um recanto
pelo director, a pretexto de lhe dar ordens especiaes.
Os dous fugitivos alcançaram o muro em um angulo

O escuro. Vidock palpou as pedras massiças. Encontrou
logo uma corda, que pendia mollemente. Agarrou-se
a ella e subiu. Uma vez no alto, ajudou Cervalet a
içarse também. Descer do outro lado foi mais fácil;
e, uma vez no solo, numa rua transversal, sombria e
deserta encontraram uma trouxa, que Vidock disse
ter sido ahi deixada por sua mulher. Continha roupas,
que os dous vestiram rapidamente, abandonando alli
seus uniformes de galés.

E afastaram-se rapidamente. Chegando a certadistancia, como Vidock lhe perguntasse: "Para ondevamos?" Cervalet, depois de 
^hesitar 

um instante,
decidiu-se:

Bem. Vou lcval-o ao pai Tiquetonc. Elle temuma taberna secreta, onde poderá escor.del-o. Não
posso fazer mais emquanto não fallar ao chefe.

Certo de que Francine os espreitava pelos arredo-res, prompta para seguií-os, Vidock foi com elle atéa rua des Bateiiers, onde Cervalet o fez entrar emum bar de ínfima ordem, pequeno e escuro, ondeos treguezes se sentavam em caixotes e bebiam emcima de toneis. Havia alli apenas um homem e umamulher, que pareciam cochilar. A uma palavra deCervalet, o pai Tiquetone abriu um alçapão, muitobem disfarçado no soalho. Desceram uma escadinhavacillante e foram dar em uma sala longa e estreita
que parecia não ter porta alguma.

Havia alli outros caixotes, outros tonneis e ai-
gumas esteiras.

Fique aqui e espere— disse Cervalet. — Mas
previna-se com paciência. Não é fácil encontrar ocnele e nao se falia com elle senão quando elle o per-mitte. "

., ~7 Mas eu não posso esperar aqui — protestouVidock. — Lstou sem vintém e, assim, um homem
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não se pode mexer. Tenho que ir buscar dinheiro.
Onde? — perguntou Cervalet.

Vidock contou-lhe que, antes de ser preso, dei-
xára, occulta em um logar, que so elle conhecia, no
bosque de Boulogne, certa quantia em moedas de
ouro e prata. E propoz :

Queres ir commigo? Se lambem estás preci-

de Vidock, do qual, instinctivamente, desconfiava.
Por fim resolveu deixal-o ir. . . Quem sabe?. . .

Talvez tivesse sido imprudente, trazendo-o até
alli. . . Emfim ... O chefe decidiria .

¦* 
*

Sahindo da immunda taverna, Vidock passou
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Os criados da casa affirmavam ter visto o corpo do conde num circulo de chammas e, diante d'elle, no cimo de uma arvore, um
(morcego gigantesco.

sando, eu te darei alguma cousa. . .
Cervalet reflectia. A tentação de ir com Vidock

afim de verificar o que havia de certo em suas palavras
e, principalmente, afim de dividir esse inesperado
"bolo", era grande. Mas, por outro lado, tinha pressa
de se apresentar ao chefe e lhe communicar o desejo

pelo pai Tiquetone e ia chegar á porta quando o velho
lhe perguntou :

Não pretende voltar?
Naturalmente. Voltarei dentro de poucas

horas.
Entào — continuou o pai Tiquetone — como

11
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é possível que eu nao esteja aqui, no momento. . .
Cervalet deu-lhe a palavra de "passe" ?

Não.
Morcego.
Como?
Diga arquem encontrar nesta sala qualquer

cousa em que entre a palavra motceno. Sem isso, nao o
deixam entrar no subterrâneo e ate pode lhe aconte-
cer alguma cousa.

Evidentemente, o velho taberneiro acreditava
que elle fazia parte do bando. Vidock abençoou essa
ingenuidade e sahiu para a rua. Na primeira esquina,
viu uma velha mendiga, sentada no vão de uma porta.

Era Francine, infatigavel e dedicada.
Fingindo nao vel-a, o policial fez rodeios por varias

ruas afim de verificar se nao estava sendo seguido;
depois correu á rua de Jerusalém, onde estava instai-
lada a Prefeitura de Policia. Uma hora depois, vestido
com seu uniforme de inspector e absolutamente irreco-
nhecivel, ouvia seus auxiliares.

Então ? Que descobriram ?
Nada — disse Coco-Latour. — O mysterio é

de allucinar. Não ha no corpo do conde Mancini
ferimento algum. Elle foi encontrado, como a du-
queza, no parque de seu palácio, no meio de um circulcf
de cinzas e outro de pegadas, as taes pegadas inexpli-
caveis. . . um pé de homem, um pé de animal. E d'esta
vez o caracter fantástico do caso accentuou-se, porque
dous creados, tendo despertado por accaso e entrevisto
o reflexo de um vago clarão na vidraça de seu quarto,
approximaram-se da janella e viram um morcego
enorme esvoaçando no cimo de uma arvore. . .

Um morcego — repetiu Vidock, com um sor-
riso indefinivel.

Mas estava muito pallido. Aquelle indicio vinha
lhe demonstrar que estava na pista do autor dos cri-
mes, que tanto impressionavam Paris; porem esse
criminoso parecia-lhe um adversário terrível.Sim. . . — continuou Coco-Latour. — Um mor-
cego do tamanho de um homem, dizem esses creados.
E o peior é que não o disseram somente a nós e a
lenda d'esse morcego infernal está augmentando o
pavor publico. . .

Bobagens! — replicou Vidock.— Exactamente
esse excesso de fantasmagoria começa a tornar o caso
mais claro a meus olhos. Não roubaram cousa ai-
guina da casa? Isso é mais singular do que o morcego.

E, tendo mandado um policial dos mais hábeis
render Francine no serviço de vigilância á taberna
do pai Tiquetone, dirigiu-se com seus auxiliares parao palácio do conde Mancini.

Começou por examinar, de joelhos, attentamente,
as pegadas deixadas em torno do circulo de cinzas,
dentro do qual o conde fora achado morto. Simnão havia duvida. . . Eram pegadas de um animal. . .de uma cabra. . . mas tendo quasi um palmo de com-
pnmento. Depois examinou as cinzas. Tinham um
perfume vago mas assaz perceptível; um perfume, quenao conseguiu identificar. Era-lhe completamente
desconhecido. Em seguida examinou o tronco da ar-
yore; subiu por ella. . . Quando saltou para o solotinha o olhar brilhante de um homem, que verificou
quanto eram justas suas hypotheses.

O tal morcego anda vestido — disse elle emvoz baixa a Coco-Lacour, mostrando-lhe disfarçada-mente um farrapo de seda preta, que encontrara
preso a um espinho. E diga-me: Vocês ainda não
pensaram em indagar se ha ou houve relações entreo conde Mancini e a duqueza de Ia Corcière ? Se nãoroubaram cousa alguma nem a um nem a outro, ao causa do crime deve ser alguma intriga de amor ouinteresse .

O mordomo do conde, ainda muito emocionado,esperava suas ordens, de pé, á porta do palaceteAcompanhado por elle, Vidock deu uma busca mi-nuciosa na residência, examinou attentamente os
papeis do hdalgo e sahiu repetindo :Têm razão. Nada foi roubado e não encontreivestígio algum.

Mas apenas chegou a rua, disse a seu tenentecom uma risadmha nervosa :

E' um morcego muito curioso este. Alem de =
vestir-se, sabe escrever.

E mostrou a Coco-Lacour um pedaço de papel
onde estavam escriptas, con: tinta vermelha, as seguih-
tes palavras:"Tem dous dias para proclamar a verdade. Senão,
morrerá lambem .''

Encontrara esse papel dentro de um vaso, no
quarto de dormir do conde Mancini. Levou-o ao Sr.
Henry e communicou-lhe suas suspeitas, pedindo-lhe
o auxilio do archivista da policia. Seu prestntimento
não o enganara. O nome de Mme. de La Corcière não
era extranho ao archivista, que, rebuscando em seus ar-
marios, acabou por encontrar trez relatórios diversos
me que esse nome apparecia. O primeiro referia-se ao
duello do conde Mancini com o duque de La Corcière;
duello, que fora seguido pelo divorcio do duque, ob-
tendo este a guarda de seu filho único, que tinha
então apenas um anno de edade

O segundo relatório tratava da morte súbita e
suspeita do duque, oceorrida mezes depois. Houvera
inquérito; mas nada apurara e a morte fora attribuida
a um accidente. O terceiro referia-se á denuncia de
uma criada, que fora ama do filho do duque e
affirmava que, apoz a morte do fidalgo, a criança
fora substituída por outra. D'essa vez, naturalmente
devido a altas influencias, não houvera inquérito.
A queixa fora attribuida a despeito da ama, por ter
sido despedida

Vidock trepidava de anciedade, certo de se achai'
próximo da solução. Que ligação tinha o Morcego, ou
melhor — Pierre La Mort — com essa mysteriosa
intriga entre a duqueza de Ia Corcière e o conde
Mancini? Certamente não tardaria a sabeí-o. O es-
sencial era deitar mão ao criminoso e seu bando.

Recolhendo-se ao que chamava seu " 
guarda

roupa", sahiu de lá, meia hora depois, com as vestes e
o aspecto de um camponez normando recém-chegado
a Paris. Foi assim que se dirigiu á taberna do pai Ti-
quetone e, entrando, sacudiu-se como quem está sob
grande tensão nervosa, murmurando :

Cruzes! Um morcego, esvoaçando, bateu-me
em cheio no rosto.

Um homem baixo e gordo, que estava no logar
do velho, observou :

Oh! rapaz.. . Você tem medo d'esse bicho?Só tenho medo de não encontrar Cervalet —
replicou Vidock em voz baixa.

O homem gordo lançou um olhar cauteloso paraa porta e abriu o alçapão.
Cervalet estava oceulto atraz de uma pipa, mas

reconheceu immediatamente seu companheiro de fuga
e apresentou-se :

Bravo, camarada! Aproveitaste bem o tempo.
E o dinheiro. Para quem está sem bando organisado,
arranjou disfarce muito depressa.Minha mulher é um anjo — explicou Vidock.E o dinheiro ? Achaste-o ?

Por única resposta, o policial metteu a mão num
bolso e tirou d'elle um punhado de moedas de prata.Aqui tens tua parte. E que ha de novo?

Estive fora durante todo o dia. Fallei como chefe; elle concorda em fallar comtigo. Mas, parair a sua presença, tens que te deixar vendar osolhos. f
Vidock hesitou. Lia nos olhos do outro trahiçãoou desconfiança ; mas, corajoso como sempre, sub-metteu-se á exigência. Cervalet amarrou fortementeum grande lenço em torno de sua cabeça e, segu-rando-lhe a mão. fel-o sahir da sala por uma portatao estreita que o policial sentiu os humbraes emseus dous hombros.
Depois, foi conduzido ás cegas por corredores

que pareciam intermináveis. Mas, prestando bemattençao ao rumo, Vidock teve a impressão de quevoltava, de instante a instante, sobre o caminho
;a percorrido e portanto, não se afastava muito dasala de onde sahira .

Por fim, de súbito, sem o menor aviso, Cer-valet deteve-se, arrancou o lenço de seus olhos eVidock se encontrou diante de um espectaculo

. 
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capaz de enlouquecer o homem mais forte de
animo.

Estava em face de uma longa mesa, em torno
da qual mantinham-se, sentados e immoveis, entes
de corpo humano mas com cabeças apocalypticas,
monstruosas.

O policial não poude conter um frêmito de hor-
ror, mas teve força bastante para se dominar e,
observando mais attentamente, não tardou a verifi-
car que aquellas cabeças horripilantes eram masca-
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?™Sflffl»!** Vidock tirou do cinto uma
p«stola, visou attentamente e atirou.

ras — muito bem feitas, primorosas em sua reali-
zação do horrendo, mas simples mascaras.

Um d'aq-u3lles homens começou a fallar e, de
novo um arrepio de pavor lhe percorreu os hom-
bros. O que lhe dirigia a palavra, agitando os braços
envoltos em roupagens, que davam a impressão de
azas de morcego — esse homem, que era o de as-
pecto mais repulsivo e medonho, senão o mais
monstruoso — não estava mascarado. .

Aquelle aspecto pavoroso, repugnante, fantas-

tico, era o de seu próprio rosto.
E as palavras d'esse homem não concorriam

para tranquillisal-o. Com os olhos de uma fixidez
intolerável, movendo vagarosamente a bocea sem
lábios, esse homem dizia :

— Que queres de mim? Por que tanto insis-
tiste em connecer-me ? Não acredito nessas voca-
ções impetuosas nem em sympathias insopitaveis. . .
Mandei que te trouxessem aqui, porque tüa insis-
tencia em procurar-me começava a me parecer sus-

peita. Esta sa-
t i s f e i t a tua
vontade. Co-
nheces-me. . .
Mas agora vais
saber quanto
custa conhe-
cer-me.

) No mesmo
instante, Vi-
d o c k sentiu
duas mãos se-
gurarem forte-
mente seus tor-
nozellos. Foi
atirado ao chão
e amarrado.

Ouviu ainda
o morcego di-
zer :

— Leio trahi-
ç ã o em seu
pensamen t o.
Recolham-o á
cella dos con-
demnados. Vou
reflectir. . . De-
pois, talvez o
sugeite a uma
prova suprema.

Dous dos mascara-
dos approximaram-se e
ajudaram Cervalet a
leval-o para um quar-
to, com as paredes
chapeadas de ferro e
situado junto ao salão
do chefe. Atiraram-o
ahi como um fardo e
retiraram-se, batendo a
porta gradeada.

Vidock, guardando
ainda nos olhos a vi-

são d'aquelle ente inve-
rosimil, espantoso, teve um

momento de atroz desanimo
e arrependeu-se amargamente

de sua ousadia. Teria La Mort
descoberto suas relações com a poli-

cia ? Em tal caso, não poderia esperar mi-
sericordia. Mas, se nao o tinham massacrado

immediatamente, isso parecia indicar que. . . Mas
quem sabe ?. . . Talvez o estivessem reservando
para algum supplicio impiedoso. . .

Com taes pensamentos, o policial chegou a
ficar, por instantes, semi-inconsciente. Mas sua
energia natural reagiu e elle deliberou ficar de olhos
e ouvido alertos...

Se tinha de morrer. . . paciência. . . Seu dever
era descobrir o mais possível sobre o Morcego e
seu bando.

Pelas grades da porta filtrava alguma luz, mas
não se ouvia o menor rumor. Teria o bando se reti-
rado ? Teria deixado alguém de sentinella ? Cervalet
amarrára-lhe as pernas com habilidade tão infer-
naí que, embora com os braços livres, não se poderia
libertar sósinho ; mas, se o quizesse, poderia arras-
tar-se até a porta, pôr-se de pé, lançar um olhar
pelas grades. Por prudência, não o fez. Manteve-
se deitado, immovel, durante trez ou quatro horas
de angustiosa espera.

í i-
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Por fim, ouviu passos. A porta se abriu e o pai
Tiquetone entrou, trazendo um pão e uma caneca de
vinho, que collocou, sem uma palavra, ao alcance de
suas mãos. Depois, retirou-se, fechou a porta e mais
duas horas se passaram naquelle silencio mortal.
Vidock começava a desesperar. Contando com um
entendimento com Pierre La Mort, dissera a seus
auxiliares que mantivessem aquella casa sob vigi-
lancia, mas só tentassem penetrar nella se, até o
dia-seguinte, á tarde, não o vissem apparecer. Te-
ria que esperar todo esse tempo, assim, preso, sem
saber o que se estava passando ?

Alem de tudo, o somno começava a dominal-o
e precisava de fazer um esforço sobrehumano para
não ceder a elle.

De súbito, ouviu rumor de vozes na sala ao
lado. Não distinguia bem as palavras, mas percebeu
que se tratava de pessoas, que chegavam. Ouviu
distinetamente uma voz, que perguntou; 

"O chefe
ainda não voltou?" Não ouviu a resposta. Outra
voz indagou : "Foi Tiquetone quem te deixou aqui
em seu logar? "

Em seguida houve o ruido bem característico de
copos e a porta de sua prisão se abriu.

Na meia luz, um vulto se approximou e Vidocl_t
distinguiu com surpreza a silhueta de uma mulher.

Collocando junto d'elle um novo pão e uma nova
caneca de vinho, essa mulher ciciou :

Podes comer; mas, por Deusl... não bebas.
Céus 1 Era a voz de Francine.
A corajosa creatura acerescentou :

Tem coragem por mais alguns minutos, meu
amor. Em breve estarás livre.

A emoção do policial foi tamanha, que precisou
de reunir toda sua energia para não desatar em solu-
ços. Beijou com fervor as mãos de sua esposa e avi-
damente começou a comer, cousa que não se atrevera
a fazer, desde que fora alli mettido.

A voz adorada continuou:
Só estão aqui, neste momento, alguns membros

do bando, que chegaram agora da província e nem
sabem de tua presença aqui. Os outros partiram com
o chefe e ainda não voltaram. Como a policia não quer
agir antes do anoitecer, eu estou fazendo tudo com
Coco-Lacour. Aprisionamos Cervalet e o taberneiro.
Quanto aos outros, d'aqui a pouco não nos incommo-
darão mais. O essencial é que partamos antes do chefe
voltar.

Assim fallando, Francine retirava uma faca de
entre os farrapos, que a vestiam e cortava a corda.

No primeiro momento, Vidock julgou paralytícasas pernas ankylosadas pela longa immobilidade. Mas
esfregou-as vigorosamente e acabou por conseguir
ficar em pé.Tem paciência— repetiu Francine.— Puz um
narcótico no vinho. Elles não tardarão a adormecer.—- Então posso contar com minha liberdade ga-rantida — disse Vidock, tremulo de alegria. — Foiesse monstro quem matou a duqueza e o conde Man-cini. Tenho cTisso provas indiscutíveis.

Não tiveram que esperar muito. Francine, naanciedade de libertar seu amado, puzera uma tãoviolenta dose de narcótico no vinho que, em menosde meia hora, todos adormeceram.
Os dous sahiram, então, cautelosamente. Umavez na rua, Vidock interrogou os policiaes, que cerca-vam disfarçadamente a casa e por elles soube queLa Mort e seu bando tinham ido para Versailles, paraa casa do conde Mancini.
A vista d'essa informação, mandou que Francinetosse sosmha para sua residência.Bem desejaria acompanhar-te — disse elle —

Mas tu sabes o que representa para nós a capturad esses miseráveis.
Arranjou dous cavallos da policia, fardou-se e

partiu a galope para Versailles, acompanhado apenas
por Coco-Lacour.

Eram 11 horas da noite, quando ahi chegou O
palacete do conde Mancini e o vasto parque, que orodeava, estavam ímmersos em escuridão, como, deresto, todas as ruas circumdantes.

De accordo com as ordens.. do Sr. Hcnry. va-
rios policiaes cercavam a propriedade, mantendo-se
porem a certa distancia, emquanto esperavam Vi-
dock. Este ordenou a Coco-Lacour que saltasse o
muro e reconhecesse o parque, emquanto elle dava
suas instrucções aos auxiliares subalternos.

Mal porem começava a distribuir suas ordens,
viu um vulto cahir do muro e levar as mãos á ca-
beca, num gesto de intenso pavor. Era Coco-Lacour,
que, com grande esforço, conseguiu balbuciar :

Que horror !. . . Se não é o demônio. . . pare-
ce. . . muito. . . Santo Deus !. . . Nunca tive ante os
olhos uma visão tão allucinante. . .

Vidock não esperou outros esclarecimentos.
Qual demônio ! — atalhou elle com voz ris-

pida. — E' um homem como qualquer de nós. Já o
vi de perto, já lhe fallei. Vamos. Deixa-te de boba-
gens e segue-me. Quanto a vocês, mantenham o cerco
attento e, desde que ouçam um tiro, invadam o par-
que e atirem sem hesitação sobre todo aquelle que
pretender fugir.

E, immediatamente, num salto ágil, galgou o
muro. Uma vez dentro do parque, teve sua atten-
ção attrahída por um vago fulgor, que parecia
vir do rond-point, que ficava diante da fachada do
edifício. Adiantou-se cautelosamente por entre as
arvores e viu afinal o espectaculo, que tanto aterro-
risára seu amigo.

Um corpo cahido, no meio de um circulo de cham-
mas e, em torno, dansando com grandes gestos thea-
traes, um morcego enorme. . . ou antes um homem
vestido de modo a parecer um morcego.

Vidock não hesitou um instante. Tirou do cinto
uma pistola, visou attentamente e atirou.

Pierre La Mort deu um ultimo salto e cahiu.
No mesmo instante ouvíram-se em torno grandes

gritos. Vários vultos sahiram de entre as arvores e
precipitaram-se para o rond-point, onde as chammas
do circulo mysterioso se extínguiam rapidamente.
Mas os policiaes também se precipitavam, alertados
pelo tiro e travaram-se, aqui e alli, renhidas lutas.

Entretanto, Vidock e Coco-Lacour, agora mais
tranquíllisado, approximavam-se do circulo, afim
de soecorrer o vulto cahido. Mas quando iam trans-
por esse circulo, o policial recuou e deteve seu amigo
com um gesto.

ft — Cuidado. . . Veneno. . .
Não poude dizer mais, tal a tonteira, a angustia

que o invadia. Afastou-se um pouco mais e encostou-se
a uma arvore, cambaleante, respirando com diffi-
culdade. Felizmente recuara a tempo e a tonteira
quasi irresistível, que o acommettera, não tardou a
desapparecer.

Mas foi preciso esperar que as chammas se extin-
guissem de todo e suas emanações deletérias se dissol-
vessem no ar para recolher os dous corpos já sem vida.
Viu-se então que a ultima victíma de Pierre La Mort
era o jovem duque de Ia Corcière.

* *

O exame feito pelas summidades médicas no corpo
de Pierre La Mort deixou demonstrado que o mise-ravel fora, ainda creança, objecto de múltiplas e tor-turantes operações cirúrgica!, feitas com o propósitode transformal-o num monstro. Seu rosto fora des-carnado, tivera músculos extrahidos ou cortados demodo a adquirir uma immobilidade apavorante; umde seus pes fora submettido á ablação de ossos e outrasdeformações, de modo a tomar a forma da pata de umanimal Alem d'isso o desenvolvimento singular dealguns de seus músculos revelavam que elle devia serum acrobata prodigioso, de certo em virtude de trai-nings rigorosíssimos.

O mais trágico porem foi o que a confissão de umcúmplice aprisionado revelou.
Pierre La Mort era o verdadeiro filho do duque

Víf C?rClere', captado e substituído por seu irmão,o tilho do conde Mancini. Por oceasião da morte deseu pai, tora entregue a um bando de ciganos, que olevou para a índia. Ahi vivera vinte annos. Como
•ii——H.
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voltara á França e como descobrira sua origem ? Isso
não foi possível averiguar. O certo é que, forçado a
viver occulto por causa de seu aspecto horrendo, orga-
nisára um bando de malfeitores, que chefiava com
poderes absolutos, mercê do terror que inspirava e
do segredo da herva mortifera que trouxera da índia.

Com o olor d'essa herva adormecia ou matava
aquelles, que escolhia para victimas.

Exigira da duqueza e do conde a restituição de
seus títulos e seus bens; como não fosse obedecido,
matára-c#e, por ultimo, assassinara também seu irmão.

Quando, apoz todas as providencias, já alta ma-
drugada, Vidock voltou, radiante a seu lar, teve uma
atroz surpreza.
Francine jazia
ante a porta, com
um punhal era-
vado no coração.
Sobre seu peito,
estava um pedaço
de papel com as
seguintes pala-
vras: "O morcego
morreu mas dei-
xou amigos, que
sabem vingal-o."

A desolação
de Vidock foi in-
descriptivel e a
seu furor, nessa
madrugada sinís-
tra, deve-se attrí-
buir a energia
implacável com
que, durante toda
sua longa existen-
cia, se dedicou a
perseguir os mal-
feitores.

T r a b alhou
como policial du-
rante mais de
quarenta annos,
pois, a despeito
das muitas ten-
tativas feitas con-
tra sua vida, só
falleceu quando
já contava oiten-
ta annos.

E morreu po-
bre, porque, co-
mo para confir-
mar a assevera-
ção, que sempre
fizera, de que sua
primeira condem-
nação fora calum-
niosa e injusta,
esse homem, mes-
mo depois de ter
em suas mãos po-
deres quasi dieta-
toriaes como che-
fe de policia de
segurança, man-
teve sempre seus
escrúpulos, em
questões de di-
nheiro, com tal zelo que recusou systhematicamente
quaesquer gratificações, limitando-se a receber os
vencimentos indispensáveis a sua manutenção.

EVisso é prova uma carta, que ainda existe nos
archivos da policia de Paris, carta em que Vidock lem-
bra ao ministro da Justiça que prendeu, durante sua
carreira, quinze mil ladrões e assassinos; foi ferido
gravemente onze vezes e agora, velho de mais para
trabalhar — com 79 annos de edade — não dispunha
de recursos para viver. O ministro mandou dar-lhe
uma pensão de 1 .500 francos por anno.

ASHTON WOLF.

O MELHOR COFRE

Já o conhecíamos, porem a ultima sessão da
Academia de Medicina de Paris nos informa, sobre
sua segurança, tanta cousa, que não hesitamos em
lhe dar uma publicidade, que se impõe.

E' em nós mesmos que guardamos nosso melhor
cofre. O Dr. Guidez declarou, diante de seus con-
frades, haver extrahido da trachéa de um menino
de vinte e um mezes um parafuso, cjue ahi se enQon-
trava havia sete mezes e dos bronchios de um menino
de trez annos um dedal de ferro lá escondido havia
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„. FANTASMAS — Allegoria de Bujados.

trez mezes. Quando se é creança...... engolem-se
cousas sem valor. Mas em um adulto '(cincoenta e
seis annos ) o mesmo medico extrahiu dos bronchios
uma moeda de cincoenta centimos, de prata.

Nos centenários, provavelmente devem-se encon-
trar libras esterlinas.

Quasi todos os ursos têm a planta dos pes sem j
pello algum, menos o polar, que tem abundante pello. j
Se nao possuíssem essa superfície pelluda, nao po- \
deriam caminhar pelo gelo, sem escorregar. j
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Distribuidores aperfeiçoados
As estações mais importantes do Metropolitano

de Londres são providas, actualmente, de distribuidores
automáticos de passagens de todas as classes. Puzeram
agora á disposição do publico apparelhos aperfeiçoa-
dos, que recebem a moeda e verificam mecanicamen-
te seu valor.

Essa verificação não comporta menos de nove ope-
rações: um recipiente mede as dimensões da moeda,
um imam retém a
que contiver ferro, r_T^.-„-v^;._...,..: ,. o
uma alavanca res-
titue a que não at-
tinge ou ultrapas-
sa o valor legal,
duas pinças detêm
a moeda perfura-
da, etc. Mal gra-
do esse mecanismo
complicado, trez
segundos são bas-
tantes para a veri-
ficação e a distri-
buição.

Cada ma china
contem um rolo de
dous mil tickets; e
a pequenina moeda
introduzida pelos
viajantes se cias-
sifica automática-
mente por pilhas
de moedas do mes-
mo valor. Final-
mente, quanjdo
uma moeda falsa
é recusada pelo ap-
parelho, cahe em
uma pequenina
cellula envidraça-
da, que permitte
aos empregados
effectuarem a pri-
são immediata do
viajante pouco es-
crupuloso.

A companhia do
metropolitano de
Londres* não re-
cuou diante do
custo elevado d'es-
ses distribuidores,
embora sejam ne-
cessarios muitos
d'elles para cada
estação, porque
o preço das passa-
gens varia segun-
do cada percurso.

terrancos dc Aurignac, na França. Os caracteres p/n/-
sicos são idênticas. Segundo esse sábio, nao procede
a theoria da origem t mongolica dos Índios ameri-
canos.

Depois de trinta annos de observação o Dr.
Moulton, ex-professor de Astronomia da Universi-
dade de Chicago, declarou agora o seguinte:

"A sciencia está pondo cm acção forças, que re-
volucionafão com-
pletamente as re-
lações econômicas,
sociacs e políticas
dos seres huma-
nos. O cérebro hu-
mano evoluirá de
tal forma que se
converterá em ou-
tro orça o muito
mais útil e effícien-
te do que hoje é;
dentro de um mi-
lhão de annos o
homem terá uma
força de raciocí-
nio, uma imagina-
ção creadora e uma
apreciação esthcti-
ca, de que não po-
demos lazer idéia
cm nosos dias.
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Entre os sports
favoritos e mais
arriscados actual-
mente, salienta-se
o da canoa auto-
movei.

No lago de Burv
Farm, em Rick-
mánsworth, nos
Estados Unidos,
realizou-se uma
grande prova na
qual participaram
quatro mulheres.

Nada detém,
é claro, a mulher
sportiva; nem mes-
mo o banho, de
impressão indefe-
ctivel para o pilo-
to, nessa classe dc
regatas.

Os "linguados"
são peixes planos,
que nadam de cos-
tas. 0 lado supe-
rior do corpo é de
côr escura, e 0 in-
jerior quasi branco.
Esta é uma colora-
ção protectora. Vis-
to de cima é dijjicil distinguir o
confunde com a côr do Jundo; insto dc baixo a cor qua-si branca d essa parte, confunde-se com a claridadeda água sob os raios solares.

'¦-¦,

A liga — Desenho de Leo Fontan

peixe, porque se

O medico tcheco-slovaco Hardticka, está convencidode que os Peites Vermelhas, dos Estados Unidos e Ca-nada procedem da mesma -raça do homem pre históricoCro-Magnon, cujos restos foram descobertos nos sub-

/ls m u l h e res
guerreiras, que ata-
caram Theseu, soe-
correram os troi/a-
nos, mataram Ci/ro
e realizaram outras
múltipla j façanhas
belltcas; cortavam o
seio direito para
poderem dispa rar
mais facilmente

J7 seus arcos.
Uma moderna amazonas, miss Violetia JlorrL, acelebre sportwoman, mandou cortar os dous seios afimdc manejar mais facilmente o votante e lograr a viclorianas próximas provas automobilísticas 'internadonacs

A ao somos contrários á suppressão de alguns obsta-calos, que interceptam o avanço da mulher, no caminhoao progresso; porem levar esse enthusiasmo a tal ponto!.,.Cortar os cabellos ou o comprimento da saia vá'porem amputar aquillo que não tornará a crescer éespantoso! '
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A 
coutado pelo cli-

ma e variados
s o f f r i m e n t os,

apoz trez annos de mar-
cha indecisa por uma
costa inclemente, mor-
ta ou ferida a maior
parte da tropa, que
trouxera da cidade de
Panamá, Francisco Pi-
zarro viu^e forçado a se refugiar, com a tropa, que
lhe restava, em uma pequena ilha, não longe do litto-
ral. Dão-lhe o nome de Ilha do Gallo. Alli, acampa-
ram como puderam, Robinsons desventurados, des-
fallecidos pela fome e — o que era mais grave —
desfallecidjos os

GESTOS DE EP0PE'A...

OS ROBINSONS PRODIGIOSOS
v*Aü®<i ®®4 s ®®®®®®0® S®®® ®S ®®® ®®®®

Corre logo a noticia
entre os homens da
destroçada hoste e os
mais pusilânimes, os
mais impacientes por
enviar ao demônio a
aventura sem ventura,
na qual, ha trez annos,
se batem, ás cegas, não
mais hesitam em decla-

rar publicamente sua alegria e sua vontade de regres-
sar. Todos, apressadamente, descem á praia e se
agrupam em torno do capitão, que, um tanto triste,
silencioso mais do que nunca, pensa com desolação
na possibilidade do fracasso total de sua em-

j®®®®®®®®®®®®®®®®a®®®®®®®®®®®

ânimos e os co-
rações.

Sobre a triste
ilhota, de pé, vol-
ta d o pa ra as
montanhas do
continente, mui-
tas vezes Francis-
co Pizarro passou
longas horas em
contem pi a cã o,
emquanto recor-
dava a triste his-
toria de sua aven-
tura. Que diffe-
rença de quando
sahira do Pana-
má, com as naus
bem providas, os
soldados escolhi-
dos a dedo, a

" "" '. •"!*¦.' '..~!'V-.:' "''"Si'.-'''; '^-ÓSE
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imagem do ma-
gnifico e dourado
Peru, dansando
na esperançada
mente! Agora,
ao contrario, via-
se derrotado, hu-
mihado, perdido
numa ilha deser-
ta e com o tutu-
ro bem duvidoso.

Felizmente, ai-
guma cousa, no fundo da alma, ainda
lhe gritava palavras de fé. O Peru está
distante, sua conquista será diflicil, do-
brados os trabalhos... Porem Pizarro
saltará todas as barreiras por que é Pi-
zarro, o de Trujillo; o homem que jogou
seu dinheiro e sua vida nessa empreza. . .
Pizarro, o Valoroso, não pode recuar.
Recuar ? Voltar ao Panamá sem um
escudo, assediado pelos presta mistas,
velho já... e desacreditado ? Antes a
morte immediata !

Não pensam assim muitos de seus
homens. A fadiga e.os horrores da fome,
as moléstias e os desenganos os levam a
recordar com ternura a pacifica abundan-
cia do Panamá. Murmuram, ás escon-
didas, formam grupos dissidentes, re-
ceiosos e conseguem, finalmente, lazer
chegar ao Panamá um aviso, pedindo
soccorro. O governador attende logo á
supplica e envia um tenente em um na-
vio desarmado, com ordem de recolher
quantos homens queiram livremente
voltar ao Panmá, sem compromisso ou
contracto. A nau mensageira lança an-
cora ante a ilha do Gallo e, pouco depois,
uma canoa, a força de remos, vem es-
barrar contra a areia. O tenente salta e
aperta amistosamente as duas francas
màos, que Pizarro lhe estende.

Traçou na areia um sulco com sua escada e bradou : Por aqui se vai ao Panamá a ser pobre. Por alli, ao
Peru, a ser rico. . .

preza. Eis o momento critico e perigoso.
Se seus homens o abandonarem agora,
não lhe restará outro recurso senão o
de embarcar também e voltar ao Pana-
má, onde certamente morrerá de des-
gosto.

Foi então que se sentiu, de súbito,
acommettido por inspirado arrebata-
mento e com o olhar brilhante, tremulas
as grandes barbas, emocionado, com
voz alta e poderosa, increpa e convoca
seus companheiros e diz-lhes qual a mis-
são do tenente do Sr. governador de
Terra Firme. Quem o quizer pcderá
embarcar livremente, voltando ao Pa-
namá.

Com gesto rápido e amplo, puxa
pela espada e brande-a alto por um
momento. E á maneira dos valentes de-
sesperados, nos terríveis transes dedesa-
fio, o rude capitão traça um fundo sul-
co na areia com a ponta da lamina, vol-
ta-se para sua gente e brada :

— Eis, senhores ! Por aqui vai-se
a Panamá, viver pobre; por aqui, ao
Peru, ser rico e famoso. Prefiro este
caminho. . . Ouem me estimar, que me

¦^——————,
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'raneiscò Pizarro

E, num salto ágil, passa sobre o sul-
co. Atraz delle vão passando um a um
doze homens mais. Entre esses se encon-
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tram Nicoláu de Rivera, Pedro de Candia, Juan
dela Torre e Alonso Birceno, Cristobal de Peralta,
Alonjo de Trujillo, Francisco de Cuéllar, e Alonso de
Molina. Estes são os bons, os valentes. Sabem o que
vem a ser lealdade. E também sabem o que é esperan-
ça, fé e ambição, desprezo pela vida e gosto dramático
pelo desconhecido e mvsterioso, somente para saber

i _ i.l- " ¦ _i J_

junina, que íeiiia u mysteriu uu xrcru; cm urcvc
abfmí, ante seus olhos estupefactos, o prodígio dos
thesouros de Atahualpa e poderão, finalmente, pos-
suir tanto ouro como ninguém, até então, pudera ima-
ginar.

Os outros homens, os incrédulos e os pusilânimes,
esses correm a embarcar na nau do governador e re-
tornam ao Panamá.

_H_H_M_H_U|___M_H_H_M_1m_¦_§!W^^^^^i~-'^^:^WS^^^M^^S^ÊmlÊmmmmmmmmmmmmmmmM''' v'"*1_—i __B
^___ _R___BíS!B_3SÍ»&hS£' •''-.^^ t SotPéhI—CaSpuraBpIPailll _ ' *'^_i

__ MM _EafflSs&mvmw-^-' '•',-'>% •—^^W^:-^^mu^^m^f!mt _m_ jfl H
B Epfcjfc_j_jjjfc, -¦¦. • j^ájV—Bt^'«gYW -mMVjiP^KTmi __l '^^fl

_B BPP^wiiíÉ^lt^^ ** _________fê^^_l_i-_l ___L l ^^H
m fm^'>'i^^>'''': ' .__ÉI E__^__l _¦_! í i ^^m
¦ mPIspSKtSs^^ISí_¦_ ¦__WPCrw_i n__J:' i

________E^__Rifl__i ___&?_!-_-síSS^^^r*^ ^Vü5Íhpí_—_Ní'^ r~—__i -—P'——_¦ ¦-'^t1'_^*w__ ___ ^*

______________________________________________________B_H Jj J-*

fl _c '¦. ^J ___^^____j 3Pw_8 H
M_f ^l .-Bll _M___k _."'f_____Í

*" ¦*".'' • -mmm^^m™**^mwmwmmÊm^mm^^^ ^^^^^^^^mm 
___r~ _fi _K____V'•____

^^^^^ni 
_k __ _n_i BP*': 'í^BBS

^^ 
|fs;";^~. _| MY- 

'• ¦-' -^SHH_p

___________f- __ Br ^^~V _f;. ¦'<»:
_fl B __—————¦ ^_B ¦''¦¦jSP'}

_I __ ______ _____B—I___. Bk.'H__Sm
_______! ^___ _BB- ____________________í' w__gh;-" __t^_BC-ít'

_______________________ ^™^ _fl tw^WBPh
_É________________¦_ _B_ '^Kw'

¦ __l B^ >i_|—————————————B' «fll—11• ____r ^____________r vs______________T' >^_Wm!"'"¦_i_r *B _r" m P-> ^J—ÍTO-.""••'•¦".•¦""'•' S-• _Bp '_________p fl _r •-¦''"* ' '3_Brl

Jv' mm W* ^vfl M_ 9_Hni$
_______fe' i: i.___l -\ K___ _K ' ' *V ls__K?t'_'- • • __fa_________-_|i, ¦•*» F ¦ ———————————_—P— I >_—————————————————HW- ',;>' 'j-a ¦> w ____3mUti

. -_s_fl _K_í. í' ~'-^S?W*_*^ ¦ "*•', ,^3™^PJ^^^^^_____P' ¦ *^ '<r 4>- i^___bS1^íI_S_ _—i ' / _•¦¦ ^¦i'\_Sr ,;(jJPw* 
~¦K" "''* '"Vt.-^ ¦ ' «_J?J(¦'¦•'-'•*' ___________¦_.' «te «'v-V**^ ¦ iviír^ ^Bk" *_—<«

_¦___ _| '::'t*í* •' -^Pír' í'í ->WV' *' ''M__

^^^^'Pi ____!' ''*__¦
J">=<—___________________________________________________ ——I
..*! » ?HHH IÉ_—" '-*" ' 7___l

l" a% - Jl^^^ '¦"* °^1 —É___l H________^^ *0~+»Ar i^Ã. ^_ák t'fí"!>V. á -—J—Si—M—IB_É_Kr—Vft .. _*> ' i_H_i

9_ ________________ * ^__al __^^B^. ^s_^v_>s_i
_a__' ^____aas __ ^__kV.' _l______________________________________________________________________________________________ ^__X'i__1<__l _¦^H ¦¦________- 3 ^VPvJ^ >________¦

_^feíftieâçfS5#Sí% «f <íft- » '__ afc_«.. '.mmBBí"í'.'M'''..v "'í^í-^áJ^ 1>í»*;r'*i ^V-"^-MH ___E^í^w5__l ___!_—S _¦__. ?__!__¦

èP^Hp HW^^R^fe^w.«í*\ s '-A-.r'" .''•¦"•%'-'";"'•-í _S_s __fc iB

VB _S^3SM__S__—«sStf^^--¦ •' '•*''"."•' ^'"i1'-',, *^í ___Sv—__ __ *'"*kWB

~'ii_—TOga^sSapJTO^rBJHjj»^ ¦ ^stS^wKjH_i ____r 'tSS' ^_1 _ft

Miss Billie Dove, da "First National"

Quanto a Pizarro, posto que a ilha do Gallo éestéril e desamparada, decide transportar-se para ou-tra ilha bastante maior, a que chamam Gorgona, a seisléguas mar a dentro e defendida, por isso, de qualquersurpreza dos índios. São poucos e necessitam reser-var-se para melhores tempos.

E emquanto aguardam os reforços, que Alma^rolhes enviará, a diminuta hoste do futuro conquistador
e vice-rei do Peru se espalha pela praia, pelas brenhase enseadas, recolhendo carangueijos e grandes cobrascom o que capitão e seus, valorosos soldados se man-tem valorosamente, o inauditos robinsons da maiscerta e prodigiosa novella de aventuras, que o mundo
;amais conheceu !

J- M. Sàlaverrta

UM CASO MYSTERIOSO DE RADIOTELEPHONIA

Os habitantes de uma cidadesinha, não longe de Ne.w-
York, estão intrigados com um jacto na verdade my,s-
tcrioso.

Essa pequenina localidade tem o nome de Bell more
e varias lendas loca es pretendem explicar o jacto, guar-
dado em segredo durante muito tempo pelos interessados
mais próximos.

Trata-se de uma parede, uma simples sala de uma
velha moradia, que reproduz Iodos os progfammas de
radio da poderosa estação Weai, transmissora do Na-
lional Broadcasting, que dista menos de um kilometro
do logarejo c cujaò torres são bem visíveis alravez das
campinas, que cercam Bellmore.

Os engenheiros d'essa estação examinaram minúcia-
samentea "sala alto jallanle" e confessaram-se incapazes

de loca Usar o "ra-
dto-j antasma'* c
muito menos de ex-
plicar o phenome-
no do juneciona-
mento de sua mi/s-
teriosa estação re-
cepfora .

Al rs. Greemaj/er,
pro pri et a ria do
prédio, permiti iu
que o representante
da "Heaj" nelle
peneirasse. Traia-
se de uma grande
sala arruinada e
jria, onde reina,
nas horas em que a" Ifeaj" não trans-
mil te, o mais com-
pleto silencio. Po-
rem togo que a po-
derosa estação ini-
cia a transmissão
de seu programma,
a sala se enche de
vozes e sons, "que

parecem vir do ou-
tro mundo." A voz
do "speakci", 

que
nelIa resôa de for-
ma impressionado-
ra, annuncia dia-
ria mente: '' Trans-
mil te o National
Broadcasting es la-
ção W. E. /l. E...

Ouyzm-se vozes c
ruídos, aos quaes
seguem "os accor-
des de um piano,
a melodia de um
violino ou o canto
de uma soprano..."
Bruscamente a mu-

.. sica cessa e volta areinar silencio. . . Depois novoJragmento phHarmônico,que se extingue novamente aqtfimde alguns minutos.. Eo phenomeno se repete, assim, indefinidamente, "como sese tratasse de um velho phonographo, ao qual uma mãoinvisível jizeése juneciona re deter-se, alternativamente.
A casa cm questão não possuc telephon; nem apparelhosou antenas de espécie alguma. A única "força clectrica"alli visível e a que corre pelos fios de sua illumínaçãoUs peritos pensam que algum prego das paredes oudo teclo deve manter contado com rochas em cri/slalíza-

çao, o que produz, por meio de um desconhecido princi-pio acústico, a curiostssima reproducção radiophonica...
0 "radio-jantasma" 

recorda-nos o caso oceorridoha dous annos, em uma jazendo próxima da Nova Ze-landia — em cujo interior percebiam-se os siqnaes tele-
5zr: la27eílar,dc ?acj Ba><-«° «&_xsituada a 127 hdomclros de distancia.
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Senhorita Olga Bergamini de SÁ
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ALGUMAS HORAS EM UMA PITTORESCA CIDADE DA
s t.f ».».. st a* >*•

Abôa 

estação vai já muito adeantada. E' o mo-
mento opportuno para realizar nossa viagem
ao imponente e melancólico paiz do sol. . . da

meia-noite*.
Os campos no-

rueguezes cobri-
ram-se, ha já um
m^z, com suas
floridas roupa-
g^ns primaveris.
Os bosques de
abedulas, de ar-
ces e de abetos
exhibem em todo
S3u explendor a
Ivavia pompa de
sua ramagem. Nos
viçosos hortos, as
plantas tfferecem
a saborosa pro-
messa de seus fru-
cios. Nos' jardins, os
myosotis nos alegram as
vistas com o diminuto
ciu de suas floresínhas
íizues:

A estrada, desde
Tromsoe até o cabo Nor-
te, tem dous trechos inte-
ressantes, o da partida
c o do ultimo lance
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Dous vendedores de carne de rerina.

se dirigem a Spitzberg. No cães vêem-se grandes bar-
racoes, que servem de depósitos e de Alfândega. A
chegada de um navio é assignalada por uma grande

concorrência *de
c o mmerciantes
lapões de um e
outro sexo, que
açodem a offere-
cér suas mercado-
rias.

Os lapoes cons-
tituem uma raça
curiosa e bem re-
p re sentativa. O
mundo, em lauto
senso, não os cc-
nhece bem. Tem
sobre elles uma
ídeía vaga, adqui-
ri.da difficilmente
atravez do cinc-

mátographo e de ínsuf':-
cientes mappas geogrev-
phicos. Acredita que sao
simplesmente alguns hc-
mens envolvidos em tos-
cas pellícas de renna, que
durante o verão caçam ou
pescam e passam o in-
verno dentro de suas

Tromsoe é uma pequena cidade, capital da ilha
d i mesmo nome,- pertencente ao^rupo — não é pos-
sivel chamal-o archipelago — de Trom-
soe. E' tida como uma das principaes
praças commerciaes da Noruega
septentrio-
nal.

A popu-
lação nada
tem de ori-
g i n ,\ 1. As
ruas são
amplas. As
casas de
madeira —
algumasco-
bertas com
palha.

Logo a
primeira
vista, apre-
c i a - s e a
acti v idade
m ercantíl
dos lapoes.
Por toda
parte são
v i st os ar-
mazens de
pelliças, de
peixes sal-
gados ou de
plumas de

ciaer , es-
p e c i e de
canso das
rochas. O
ponto serve
de abaste-
cedor dos
barcos, que
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Uma das mais importantes ruas de Tromsoe.

choças, a dez graus abai-
xo de zero, comendo o que pescaram ou caçaram no
verão. Nem mais nem menos. .

Ha mais a dizer sobre elles e< con-
vem ao leitor conhecel-os, embora não

pretendam effectüar viagem-alguma
ás 'costas
nordicas.

- Os lapões
são peque-
nos de es-
tatu ra e,
contra o
que geral-
mente se
a c r edita,
fracos.

Têm o.ros-
to pallido e
tisnàdo pe-
los frios e o
vento. . .
Sua fronte
é larga e
um tanto
proemínen-
te. Os

olhos, en-
c o v a dos.
oblíquos e
quasi total-
mente des-
providos de
p es t anas,
dão-1 hes
uma gran-
de s i m í -
lhança com
os chíhe-
zes, s í m í-
lhança que
augmenta
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Transeuntes em uma rua de Tromsoe.

com o narizinho curto e ligeiramente achatado, alem
das maças do rosto salientes. . . A bocca é enorme e
inexpressiva. Os dentes, meudos e negros. As orelhas,
grandes e salientes, os cabellos lisos. . . Barba muito
escassa. . C

Do ponto de vista psychologico possuem também
traços muito visíveis e característicos. São maliciosos,
precavidos, cautos. Se pedem enganar, fazem-o com
a maior serenidade, o que nao impede que se mostrem
hospitaleiros aos estrangeiros e caritatives a tedo o
mundo. Têm gênio violento e facilmente se enfurecem.
Sua vocação é a do comrnereio, que exercem como
consumados mercadores. . .

Sua indumentária é um tanto extravagante. Gos-
tam das túnicas de cores, formando violento contraste
com a pallidez do céu laponio. Sobre as túnicas, como
additamento necessário, no inverno, — e como objecto
de luxo no verão — usam enormes pellicas. As melho-
res sao as de renna jovem, morta no momento em quecahiu o primeiro pello e foi substituído por outro,
negro e áspero, porem resistente e bellissimo.

Quando o frio ê intenso — cousa muito freqüente
em tal região — usam as pelles do urso, que os cobremcompletamente, deixando-lhes apenas o espaço neces-sano para respirar e dando-lhes o aspecto de verda-deiras feras.

O mais interessante de tudo quanto se presta paraaceusar a personalidade dos Lapoes, differenciando-os
das demais raças, talvez seja sua ambição desmedida
pelos apetrechos guerreiros. . . Porque apetreches guer-reiros, emv.
s u m ma, de-
vem ser consi- V
derados seu
ciiiturão e sua
faca; assim co-
rrio o escudo e
a lança for-
mam toda a
indumentária,
guerreira do
preto afriça-
no. '

0 cinturão
dos Lapoes é
de couro e
tanto o esti-
mam, quanto
mais pintado
e guarnecido
for, mais lu-
xuoso lhes pa-
recc e por mais
valoroso é tido
s eu dono .
Atravessado
no mesmo,
com uma boi-
sa a guiza de
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e s t o j o , ha
sempre uma
faca larga e
curta, de aço
da Suécia,
considerado o
melhor do
mundo — e
punho de
marfim com
cinzelados de
múltiplas co-
res.

Os Lapoes
nunca tive-
ram necessi-
dade de uti- Ao alio: -

de renna
' Buriladorcs
Em baixo:

* 1 ¦

IMS^I BT*-J ' flnw tfHFrvKr* jiJSTT^STTSS1——«—-»_19 f«v ^"^S L/^H WmÊmrytfÊ] Kjf.*il B^v-"i'
itT^ flocS^U^'". ->*fl ¦ fl ffll Bi^'*yBii fl .»*fl,^ ly?. *«t-*fsT
IiIhhlwS BT^fl* ^*hp™^I"*^ '• -m^^BI flfl * "• ^*'^^flfl flfl^-Vfl^flflB fJLI BCv''*'!!! I F4' ' >T 4A i-r^í'"í-¦MB h*-^q^^^^l flH-v ? B flyflBr-^rf*fcflfljfl^T -jj*^B flV*^i. m*9

bS K P~ *"lfl • ü B^' 'fSXVf ^™S h5-*^1í; "v ¦ ^
B^S^ IV> /flftf _-ffWBP .- ilBrjF-li '

HfWC?- 'v .wMri fl flflSv L'IhRt- "Vífl^l mtÃ ^/^"""jfK^-A-*;.- -^JMf/ fln4' ^irlfr^ ^fllÍRr^^sp-vv ^¦?.¦o-3fl"- .{Bflfl ; KX 41174 1¦HHHHRL ,/|h m M Mr • mm -mt m. HV< *^l *•
E^-- ¦¦-. J L! "fllF J ITT Ifll^nJl mt
mm*-''' ^ flfflr IVí - T\L-** Hil I 1 HflkV r*flB-^»BF
_££ ?; .; ^B-V v fllM'-' { -Jbl ,- ¦» flnl BflflflHfll

fl KMÉHV ^fll ^ At Ti ê\ BT ' ' Bnr m M • trflrH Hj t ^H^ a1!! yrM H.I> / jHHHHHHb
¦HflflflflKrriP'-''^flflflflWBT F Ra ^^Djs- ^ -''Juà mM

Bhl '-*" «'•*,flfl IVfljHflHR i flfl "flT .flflfll DflFBJMflfl TI *fl'flfl WrJy- "-;flJ E! m *m' flflflflflBflflflfli
M HBB. F Bj r' 'jt jf ^ "ff™ B -K A |yfy di íif 3 I H^ri 1
Ifl 1^ yJLrfHflHi BS^aflJ HISflfl h^H ¦HLfv^yB^'*"*g^V-» ^wflj BfllfBf I fl BflJl*'^T*PMt^i 11'fv ^'-iiii T Ifl fl*H flfll Bffl mw ^^¦BBHB

JVF^flHl BB^flBHHll I

1^1 JPflB I^Bfll BflMfll MwYmmmWÊk BwHlflf^Hl fl^ flVC73
^BtfMlcflJ Bfl^^^^^flWf^J HyBflBjÉBaV á"fl fcflÉVflfl Bunfli ^Z»V*hh hCBUfl EIihhv^'' *"' jrBIm« b? ^^BBikFflHBHB BBIS^JhhH IBrKa flfll BflLflflflIfl Bfe£flflvv:sFfl%^l|°. '^^^P9 Rü EiM F^B Vb3S9

IHHHHHHHBHHKFH&2L1 % - X. H* > F^VRrTT^wHBHHHfeHi*. ^-TnQHHUHHHHHHHHMHH^J 1 < W.^- - #.F*v'.'*.'' írWPHHHl r -"T >'«TÍÍH HIH HKfuF^iv«'''¦» H"í^F '•*"*''',v '^-^''-''^r^SEHHBVÍHk» .* jXnS^-èS^lf^HS
BBWZflB^«BkflflflF-''- ^^ FhBI "HflB ^a»^^ »*» T JHflflFi * «v MHntflBk^HflHfli IIfl flHfiflB>'f«' '¦.^uBíflE-'" ^—~ ¦***•'¦ ¦¦¦Mm1ÊmmBÊ

Ifl BflÉHtaÂ^^^^BM flfl^flflflL. flfl 1 4M*4f~9HKflflHflflll

II l^lfl R* ***.".'-" * b\
MflB flfl»B?HaÉ^^ril;".-v.¦' 'li ' •¦J?. *¦-»<***..¦" -flfl BBl¦BJ BHHVHh^r^^^f' 'V*--- : BflflflflW

Kflfl^'.^rW *•¦'¦•'>/•¦ PflHh-

O carro mais usado naquellas gélidas paragens.

ambulantes de chi ires
— Um garoto laponio

com seu irmão
menor, ao collo.

lísar essa arma
em in í steres
verda deira-
mente bellicos,
porem é bem
verdade que.se
o destino lhes
p r e p a r ass e
uma guerra
com qualquer
potência visi-
nha e se vis-
sem na contin-
gencia de lu-
tar corpo a
corpo com o
inimigo, sabe-
riam manejar
sua faca com
tanta habili-
dade, quanto
a m anejam
para despeda-
çar um urso ou
para distribuir
os restos de aiD TT os restos (,e al-
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guma baleia, atirada ao
cães de Tromsoe por um
barco de pesca.

O peior é que essa
predisposição guerreira,
que empresta ao La-
ponio seus pittorescos
apetrechos, fica total-
mente desvirtuada pelo
uso indeujdo, que fazem
de seu magnífico cintu-
rão, que nao somente
serve para levar garbo-
samente sua mortífera
arma — o que não deixa
de ser uma missão varo-
nil e arrogante — como
também para transpor-
íar, presa ao mesmo,
uma bolsa de pelle de
renna, na qual guardam,
como qualquer comadre
de nossas latitudes, agu-
lha e linha, para cozer
sua roupa, se esta se
romper quando distan-
tes de casa. O que poele
constituir uma me-
d ida prudente e
previdente de eco-
nomia domestica,
porem alheia a to-
da e qualquer len-
da bellicosa, forja-
da em torno do
sarapintado cintu-
rão.

Já dissemos que
os Lapões são hos-
pi talei ros e, de ia-
cto, é bastante con-
viver com elles ai-

umas horas — de
barco a barco —
para poder apreciar
essa virtude.

O facto de, logo
ao atracar o barco,
— encher-se o cáes
de toda classe de
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Mulher j.iponia preparando uma pelle de renna.
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A estação ferro-v'aria de Ricliograensen na Laponia,

gente, que offerece
as insignificancias
e baratezas mais
imprevistas, causa,
como primeira im-
pressão, um effeito
deplorável. Os pas-
sageiros receiam
desembarcar, re-
ceiosos de roubos
e outros aborreci-
mentos. Porem,
passado o susto do
primeiro momento,
não tardam a se
convencer de seu
erro..

Podem visitar
uma cabana lapo-
nia com tranquil-
lidade absoluta.
Seus proprietários
recebem-os ama-
velmente, offerc-
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cendo-lhes, com o maior desinteresse, tudo quanto possuem.
O convite para comer em sua companhia é cousa de rigor.
No verão, os Lapões costumam cemer fora de suas cabanas
sentados nos penhascos cobertos de musgo. Sua refeição é
muito frugal. Consiste, ordinariamente, de peixe fresco ou
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Mulheres laponias com seus filhos Depósitos de petliças em Tromsoe.
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Fraulein Hilda Suzanhe Dans, o~iei-
nal esculptora allemã, que só trabalha
com arames, cantas, batões.. . . e com
esse extranho material consegue fizer
até bustos muito simühantes com os
originaes. Damos aqui duas amostras

de seus trabalhos, um d'e!les seu
próprio retrato.
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íumeiro, cru ou co-de
zido. Também comem
carne de renna criia ou
cozida. Quasi sempre
porem preferem assal-a
em sua própria gordura.

Porem esses pratos,
que são os diários, não
costumam ser servidos
a mesa, quando a esta
comparece um estran-
geiro. Então, o amphy-
triao manda cozinhar b
que de mais delicado e
succulento alli se co-
nhece. O pastel de pei-
xe, preferentemente de"sole", 

que é muito
abundante "nos rios da
Laponia.

Esse manjar é pre-
parado do seguinte mo-
do: cozinha-se primeira-
mente em água o peixe,
despojando-o, depois,
de suas espinhas e tritu-
rando-o, em seguida,
juntamente com amo-
ras sylvestres, até dar-
lhe uma forma muito
convencional de pastel.

Aos indígenas esse
petisco causa enihusias-
mo. Ao resto 'da hü-
manidade não parece
porem muito saboroso.

Depois de comer, os
Lapoes dão graças a
Deus e apertam cari-
nhosamente as mãos de
seus hospedes, que
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antenas da telegraphia sem-fios, de um
vistoso yacht de recreio, que, na manhã
seguinte, levantará a ancora e abandonará

o porto, dirigindo-se pa-
ra o septentrião. Fará
escala em Hammersfest,
porto principal e quasi
único da árida ilha das
Baleias, depois irá em
busca do cabo Norte,
enorme penhasco de 413
metros de altura, finca-
do nas geladas águas do
Oceano, cujas ondas ba-
tem incansavelmente a

. eterna quietude de suas
rochas gigantescas.

Parece ser a proa da
ilha Mgeroe. mergulha-
da no mar. E' o ponto
mais septentrional do
Continente.

Os povos primitivos. — O queAboes, indígenas do

acompanham até ás embarcações, reiterando suas de-monstrações de sympathia.
E' a hora do crepúsculo.
A bahiasinha de Tromsoe está cheia de veleirosde pesca, que carregam e descarregam febrilmentebao barcos interessantíssimos. Alem de sua grandevela quadrada, têm um pequeno^ e outra^pequena,

e.Ti torma de parallelogrammo, na popa.No enxame de madeiros d'esses barcos vêem-se as

« K K

0 papel do advogado
segundo o fascismo
0 Sr. Turatli, secreta-

no do partido jqscíàla,
dirigiu uma circular á,r
jederações provincianas,
afim de descriminar os
limites do exerci cio e da
profissão de advogado."0 advogado fascista

O — disse ctte — deve se
considerar auxiliar da
justiça. Isso quer dizer,
que não deve acceitar o
encargo de defender in-

entre os dividuos rvidenlemcnt-:
culpados de crimes re-

. pugnantes, perigosos pa-ra a ordem soeia e a política do Estado. Em caso deduvida o advogado fascista deverá consultar as commis-soes locaes, outros advogados ou autoridades fascistas,lodo c qualquer abuso no exercício da profissão será
passiveldas saneções dicladas pelos estatutos do partido".

Podias me informar, como vai passando o João ?...Deixou de sofjrer.
Como ? Quem morreu ? Elle ou a sogra ?

se chama uma "ponte
norte da Eirmania.

í
José Luiz Menendez. |

i
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Dous curiosos exemplos da fúria do mar
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O vapor allemão Baliam, lançado «4 costa e cortado littera!
mente ao meio, na foz do Vistula, próximo a Dantzig.
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mados por
um sopro di-
vino. Porem
muitos d'ei-
les, não pas-
sam de ne-
gocistas... A
grande ex-
cepção é
Goethe. Na
Itália, co-
nheço dous
homens jus-
tamente il-
lustres, qúe
unem o ge-
nio á intel-
ligencia. O
primeiro é
Leonardo da
Vinci, que
foi pintor,
esculp t o r,
architecto,

•mathemati-
co e philo-
sopho...

— E... o
segundo ? —
interrogou o
interlocutor.

IVAnnun-
zio, as som-
brado com
a ousadia do
ingênuo, que

lhe fazia tal per-
gunta, voltou-
lhe as costas.

O navio inglez Monales, cortado ao meio, com a nitid?z
de um golpe de faca. diante dos rochedos de Almoutn,

na Inglaterra. E toda a equipagem conseguiu salvar-se.

Uma extranha
aggressao a propósito

de saias curtas

Um camponez
húngaro perten-
oflnte a uma sei-
ta espirita, de-
clarou haver re-
cebido de um
espirito a revê-
laçao de que o
frio fora tão ri-
goroso este an-
no, pelo facto
das mulheres
usarem saias
curtas. A' vista
d'essa declara-
ção, os espiritas
se reuniram e, á

"interroga-
* vam, certa
vez, o grande
escript o r
D'Annunzzio,
sobre os ho-
mens de ge-
nio.

— O gênio
é um caso pa-
thologico. Os
homens de ge-
nio são ani-

DOUS AMIGOS —
Photo graphia
premiada pelo
Mtd-Week Pie-
ioriai. de New

York.
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Um casal pouco harmônico — A famosa
cantora Luiza Tetrazzini, que a edade e a
gordura obrigaram a deixar o palco, ha cerca
de vinte annos, acaba de dar um concerto em
Londres, onde o maior êxito de curiosidade
foi obtido por seu marido, o Sr. Vernoti, um

rapazola, que ella desppsou recentemente.
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Excentricidade norte-americana — As es-
colas superiores femininas dos Estados Unidos
crearam recentemente turmas de bombeiras
para casos de incêndio na Universidade. A
photographia acima mostra miss Edith ner-
zog, chefe das bombeiras da Universidade de
Kansas, dando alarma para um exercício de

extincção.

sahida da missa dominical, todas as
mulheres, que exhibiam as pernas ate
a altura dos joelhos, foram agarradas
e surradas valentemente.

Foi necessária a intervenção da po-
licia para impedir que as infelizes fos-
sem litteralmente lynchadas.
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Um anti-
go emir do
Ajghanis-
tan, homem
cruel e im-
pctuoso era,
entretanto,
intelligcnte,
sabia apre-
ciar os ho-
met& intel-
li gentes, a
ponto de,
muitas ve-
zes, renun-
ciar a uma
vingança,
vencido por
u m a r e s-
posta es-
pirituosa,
uma tirada
inesperada,
ele. . .

' _fl__^'_í<^'-'V?^/'^B_K§»wSa K" M—H Bfll
___ B___b1v'"à 'o_fl __¦r1' ''í-^WtBÊI Hfl^™Bflfl_iflfl __B___I

flfl__£_$^!_&-fl_ flBffiSffia*Wr^fjBa _______P*T ^^b_h___I _fl| |_i nflnflB - * - ^B«SJ_ BJi - >B—I I
IBBwÍ9'í_T_ K' '¦¦ _______BS*a —————————————————FU—————————————————I———————————————C

fl B_fl__B'F * nstn- flB^____"¦*• t|_K B B_ ¦ H,fl __^_i
—Vffejó < ,f*íL_ÊF*--'~' clS_A_lt—H¦? "^ _m _T -'mm '^_ fl__H BP
Kg x/gÊÊr •<«,., 11v^MPia ¦_> ¦, :¦ Bdi _> -Bi BCm Btfll

_MSmí'^'' ¦•' ___P_B \ * Mrmr ''"™!ff_P^v "" .¦6*BWSj_MBfoJl$B—___^—Bl—fl_K flBMHJ* "_KB___Bffl_BB

1<:^J_I iMii m)í\ _____t^_u_> >' -I ___fC-âr\ flfB 
l'^\''^bV3 ";v ¦'___? 5^a_?v

ll _¦ !l B -RuB , B EnB^____f^^^l TOM Jjm^fl a

_B ^^^^J m a' ^flk ^^Bk ^Bk ± ^^^BJ B —i Bi _L • ^^__HTn_u.. 
______¦:i_

B B__ BB fl____,BB _B_—. BB __. flanar A- BiSL. ¦_, 1 wl—Billfl!:l l_¦k; -/|IBa___-_B; ¦¦ mm flflflfl _______M_ ________ *. VI _,. I a B_l lal 11 KHS"'H ||i'''::la I fl __'^flfl___^B ___iBfi-L fl__fl Bfl Bfl Bfl P_Bhamrnmfi. ¦¦¦¦¦"¦¦¦íí—«nlBI bbB* .<--'<._(£_B_______________- _B__________Bf__BB B__________Bvl___l' ____Ba___Bqsi0—Bf» - ___ __F: flfl BV ___ _¦____¦:--r '.:ill R Ifl fl fl -T-'_B AWÊÊHmm fl J|>_1 Bfl flfl Bflr'¦ ji _____i_M__ _____Bfl_i fl ________¦ MBfl8| Bfl ÍeLjS fl1 Bfl ____¦<íéí» MMn*—Br B___l |fiBB B _H_^B__fl - fl B.« BB __ m--
B5f".'-¦:MriW3gSÉimm: '.MsMBB—I BtS_|> —i —i—i __»_BBV __ Br 4 ¦ BBflflflflflHrB —flflflflflflflBflflflflK -'BB.________ —flflflflflB/w^^bb—?^*fl_[ __B^MI _t»*á¦ sv _rnv BB i ' fl. ___i BB _Bfl
Mmmwy-'i%"£i ,iO'''B_f vT*.*—¦' :'Bk__*h—F_a«9vl Bkí*1 B/ -bV _bIBj—H B'—Bfl B

BnMí^a5»^' /^íí"íí"i<- Bm_____uIB_b__B—18«9wmB_ Bb.* Bfl BB- _Bb *_B __P*^3_fl___i __e' -_H _B_9B _B

BflaS ÉÉH' fl JÉfls fll fll II" II 11 PI I
flv flfl fl ¦ flfl Bfl Kfl r_fl IBBBBBBBBBBBBF1' ¦ HB Ul BVv!^Wi BL_^ B^. J_i flC_H IP:»l l__i B:' • fl _Bfl _f_£I flfl BT—bbb _______I B

___L ^É _______h _ ,._'_fl

_i _RÉ'^—I BV—_ flla_B___B S» flfllflBB _S_BB_flB_____fli—KT*af_ad B_ - _| bIÍS^FB b

IPEr^Lj_VBbI __bi_I _b9 i
I—é___S—f_] ElI

5385^^ *v'-,—fl
^•___»' -_____t% ^_H BBI' jy_j |___P_|1 _C_S ^f^_3 Bi

^^B _^_^_^_f _¦ Kr^J'-——^asB^Ú -_Se __™r___ __¦
«9^b_I _^L_™^P_a* •*fl_!-----------P^-ri*T^^^^ÉB___^_n__IB_r--^^B flBl
'r* -^m___________L^_i ^! _aBV___^9^iP a^_TíáL' 

^^^^_HbbB_ 
___B_i ___"- _B___r^»^ /^t j -B' -_M Bfl Ba^H Br _BBBKS__¦ '»^h_* —Bi M¦ wJ QÉiSíw • __#1 P!j*.. 'jmw^^âb aa.^"""* _M_a_s av^Bk—H

gr ^tIB bBT * m______eb_______B ____B__________________________B* 7tJ E—^BI i_i
jm*¦„-m:*i'<A?,'^",a_____i B_P^ ___r^_r^___l Ij" ;;i^'^_r ____BJIfl _B___ ''S*VB__F;'._¦

_ __»W *^'__BB__ifl B_l*S_fc, OflBMBl fl;*• *» "a __BB—Vtm H^B__VM___i'¦%i_;^4_ Bj-SflflB^BfBJI _BI fl
X -j-'—_sp__é_i _r_7 ¦" . ^..i *r. m\ JEtai _saB
^_f^S__fl_| jmr- ^t___r __B P——Sl_^B B
''" •' ^BBflflBByB^^BBBB^

Caçada no albor dos tempos. — O homem primitivonao tendo ainda domesticado o cavallo. uti!isava-o ape-nas para sua alimentação e os enormes depósitos de os-sadas encontradas em determinados pontos demonstram
que os homens primitivos caçavam cavallos impellindo-os em bandos para encostas a pique, de onde elles eramforçados a precipitar-se.

U/n pobre poe-
ta do reino, certa
vez, teve a ousa-
dia de emittir
uma critica a res-
peito de uma re-
jorma governa-
mental; por esse
delido joi con-
demnado a ter as
orelhas cortadas.

— A punição
é jraca para um
tal crime — de-
clarou o emir ao
poeta, depois de
haver pronuncia-
do a sentença Vm povo que sab? colollisar>

Gibis da JJcfro fazendo exercícios physicos no studio.

Espero que reconheças minha
generosidade.

Um alto dignatario da corte,
porem amigo intimo do con-
demnado, ob-
teve do emir o
javor especial
de realizar elle
próprio a deli-
cadaoperação.

— Mostra-
me a parte de
cada orelha,
que desejas
que eu corte!
— disse o ji-
dalgo, já ar-
mado com um
longo sabre
brilhante c
aguçado.

Os olhos do
emir tfrilha-
ram de cruel
prazer. Em-
punhou com
brutalidade as
orelhas de sua
victima, que
tremia...

Então o ha-
bil cortezão ao
envez de pro-
ceder ã san-
grenta mutila-
ção, apanhou
um Cor ao c
poz-se a ler

com sangue
jrio a se-
guinte pas-
sagem do
sagrado li-
vro: "Tudo

quanto jor
tocado peto
repre s en-
ta ate do To-
do - Pode ro-
so tornar-
se - ha sa-
grado para
os o u t ro s
homens". ?

Essa ha-
bil armadi-
lha longe
de irritar o
monarcha,
divertiu-o e
elle resolveu
perdoar o

poeta c seu esperto amigo.

A boa fama vaie mais do
que um bello rosto.
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Arte moderna. —Os impostos do amor. Quadrode miss Koti Blaclcmorc.
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Se elle não
VIESSE. . .
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Salvatore! — gri-
tou pela terceira vez,
do alto do terraço,
o barão, fazendo
com as mãos um
porta-voz.

O velhífl» servidor,
que se achava no parque,
apoiado a seu bordão, ab-
sorvido na contemplação
de suas cabras, ouviu
finalmente a forte voz de
seu senhor, sacudiu o ca-
pote sobre os hombros e,
cambaleante, asthmatico
como um velho gato,
apressou-se para receber
suas ordens.

— Quero que leves es-
ta carta ao vigário de S.
Fedele

0 ACCUSADOR IMPREVISTO
ROMANCE DE CARLOS DE MARCHI•#••
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RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA

Um fidalgo napolitano, o barão Coriolano de Santafusca, arrui-
nado pelo jogo, lançou mão de vinte mil liras pertencentes a uma
sociedade de que c sócio e, agora, intimado a restituil-as, vc-sc em
risco de ser preso. A' vista d'isso, resolve acceitar a proposta que
ha muito lhe vem sendo feita pelo padre Cynllo e vende-lhe uma"villa", que possue nos arredores da cidade. O padre porem diz-
lhe que pretende sahir de Nápoles oceultamente para fugir á per-
seguição do povo. E' que, tendo uma vez acertado na loteria,
ganhou a fama dc adivinhar os números premiados e não pode dar
um passo pelas ruas sem se ver cercado por gente, que lhe pede
números.

Esse facto dá ao barão a tentação de assassinar o velho padre.
No dia marcado, levando o dinheiro para pagar a villa, o padre

sahe de casa muito cedo, compra.um chapéu novo e parte para a
villa, onrle o barão Coriolano o espera anciosamente.

Sim. . . Que viera
fazer alli?

Sentia fome.
Desde alguns mi-

nutos já, fora tocado
por uma dor no es-
tomago, mas não
imaginara que fosse
fome. Nesse instan -
te comprchendeu* c

um arrepio percorreu to-
do seu corpo. Sentia fo-
me. . . Seria mesmo is-
so?. . .

Tudo quanto poderia
af firmar era que seus
nervos se contrahiam e
que elle soffria, com va-
gas vertigens, dolorosas e
repetidas.

Quando chegfará
elle?

Quando? — repetia
com voz obstinada. E

¦r-l^ • • •

Lá cm cima ? — perguntou Salvator, indicando
com o dedo uma aldeia encastoada, como um ninho
de águia, sobre os cumes, á distancia de cinco ou seis
milhas. . .

Sim; só tenho confiança em ti... A caminhada
será longa, concordo, mas poderás ficar por lá esta
noite... para descansar...

Não caminho com rapidez, patrão. Mas já
que poderei ficar por lá, esta noite. . .

O barão reflectiu um instante. Tinha seis ou sete
horas diante de si; antes d'isso o velho não voltaria. . .

Tomai — disse elle — E' para teu fumo. . . —
E deixou cahir nas mãos de Salvatores um par de liras,
generosidade á
qual o velho ser-
vidor não estava
habituado.

Salvatore bei-
jou a ponta dos
dedos de seu se-
nhor e afastou-se
com seu passo
incerto, para os
lados da estreba-
ria, por onde pas-
sava a estrada,
que o levaria á
aldeia.

O barão fi-
cou só !

De quando
em quando olha-
va pela janella,
na direcção da
avenida de pia-
tanos, por onde
devia chegar o
padre.

Um silvo
agudo despertou-
o bruscamente.
Depois o vento .
trouxe o ruido do trem, que chegava de Nápoles.
Nesse instante o relógio da egreja bateu uma hora.

 Xerá vindo? — pensou Coriolano torcendo os
dedos. i-,

Embora não fosse supersticioso, tentou acreditar,
por momentos, na fatalidade. Se o padre chegasse
era signal de que devia agir. . Um outro silvo indicou
que o trem partira. #

Da estação á porta principal da villa gastava-se,
no máximo dez minutos, porem o padre caminhava
tão lentamente. . .

Não veiu! — pensou o barão, com um suspiro
de allivio e alegria. E preparava-se já para partir.

— Que estou fazendo, neste deserto ex-
clamou em voz alta.

V.UUI VV- vi^-JV-*»»*.»-»-, —'

üurante esse tempo o padre se approximava, passo
a passo, pela ladeira, envolvido em seu manto e aper-
tando sob o braço o grosso livro, com seu bello chapéu
novo. . . abrindo as azas ao vento.

Salvatore caminhava com seu passo deshabituado
á marcha. Passando diante da egreja local, viu D.
Antônio, o padre da parochia, presidindo a ornamen-
tação da fachada da egreja, para uma festa próxima.

Toda a vida do bom sacerdote se reduzira a ir
da egreja á villa e vice-versa.

Havia quarenta annos que seu pensamento não
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Quem vem ahi ? — perguntou o barão, voltando-se num sobresalto.

ia alem do cemitério, que marcava os confins da pa-
rochia e cerca de trez gerações já lhe haviam passado
pelas mãos. v

Onde vai com este Sol? — perguntou o velho
sacerdote ao criado, que o surprehendia com essa
marcha, que promettia ser longa.

Vou lá a cima. . . a San Fedele — respondeu
elle — Meu senhor, o barão chegou. ^ ;-¦:.;

Chegou? E' verdade que sua excellencia vai
vender a villa ?

Não sei. . . -o replicou Salvatore, que havia
muito não falia va tanto.

Essa visita não indica que as negociações estão
sendo feitas?. . .

'>7
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Não sei... — repetiu o velho, que não gostava
de tagarellar. . .

E continuou tranquillamente em sua marcha,
enquanto ò bom D. Antônio palestrava com Martin,
o sineiro^ sobre a possível venda da villa de Santafusca.

Emquanto isso, um facto trágico occorria na villa.

Uma casa transformada em túmulo

O barão fora ao encontro do padre, affectando ar
jovial. Interrogou-o sobre sua saúde e se fizera bôa
viagem. Depois accrescentcu:

Venha, D. Cyrillo; mandei avisar a D. Nun-
ziante, que foi até a communa redigir um contracto
de venda. Vamos esperal-o lá dentro. . . Assim dizendo,
entraram na casa enorme e foram sentar-se na pequena
ante-camara, diante de uma mesa oscillante, sobre
velhas cadeiras arruinadas e pouco firmes.

Encontrará a casa já quasi vasia, porem assim
será mais fácil effectuar a venda pelo valor intrínseco...
O senhor faz um bom negocio, D. Cyrillo e se eu não
estivesse, por assim dizer, com a corda no pescoço,
poderia vendel-a por quatro vezes mais do que vai me
pagar. . . Trouxe o dinheiro «

Como combinamos. . . Vinte mil liras. . . como
signal — respondeu o padre em voz baixa, olhando em
torno de si, com ar inauieto.

Não lhe fallei das casas de fazenda, que ficam
íora do recinto do parque. . . Poderia ceder essas cons-
trucções á communa, para nella installarem escolas
e mandei D. Nunziànte fallar a esse respeito com o
Conselho, que se reúne hoje, justamente. . . Mas estou
disposto a i'he dar a preferencia, se se mostrar — é
claro — generoso!Não me mostrei generoso até agora ? Compro
por trinta mil liras uma casa, que parece bastante
arruinada e não a conheço em detalhe. . .

Perdão, mas não acceitarei um nickel antes
do senhor verificar, com seus próprios olhos,que a casa,
nuè parece considerar um monte de tijolos, vale mais
do que isso. . . Eu o levarei, emquanto esperamos por
D. Nunziartte, a percorrer os menores recantos. Depois
iremos ver as casas de fazenda. . .

O barão, pronunciando essas ultimas phrases,
que tinham para elle tão dramática significação, não
ousou fitar o padre... ^

i— Foi mesmo para ver tudo, de perto, que vim até
aqui — disse tranquillamente o padre.E pretende não mais voltar a Nápoles?

. J""~ Jamais. . . — disse D. Cyrillo com uma con-
yicção, que foi um verdadeiro golpe na alma do barão.

Serei hospede de vossa excellencia emquanto a
casa não for vendida e o senhor, querendo, será meu
hospede, quando a casa me pertencer. . . Mas ninguem
mais me verá em Nápoles!

E. se viessem procural-o mesmo aqui?
Ninguem sabe que eu parti, nem para onde vim

e espero encontrar na tranquillidade dos campos essa
paz e esse repouso, que são a recompensa de uma vida
simples e sem ambições. . .

13° Anno — N. 2 — Julho 1929
»n ih«—»ii. •H^—n«

Ha de encontrar a paz — disse o barão, como
se repetisse uma phrase sem importância. — Porem
suas palavras resoaram em sua cabeça com sonoridade
extranha.

Muito bem! Vejamos a casa, já que aqui es-
tamos!. . .

Venha... Visitaremos também as adégas, se
quizer. . . Quer tirar a capa?. .Não. . . prefiro. . .

O padre Cyrillo não terminou sua phrase; porem,com um movimento nervoso, apertou seu manto contra
o j>eito. Não foi, entretanto, tão rápido, que o barão
não visse o grosso livro, de onde surgiam massos de
notas azues

Começaremos por visitar a galeria... Aqui,
outróra, existia uma bella collecção de quadros, —
disse o barão, caminhando meio passo atraz do padre,aue examinava com admiração silenciosa as pinturasdas abobadas, os enfeites das janellas, os bellos mo-
saicos...

Aqui era a sala de jantar. . . Havia logar para

cincoenta convivas... Só Deus sabe que opulentos
banquetes aqui foram realizados. . .

Caminhava atraz do padre, como se fcsse sua
sombra. Seu olhar não o deixava um só instante;
fixava-se em sua nuca, nos tendces, que accentuavam
seu pescoço fraco e pergaminhado. Se quizesse. . . seria
bastante estender as mãos, apertar esse pesccço entre
os dedos e matal-o-hia com facilidade. . .

Eis a sala de recepção. . . Está sombria, porem
ainda se vê bastante. . O

D. Cyrillo deixava-se impellir docemente, como
se seu destino o chamasse; e era quem, primeiro, mani-
festa va desejo de tudo ver, de descer as escadas, de
seguir pelos longcs corredores escures, onde o barão
não •ousaria penetrar sósinho... E o padre continua-
va a arrastar atraz de si seu assassino. . .

A cozinha!
Como é espaçosa! - disse o visitante cem visível

satisfacção. — E fazia o calculo de que poderia bem
servir para uma communidade de cem alumncs. . .

O barão não pensava mais. Quasi já não via o
padre. A' medida que o memento de agir se apprcxi-
mava, elle caminhava cada vez menos consciente,
levado por um impulso quasi mecânico, vendo tudo
como em um sonho.

D'aqui chega-se ás estrebarias. . . e depcis aos
subterrâneos. . .

O padre Cyrillo queria ver tudo e pensando no
partido, que poderia tirar das estrebarias, transfor-
mando-as em grandes salas de aula, passou adiante,
seguiu pelos estabulos e chegou a um pequeno pateo
fechado de trez lados, por um muro alto. Ahi esta-
vam amontoados os materíaes de construcção, tijo-
los, areia e até cal viva junto de um peço, que o ba-
rão mandara abrir para recolher água da chuva,
para o serviço das estrebarias. . . Porem os recur-
sos haviam-lhe faltado e os trabalhes tinham ficado
em meio. . .

O padre Cyrillo desejando assegurar-se da pro-íundidade do reservatório, aproximou-se da cisterna
e curvou-se para olhar. Foi como se elle mesmo hou-
vesse dado o signal.

O barão saltou e, sem reflectir se agia segundo as
disposíçces tomadas, mas levado por uma violência
indomável, brandiu uma enorme alavanca esquecida
alli pelos operários e descarregou tal golpe na nuca do
padre, que o pobre homem cahiu como massa inerte
sobre o monte de materiaes, sem um gemido, rolando
até junto da cisterna.

O barão desferiu-lhe novo golpe, que teria que-brado uma cabeça de bronze; o craneó do infeliz ficou
esmagado como uma noz. . . O livro cahiu, abriu-se e as
notas espalharam-se sobre os tijolos. . .

Febrilmente, o barão assassino junteu o dinheiro,
metteu-o no bolso, apertando-o varias vezes, até
que o bolso ficou entulhado. Depois, com o auxilio da
alavanca, empurrou o morto e lançou-o no fundo da
cisterna, de trez metros de profundidade. O cerpo
cahiu com ruido surdo. Depois apanhou urra pá e
lançou areia, muita areia na cisterna. A' areia juntoucal, depois novamente areia. . .

O barão trabalhava com o vigor de dez homens.
Depois, com os braços onde sentia por alguns instantes
uma força hercúlea, ergueutuma enorme pedra prepa-rada antecipadamente e que devia cobrir totalmente
a abertura. Collocou-a, como se costuma fazer com um
pedaço de papel sobre um vidro quebrado. Tomou
novamente a pá, lançou sobre a pedra mais areia,
tijolos. Formou um monte. . . Terminado esse tra-
balho, olhou em torno de si. . . prestando ouvidos. . .

Por teda parte um grande silencio. . . Apenas umlagarto surgiu acima do muro e ergueu sua cabeça,
chata, como fascinado. Alem d'isso, nada; apenas
um grande silencio. . .

Surprehendido por essa sensação de abandono,
o culpado atravessou apressado as estrebarias e, pas-sando por um corredor, ia sahir no jardim, quando sen-tiu ainda necessidade de voltar para rever o local docrime. A cal, a areia, a pedra, cs tijolos, tudo lhe pa-receu amontoado de modo natural. Não, o padreCyrillo não voltaria a Nápoles.
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No emtanto, essa alavanca atirada sobre os ma-
teriaes, poderia despertar suspeitas. O barão teve ainda
coragem e energia bastante para abaixar-se e enterral-a
no monte de cal,* até a ponta. . .

Depois, sentindo-se repentinamente desfallecer,
sahiu até o jardim e correu pela avenida das oliveiras,
subiu sempre correndo e chegou a um prado cheio de
mattà espessa e ba-
nhado de sol, onde
pastavam" as cabras
de Salvatore...
Ahi, deteve-se, en-
terrando os pés na
terra molle e poz-se
a contemplar, alheio
a tudo o mais, as
cabras, que o fita-
vam também com
seus olhos envieza-
dos. tranquillamen-
te, ruminando. . .

SEGUNDA
PARTE

Apoz o crime, uma
consciência tran-

QUILLA

Uma grande paz
reinava no parque
da villa de Santa-
fusca, onde o barão
perpetrara seu bar-
baro crime. Um ale-
gre sol de Abril
aquecia a terra e
accentuava os tons
verdes dos loureiros,
dos sycomoros e das
oliveiras. A nature-
za estava calma e.
serena. Que lhe im-
portava que o pa-
dre Cyrillo tivesse
morrido ?

Assim, correra
tudo sem atropel-
los... Ning«.em vira
o padre deixar Na-
poles, ninguém sa-
bia por que elle ha-
via partido nem pa-
ra onde se dirigi-
ra. . . A V v i 11 a "

guardaria seu segre-
do fúnebre. . Quem
jamais poderia pen-
sar em remexer
aquelle monte de
pedras e areia, para
procurar um ho-
mem, que ninguém
desejava encontrar?

Apressadamente
o barão fechou as
salas; fechou tam-
bem a grande gra-
de, que dava acces-
so á galeria dos pia-
tanos. . . Passando
pela barreira das es-
trebarias, ergueu
furtivamente os
olhos para a crista .
do muro, que cercava o pequeno pateo. Sabia muito
bem que não se arriscava a avistar a cabeça do an-
cião, acima da muralha, espionando-o... No emtanto,
sentiu certo prazer em certificar-se e ficou m^mo
mais tranquillo. Fechou também essa barreira. Não!

Agora o padre Cyrillo não mais poderia fugir. . .
Restava Salvatore. . . Mas o pobre velho de nada

poderia suspeitar. . . O barão não teve a paciência
para esperar que elle voltasse de San Fedele. . . Al-
cançcu-o, cortando por um atalho rude.

— F/ preciso que eu volte immediatamente —
disse elle. -V- Aqui está a chave da grade. Fechei

tudo... Se vier alguém para visitar
a 'Villa". responda que tudo^está
em ordem e que não podes deixar

jkr entrar ninguém, sem meu consenti-
mento.

Com a mão sobre o peito, a
cabeça inclinada, Salvatore mante-
ve-se diante de seu patrão e em
attitude respeitosa e submissa.

— Ninguém entrará, excellen-
cia ... — respondeu elle.

O barão comprehendeu que po-
dia confiar na palavra de seu velho
servo e que a ordem seria fielmente
executada. Nada mais o impedia de
se afastar.

Um trem para Nápoles partia
ás quatro horas. O barão tinha
diante de si apenas vinte minutos.
Encaminhou-se rapidamente para a
estação, onde chegou justamente a
tempo para apanhar o trem ja em
movimento.

A marcha do wagon, o ruido
da machina, os tremores do banco
de madeira, o apito, a fuga da pai-
zagem, o cansaço d'essa fuga preci-
pitada, não lhe deixaram tempo
para reflectir. . . Depois foi a con-
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Meu senhor me mandou lá a cima — disse o velho
Salvatore.

fusão alegre da estação de Nápoles, o entulhamento
da gare. Desceu e seguiu por varias ruas. A medida

que revia as casas, as lojas, as pessoas, que conhe-
cia, recuperava o sentimento de sua vida habitual.

Por um curioso phenomeno, a recordação das
horas atrozes, que acabava de viver, mergulhavam,
esvaiam-se, desappareciam em uma espécie de im-
mensa distancia, como se o crime fosse, nao o seu,
mas o de outro indivíduo.

!
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j Primeiro susto

Antes de voltar a sua casa, o barão, abotoando
| cirrectamente sua sobrecasaca, deteve-se na rua de
1 Toledo, no café Compariella, ponto de reunião dos

1 elegantes. Tomou meio copo de vermuth com água
| de seitz gelada.

Avistou um de seus habituaes companheiros de
] jogo, Usili, e veiu sentar-se a seu lado. Este, sabendo
| que^»e pensava em affixar o nome de Santafusca no
j club dos Phenix, fez-lhe vagas condolências e terminou
I por lhe offerecer um pouco de dinheiro, para que ten-
| tasse mais
j uma vez a for-
! tuna.

—Bons
j amigos são
• vocês! Offere-
[ cem-me di-

nheiro, quan-
do não preciso
mais d'elle —
exclamou ale-
gremente San-

•l|aflfl»H«

iOJ

I tafiusca
B em

continuou
Usili. — Como
quizeres, meu
caro. Sem du-
vida, recebeste
alguma heran-
ça. D e v i a s
tel-o dito...

. — Não re-
cebi herança
alguma! — re-
plicou o barão

Fiz, apenas,
um pacto com
o demônio.
Vendi-lhe mi-
nha alma; em
troca do que,
concedeu-me o
poder de ga-
nhar no jogo
quantas vezes
quizer [

Sempre
rindo, os dous
homens se ap-
proximara m
do salão do
jogo, onde ha-
via o chamado" tourniquef",
jogo de azar,
no qual a bo-
Ia, detendo-se
em um nume-
ro alto ou bai-
xo, faz ganhar
ou perder.

O marquez
Usili pol-a ém
movimento e
obeve trez.

O barão
obteve dez.
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O baruaruo sentou-se á mesa c escolheu um menu de lu

o demônio commigo ?
Vamos novamente.

com um movi-

_Então? Tenho ou nãoFoi accaso — disse Usili
Usili obteve dez mil. Santafusca,

mento rápido, fez cem mil!
E' o que acontece sempre quando se joga por

gracejo — disse Usili despeitado — Mas se tens ahi
cem liras has de ver que o demônio em pouco terh
po t'as roubará.

Não tenho. . . agora. . . Mas logo á noite... 
replicou Santafusca.

as mãostendendo
peis.— E' um padre, excellencia — disse Magdalenaentreabnndo a porta — Pergunta por vossa excel-lencia. . .

—- Que padre? Não conheço padre. . algum! --
gritou o barão. — Diga que não estou!

Magdalena afastou-se, arrastando os chinellcsOrarão ficou de pé, tremendo dos pés á cabeça, asmãos entreabertas, os dedos crispados sobre as notas

í

\

Usili combinou um encontro para a noite. San- |
tafusca voltou a beber.

A palestra animada, o licor, sua sorte no jogo,
animavam-o, estonteavam-o. Voltava a ser o que
fora em seus melhores dias. Encontrava, nova-
mente, em suas ruinas, as graças de seu antigo
espirito de cavalheiro. Sahiu e, descendo pela rua
de Toledo, no meio do vai-e-vem dos vehiculos e
dos transeuntes, ficou a observar esse movimento
da rua, que o divertia. §)

Quando chegou a sua casa, Magdalena apres-
sou-se, surprehendida e alegre por vel-o já de volta

Correu com a
lâmpada e re-
tirou-se dis-
c reta mente.

Então, com
um empurrão,
o barão fechou,
a porta de seu
quarto e tor-
ceu a chave.

Sentou-se
em uma pol-
trona, tirou de
seus bolsos e
depositou so-
bre a escreva-
ninha o masso
de notas. De-
pois fez o in-
ventario, pau-
sadame n t e ,
m e t h od ica-
mente.

Alem do
contracto de
venda e a
quantia de
vinte mil liras,
encontrou ou-
tros titulos ao
portador, re-
presentad o s
por um cader-
no de cheques.
O barão tinha
apenas que se
apresentar no
g u ichei do
banco e reti-
rar as impor-
tancias.

Optimo !
disse com-

sigo mesmo —
Tudo corre
maravilhosa-
mente e estou
livre de pe-
rigo.

Repentina-
mente, duas
pancadas sec-
cas, na porta,
fizeram-o so-
bresaltar-se.

Quem é ?
perguntou

xo com voz es-
trangulada, es-

instinetivamente sobre os pa-

i-.«:
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1 RA EM SCENA A "iDEIA FIXA
»»

A impressão desagradável causada por essa visita
esperada durou poucos instantes. O barão recuperou

ipidamente o domínio sobre seus nervos e, dando de
ombros: "Os mortos nao voltam — murmurou —
Veixemos esses

o mores ridículos
ra as creanças

os espíritos

ser tanto mais magnificente com os garçons quanto
maior era sua divida com os proprietários do restau-
rante. Percorreu rapidamente a "carte", indicou trez
ou quatro pratos e escolheu um vinho dos mais finos.

O calor do ambiente, a alegria do meio, o brilho
dos crystaes e os primeiros effeitos do excellente vinho

ou
i

espn
; racos

Sete horas. . .
) barão nada co-

desde a ves-
A fome,

fii era
pera.
cujos primeiros
ataques já senti-
ra. voltava, ago-
ra, mais violenta.
Fechou os docu-
inentos e o di-
nheiro em uma
das gavetas de
sua mesa de tra-
balho, depois de
pôr nas algibeiras
algumas centenas
d3 liras para ten-
lar a fortuna. E
vestiu-se com es-
mero.

Não vol-
tarei esta noite —
disse elle a Mag-
dalèna.

Não estra-
gUe sua saúde,
excellencia. . . —
disse a bôa velha,
com voz 1 a m u -
nosa.

Deixa. . .
Sei o que faço. . .
Amanhã dar-te-
hei algum di-
nheiro. . .

E, detendo-se
no limiar da por-
ta, depois de um
instante de süen-
cio, indagou :

Elle não
té disse a que vi-
nha. . . o padre?— Nao. . . Ex-
ceilencia. . . Disse
que voltaria. .

O barão re-
primiu um ligeiro
tremor.

Sahiu e diri-
yiu-se para o café
cia Europa. Sen-
tia grande dor-
mencia nas per-
nas, os braços do-
loridos. . . princi-
pai mente os bra-
ços. ... No emtan-
to, entrou com
passo resoluto,
cumprimentou á
esquerda c á di-
rcita alguns co-
incnsaes, instai-
lou-se em uma
sala deslumbran-
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O velho sacerdote cahiu Junto da cisterna e o livro se abriu espalhando o dinheiro pelo solo

te de espelhos dourados, onde, pouco depois, um
gárçon, elegante como um gentleman, perfilou-se diante
de sua mesa, esperando suas ordens.

O barão era conhecido no café da Europa por

proporcionaram-lhe dentro em pouco um bem estar
physico, que ha muito não sentia. Jantou superior-
mente. •

A's dez horas, depois de passar um instante pelo

1I
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theatro San Cario, lembrcu-se de que Usili o esperava
no club.

A's cnze horas já ganhava dez mil liras.
Usili, aborrecido, espicaçado per sua paixão*

jogava como um louco. . . e perdia sempre.
A uma hora da madrugada, o barão continuava

a jogar. . . e a ganhar. . .
Sua sorte era prodigiosa, fantástica. Um apoz

outro, todos os jogadores do club tentaram detel-o
e foram batidos. O barão via-se possuidor de uma
quantia considerável. Alquebrado pelas emoções,
pela fadiga, pela febre, adormeceu sobre um divan,
na própria sala em que jogara.

Foi um soirino pesado e agitado. Fcrmas bizarras,
visões incoherentes, povoavam o cérebro do barão.
Via, em um cháos, escadas arruinadas, adegas, sub-
terraneos, um muro alto e negro, um mente de cal.
Alguém se abaixava, desapparecia. Depois eram innu-
meras notas espalhadas. . . E novamente as salas hu-
midas e sombrias, as escadas, as adegas. . .

Ao amanhecer, o barão abriu cs olhes e primeira-
mente teve grande custo em reconhecer o lccal em que
se encontrava. A pallida luz de uma manhã chuvosa
entrava pelas largas janellas, batia tristemente sobre
as mesas, sobre as cadeiras em desordem, na sala deser-
ta. Com olhar vago, bocea amarga, o barão sentia-se
invadido por uma espécie de tristeza desesperada, da
qual não pedia encontrar a causa.

Fez um esforço e, lentamente, como alguém que
subisse penosamente os largos degraus de uma escada,
subiu de recordação em recordação.

Recordou-se de ter ganhado muito dinheiro, de ter
jogado a noite inteira, de ter jantado no café da Eu-
ropa, de haver conversado com Usili, de ter tomado um
trem, de ter... Chegado, assim, ao termo de suas
reminiscencias, estremeceu, olhou em torno de si com
horror e sentiu dèterem-se as pancadas de seu coração.

Estava só. Apanhou sem contar seu ganho da
noite, pensando com irritação: "Por 

que não me veiu
antes, essa sorte no jogo ? Quanto me teria poupado ?

A vida é assim mesmo. . . tudo é simples.accaso. '¦'..

Um extranho instineto levou-o até o bairro popu-lar do mercado. Mas em breve foi forçado a se deter.
Parecia-lhe que as ruas de Nápoles estavam entulhadas*
de padres. Nunca vira tantos. . . Surgiam de todas
as ruas e beccos. Como podia ser que houvesse tantos,
assim, de uma hora para outra, na cidade? Seria quenão tinha notado, antes?. . . Ou seria o primeiro sym-
ptoma do remorso ? -,

Agora, uma idéia enchia o espirito do barão, idéia
que elle não conseguiria expulsar. Seria ella, ao cen-
trario, que apertaria sua garganta, que não o abando-
naria mais, que o venceria... O barão ia ficar sabendo
que era possível matar um homem, mas não se mata
uma idéia"!. ,

A FEBRE DA LOTERIA. . . Um FELIZ PREMIADO!

No emtanto Philippino, o pobre chapeleiro, ator-
mentado por seus credores, escrevera cuidadosamente,
para não os esquecer, os trez números indicados pelobom Cyrillo. "Quatro, trinta, noventa/' Era o que se
chama "um terno."

Vendeu o ultimo bracelete de Catharina, sua
esposa, reuniu um pouco de dinheiro e pcz-se a pro-curar o famoso bilhete.

Passou a sexta-feira, a manhã de sabbado... Essas
trinta e seis horas pareceram-lhe lergas como uma
eternidade.

Sabbado, antes das trez horas, Philippino dei-
xou sua esposa sempre doente e, acempanhadado
pelos seus quatro filhos, encamir-heu-se para a rua de
Santa Clara afim de assistir ao sorteio dos números.

Uma grande massa de povo estava reunida no
pateo, sob as janellas e em uma ruasinha visinha. Era
gente pobre. Operários, peixeiros, negociantes de quin-
quilharias, vendedores de água, mulheres velhas e mo-
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ças, pobre gente ingênua e habituada a passar a se-
mana inteira á espera d'esse sabbado, que talvez
trouxesse a riqueza.

Silencio! Silencio!. . . Lá vem. . .
E apontavam as autoridades, os agentes do

fisco. . . o menino, que devia tirar os números.
Os commentarios surgiram. Trocavam-se prog-

nostices.
O numero, que vai ser sorteado, Beppo, é o do

anno do tremor de terra...
Não. . . — replicava Beppo, será o da casa do

Inglez, que se enforcou.
Será o dezoito!
O vinte e sete!

—. Não!
Sim!
Vamos ver. . .

E as previsões continuavam. Os grites augmen-
tavam. . . Uma mesma febre, um mesmo desejo de
ganhar, animava essa multidão, accendia em suas ai-
mas esperanças loucas!

Silencio!
O menino, com os olhos vendades, o braço nú,

trepado em uma escadinha, mergulhou o braço na urna,
retirou um pequeno disco de papel, que entregeu ao
delegado. Escrevem-o, agera, sobre um quadro negro."Quatro!"

Papai, papai, 
"quatro!" — gritam os filhes do

chapeleiro.
Ao ouvir esse numero, Philippino sentiu um tremor

no coração. Esforça-se por parecer indifferente.
Um numero não vale nada! Os trez. . . sim!

Quem não censeguir o terno, perde.
Novo silencio. . .
O menino mergulha novamente a mão na urna,

tira o numero: "Trinta"! - grita o delegado!
Papai, papai! — gritam os garotos do chapelei-

ro — Foi o "Trinta"!
Que? Estás certo, Angiolillo? Foi mesmo o

Trinta?
Ergueu a creança nos braços para que elia pudesse

ler o numero no quadro.
Pela terceira vez, o menino mergulha seu braço

na urna. O annunciador, com voz estenterica, clama:Noventa!
Papai, papaisinho! Ouviu ? — gritam os meni-

nos. — Elle disse: "Noventa" !
Philippino, como se tivesse recebido um forte

golpe na nuca, deixa pender a cabeça, estonteado,. .
Suas pernas vergam. Não se pede suster. . .Soccorro! Scccorro!. . .

Que ha ?
Um homem que se sente mal!F/ o calor!
Levem-o para fora!
Quem é ?
Um epiléptico ?
Oh! Não!,.. E' Philippino, o chapeleiro...

Elle ganhou o terno!
Chamem um carro!
Dêem passagem^. .

Os guardas açodem.. . Philippino é erguido,
levado para o ar livre e atraz d'elle forma-se um cor
tejo. . .

Meia hora depois, no mercado, não se fallava nou-
tra cousa... A noticia espalhou-se rapidamente. E os
commentarios seguiram seu curso... Discutia-se. Er-
guiam os braços ao céu . Que homem feliz: E esse exem-
pio extraordinário contribuía para augmentar entre
esfa pobre gente as esperanças de victoria, no próximosabbado. . . A' noite, nos cafés, nas mansardas, só sefallava no sorteio... Nápoles inteira, adormecendo,
meditava sobre o mesmo facto. Philippino, o chapeleiro,
ganhara um terno, cue lhe fora indicado pelo bom padreCyn!lo, em treca de um chapéu!

(Continua no próximo numero).
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os MATADOUROS
ANTIGOS

Os matadou-
ros, em seu sen-
tido mais amplo,
não são creações
recentes.

Entre os Israe-
litas, só se po-
diam matar as
rezes em logares
sagrados ; entre
os Romanos, até
o século III an-
tes de Christo, o
sacrif icio dos ani-
mães era feito ao
ar livre, frequen-
temente nos ai-
tares dos deuses.
Mais tarde, po-
rem, foram mais
resguardados, co-
mo medida de
hygicne.

Parece que os
Egypcios fizeram
examinar a carne
a ser consumida
e os Romanos
encarrega v a m
dous homens

d'essa inspecção, com ordem para atirarem ao Ti-
bre as que nao julgassem aptas a serem comidas.

O primeiro matadouro parece ter sido installado
sobre o Tibre, onde
houve suspeitas de
uma grande carnifi-
ei na.

O proprietário Ma-
dus, rico romano, foi
condemnado á mor-
te, emquanto a casa,
onde ninguém queria
viver, era dada aos
c 2 rn ijices, ou ca n ii
( carniceiros ), boarii,
r.tarii ou pecuarii,
conservando o nome
do antigo patrão ma-
ciidrio, que desde en-
tao serviu para desi-
gnar taes estabeleci-
mentos. O primeiro
matadouro construi-
do appareceu no im-
perio de Nero e foi
denominado JJace-
d Uni Augusti.

A flor DE GRANITO —Colossal e pitto-
rescd rochedo existente no deserto do
Estado de Idaha. Um pic-nic lá no alto
il.'ve ser delicioso. A questão é chegar lá.
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Soberanos exóticos — A rainha Kalinoska, que chefia a tribu

dos Ovambos, no sul de Angola.

COMPOSIÇÃO DO CORPO HUMANO

Temos 150 ossese 500 músculos; o peso do sangvc
? de um adulto é de

15 kilos; o diâmetro
do coração e de 15
centímetros, batendo
70 vezes por minuto
e 4.200 por hora.

Todo o sangue pas-
sa em trez minutes
pelo coração".

• Os pulihões con-
têm cinco litros de
ar ; respira-se 1. 2C0
vezes em cada hora,
despendendo 300 li-
tros de ar.

Cada centímetro
quadrado da pelle
tem 12.000 poros.
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Architectura mcderna — Proiecto para a transformação da praça
Alexandre, em Berlim.

Em Londres, somai-
te em um mez, recolhe-
ram-scdòuf mil c oiíc-
centos cães vadios, nas
ruas centraes.
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A ETERNA MANIA DOS "CHO rus" na Inglaterra —As "Hanks Girls" do Carlton de Londres.
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Transeuntes londrinos patinando no lago dç Traíalgar Square, Devotos chegando a uma egreia de Londres nar-, „ tr •em torno da columna de Nelson. dominical, levando cada qual seu aquecedor1 decarvio.00

ROUBO E PUBLICIDADE
Um casal é desperta-

do, altas horas da noite,
por um violento iumul-
to e vê, com grande
terror, homens masca-
rados entrarem peta ia-
nella e amcaçal-os com
enormes revolvem.

O chefe d*esses in-
desejáveis, cntreianio,
não lhe grita: " A bolsa
ou a vida!" ao contra-
rio; dirige-se ao casal,
preza de terror indi-
zivel, muito d d içada-
mente, jazendo esse pe-
que nino discurso :
— Caro senhor e dis-

j ttneta senhora : somos
os representaniesçde Ga-
briel South W Cia. 4th.
Avenida, a famosa /ir-
ma, que se encarrega
de proteger as janellas

¦II 1<fl P| fl I I!§H BF^fli mt fll í <
I HBfll flfl I >«fl M ám M hmtWM k^I M ,i
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&fl HK ¦' B hí'^h HHflHHHH';;": BBBBB1;'' flflflflflflflflflflflflfli fi
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O leite completamente gelado era forneci
do aos freguezes ás colheres.

contra os assaltos \ios ladrões. Nosso representante recebeu deVossas Senhorias uma completa recusa, por oceasião de suaultima visita de propaganda. Quizemos, apenas, demonstrar-lhes que muito se arriscam se não se resolverem a comprarum de nossos apparelhos
electricos de segurança,
que, collocado em qualquercanto da casa, protegerá

I Iodas as janellas. . ."'

I

i

I SOLUÇÃO IMPREVISTA
Perante o tribunal de

Lcicester, recentemente,
um automobilista com-
parecia preso por haver
atropelado um transeun-
te, ao qual ferira grave-mente.

Imaginem o espanto
dos juizes quando este,
apresentando-se perante o
mesmo tribunal, infor-
mou-o de que retirava a
queixa e nada reclamava
contra o chauffeur desas-
irado. Como lhe pedis-
sem explicações sobre
essa resolução tao fora do

-'-'*' ^fll BB

¦^•'jíjf^ií.;' "Bb»'''¦¦'¦' '-¦¦'¦fll BB*'"- Bp'"

flfll BjHb^ ~''mvfmmmmit '¦'Sf:7 '¦''¦¦¦; '-'flU flflr j»''¦*-"'•'

Bh BBflflflflflB-fc^^flflflHHJHflflt flfll hhW ,^BbhBHhbBhÍÉhI

flfl^flflflflBBHMHHHHHMfci ¦ i' ;iff'i BBh ^BBBBBBBBflHr' ¦#¦ ">'' ^•¦¦.vy,'Js^flBBBHflBBBBfli ''IflBflBHflW^V''''

UM BODE PERITO  Fneínn,l„ i .
de Los Angeles (E UnicL^ urn ^^^ ^ ?^'^vi-, uniaos; c um exímio equilibrista.

Um navio de guerra allemào soecorrendo um naviomercante, preso pelo gelo no mar Baltico.

çommuni, elle declarou que o automobilista
)i\ o havia mdemnisado.
•u5sDe q"e m°d° ? 

7" 
'>srSuntaram os

Fez-me presente doautomóvel que me atro-
pelou...

Diante d'essa compen-
saçao pouco banal, o tri-bunal limitou-se a infrigir
ao deliquente uma multa
insignificante.

(. Para que os accidentes
desta ordem se tornem
mais raros, talvez con-viesse tornar obrigatória
essa espécie de multa.

E apenas a vontade
de vencer, que provocaa victoría... Isso é verda-
de para as grandes lutas,
que enchem o mundo in-
teiro, como para as lutas
obscuras e oceultas de
cada vida particular.

Hemri Perréyve.... . i,i\nr, i vc. i

"^¦«"«"••"«««¦¦«««mBi
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Miss Anita Page, <la "Metro

MORTOS POR BOLIDOS

A Bíblia menciona uma chu
ea de pedras, que destruiu o exer-
cito dos Amorrheus. As tradicções
chinezas jallam de um bolido, que,no anno 616, matou 10 homens.

Arago conta que uma bo-
Ia de jogo cahiu, cm 1674, no
lombaditho de um navio, esma-
liando dous marinheiros.

Humboldt cita o bolido
de 1650, que matou um
frade jranciscano cmMilão. Em 1748 u,n
bolido quebrou dous
mastros de u m
navio, apoz uma
explosão vioten
Ia como a de
uma centena
de canhões;
cinco ho-
mens fo-
ram mor-
tos.

Os casos
de incen-
d 10 são hii-
m c ro so s.

/ 10 de
Agosto dz
1895,

>'
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ÍB^Í^S^^L^%^^^^^^S^^>vflfll

; - y ?^ wwy?tB!jfl

í^^^^^^bw flflwlflflfl^^ln^
<. ^::,!t.í ^iMaflal ¦Bati ¦»'",.,.1i

f^^lÊÊ ST.' ,...
'jfll P%^'-^^ lii -

P*'.'--â»;*t:wBfll Bnfl-fl Bfll"' í: v" ^ttt^%^^^lv<flflBflflflflflflflflflflflflflflflflflí '

í??3 Br5Ph BÉM^" ÍÍSiJi^*"^^fl «flr - '•
fffi*fll l-^raa B^^t^^aBfl |,
¦¦WmtJ B^^iSc"! Pa^-^Bl Bfcls«;íwaiBfl ¦flgr^-i-.Mat--iãi flKTfVÀxjfl] At'....BBJ^ ^ '^!^ T^^^o^^^PffBL^A^T^BI flflV*-'*

l»iaaÍ^iW^™^^B mW'' -
fl flrvfW:ifl EwJ fl^-''
¦fll ¦¦fl^KJ^aí B^^^l flflt^^la^'^

fl^'-*1
HHnn^l flfl^^flw^1''H BHSr(9 flfl^fll Hbu^B'.'BWWaB aa^BaM-??

flRtóiTO^aafl tai^tfB mmmi?s::Bfl BiaVM^alSSiflflfljBl B^BP^toH MflMcMH^IB ^flgy^.Sy'^^

Iflafl flflflíl&í^fl BfliBfll^^i Ib^MÍ^SIfl i^n EÜ^B*aiMÉ^% yÊÊ$
¦TO^MffiflwBfllfl^fl^fl^fl^fl^fl^flBflBMlfllftw^iai^

¦flWflflflBitt'!

fl TO^aSB*^Stg^K'§^>!lt!§p

ifllBMMWBflwl*Kl%«3a!^^^^M v? "* ^V l^» ^^Bfl*H
^^^^^^^^^^- '" '^ii 

11' 
'

ás
10 hora,* da manhã, um bolido explodiu cm Grazac
( frança ) incendiando um trigaI.

Nos arredores foi recolhida uma centena de meleo-
nlos carbonosos.

A

Miss Dorothy Dwan, da "Fox".

AS CORES DO LUTO

Azul carregado, na Bukharia.
Pardo, na Pérsia.

Lupc Vele: estrella mexicana do écran norte-americano. Cinzento CSCUI'0, na Abyssinia. , .;;.,,
P/^/í?, em teda a Europa e America.

Amarei to, no Egypto e Birmânia.
Violeta, na Turquia.
O escarlaíc foi outrora usado como côr do luto

pelos reis de França .

i.
o o
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Ate no Japão — Um grupo de feministas fazendo propaganda
do voto ás mulheres nas ruas de 'Toldo.

Mussolini, jornalista...
Jíussolini, que a exemplo de mui-

tos homens celebres, junta a seus ho-
nirarios de primeiro ministro os ren-
dimentos de seus trabalhos como for-
nzlista, escrevendo para a imprensa
norte-americana, declarou rzcentemen-
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te, que consagrará
tudo quanto lhe
render sua pen-
na de escriptor ás
varias institui-
çoes fascistas,
cujo fim é en-
viar as creanças
pobres á monta-
nha e ao mar,
durante as fé-
rias. Agora, o
Duce enviou ao
secretario geral do
partido, deputado
Tu ra li, u m ch equ e
de 10.000 liras
para as institui-
çoes mencionadas,
quantia que re-
presenla seus di-
rei tos de autor de
artigos publicados
pelos jornaes nor-
tc-aru: rica nos, in-
clusive sua bio-
graphia.

®®®&©s-í_i

O ultimo de-
creto assignado
por Calvin Coou-
dge, como presi-dente dos Estados Unidos da

America do Norte, creou em cada
um dos quarenta e oito Estados
da União, um território reservado
aos pássaros e animaes selvagens,
afim de preservar as raças indige-
nas. Essas "reservas", 

que deve-
rão estar organisadas dentro de 10
annos, serão verdadeiros paraizosterrestres para os animaes.

Haverá nelles, certamente,
serpente porem nunca Adão nem
Eva...

i®®®®_®®®®®

Um inventor n o rir--a m er ica n o
idealisou a construcçao de um cão
mecânico, sem fios, que segue seu
dono, rosna, ladra, quando se lhe
ordena, lança olhares terríveis aos
intrusos e não pode... morder...

¦ ®®®®®®®_>

O que te disser o es-
pelho, não te dirão em
conselho.
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Eiculptura colossal. — Gigantesca figurada Republica feita pelo esçulptor italiano
fanalli para o Capitólio (Palácio do Con-
gresso)deCuba. A photographia do aríis-
ta, junto da estatua, permitte avaliar suas

proporções.

Se queres ter boa fama, não te
tome o sol na cama.
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As forças prodigiosas da natureza. — Dous asnectos d-» i.Hífr.- i -. .,-.,
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extranha do que a própria morte e, de resto, viver
como estamos vivendo, totalmente afastados do mun-
do, nao sei se se pode chamar viver.

Quando voltamos a nós da syncope em que nos
lançou a violência da queda, vimo-nos em uma
sala enorme, decorada com ornatos, que paretiam
um mixto de estylo egypcio e phenicio. . .Em torno
de nós agitavam-se quatro ou cinco indivíduos edo-
sos, vestidos de modo extravagante e fallando um
idioma em que não distingui uma só palavra. Fui
o primeiro que recobrei os sentidos. Quando deu
por isso, um d'aquelles indivíduos, o mais edoso e

:hefiar os demais, dirigiu-me a palavra.

0 professor Jlaracol organizou, em companhia de

Curo Headlcg, um estudante de Oxford, [que é o narra-

dor) e do mecânico BUl Scalan, uma expedição para ir

explorar a fauna submarina ao sul das ilhas Canárias.
Ahi cliegandó, melte-se com seus companheiros em uma
câmara Irubmcrsivel de sua invenção, uma câmara de
aço com fortes lentes de cn/s/al. A equipagem deixa
ts/â câmara descer atravez das águas. Alas um mons-
tro marinho passa, rebenta a corrente e a câmara
callie no fundo do mar. 0 navio faz cm vão repelidas
sondagens; o fundo do mar é ahi muilo accidentado e
cheio'de plantas gigantescas. Nada encontram e quasi
uni anno se passa sem que haja noticias dos explora-
dores.

Alas eis que, ir:
um bclfo dia,
apparece jluc-
/uando nas cos-
tas dos Açores
um extranho
objeetc, de for-
ma quasi glo-
bicfar, jeito de
uma matéria
transpare n t e
como o vidro,
porem muito
mais solida. E
esse o bj e c t o
continha o se-
guinte me mo-
ciai, esc ri pio e
chisignado por
Cj/ro Headlcij .

"Se Deus
permittir que
alguém encon-
tre estas linhas
confiadas as
ondas de um
rri o d o a s s a z
aleatório, os
amigos que
ainda nos res-
tarem — c de
certo nos jul-
cam mortos ha
muito tempo
— terão a sur-
preza de saber
como e por
que ainda estamos
com vida, embora
nos devamos conside-
ra r fó r a do m u ri d o .

E' provável que
todos os jornaes dos
trez continentes te-
nhám noticiado e
commcntado larga-
mente o accidente,
que separou do na-
vio e deixou cahir
nó fundo dó mar a
câmara de aço, na
qual o professor Marà-
cot se tinha encerrado
commigo e com Bil
Scalan . Mais, prova\
mente, ainda, todos
ditaram que estávamos
ra todo o sempre perdidos.
Assim não aconteceu; po-
rem nossa salvação foi mais

que parecia ci
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0 ho me m do bote tentou defender-se .mas foi logo alcançado por um golpe na cabeça.
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Como eu não o entendesse, passou a fállar em gre-
go. . . idioma que, felizmente, me valera os melhores
prêmios na universidade... Mas, ainda assim, tive-
mos grande difficuldade em nos comprenender,
porque elle' pronunciava a maioria das palavras de
modo muito differente do que me fora ensinado.
Emfim, com grande esforço, cheguei a reunir algu-
mas 

phrases inteiras e por ellas fiquei sabendo queaquelles homens eram de uma raça, que vivia alli, no
fundo do mar, ha sete mil annos.

Teria comprehendido bem? Ha sete mil annos?
No fundo do mar?. . . Sim. Era bem isso que o ho-
mem me dizia, mantendo a mais perfeita gravidadeno rosto veneravel, ornado por longas
barbas brancas.

Teríamos cahido em um asylo de
loucos ?

Eu não sabia o que pensar, quan-do o professor Maracot e o mecânico
recobraram também os sentidos. Bill
Scalan abriu grandes olhos assombra-
dos quando eu lhe disse o que ouvira,
porem o sábio, endireitando os óculos
e tomando um ar muito interessado e
radiante, murmurou :

Sim. . . sim. . . nesse ponto do
Oceano. . . Devem ser os remanescen-
tes dos Atlantes. . . Mas que diz elle?
Que vivem no fundo do mar ?. . .

E olhou em torno, com a curiosi-
dade de um pesquizador, a quem apre-
sentam um bello problema. Imitei-o
e notei uma serie de circumstancias,
que parecia confirmarem as espanto-
sas affirmações do velho. Os mate-naes com que era construída e orna-
da a sala em que nos encontrávamos
eram todos muito antigos ou de ori-
gem exclusivamente marinha. Alemd isso, pelas janellas redondas e muito
altas, que havia nas paredes, via-se atransparência da água.

O velho de longas barbas offere-ceu-me então um liquido e muma taça
que parecia de alabastro; bebi algu-mas gottas e, sentindo voltar-me, qua-si de súbito, o vigor habitual, ergui-me e dei alguns passos pela sala, cujosmoveis, tapeçarias e utensílios eram todosde forma e matéria como eu só vira, atéentão, no Bntish Museum, na seccão deantigüidades de Ur. da Babylonia' ou delhebas.

Pouco depois meus companheiros estavamtambém em condicções de andar e eram leva-dos a presença do soberano d*aquelle paiz, üinhomem excepc.onalmente robusto, com o aspectode um re. assvno. Chamava-se Manda e parecia nãoso exercer ali. poderes absolutos, como? dTspor derecursos scientificos quasi maciços P
Por exemplo quando tinha difficuldade emnos fazer comprehender suas palavras, tocTva comuma das mãos uma placa de metal luzente preeadaa parede, ;unto de sua cadeira e, immediatamenteapparecia nessa placa, como em um écran cuiémato'graph.co, aaudlo em aue elle estava pensando

esse fcurü 5'*g _£fÉ S_Sj ^tV
com a ™ior facilidade Óonu^f£j_£ f*nos nao entend.amos, fazia apparecer na ohca oob;ecto, que queria significar. °

Assim, em poucos" dias, ficamos ao par da vidados costumes e origem d'esse povo. Eram de fàctóAtlantes. Seu contmente não desapparecL bruscamente nos mares, como nos contam as lendas Desanparecera aos poucos, parte em uma serie de catadamas, que matara nove décimos da população partepor uma baixa gradual e lenta do solo, que dera Tempo aos sábios do reino, já senhores de uma civilizaçãoapuradissima, organizarem edificações e meios dedereza especiaes, permittindo viver no fundo do mar

E assim tinham vivido até hoje, tirando do Oceano
tudo o de que necessitavam, inclusive carvão de pedra
para a manutenção de suas machinas electricas, graçasa uma jazida submarina, explorada por seus escravos
gregos, descendentes dos prisioneiros de guerra exis-
tentes no reino, na epocha da catastrophe.

Para andar pelo fundo do mar, usavam sapatos
com solas de chumbo solidamente amarrados ás per-nas e uma espécie de sino de mergulhador feito de uma
matéria simiíhante ao vidro, porem solida como o aço
e preso a hombreiras, que continham, soo pequenovolume, poderosos condensadores de oxygenio. O quenunca comprehendi é como evitavam os effeitos da

pressão da água, de certo
muito considerável naquella

profundidade. Sei apenas
í, antes de descer ao
mdo do Oceano, ince-
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IA. O monstro ergueu-se pouco a pouco aci-ma das plantas submarinas, movendo osenormes olhos na ponta de londiculos.
ígos pc-

riam uma beberagem esverdeada. Depois entravampara uma sala de portas estanques, onde deixavampenetrar a água. Feito isso, abriam uma por a quèdava para o mar. Quando voltavam fechavam essaporta e poderosas boitíbas•expelíian, a água d'ess-.
aSsPportaasein^tlbul°' ^ ^ ^ P^eslem abHras portas interiores.

Tudo quanto restava do poderoso povo dosAtlantes, umas trezentas creaturas viviam-viveníainda — em uma ser e A(> U^UU., - r wvern
de mndn n PàSS? ' nabitaçoes ligadas entre sde modo a formar um so e immenso edifício, sahindo
m™inaet^oaoCrr ' 't" n° S0'° e "a ^Ímanna tudo o de quanto necessitavam

occuDaUrr;mnttend„°US ^ 
"So n0S Pe^i«iram sahir;occuparam todo esse tempo em nos instruir sobre seushab.tos e preparar-nos physicamente para que núdéssemos res.st.r a pressão da água, fazendo-nos beberd,ar,amente, em doses gradativamente augmentadasa tal beberagem verde. "gmeniaaas,

Circumstancia curiosa. Durante esse^ ^;ma-dous mezes trataram-nos mais como vril^Yo«--.---nos mais como prisioneiros do
"""¦"""*"—"——ii———li——-ti—-.-ii—-_.„___,„___ 
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que como hospedes. Mantinham-nos em duas ou trez
salas sem nos deixar ver o rest de seus domínios e, de
todas as mulheres de seu povo, só vimos, durante esse
tempo, a filha do soberano, uma adolescente chamada
Mona, que não se afastava d'elle, por assim dizer,
um só instante.

Isso intrigava e irritava muito o bravo Scalan
porque, a julgar pela belleza de Mona, as Atlantes
deviam ser encantadoras.

Essa situação só se modificou quando o professor
Maracot tomeçou a fallar correntemente o idioma
local, porque então Manda poude apreciar devida-
mente seu valor mental. Ora, em reconhecimento pelos
sábios que tinham salvado o povo, por occasião do
cataclisma, o soberano dos Atlantes fora, desde então,
o mais sabío e Manda, que não tinha a menor idéia da
seiencia terrestre, ficou visivelmente satisieito e ma-
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ravilhado
ao encon
trar no bom
Maracot um
scientista capaz de com-
prehender seus prodigiosos
conhecimentos e de lhe communícar.
por sua vez, os prodígios de seu saber.

Chegados a esse ponto, os dous passaram horas
perdidas em palestras intermináveis, deslumbrando-se
mutuamente com segredos de seiencia, que se revela-
vam e, graças ao prestigio que nosso chefe assim ad-
quiriu sobre o soberano, eu e Scalan passamos a ser
mais bem tratados, obtendo a regalia muito aprecia-
vel de liberdade. . . tanto quanto era possível consi-
derar-nos livres, sem poder sahir d'aquella enorme serie
de edifícios. E, sem immodestia, posso dizer que
meus conhecimentos de grego, permittindo-me com-

prehender e fallar também, em pouco tempo, o idio-
ma dos Atlantes, valeram-me logar de destaque, em-
bora sem a aureola, que a seiencia dava ao professor
Maracot.

Só o pobre Scalan, embora tratado amável-
mente por todos, continuou em uma situação de perso-
nagem secundário.

Um dia — suprema distineção — o soberano ad-
mittiu-nos em sua companhia num passeio pelo fundo
do mar. Nao me atrevo a dizer que me deixei encerrar
sem emoção no capacete de mirabon ( a tal mate?ia,
que parece vidro ) e vi sem susto a água penetrar no
vestibulo. Mas os condensadores de oxygenio fun-
ccionaram perfeitamente e, animado pela expressão
radiante do professor, segui-o com passo firme pelo

fundo do Ocea-
no.

Eu contava
admirar muitas
maravilhas nesse
reino desconhe-
cido, mas não
contava com a
surpreza, que
tive, logo ao dar
os primeiros pas-
sos no fundo do
mar. A primeira
cousa, que vimos,
diante de nós, a
cerca de cem
passos da porta
por onde sahi-
mos, foi nossa
câmara submer-
si vel, pousada,
apenas cóm uma
ligeira inclina-
ção, sobre um
campo de lodo
bastante firme.

Àpproxima-
m o - n os com
emoção bem
comprehensivel
e vimos que os
Atlantes tinham
rebentado uma
das janellas pa-
ra nos retirar de
lá, desacordados,
exanimes. De
modo que nossa
câmara estava
cheia d'agua;
mas como ti-
nham rebentado
a janella do fun-
do, o ar, que
nella se con ti-
nha, só sahira em
parte, conservan-
do-se comprimi-
do na parte su-
perior. Isso nos
permittiu salvar"
vários objectos,
principalmente
instrumen tos

scientificos, que se achavam presos ás paredes e ca-
dernos de notas, que fluetuavam.

Mas, a despeito d'esses "salvados", com que não
contávamos, o professor Maracot teve pressa em aban-
donar nossa câmara, ancioso por observar a fauna e
a flora submarina, deslumbrado a cada passo com o
encontro de espécies por elle desconhecidas, quer em

plantas, quer em peixes, quer em molluscos. Manda
admirava com indulgência aquella curiosidade quasi
febril e sorria de vel-o recolher com anciã peixes e
conchas, a seu vêr, insignificantes.

íf^yf'- i\;:¦:'j*^*
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Mas de súbito, a physionomia do soberano tomou
uma expressão contristada e seguindo a direcção de
seu olhar vi um escravo grego cahido. immovel. Cur-
vei-me e examinei-o. O corpo nao apresentava feri-
mento algum mas o resto estava te do negro e as mãos
contorcidas e como carbonisadas.

Como nao podíamos fallar com os sinos de mer-
wulhador, os funecionarios que acompanhavam Mauda
tentaram explicar-me a causa d'aquella morte, traçando
rio espaço, com um dedo, qualquer cousa que me pareceu
o desenho de um sol: — um circulo cem raios em torno.

Não comprehendi; mas o soberano olhava em
torno de si com ar aprehensivo e cs de seu séquito
tiraram do cinto umas armas esquisitas, que pare-ciam pilhas electricas cem um bcccal.

Eu. notando que o sino do escravo estava despe-
daçado, avaliava cem horror a força que devia ter o
anima! aggresscr, pois bem sabia que o mirabon era de
uma solidez que desafiava as martélladas mais viclen-
ias. Ao que parece. Mauda partilhava meu susto,
porque, insistindo imperiosamente com o professor.obrigou-o a voltar comnosco para o palácio.

Sua prudência fora bem inspirada, pois apenas
chegáramos ao yestibulo, vimos um grupo de escravos
correndo precipitadamente em direcção a nós, isso §ao vestibulo. Mauda, elle próprio, moveu nervosa-
mente uma alavanca situada junto á perta e. a des-

fl
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fl

fl que
fl n*^fll fl h
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peito do sino.que me cobria a cabeça, ouvi uma espéciede mugido profundo e vigoroso

e de?nX.beraTl'Zera ^«ohar uma sereia de alarmae de todos os lados surgiram outros escravos, correndo
logo um movimento convulsivo para fechar a porta
cousa os perseguisse; mas o soberano só consentiu
trai tôXs'5 qUe °S C°nt0" 6 r?** ^ ^~
dlmeEnf°' 

elIf fez. um Sesto, a porta se fechou soli-damente e as bombas começaram a funecionar expel-lindo a água. Porem, mesmo depois que passaram aosoutros aposentos todos os Atlantes manifestavamgrande pavor e olhavam attentamente pelas janè Ucomo se esperassem vêr alguma cousa horrenda
cuando ! W 

tfmbem' receioso do que ia ver;' masquando os Atlantes recuaram com exclamações e ees-tos de susto, murmurando Praxa. . . praxa aoenasv, nas águas dous globos transparentes, amarelladosge.ramente lummosos e cercados por um halo déraios vermelhos.
Era aquillo que tanto alarmava o povo subnuanno:

Arrastado pela curiosidade eu e Scalan subimos a uma
pequena escada para ver melhor. Os circumstantes
fizeram-me descer, censurando asperamente nossa
imprudência. Quiz protestar, mas vendo que o própriorei me fitava severamente, aquietei-me.

Entretanto, os globos mysterioses approximavam-
se cada vez mais. chegando quasi a tocar as vidra-
ças. Depois, como desanimados de encontrar uma
janella aberta, afastaram-se y

Os Atlantes respiraram desafogados e o professorMaracot. esfregando as màos, satisfeitíssimo, rriur-
murou :

— Que maravilha! Uma nova espécie de creaturas,
parte gazosas, parte orgânicas. . . e dotadas de intel-
hgencia.

Durante os dous dias. que se seguiram. Manda
nao permittiu que ninguém subissre; depois organisou
outro passeio em nossa honra e o professor fartou-se
de admirar entes extranhos, espantosos:— preguiçasmarinhas, mclluscos gigantescos, plantas maravilhosas.
Ate os entes que causavam horror e repulsão aosAtlantes pareciam encantal-o. Essa anciã de tudovêr causava-nos sustos constantes, porque, sem espe-rar por pessoa alguma, elle se mettia por entre asrochas eu as algas gigantescas.

De uma vez, nao querendo abandona!-o, eu eScanlan ficames, juntamente cem elle. isolados dos
demais no meio
de um grupo de
rochas, que pare-
ciam basalticas.
Procurando sahir
çTaquellé laby-
rintho, chegamos
a uma espécie ele
clareira, que po-
dia ter ei noventa

metros de tliame-
tm. . . Eu olhava

em torno, afim de
ver se encontrava o
bom rumo. quandoum gesto frenético
Io professor obri-
ou-me a fitar uma
s p ec i e de grutaDèrta num paredão
rocha, do outro la-
da clareira. E o
vi gelou-me de es-

to. Dessa grutaa. vagarosamente,
endo-se como uma

ma, um animal apoca-
lyptico, allucinante. . . Ocorpo era de um verme.-.._ , __,. informe, molle, pesado.a cabeça era de um be-souro, com a «trapaça solida, encouracada. que ca-racterisa esses insectos e cs olhos. . . Oh I isso era í

l™n7t»\TÍ°\ 
°S olhos;.dif^ enormes, moviarnse na ponta de longos pediculcs I

Sernp0araarnotd° 
* ^ "° «^ <**"£?%XÜ

Oue valiam os alpenstocks. que trazíamos contraaqueüe ammal, que tinha trez ou quatro metros decomprimento?. . . Felizmente elle se movia Tlo?S íro samente. que não havia risco em tóar 
"X 

ofes"
aluía" Ml 

°eifSErVaSSe 
,hem: 

ante-S de 
'mpreE 

ndea ruga. .Mas eis que o estranho animal comera a seerguer sobre a cauda informe, tomando uma attitudeerec.a e gvrando os olhos mais rapidamente 1Nesse momento, um peixe enorme, de dous' metros íseguramente, desceu das altas águas e passou entre
.""piei/; mafcíe0- ^ P?™*» ^'»~ e 1lapiaez, mas.de súbito deteve-se. teve um sobresaltnv.olento e cahiu no fundo do mar. immovelLomprehendi então que a Providencia nos sal !vara, fazendo passar aquelle enorme peixe entre nós I
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e o monstro exactamente no momento em que elle
lançava contra nós a descarga electrica, que era sua
arma irresistível. Essa descarga, nos teria fulmi-
nado se o peixe não a interceptasse.

Ainda assim, recebemos um choque tão violento
cuie foi com as pernas tremulas, vaeillantes, que
corremos por entre as rochas, para escapar a um
segundo ataque.

Mas não foi esse
o único dos perigos,
que enfrentamos nes-
sas excursões. Outro
animal temível, que
nos foi dado encon-
trar, foi chamado por
Maracot kydrops je-
rox. Era um pequeno
peixe vermelho, não.
maior do que um
arenque, com uma
larga bocea. guarne-
cida por uma dupla
e Formidável fileira
de dentes. Esse peixe
era geralmente mof-
íensivo; mas a vista
de sangue despertava
nelle uma tuna indes-
criptivel.

Tive oceasião de
observar esse extra-
nho phenomeno, um
dia em que um escra-
vo grego, que nos
acompanha va, teve a
infelicidade de ferir
um dedo. Apenas o
sangue surgiu, appa-
receram hydrops de
todos os lados e pre-
ei pitaram-se sobre o
escravo. Por mais que
elle bracejasse, por
mais que tentássemos
derendel-o com nos-
sos alpenstocks, o des-
graçado foi litteral-
mente envolvido e
üceulto por uma nu-
vem d.1esses peixes.
Quasi immediata-
mente a água se tor-
nou tão vermelha que
todo o grupo foi es-
condido a nossos
olhos. Mais alguns
minutos e os peixes
começaram a se atas-
tar. A onda de san-
gue dissipou-se e, livi-
dos de horror, vimos,
no logar, apenas o
esqueleto d'aquelle,
que, pouco antes, era
um homem vivo e
sào. Scanlan, o mais
robusto porem o mais
impressionável de nós
trez, sentiu tamanha
emoção ante o hor-'*or d'esse espectaculo
que perdeu os senti-
dos como uma senho-
ntà hysterica.

Em outra excursão, que fizemos, acompanhados
somente por um guia atlante, percorrendo a piam-
cie, que circulava a morada submarina e já nos era,
por assim dizer, familiar, vimos, de súbito, que uma
larga extensão do solo se tornara amarella e lumi-
nosa. Demos mais alguns passos e aquillo, que nos
parecia um estenda! de areia, ergueu-se do solo e.

elevando-se rapidamente, desappareceu acima de nos-
sas cabeças.

Era um animal, uma espécie de arraia muito
lina, com dez ou doze metros de diâmetro.

Assim, nem tedas as surprezas, alli, eram horri-
veis; mas eram tedas assustadoras pela smgulari-
dade e proporções dos entes, que encontrávamos.

Os que nos rodeavam manifestavam pavor incenso, mas eu apenas
dous grandes globos ligeiramente luminosos

via, atravez da larga janella.

Outra cousa, que muito nos surprehendia alli,
era a freqüência de ventanias. . . Sim. . . não sei que
outro nome possa dar ás correntes impetuosas, que se
formavam, por vezes, na água, tão súbitas e violen-
tas como as correntes de ar no espaço. 0 professor
Maracot explícou-me que essas correntes de água
deviam ter por causa as differenças de temperatura
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j provocadas por algum vulcão submarino, situado
j não muito longe d'alli.

Uma vez, essa ventania tomou as proporções de
| ura cyclone, exactamente quando eu andava pelo fundo
j 

do mar em companhia de Mona, a linda filha do sobe-
| 

rano Já habituada áquelles incidentes, ella apressou-se
j a levar-me para traz de um monte de rochas, afim de
j 

evitar que fossemos arrastados pela brusca correnteza.
J Porem esta, agitando o lodo do solo submarino, tornou
j a água tão opaca que tive a, impressão de ter ficado
j 

cego e conservei-me immovel, encostado a um rochedo,
I apertando Mona contra meu peito, num cesto ins-
| tinctivo de pro-
I tecção.

Quando o phe-
I nomeno cessou e
j a água se tornou
| clara, notei, quasi
| com susto, duas
j cousas egualmente
] perturbadoras: Ia
j 

— que naquellè
j momento de peri-
! go eu temera mais
J pela existência de
j Mona do que pela
I minha; 2.a — que
I ella, ao envez de
j se revoltar com

meu gesto, enlaçan-
do-a e juntando-a
a mim, ella apoia-
ra a cabeça a meu
peito e abraçara-
me também com
ardor. E, agora
mesmo, passado o
susto, mantinha os
braços em torno
de meu pescoço e
fitava-me com
inequívoca expres-
são de ternura.

Não sou fatuo,
porem aquelle ges-
to e aquelle olhar
não permittiam
duvidas. O amor,
inadmissível e lou-
co, que, até então,
eu procurara ne-
gar a mim mesmo,
era correspondi-
do por aquella lin-
da creatura, de
raça e costumes
tão diversos, queeu sempre consi-
derára de um oü-
tro mundo, tão
afastada de mim
como se vivesse
em outro planeta.

A revelação
foi para nós am-
bos tão profunda-
mente emocionan-
te, que ficamos
assim enlaçados e
ímmoveis durante
alguns minutos,

A invasão do écran norte-americano Delo Mev.Vn n„r *tuma n^icana, q.,e foi contractada ZZ e^eMaVnfZlytT ^

« _

que me pareceram séculos de indízivel felicidadeUma v,bração subtil, quasi imperceptível, veiu-nosarrancar d esse êxtase. Já expliquei que o sino demirabon, que nos cobria a cabeça, impedia-nos de ouvirmas, por isso mesmo, o signal de alarma, adoptadopelos Atlantes,-o que eu já vira Manda fazei• fune-cionar no d,a em que os praxas appareceram, era de
tac^l enS°' qUe loSrava atravessar qualquer obs-

Commovido como estava, eu não podia racío-

cinar com lucidez; porem Mona comprehendeu queaquelle signal denunciava um perigo e, segurando-me
por uma das mãos, correu em direcção a porta do ves-
tíbulo.

Como a ventania recomeçasse nesse momento,
tentei detel-a, porem ella com gesto enérgico, obrigou-
me a acompanhal-a naquella corrida ás cegas, no meiodas águas agitadas e negras.

O que eu temia não tardou a acontecer. Mona
tropeçou... Antes que ella cahísse, colhi-a em meusbraços... A encantadora creatura tentou sC-rrir masuma expressão de dor contrahiu seu rosto e notei queum de seus pés

estava f e r i do.
Continuei a cami-
nhar, carregam
do-a e isso foi para
mim tamanho es-
forço, que mal
pude penetrar no
vesti bulo e cahi
exhausto.

Senti que me
agarravam, entre-
vi a porta fechan-
do-se. mas confes-
so que só recobrei
completamente os
sentidos, quando
o velho medico,
que já nos soecor-
rera no dia de
nossa chegada, co-
meçou a me fazer
uma massagem
enérgica no peito
e nas costas.

O professor
Maracot e Scan-
lan curvavam pa-ra mim seus ros-
tos inquietos e,
ajoelhada junto
do leito, onde me
tinha deitado, Mo-
na esperava, com
terna solicitude,
que a tranquillí-
sassem sobre meu
estado.

Vendo-me sor-
rir, ergueu-se e,
apoiada ao braço
do velho medico,
retirou-se paraseus aposentos,
deixando-me en-
tregue aos cuida-
dos de meus com-
panheiros.

Hoje, ainda ho-
;e, que por um
milagre inconcebi-
vel Mona vive na
superficie da Ter-
ra, a meu lado,
hoje que sou tão
feliz quanto se po-de ser neste mun-
cio, não posso es-

de intensa, absoluta, perfeita, queTn^diJ1 ^?t-ração naquellè momento, quando ella, ao sah™ dete

vigor essa aff,rmaç*o : - "Amo-te. 
. . fòu tua "
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dever de confessara Manda os sentimentos, que me
prendiam a sua filha.

Apenas pude caminhar com firmeza, pedi para
ser levado a sua presença e abri-lhe meu coração em
termos os mais breves e respeitosos.

Elle sorriu e havia em seu sorriso a indulgência
homem, que já previraesperara aquella confissão. Disse-me apenas :

Por que ra-

um pouco zombeteira de um h
e esperara aquella confissão. Di

ra
e me diz

;ovem vestida como as gregas do período heróico, comuma túnica branca e simples. O modo como se appro-ximou do homem denunciava a submissão e reverenciade uma filha; pois elle repelliu-a rudemente, fazendo-avoltear sobre si mesma.
E vi que essa moça era Mona.
A seguir o écran se tornou escuro mas esse eclipsedurou pouco. A mesma península tornou a apparecer

zao so hp;
? •só

inge-

so
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isso
Confessei

nuamente :
Porque

hoje comprehendi
que...

Elle sorriu de
novo porem com ar
mais grave, como
se minha resposta
lhe agradasse. Ficou
um instante em si-
lencio, reflectindo;
depois fez um signal
a sua filha para que
se sentasse a seu
lado e, tocando com
a mão direita na
placa de metal lü-
zente presa á pare-
de, disse-me :

Olhe.
Immediatamcn-

te, nessa placa, onde
se reproduziam, a
seu bel prazer, co-
mo em um écran
cinematographico,
todos os seus pen-
samentos, começou
a apparecer um sce-
nario característico.

Era a ponta de
uma península ro-
chosa sobre mar do-
cemente azul. Em
terra viam-se algu-
mas palmeiras : e,
por traz d'ellas, en-
treviam-se algumas
tendas de pannobranco e silhuetas
de sentinellas. como
se houvesse alli um
acampamento. Um
homem sahiu d'esse
acampamento e veiu
até o littoral. Era
um Atlante c — eu
o teria jurado — o
próprio Manda, se
não houvesse em
todo o seu aspecto
um caracter de bru-
talidade, de selva-
geria, que o diffe-
rençaya muito do
soberano sentado
diante de mim. Es-
tava vestido com
uma pesada arma-
dura ; no braço ee-
querdo trazia um pe-
queno escudo redon-
do e na mão direita uma arma, que não pude distin-
guir se era uma lança ou uma javelina.oem saber por que, comprehendi que aquellenomem era brutal e feroz não por propósito mas porsua própria natureza.

tJiegou junto a uma pequena casa situada dianteas palmeiras e uma jovem sahiu a seu encontro; uma

Nossa attitude era tão resoluta e ameaçadora que os servidores do templo recuaram.

porem em outro ponto, num local onde a praiae ra ou
parecia deserta. Um bote de forma estranha, com popa
e proa muito altas, vinha pelo mar, a luz da Lua, que
scintilava sobre as ondas. Dous remadores o ímpellíam
e seus movimentos cautelosos indicavam o desejo de
abordar a praia, sem serem presentidos. Entre os
dous remadores vinha um homem alto e robusto, en-

45
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volvido em um amplo manto e quando o luar illu-
minou seu rosto, eu e Mona nao pudemos conter
uma exclamação de surpreza.

Aquelle homem era eu.
O bote approximou-se mais, tocou a areia . A moça,

que era Mona, surgiu de traz de um rochedo e correu
a seu encontro. O homem, que era eu, tomou-a nos
braços e colloceu-a ria popa do bote. Mas um homem
vestido como um guerreiro bárbaro, surgiu a certa
distancia bradando alarma. Outros appareceram a
seu appello. O do bote invectivou os remadores parase apressarem. Era tarde, porém • os guerreiros jáo cercavam.

O raptor quiz defender-se, mas um golpe terrível
alcançou-o ria cabeça e elle. . . isso é, eu. . . cahi
inerte sobre a minha amada, banhando sua alva
túnica com meu

'itHUuuirann-anaBsangue.
Vi seu rosto ado-

ravel desfigurado
pelo desespero, vi
suas lagrymas e vi
seu pai segurai-a
brutalmente pelos
cabellos, para arran-
cal-a do bote. . .

Mais uma vez o
ecran se obscureceu
e a seena se trans-
íormou. Agora eu
via a Atlantida em
plena civilisação,
com palácios sober-
bos e uma vida in-
tensa . Entre o s
humildes d'essa ei-
dade gigantesca, ap-
pareceram de novo
Manda, Mona e eu .
D'esta vez éramos
casados e felizes. . .

Nova transfor-
¦mação e eis a Atlan-
tida — devastada
pelo catácl'3os_ma.
Mais uma vez Man-
da, eu e minha ama-
da vivíamos alli.
Éramos nobres, ri-
cos, noivos.

Mais uma mu-
tação. Atlantida re-
duzida a escombros
e com S2u territo-
rio limitado a um
penhasco, mergulha-
va pouco a pouco
nas ondas. Os sa-
bios do reino termi-
na vam febrilmente
a construcção dos
edifícios, que de-
viam permittir a
vida no fundo dos
mares, esses edifi-
cios, que agora habitávamos. Manda era um opera-no ; eu, seu filho, ainda menino, brincava terna-mente com Mona, que mal sabia andar

Apresentado esse ultimo aspecto do passado, aplaca metálica voltou avfiçar limpa e Manda explicouo que nos quizera mostrar.
~-0 amor é um destino eterno — disse elle As almas, uma vez ligadas por uma affeição sinceratornam para todo o sempre a se encontrar em todas asvidas successivas. Os que sabem ver o passado nao oignoram. Por isso, eu esperava ha muito a confissão,

que me viesíe fazer ho;e. Vocês se amam desde a maisremota noite dos tempos. Por isso é que o destino tetrouxe aqui, o Cyro, para que encontrasses e reconhe-cesses tua amada de sempre.
Disse isso, juntou nossas mãos sobre seus joelhos
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Miss Dolores Brinkman, da "Metro"

e mergulhou em uma meditação tão profunda que não
tivemos coragem para interrompel-a; e quando elle.
erguendo-se, despediu-me com um gesto, eu não tive
animo para lhe fazer pergunta alguma sobre meu
noivado.

Voltei para a sala, que nos fora dada para morada
commum e, encontrando ahi o professor Maracot. muito
oecupado em examinar e dissecar os últimos animaes,
que recolhera do mar, não me atrevi a lhe communi-
car o que se passara, com receio de o fazer sem uma
auto risa çao do soberano. *

Sentei-me a um canto e, para distrahir a ner-
vosidade em que me achava, apanhei meus cadernos
e prosegui no trabalho que iniciara dias antes : —
a organização de uma grammatica do idioma atlante.

Mas não me pude dedicar por muito tempo a essa
tarefa. Mal tinha
começado a rever
meus apontamentos,
ouvi passos apres-
sados no corredor, a
porta se abriu c
nossa sala foi inva-
dída por um grupo
agitado.

Vinha á frente
Bill Scanlan, tendo
a seu lado uma mu-
lher clara e loura —
de certo uma escra-
va grega — que fera-
zia nos braços uma
creança, com pou-
cos dias de nascida.
Seguia-os de perto
Berbrix, um enge-
nheiro atlante, cuja
amizade Scanlan
conquistara graças a
suas explicações so-
bre o telegrapho e o
telephone sem fio.
Vinham todos com
expressão de cólera
e susto, que compre-
hendi, quando vi
que eram seguidos
por seis ou oito crea-
turas, que, até en-
tao, só avistara rara-
mente e de longe :
— o sacerdote e os
guardas do templo.

Por uma discre-
ção bem natural,
nem eu nem meus
companheiros tinha-
mos jamais fallado
a Manda sobre reli-
gião e elle, por sua
vez, nunca nos to-
cara nesse assumpto
nem nos convidara
a visitar o templo,
situado no extremo

i—,.

A™ __;..£• auudUU no extremodos edifícios e onde suspeitávamos houvesse ritosmuito antigos, talvez bárbaros.
. Para que o sacerdote e seus servidores perse-g~ Scanlan até alli, armados e furiosos, devu,haver uma razão grave.

Foi o que Scanlan nos explicou, offegante e ru-bro de indignação. Seu amigo Berbrix- Ira casado
SrSpTrf* grega' Nascei'a-Ih^ agora um filho e,p.etexto de que era o terceiro, o sacerdote exigia quelhe fosse; entregue para ser sacrificado & 

q
Que? — exclamei cheio de horror e assombro

E™ face™ote 
adiafltandd.se sozinho explicou:--

™Jf I P°Pu]^° ,dos Atlantes não podia ser
douT Ftt'' A0"' 'SSO 'leu llUmi Cas-al P°dia ter m"is ^dous. tilhos. Os que vinham depois eram sacrificados.

(Concilie no próximo numero).
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1 ¦ NA LUZ DOS
ASPECTOS NACIONAES

DIAMANTES — POR —
ESCRAGNOLLE DORIA
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Quem desconhece o diamante, quem, sobretudo,
se mulher. Eva admira, adora, compra ou, o que é
mais commgm, faz comprar por Adão, diamante la-
pidado. Pouco se lhe dá que graves mineralogistas
tenham o diamante por crystallizado carvão, sem
líquido <jue o dissolva. Não importa também a Eva,
que o diamante ultrapasse todos
os corpos em dureza, que a sua
inalterabilidade, a sua transpa-
rencia, a sua densidade sejam no-
taveis. Agora que o diamante,
para Eva ainda, deva ter extra-
ordinário brilho e colorações di
versas e raras, o caso é outro.

A natureza entrega o dia-
mante em estado bruto. Vai bus-
cal-o o homem entre cascalhos,
nas areias dos rios, areias lava-
das em água, para que as parti-
cuias mais tênues vao embora, dei-
xando o cascalho diamantifero.

Principia, apoz a escolha, a
carreira famosa ou trivial do dia-
mante bruto, entregue ao com-
mercio, á lapidação e á cobiça.

O lapidario é o artista, quasio esculptor do diamante. Segundo provérbio popu-lár, a dentada do cão cura-se com o pello do mesmo
cão. Assim o diamante lapidado nasce da morte do

'majte kruto* Sujeitam-o a lapidação por meio do

Êo 
de diamante posto na superfície de lamina de aço.

t o diamante desfeito a
gastar o diamante solido,
produzindo-lhe na super-
ficie as facetas.

A lapidação tira e
dá; tira ao diamante,
quasi sempre, metade do
peso; augmenta-lhe o
valor.

O gênero da lapida-
ção determina o preço do
diamante. Aos diamantes
de espessura minguada,
a lapidação dá a forma
conhecida na joalharia
pelo nome de rosa. Mas
a lapidação em brilhante,
de grande vantagem para
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Um jaburu.

Um boto do Araguaya.

a refração da pedra, é a
mais commum e, aliás, a
mais estimada.

Diamantes ha cuja fama
a Historia registou. Assim
o Regente, comprado pelo
duque de Orleans, regente
do reino de França, na mi-
norídade de Luiz XV. Tál
diamante deu que fazer e
que gastar. Veiu da região
indica de Golconda, com-
prado bruto por mais de
trezentos mil francos. Mais
de cento e vinte e cinco eus-
tou a sua lapidação. Mos-
trado a publico, na exposi-
ção universal de Paris, em
1855, foi logo avaliado em
milhões de francos.

O OrtoJJ coube á Rússia,
á sua coroa, para ornato de
sceptro. Segundo consta,

tal diamante veiu da índia, ahi olho de um idolo emtemplo brahmanisco. Um soldado das possessões fran-ceza? da índia, visitou o templo, encarou o idolo, sul»,trahiu-lhe o olho. Desprezando o primeiro e o segun-do carregou o terceiro, que lhe rendeu bons cincoenta
mil francos, quando lhe devera render boa cadeia.

Offerecido a uns, comprado poroutros, foi levado a Catharina II
e adquirido por dous milhões e
meio de francos. O Orloff e os
seus cento e noventa quilatesteve ultimo herdeiro, no testa-
mento de sangue dos Romanoff:
o bolchevismo.

O Kohinoor ou Montanha de
Luz foi mais ditoso com a coroa
de Inglaterra. Pesou a principiocento e oitenta e seis quilates,depois cento e vinte e trez, porsujeito a nova lapidação.

Havemos na ennumeratão, in-
completa embora, de esquecer o
nosso Brazil? Seria mister olví-
dar A Estreita do Sul, diamante
de duzentos e cincoenta e quatro
quilates, reduzido pela lapidação

a cento e vinte e cinco, ainda assim sem par pelo
peso, pela forma/pela transparência.: Conforme a ex-
posição, a luz torna a Estreita do Sul mudavel de
cor, ora rosea, ora branca. Diamante tão precioso,ornamento até dos thesouros de rajah da índia, foi

encontrado por um escra-
vo, misero e mesquinho,
Nem sequer suspeitou
que na mesma condição,
de mísera e mesquinha,
morreu Ignez de Castro.

, Nem todas as Evas po-dem comprar ou fazer
comprar —- para que se
fez Adão? — diamantes
verdadeiros, d'esses queenlevam mulheres e la-
drões, sem nenhuma ap-
proximação de classes.

Más quando Eva não
pode^ ter diamantes ver-
aadeir&s, contenta-se com
os falsos,com as imitações,
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ho;e cada vez mais perfeitas, mercê do strass, vidrono qual prima o oxydo de chumbo. Mas a imitação,
por mais hábil que seja, não consegue nunca o pesoda pedra verdadeira. As imitações, os cngana-olhos,recorrem as actrizes, as
dansarinas, para realce
de vestes e de corpos
desnudos. Também a
ellas recorram as damas,
entremeiando-as com os
diamantes verdadeiros
para augmento de belie-
za, no sempre possível
furor de rivaes.

Foi sempre o Bra-
zil terra de diamantes,
desde o século XVIII,
em Minas Geraes, ás
quaes a mineração deu
tanto explendor e tanta
decadência; no famoso
Tijuco, depois Dia-
mantina.

Então colônia por-tugueza, de novo desde
1640, o Brazil pagava o
tributo dos seus melho-
res diamantes á coroa
luzitana. Embarcavam-
os nas frotas do reino,
com as devidas caute-
Ias, todos muito hones-
tos, sem embargo do

¦ risco de não conserva-
rem virtude.

O districto diaman-
tino de Tijuco ou Teju-
co figura na historia
pátria como capitulo de
romance, com alguns
heróes e numerosos epi-
sodios. Aos contracta-
dores de diamantes, o
diamante deu riqueza,
fausto, invejas, perse-"guições, 

exilio, prisão.Devemos amar o proxi-mo como a nós mes-
mos, mas quantas cani-
vetadas nesse contracto
de altruísmo.

r Tempo não perde-ra, antes se deleitará
instruindo-se quem pro-curar conhecer a nisto-
ria do districto diaman-
tino, mormente nos es-
criptos de Felicio dos
Santos.

Os contractadores
de diamantes, mesmo
os que não pertencerama linhagens, foram os
gtands seigncurs da epo-
ca colonial. A historia
de alguns lembra um
pouco a de Fouquet, o
poderoso ministro pre-cipitado por Luiz XIV
das alturas do orgulho
ao chão da desgraça.

Os diamantesA de-
ram ao seu intendente
J?.So Jsnacio do Amaral
Silveira cabedaes suf-
ficientes para offerecer
ap governador Lorena,
que o vinha espionar epunir, um baile, num dos me-
M!-À 

ed,íc,os..dp ?!>»<=?¦ illuminado o jardim pormais de oito m.l lum-narias. Nas salas dc dansa oscavalheiros iam convidar as damas para os mtulof
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contradansas e valsas, embevecidos os namorados nolacinho de seda preta, á estrella, pendente scbreocollo
a rio de ouro.

Chegou para o Tijuco a hora que soa fatalmente
para todos e tudo que
prolongam vida, a da
decadência, min ei a., da
morte.

A hora do explendor
está soando para outra
região brasfleira, paraoutra pátria dos dia-
mantes, comprehendida
nüm quadrilátero, limi-
tado ao norte pela linha
telegraphica Cuyabá-
Goyaz; ao sul por linha
imaginaria tirada da
confluência do S. Lou-
renço a Santa Rita do
Araguaya; a oeste pelorio Cuyabá e a leste pe-Ias águas do Aragua,ya.

Como attingir a re-
gião do quadrilátero
diamantifero ? Será pre-ferivel,segundo foi acon-
selhado, partir de S.
Paulo, \ ia Riberião Cia-
ro—Santa Rita do Ara-
guaya ou via Ubera-
binha para chegar a En-
genheiro Morbeck.

Divulgado incessante-
mente pela imprensa é
o nome d^esse engenhei-
ro, ao qual a localidade
deve fama. Dahi cum-
pre tomar rumo para as
zonas baptisadas com
os nomes poéticos de
dous rios, das Garças e
das Pombas, nome jus-ti ficado pelos bandos
d'essas aves.

Na excellente revista"Le Vie d'Italia e deli'
America Latina", ai-
guem, com as iniciaes
B, Z, fornece as mais
interessantes informa-
çoes sobre o assumpto
d'estas linhas, que d ei-
Ias se aproveitarão.

O rio das Garças flue
da serra de S. João e,
de meandro em mean-
dro, deita águas no cur-
so do Araguaya. Ao
longo do rio um sitio,
Garimpo Velho. Ahi,
em 1910, foram encon-
trados diamantes.

As noticias, que mais
depressa correm são as
da desgraça ou da es-
perança de riqueza. De1910 em diante, os in-
ventores de diamantes
toram se estabelecendo
as margens do rio das
Garças e do S. Louren-
c°t garimpeiros quasitodos nortistas, habi-
tuados á vida frugal erude, Hoje a região con-ta oito mil habitantes.

i

I

umas duas mil mulheres e crianças!
do tipo pr£°ga1|0C± Ou?tPr°Ve:t^d° ° in!ci°
deixam PacaPmpamIÍ° 

etmífeen? díZSfel-o—«---„_.. ,._ ._„_„_,  -««.«unam sem destino c
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Curiosas for-
inações geo-
lógicas na
Serra Dou-

rada, em
Goyaz

guiados á
noite pelo
C ruzeiro
do Sul, ai-
li, aqui,
acolá, em
busca de
algum cas-
calho

bemdito,
não raro
bem oc-
culto.

Tendo
julgado

e n co n-
trai-o, os
diaman-
teiro_ te-
vantam
palhoça,
armam re-
de, ajun-
t a m p e-
dras para
formar fo-
gâo.

Confor-
nie as pre-ciosas in-
formações
do cavai-
leiro Pau-
Io Emílio Castelli. filho do general italiano Ricard
fki connecedor da vida do nosso Far-West, o
trabalho dos diamanteiros conhece o principio da di-
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visão. Uns cavam, outros recolhem o cascalho, outros
o passam no rio, outros o lavam na bateia, trabalho
fatigante, feito dentro d'agua, de corpo dobrado, de-
mandando habilidade manual e agudeza visual.
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Um indio, cagando „,. terra. .™ tartaruSa que matou a f.e.a, no rio.
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ym Ah! senhoras em cujo collo, em cujas orelhA^ *™

luitarfa! "°' 
sem,"nú' supportando sol e mos-

U syno. Os cabarets ahi nrosDeram foJki ??WWuosç d.eUes co„decora^oPro^lír'^XS
Nunca , nome aliás por nós lido num bar da et-

^Tendinha,

C arro de boi, usado para otransporte do cascalho dia-
mantifero.

dade mineira de Bae-
pend y.

No~ "Fecha Nunca"
de Cassununga, quatro011 cinco pretos raspam
r » 5 violões sambas, ma-
xixes e tangos, emquanto
os pares volteiam ou sa-
pateiam, os cavalheiros,
na phrase de Castelli,"apertando a dama ao
peito como quem receia
um rapto".

Ha gabinetes reserva-
dos no "Fecha Nunca"
e nelles muito se ingur-
gita vermuth Cinzaho ou
cerveja Antártica, sem

a preço.
O cabaret lon-

ginquo da região
diamantifera es-
ta sempre pas-sando em revista
cançonetistas de
varia proceden-
cia e sobretudo
de varia edade.
Algumas sffo
ainda moças, fa-
zendo valer o
capital da belle-
za para os juros
do vicio, outras
estão quebradas,
velhas por ante-
cipação.

Não lhes fal-
tam, porem, no-
mes caracteristi-
cos; uma é a

terceira o Páu

I

7I

Faisca, segunda
Cheiroso.

Trazem-lhes as tropas calças de seda e rouna. fín.c
Tu^ZlnrnTt*' Pfe ^«lo^o^IX

de braços mis Pnnrm» quarenta, com croupiets
ciandoÇem frânee^ ã fe Pre*° a° peSC°Ç°< P«»«»-

í

L,. "«^p. nss.m succed.a outr'ora em

J
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Uma aldeia im-
provisada por
garimpeiros, em
logar onde en-
controu : terreno
diamantifcro.

Manaus, com
os explorado-
res da borra-
cha, os famo-
sos seringuei-
ros.

O garimpei-
ro é bicho que
anda, affirma
Casflelli. E
conta a se-
guinte histo-
ria.

Certa vez,
á tarde, um
carroceiro ne-
gro tornava á
fazenda do
patrão. Que-
ria fumar, pro-
curou pedra
para tirar fo-
go. A' beira
da estrada en-
controu uma,
serviu-se d'el-
Ia, guardou-a.
A cabo de se-
mana um ga-
rimpeiro, o oi-
cho que anda,
viu a pedra e disse: — E' dia-
mante.—Tãogrosso? respondeu
o preto. E não fez mais caso.

Correu a noticia da pedra.
Quizeram adquiril-a os habi-
tantes da região. Vendeu-a
afinal o preto ao patrão, foi ao
depois revendida a alguém, que,
desprovido de dinheiro, pediu
dez dias para arranjai-o em
centro próximo.

Nesse Ínterim um ladino, of-
fereceu o dobro da transacção
justada e levou a pedra ao Rio
de Janeiro. Ahi lhe acharam
109 quilates, pagaram-a bem
paga e, ao que parece, a expor-
taram, já se sabe, via United
States oj America.

O cavalleiro Castelli venceu
léguas e léguas
para admirar tal
diamante, mas
quando chegou
não viu mais. E
o carroceiro vol-
tou a plamilhar
estradas, a ver
se accende de no-
vo o cigarro com
a^ faisca de um
diamante de cen-
to e nove quila-
tes.

ESCRAGNOLLE
DORIA
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gando entre
os campone-
zes um novo
vegetal, que
possue, segun-
do parece,
propriedades
extraordina-
rias e, certa-
mente- quan-
do for conhe-
cido, favore-
cera enorme-
mente a fabri-
cação do pa-
pel.

As ' folhas
d'essa planta
são excellente
matéria tex-
til. De seu
talo extrahe-
sé uma celulo-
se, que corres-
ponde a todas

exigênciasas
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Nova matéria
prima para fa-

bricar papel
O governo e

todas as socieda-
des de agricultu-
ra da Inglaterra,
trabalham acti-
vãmente, propa-
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Luvando a terra diamantifera para recolher as pedras preciosas

Na sombra discreta
de sua choça, dous
garimpeiros pesando
a colheita, que ás ve-
zes, vale centenas de

contos de reis.

para a fabricação
do papel e o grão
é uma substancia
alimentícia de
primeira ordem,
para o gado.

Ultimamente,
soube-se que essa
planta, baptisada
com o nome de
brotex, foi "crea-
da" por Leonard
Browning, que a
obteve por meio
de hyb rida ção,
depois de vários
annos de laborio-
sos estudos.

O brotex leva
dezete a dezoito
mezes para seu
completo de sen-
volvi mento, ai-

i
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O amor á sciencia
orujt d!V°T Le0H^e. *¥''*' "empunhado por um
Í/Znt 

a.UXí'lT"<r V,aJ.ou duranle o <"»e™ P^adodU %0:Z7rot Ye"nMe-V' "a SÍberÍa' 0"de" rff.
um grande meteo-
ro, que cahiia em
1908, destruindo
uma vasta região
arborisada. Quan-do os membros da
expedição joramatacados pelo es-
corbuto, o astro-
nomo os enviou de
volta â Rússia,
permanecendo tó,
sem abandonar
seu posto, com o
intuito de comple-
tar as observações
scientijicas.

Transcorreram
vários mezes sem
que se recebessem
noticias do Dr
Kulik. Final'-
mente, enviaram
uma caravana pa-ra soccorrer o oa-
bio, que Joi en-
contra do seria-
mente enfermo e
presteo a morrer
de inanição.

Porem, sob os
cuidados da scien-
cia, logrou reotabe-
tecer-se, apresen-
tando logo em se-
guida um relatório
completo do resu-
liado de suarobser-
vações, durante otempo em qu> per-maneceu só.

T Oie ? ~^ rel?,ícou o outro, colérico — Que disseo senhor ?. . . Repita! Repita!. . ^ 
""*

. Porem Maneton, agora livre de sua gagueira ac-cidental, respondeu: b subira ac-
— Repetir?. . . Ah, nao!. . . Se soubesse quantocustou dizer uma primeira vez!...me

Mi

Garimpe ros e compradores de diamantes

0 CÉREBRO TRABALHA MAIS À NOITE
Pela manhã, depois do descanso noctumo, a mente

está excelle&emen-
te preparada parabreves "períodos"
de actividade, po-rem muito inquieta
para longos perio-dos de concentra-
ção.

Isso ficou de-
monstrado por uma
serie de experien-
cias interessantis-
simas. As provasrealizadas sobre
um bom numero de
estudantes permit-tiram provar queos indivíduos esta-
vam em con dicções
de produzir traba-
lho mental noctur-
no 10% superior
ao diurno, tanto
em qualidade, co-
mo em quantida-de. A' medida, quetranscorre o dia,
parece que o cere-
bro se ajusta gra-dualmente a um

estado de concentra
Ção muito elevado,
que é o dexidera-
tum em questões de
estudo.

:

fllBMraKrrajjJBflfl wf^' '' flfll¦v&^í&flarÊfifc ^'ÀL<rf jHBaMMflBSúFMMflBfl^^L^ ^^^^^^CT^K^Bp^flflflflJfl^WMflBBBBBBMflflM^JBBBfl^^L^Jv^

^—wj^l Mm. ^^^^^^^^^^T^Sr^^SffÍHÍPff^M^BBBBBBBBBBBBBnB Vifftftf^ljc.ylwga MMJfl^flfliBflfl flfll

_fl Hb^'flJBMfl |Vfl^v!>^/^^«jliS^^^%^^B^^^M! BfSfjjBPBBB^MMBcífiMB-Jg• ^^flBtf^HMrfllrilIflMTlrPlifll^By?

«I||M ¦ H

Não quíz re-
petir...

Ser gago, paraum homem vul-
gar/é Um grandeinfortúnio; porem,que supplicio nâo
será para um poe-ta, que maneja oidioma dos deuses
e a quem esse de-
fiejtio impede de
fallar correcta-
mente ?

trophou violentamente. quem aP°s"

com .7.S commigíé''' 
°e °''' 

T''" qUe""fez com- • •
de... de... desu°me:;; „m;;. £: 

¦ ¦ 
upm 

• ¦ »ro»ri°
Pa... pati... patife! Um" Pa ¦• •

Installaça-o pri„,itiva para . 8ecagem ^ ^^

Previsões
Muitas pessoas,

principalmente os
habitantes de nos-
sos campos, pos-suem uma espécie
de presciencía me-
teorologica bastan-
te curiosa. Essa
intuição, que não
passa, talvez, de
simples methodo
experimental infor-
mulado, permit te,
de facto, com mais
ou menos exacti-
dao, prever as mu-
danças do tempo.

Quando as mu-
Jneres usavam ca-

a queda de um grampo de chifre òSt Tmp"do''nunciava uma modificação „o°? A 
tartaru«a »«-

da atmosphera Até ah?Wà A Stad° ^grometrlco
saibam oi Wt^^T^E^• """?•
processo, pelo menos tão seeuro Z! 

*T 
u™, certo

ra prognosticar a chuva EV hw? )& Ctt^°' *•"
abrir „m vidro d™^ V^tt ' "Bmdo "*+
outras ? Então vai chover V%- *"**** f™" U
fazer bom tempo ' 

* Sta° ¦^¦«4» ? Vai

dê cfrtrr^3 é Curiosa-- e. quem sabe ? Talvez
'H—M»^—,, -I»—.(.. •l»«-».l).

"» ¦¦)!. 'itmmmtn
•'<—.1,

*«-™-l»« »«»- II. •"—•»—.(!. "•'"—»•« -I
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1 í»/V/fl í/<V íí»//-™ bata ri os nem
sempre è cèr de
rosa. Residir em
hotel, comer em
restaurante, man-
dar lavar sua rou-
pa fora, mandar
cozel-a no alfaia-
te ou na casa da
visinhm, a falta
de companhia, de
lar, etc., não é lá
muito agradável.

Foi o que com-
prehenderam va-
rios Berlinenses,
que resolveram
crear hotéis reser-
vados unicamente
aos solteiros. Ca-
da um d'esses es-
tabelecimen tos
comprehendc um
certo numero de
apartamentos, ten-
do, cada um, sa-
tão, quarto de dor-
mir, banheiro e
terraço. A* entra-
da d'esses hotéis
está instatlado um

Pvv «t*v: ;^0^'l I
^»S)lfl P'J Hfflw'liií';-Í '.tI ?ll BI WÊmmm lfl B

R^' ''mSm^lki tSvt^Mm flfl Hflrlflaf' ¦mWí wflHflBflB flfl
IIi^v-í^bJ^íwIT.*jl BQ| Im Baw^"%***-*í* - ¦-''?lSfTlflBll I

¦J flflfll flflflPff LfllBÉ flk VÂrv* *'Í '''i flflfl fc^fll m\..flflflHflflflflBí ¦'- *a'§ .. affl -v*.* -irwmmmvJW flfll flflflTf'flfl BI

PPk» "V<b^*V^ rjflfll Lfl Ih flvflBflM'- **ÈJif*t -^' -ffflll I
Lfl HflflflflflflWK^i^Jaí^fl^ ~ü'V. ^flflfl LElt«Lia*, Tflflfll Bflflfl»^T-'-^3 mmmMMP' ^WsWwÊSmsmLf^" *í*\*zl* -*4í«fl1 Pflk .1 B^|.y9fl |j' -.•;. :*|61 í\. '^^PPflfl I

flÇ^'^'í*í^?v^':ifl'líi^/W'''-f ' '*••¦•*'* i ' *^?H

¦flflflflflflflflflflflflflflflflflP^^.ír^W^flfl^.!^,^^ '^".flTJ ü^Bfll P-.;y^¦¦: g-'-:2XwBJ Bk. " litf è.WÍPSfmm. ' ffmU flflflflflflBflWW4f i."êal3i'? ' .;->flffj lia JjftflflTJ Hflfw vfl"fl fl^W^<f:,#^fla Bfâtó #*1lw**S VHM ¦
fll^^l »**iv \flfltflflfl71 ^"flflFfl 4F ^Bv^Of f^Bflflflflflk- 

'''^flwOTflfl^^fl

H^^^wt**'**^- iflflfl lj^l&*flflRr 1 'I' - ! rmmmTti "*1 V^flflflLaW' •'^flflw^^'^'^^^ I
LBtJ fl^aR^kHf Mm\mmmWm\ ^ímsmWz. ^t^llaflíf !iS/*^ klk ^'^asBLflflBl l'flB-Vví-BílfcímA*- B)T/'f •¦¦ '.flfl B^*flZ. Vk 'fl BflBfl—vr- t'*»v^^flTflV#>>Jfc*y£-^2B Bk. *-' lãlffiBilBi HKHBflflMl.'fljS*^X'«*A^> •. '.*¦ 3WtVii>^^fl*"flTfli '^ -^v-; ^-ff;,;,:5s'#:-'j£: ;fll Ef^Bl^íH j&fe JrfãÉâPii |M$§| flflfll
flflfllÍ':'I^I^BÍ.% ¦•'¦ ¦ '.flfll fl^tJrljflwIflW '¦;x"'"''^^"'--' "-^Z'.ZZí:CtíZy[:::r\;Ci':-ZZFm wX^oSmm% fláC 4f^Parfl BaiEMllfl¦-^¦ailtTr1 -' flflflflV{*flYu\£ílintV \- - ¦í>-'-"--t ¦^¦¦¦¦•'v'A'ív^,^ flflfll
Bfll- JrIiV", '. - ^É mmÊMxSrJáMK^ \ ml* 

" ¦ '-" . ~y r ..^.fflj s\iM aUlJfll «i • flflfl?-.' SL: flfl
¦flHflT&fl' w 

'flW * **"í^'*s* ¦ ^flfl Bfl^fl|É^Bflflfl7 MwmT mmb^bM^_'!'' 1 'mrnmr^ '' Á* ¦'"'¦' flflflflwB ¦''-' '¦'"¦ 
akflflVãT^^^'¦'¦kl '''Mw^^^flflW^flflkBjfllBTfcflJ LwlÍ»llPwffiBjKffi| fl

flfl ^| B^^TMfl^^fl^i* >^fl^ - ^L Viflflfl^^^lí^^^^iafl^Bfl^^^fl^PiflflflBl^^lflflflfl

Ij** rr A%v> J^'*-^ flB^Bfla»Bflfl^'''-'-^l iflflV ' 'lfll >¦ flTfl^flTfl
l%Vvnifl i ^ fl«fl ?"*\_-flTJBL 

"^^^Li • íJ ^ ¦&^-;«ll^4fl tfl í LvL fll
II /*.Jfll. i iIT''''V'lE'-^ P*r-' WU IKflflJlj^íísM TfilflMfllBB i.^aTOi -1 Âw <¦*•• JflW .SBJBflfcZJ-^.*-' ¦ ¦¦ fl ¦üfl BãHáB a^eÉw»ifA^^flH^P^llw$^HB Bflflfll Bflflfl ™ a. BflMflflflflF^ ^V bbbbbi v flp*^ _* fl\ j ^. ^m^mmmmw ^-.' :^^mwv • ^flflfl^^.- ^^L^^ •-. v7.- ^^BflflBflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflKfl^flflflflflflBj^flWflflflflnw/?Bfl7•¦Bl^ v aBr Iflc t 4 " M ^ f BaaflwBflfl .flT**¦^,* .'¦U**^ Bflfl^ltflWlw -'fli.^ífl1^BWTÍflÊ ^'fl^^flr^SJI B¦flflyflflV 'fl fl. r«j b*w ^flA#ww™BiflBB ¦fl^Éfl^K;-'':-^fl^i .^1 KPflflPfl^JflT^w^IflV^liPSifla^^^yBaKl^fl^^^P^w^Sfll

I Afl^rnl V Jk «^ t ^«Ta^ |BJ 'Kàmfk^^m Lv^flPfliljBawBL'^3flflV-\l ^flÍ'B-;\J*lB I
LaflV r ifl* «^tLfl^iB^ %<flr%flflflufl Lflfll m^ fll Lflk^fl* í ^NflrflW ; - flflflfll
fll ^ ^T_^j - -.- '¦¦¦'•'-'. .**\-1bi B» '^fflfl «fl, * ' a* 'aw fl

fl flflB^flaaflfl^^flflfll Bflflfl flBaÀ^S B

Uma pose original da bailarina Tina Meller, irmS da famosa actriz hespanhola Rachel Meller.

k<,\
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Rrígitk Heim, est rei Ia do écran allcmâo.

quadro electrico com váriosbotões e alguns utensílios,
que permittem realizar umalmoço ou jantar agrada-vel. .. e rápido.

De resto, uma cozinhacentral prepara os pratos
jau difficeis, para deliciaaos solteiros.

0 aluguer d'esses aparta-
mentos é de 150 marcos meti-<"*es, apenas 260$000 emnossa moeda.

jflflflflflBBflflTMflflflBBBflBBBBflflBflaBflwBfl*flflflflfl»flflflfl»flflflflflflflflBBBflBBBB

B BT-^m, .;^fl |||
Lfll ¦wP*'5'- JbÍSk' ', * ^H ^| ]|

m%^ÈmU mE/LÍ.' 
".- ^91 II

¦fll mmt^^S^^mmmmÊ^^m^mmm flflr 1

Bfl flB '

BflV^- ¦'oH LB

"r ^Jfl flh. flfl

I ' .4 ^^ I
B^B^É|y^.?Í^B BI H IÇS:"' *' II mUmÊ/kP*^ - II

Lfl LflF-^J^^^nV^^LB Bk*1" -''flfll ¦¦¦
BB -'^/"jíSSIflfl flflEflf^-flflflr"'flteaaflfl^sB bBflflflfllflflfl^flag^^'^^.ySa^'7/^fflj^flflTl
flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflr - ' •"' 'fl ll.fll |Ti>Mr'flflflfl5?*BBB ^fle-*- .--%flflBBBBW i^^,..^'.-^^..¦'... .¦-¦¦¦¦.¦'^BBBBBBFMBBBBa.^t-BBBW y^g^flT-^fl^yTMffPT^I^BflTlÉÍ * í* ,'^Bfll flfllaBflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl^'7&i9flflHflB i-^afl| mW:^'* ' -^Pflflf-IflafSS^SBl:^'| D11%- " :-'' flflfl'ÍfW; /©> - ¦fl '-.';-Vfl|fll Kiíflp Wâ BB@@w-*^'jsV$^BB1fl BM,/"' "'« ^MBfll JF-". - ^aflflk ' 'fl

^BSÇ'*-'^. -fll l"'3'.',.-''/',. ^',.':>'-*fll flflKi^v- '.',:¦.-:*¦¦Bits"V-''* -''''flTJ*'-•?-'{'•! ''¦!*?' ''jflTl |Ky-''. 'àl^fll
Br".--* ^FÇ fl*--V fl
M mYmSSPiwK ¦'•'¦¦ ' •¦ ''^flflaT^-.^BflfltflL. ',^'-fl fl

lfl WsWMmWÊÚ^ tr\ ^flflwü^ flflK"* 'fl
¦flflfl Hl ¦**-'f *: flk.taí*flflHH • «•¦ - ^flflaflBP^-*^^5Pfll ¦¦bWÍtBB^** ^a^flBBBBflk -' ^flflfllIWÜR^fc*^ iiÉiàfl*F 1>:s^^'^BJtíJ

¦1 WmPSsHpMbI Kgs^a^lgflflflflfll B^i^^«Hflwaa»^flwfllHÍ ¦B BáaHa^l^Mfll flil» ; ¦• ; ^KflJ ¦
m m\^M9àWÊÊMmWÊ mmWikZ ' ' * WÊÊkWk m-I ¦ Vjbm r .?fl Buflflc. ,.i,;-f.'fflflfl H

flSflwfefl Wr^kf^MM PBJP»"fl BBflVflflflfl^a^BBBBflflflmflflflBfl
fl If^^^ÜP^ÍI l^ "" '.' ÃmIIfalIF-l K^ .. ¦ ' .-*¦ ¦
I ISlfll Wm\ \m-i- ''r^rns I

B^I&SIriBHrflB K. ; flflTr*^4yfl"flfl I ' ' ' -. fl
fl mWÈ £€81iffll Bf*^ ^IflJ

PSlBn^Bl 1*^- - 'fll B

Bfl flui --fl BI
¦flfl 0^- ¦BTflflflflffl¦B-ik^^ :>^^&fiSalÍabflflflflfl^&I^MBfl flfl ^flV . >st, ¦¦ ¦ - júflflfllÉI BI flB flmte '-i;''* . ^kíi..-. , ^flflflflBHflflflBHflflflBBBBbev-^Vb--' '-!''' "wB ¦
fl BÉÉM!? 4^fl fl
flBBBBBBflflBBBWflflflBBBBBflBBBBflBBBBBBBBBBBBSjfc,, -.-'r ;'"¦-,^flB
Bflflfll flflBflflflflflflflflfll flBfllflBBBBlflfll ^Ki .^|fl Bi. ;-ífl B

Ik: ''^Ifll
I II ':« I
bB LbbwV1' ¦ *^B LB
B B£ flfl I• --'¦' H HaW^^P^IH H
¦flHHHHHHHHHHHHHHflwV flal B- flB- tI H

flflflflk. ^Bflflffflflflflflfll
¦flflflflflfl» fll IH Hk vfl flfllBB^s^ti vfr^B LBi

b* * fliIk1 • ' - flflflflflflflflflflflflflflflflflB BBB ÂK.^ !*'¦¦ flflB B~- ¦¦¦¦Mím H
I B^fl IBBBI BBBB

Lfl ¦rüBI BI

i... .i.,..,i. ,. ,.
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Miss Nancy Caroll, da
Fox.

E' impôs-
s i v e 1 que
dous esposos
vivam de accordo, sem ter mutuas
condescendencias. Quantos esposos
ha, que viveriam em harmonia, se
se esquecessem de que sao um do
outro !.. . — AI me. de Jlolteville.

Para um Orpheu, que procurou sua
mulher nos infernos, quantos viúvos
existem, que não as buscariam nem
no Paraizo l — Petit Senn .

.,««—»,«—.,^i, i „—..»m—»,.»—n—»i«« »I* BflflBfla-i 11 «¦¦¦¦• I • «BBBBfl» 11 m "• ¦' II III mi ,,—»..«—lt.
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As obras de arte vivas^B \

Bfl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^F^l^flfli ifl^^^^^^^^^^^^^^KjBSSB?^^
wT ¦;; ÉBril B. •~flBflflflflflflflflflBl-Xi~Y~^-:.' ':¦... ._" ¦ - ~ - •^^^^^^^^^^^^^^fSBHHBBflflBI

^fl ^flF^. ¦¦'¦.:v'.'.' '' flflfl U^fll

Ifl ^B^flflflfll Ar :-:*> ' ''¦ .flflfl BflWvfl BB*-- *flfl
fl Brflfl*>fl w ' Am mmmmmi^m W\^'m\ MH, ~ ^fl^^B BrU B^nJ^p&ftraifll BL^fl BF^mNíB fll^Hw^Av- í: ''¦¦'Cr ' ;¦¦¦ '^flflflBt BH BBJ^ >¦ flfl flW«v flflB^flfl HHflH Hfl

fl mmMmt^mmv' V fl^ 
'' 
Y*fl KlÉfll Bfl^B ^B-:9HwííBÍHBbmi.' ' ¦-¦^¦¦¦Ak;' '^Hr''¦¦¦":-' :¦¦¦ Jfl flfliflVfll BYnfl BB A ¦ ¦¦iaFF^fl fl*33

flfl Bfl^lflflBfllPÍBfl^^iy'i^*^^;': ¦¦¦ w"y^Bv*:* ¦¦¦-'¦-- • Mmm BK^^flR™<o^Bfl)^B bB^^^Íb^^ ^Saifl Bh*flEj ^fl

flfll Bl^^^SbbL^ *^^ TflBW .^áfl flflV* mr *'**:'¦ *•**»'*;. fl Prí^fl flfllI flx KI^kv fl B.mi WBÊÊèÊM mv U WÊÈ W^xãsm B

fl vJ<nFT M\ m] wa* má. ^^ B-- • fl »'¦'.¦ ,'^JM B
¦ fl^^gffiSY B* : ; " v".^| M^AWiy ''^flflflflflk- : ''"'^M mmWi^^^M mWmWmJ MI B^lv ISt ^ bJjw-^- ^ IkY - - ^1 IP^l BBpiiB BWlflWB IBF \jR* ^fl VjB.f-.•,.¦• :^BJ BÈjâ;.- -*i|npBii^^^- ¦' i 'il K' YmI :1!h9 I

fl MW WmmWlmmWMÊmmmWLmfm\ W K . ;flflfe^ll>Y ' mW- ¦ 1 
'¦%¦¦: 

1AV ' il^mÈÊÊÊÊÊÊzWm

I BP' mWU flÜ PP3I Bi;' ¦ fl k 'íll"^.. ^ «¦:;'':'^v-ifl K^ifl BflwH Im w ¦ mmm'- ^MmMmW9^ ^rrMm%W: Mm. i ^m-^^W^^L*^ . lli •^TEflfcfl Bfê*r^?lfl
fl B^è%^Éfl A fl \mmmmwm .' ^bBéíB |Y¦:¦¦''• fl ¦¦ Êl BP&fllll Kl K«l IBKY * ,mm\ Bt-^-Bl BEflF«W.Ff - flkl BF ' ^1 flk «1 Br^v "''"^^3flB^B ¦íjy$aíSii5fl HI W IYflfl |pfl m¥â#m-^-zmtm flí^flh^ B BB l'-^ii'v: ^^ llii Ifll MiBBM 1; »¦ ¦¦¦.mm mmmãèu' >-í-.jtmmm WÊmi- ¦^^mmm Wm^^mm mw . ¦££> ;.¦¦?¦>¦ m& rifitmm ¦I H^vVja B - >B BV 5 M i^B B^. 
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Um sábio...
Gabriel Britch, velho tchecoslovaco de noventa

e quatro annos, pensionista do asylo de velhos deTrentsin, a quem um primo, não menos edoso, Sa-muel Weum berger, de New York, acaba de legar umafortuna de 30 milhões de dollars — duzentos e cin-coenta e dous mil contos de reis! — provou ser um
philosopho, exemplo de prudência e tacto...

Ao ter noticia da immensa fortuna, que lhe cou-bera por motivo da morte de seu primo, Gabriel Bri-tich fez a seguinte declaração:
— Estou muito bem aqui, neste asylo, entre meus

pobres camaradas. . . Para que hei de procurar...aborrecimentos ? Dividirei minha fortuna entre meusdous filhos, depois de fazer uma bella doação ao asylo,
que me acolheu.

A vertigem dos records
Será possível realizar a voba do mundo, em avião,sem escala?
Uma companhia ingleza termina, actualmente,

a construcção de um apparelho capaz de voar em tor-no do mundo sem se deter, recebendo gazolina e óleo,mesmo voando como fizeram com o "Question Mark",nos Estados Unidos.
Esse novo avião deve, proximamente e a titulo deexperiência, realizar o primeiro raid de Londres aoSul da África, sem escala, o que representa umadistancia de cerca de 10.000 kilometros. Se a tentati-va for bem succedida, o apparelho se erguerá, em se-

guida, para fazer o circuito da Terra I

Os homens que só amaram uma vez são mais ra-ros do que as pérolas escondidas no fundo dos mares.
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CAPITULO XIII

ÊASCICULO II

«c nrt TERCEIRA PARTE O POVO

Porem a divisão da
Polônia mudou aquel-
Ia política e a Tur-
quia ficou á mercê da
Russia.

Um historiador aus-
triaco contemporâneo
resume, assim, o rei-
nado de Maria The-
reza: "Ao advento de
uma imperatriz, a mo-
narchia carecia de in-
fiuencia no exterior e
de força no interior;
nao havia estímulos
nem apoio para os
homens capazes; o es-
tado da agricultura
era miserável, o com-
mercio era pequeno,
as finanças estavam
mal administradas e
o credito era escas-
sissimo. Ao morrer,
ella deixou a seu sue-
cessor um reino me-
lhorado por suas nu-
merosas reformas e
elevado á altura que
sua extensão e fértili-
dade, assim como a
intelligencia de seus
habitantes, devem per-mittir-lhe conservar".

Em 1780 suecedeu
a Maria Thereza seu
filho José II, que fô-
ra eleito impera-
dor da Allemanha,
em 1765, com a [5morte de seu pai II
e foi também, des- UU*
de então, co-re-
gente com sua mai,
na Áustria. Era
discípulo de Rous-
seau e estava ím-

gMA ENFERMA-
RIA- José II foi.an-tc* de tudo, um ami-
p> dos pobres, dosiracos e dos enfermos.0e"s bons sentimentos
**•" o effeito de um
jaeahsmo sonhador,c5,! • levou a praticar

Y\7T f>orem ° sc'-a V III era contra-
' s^ntimentalismo
soberano nunca

p c°mpreheridido.
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DORF ( i™L>LOl,nDON 
NOÇAlffco DE BATALHA DE KENERS-

zen ( LitoniaVem P7.g7nCía! ?rn^° Çedc?° Loudon "asce« em Roí
bePecera em 1400 Io A 

Sua..f?.m'''?. *e origem esçosseza, alli se esta-
p»n#n « S" c .dAn d,st,ne"'use como soldado voluntário du-rante a guerra de Sete Annos. A imperatriz Maria Thereza o favoreceu cons,derave]mente concedendo-lhe bens e titulo, d^obreza. Fcnomeado marechal de campo do exercito austríaco, em 1778.

buido de idéias hu-manitarias avançadas.
Razão" e "Illustra-

çao eram suas divi-sas. Em 1781, escre-veii o seguinte:"Fiz 
philosophía,legisladora de meuimpério; sua applica-

ção lógica vai trans-lormar a Áustria/'
D'esse modo em-

prehendeu reformas
em todos os sentidos
a um só tempo. .Co-
meçou a extirpar di-reitos históricos, ins-
tituiçces tradiecionaes,
differenças de raças,
tudo por decretos...
Egualdade era seuideal. Procurou intro-
duzir em todas as
províncias a mesma
constituição, legisla-
çao e administração,
sem ter na devida
conta as divergências
devidas á historia, á
raça . é ás' aspirações
entre seus differentes
povos. Sua tentativa
de impor o allemâo
como língua official
produziu também
grande descontenta-
mento.

refo
Cu|(
Ho ,
e o
fo.

antes de mor
m, , SS,e PAtheticamenl de

Aqu
cuia'.

s» próprio:
,^z uni príncipemtençScs foram

infeliz P°rem <luc »•"
empr em

zas.
que

todas as
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Porem conseguiu introduzir reformas sociaes,
que se tornaram permanentes. Taes são os impostos
sobre a propriedade da nobreza e da Egreja, a aboli-
ção do servilismo e a tolerância religiosa para todas
as seitas.

Mais tarde viu-se forçado a annullar a maior par-te de seus decretos, parem os dous últimos subsistiram
e demonstraram ser muito benéficos. Limitou, alem
do mais, os privilégios do clero, collocando-o sob a
insjfccçao do Estado e forçou-o a cortar os laços, queo prendiam ao Papa e a Roma. Reduziu o numero de
mosteiros e confiscou suas propriedades, que se desti-
naram á fundação e sustento de escolas e hospitaes.
Não só emancipou os servos, como lhes concedeu pie-na propriedade das terras, que cultivavam. Tomou
também medidas para fomentar a industria e o com-
mercio, mediante um rigido svsthema proteccionistae outras disposições adequadas.

Derama José II, o sobrenome de "Illustre" e
chamou-se "josephinismo" sua política. Com frequen-
cia se tem verificado que mais de uma reforma das
que foram introduzidas pela Revolução Franceza jáhavia sido ensaiada por José II. Comparando a homo-

Seu successor, Leopoldo II, foi um homem de
grande capacidade, sem enthusiasmos nem illusoes,
porem dotado de intelligencia clara e caracter resoluto.

Encontrou seus domínios na maior confusão,
cheios de discórdias internas e ameaçados pela guerrade todos os lados. Volvendo aos methodos tradiccio-
naes dos Habsburgos, restaurou a antiga supreinacia
da Egreja, que durante tantos annos fora um dos me-
lhores meios effectivos do governo, revogou outros
decretos impopulares de José II e em poiyo tempo
conseguiu restabelecer a ordem. Não obstante, na
Bélgica, teve de empregar numeroso exercito paradominar a rebellião. Terminou com felicidade a
guerra com a Turquia, iniciada desde a morte de
José II.

Leopoldo foi coroado imperador do Sacro Romano
Império em fins de 1790. Com esse caracter, foi um
adversário da revolução franceza e, como imperador,
foi incumbido da defeza dos direitos feudaes de muitos
príncipes allemaes, na Alsacia-Lorena e outras regiões
em que tinham sido supprimidos pela Assembléa
Constituinte Franceza. Sua negativa a attender aos
pedidos do governo francez, relativamente aos emi-

¦B

I fl-__fl BB Wfm B

| lfll ^JH WitilÊr
BflflBBflfl B^flB BflTvflJ BflV ' AJIBflflMIigf fTfl J* flj • .^alflfl Bflflfl aHflfl Bfl

¦flfl Bflflfleflflfl HHEflfl Bflfl:' w flflflfAToCr fll XflyV' *'jflJ BI Rfl P^w^#5áÉ3 II li» Ba*;/«^BflKF^l IH*aS Bfl mft v «^^flflflu 'JÜ^s ' fl fl
BflV^iflflflflflflflflflflflflVyFim% fli
fl If^l ^Bgjlaall wÊ Um BPSBHWI BA fl
^H^^^ESBHBBflwflBBBfllBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflflflflflflflflflfl^flBBBBBMIO H íllüífl III II Vffl fl .B« B.fllRsgi Bfl Bfl fll
fl flfl flfl I ^flflpfl,iffl Wm mK^WffmmSm Ira IIB flflfll IX; flafla Bffl !^flr^fl flfltWLt':! ij rflHflw^9l3iB Br I¦vfl B^flBtflfl_flfl PPMflflrwJ y^^TewflrTwiflf^ fcw«, r*' tmWZrltimmn W a PVai HyS iSal H
B 19 BflPH BB E'lfl' fl fl flvflj m aaaBBr>iç5fl^BflWflaw-/,eflB Im W Bfl ^MWWMx W:mrmWmm fll•"•^"Bfll BVSr*BflflBTütii^flfl flflT^^™Hfl flHTflr^flH ãHaTi. v^BBBk w ^Bfl flflflw BflH H—flHV^i^ u v vHHff flflfl BB* . . BB flBBBB*aflfl»^—SaBaflflBB fll _áHTI BflaaHT flHflft. *flrHHK_fl\ flflJ9fl\!#•» JW^ * fl] HlbikiiflBTvfl ftttflLiM flflaTaVflflV ^fl Bkfl flflfl flaST^fl-isS CV»lru\BrSS Evlfl MBafl H'*/flfl\nlfllS InixiBvl EiF^CB ^B^*^Brmlfl^Cjrw^B Bf^flaflfllflr mpAm^L-mAÊ ^BTt^BB BLj^ ^B mm.'' '^flSSg kfl I òV «I Ul K40.IB BkBU^ K^BBiHflBavflf ar".:-^_fl H/.-vfl BflflflJflflafl>ar9ly4 %] BruIRailiU Ifl' \ i wJ MmS BaAJàr^fll BVES^HI Abai3BKTB.wfllflBr^ V lllB2^'flflflBT^?a*^fl^tc^"l KA^rfm?£yW Bfe-lwàlB^B^Jl lyflr\c^gJ mW+v-ym
I a%^%J^IIET ^¦vB^^^K.B*nBaflV-.A -vi mi mL&wí^m WÂJ^Mmm \U&àm

ifll^^r* *¦**¦ ^^sê ^flflTí ^^flflvr^>,-"i-Ai b* py i ¦¦vi Pft ti fl- ^Bj
^m§^}****^ * 'tmm^"^mmMm^'^k4 

^ - ^»T^ J?jP-5t I rfl^ lil^I l#'MB\'fl1 I^^Ii^-Va./ ^ ¦ bíT^m I^JIll m*
m$L< 

' flfl BÕflJ B^Pffl Byffiafrvj'*»? ¦**^™«*><r«'Ti-xnm\ laflfi kárflfll Wm^ *Xfl B» "^
mmmw^mmmi . A* J^^BBBa^KSKflBBHVBaH BV ^>'jf*-w^mmm BBBk iw^rt v!t sls1E^**<s-¦¦ j*C>- .....v^í i i*&JNranBvV M^jflflMBBBTflflMfl^Bfl^Bk BBBB^^BBBI BBBL^*_ ^BK i^BBBl BBB^BBBI BBBT ^^BBBBBBBBBBBBr ^^VL ' ^^^^BB^Bínl aBt^BHBrSBB BB^-^ãBri-BB BaiPoi ^K*^ 'iy.-^3t¥"^fls.ív^- v*-^^^BB^BBBV^Bk3 B^Bb ^BBB^^BBBBrBBBl BB^M^~^BBBjflBfl BBBTBBBI ^^^^^^^.^1Bflflfl a.Jfl Blfl BUallIfl flr ;í>4fl| ¦£?•"¦- •"• 'r»7;:-'^^'^!)^^! IBUB flfl BflTi Ifl feBUfl_«éflfl flfll llSBa3£Sf;#ffl fltó-.Srffl fl:'-."';- -^i': _- -'..•?JBJJ5H Bfl ¦BflTfl B^^flflflB^flwÇ^^^y^^^^Bfl BVF 

™ ^ f^Lflfl Bfl - à i _!*f*V^flfl*i ,>^"—'"^idí^flflvS^Sflflaflfll B^^flflflr«flfl

¦ BflflB BflBflflBfeflfll BflVaflBBfl uP^^fllfl *-- . flfl HBb _¦_______¦ bBPH I

fl^ffl Bali..T*fll Baflfl ?fl **afl
IB flte-*.™ BM flr'?^flflai¥ff^'' '¦•'-':-' ,Ví-'"íf^fl flII Bflfl '."LA.-.""i;3aPPflfl BIflfl^BflflBBBflH^flflflflflflflflflflflaflflflflBBBf^S^iflflflflflfli^lfll BpPJS flBflM^Tfl B««i5Si<S^i_â^*>"'Xí^BflflflB'».>''--i '^jmmmmm m
l-mm^^m^^^^^l^l!mZ^l^!^m?à^,mmmwWnmAmmmm^ ..:.f_^3j B

^^^^^^^^^^^^*^*^*^MMBflflBflflflflMflflflflflMM^^^^|^MWMM^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^j^_______aaflflflflp^B^^y^^ f^^ffflB^ Bnflfl ISmaV

ASSASSINATO DE WALLENSTEIN — wnilp„0^- '
nhecida como Guerra dos Trintf Annos. 

-MS^^^^S^^&^^ 
lutt ^"í ™thM™ ' Protestantes, co-ie nao satisfazia suas immensas ambições. Como Fernando II nmn^,P,1íL f' £atho,lcos- No emtanto, o titulo de defensor daFernando deelaro„-o fóra da lei e, antes de Wallensteín poder sí°reü^ab?'Sj|if 1T" 
P"te.n^- »"iou-« aos protestantes

geneidade do Estado francez, em 1789, com a misturaheterogênea formada pelos povos da Áustria, nota-s se a magnitude da revolução, que José II tentou levari a cabo.
A Hungria estava a ponto de se rebellar; reinava! o descontentamento na Bohemia e levantaram-se'¦TZTSl ?e'fGa C ° Tyro1' ^uando ° imperador

! decretos/ 
°br,êado a revoSar a maio'" P^rte de seus

Pouco depois (1790) morria José II, com a edadede quarenta e nove annos, amargurado ao vêr tão malcomprehendidas suas melhores intenções e fracassadosseus planos de grandeza. Affirma-se que desejou fos-sem escnptas sobre seu túmulo as seguintes palavras:Aqui ;az um príncipe cu;as intenções foram purasporem foi infeliz em todas suas emprezas >
;m Actua mente sua memória é venerada nas viven-Adas dos pobres e dos humildes, cuja sorte tanto lutou
por melhorar.

grados francezes reunidos nas províncias do Rheno,provocou a guerra com a França.
A, MLeOP°!d°. 7rrje" rePe«tinamente em princípiosde Marco de 1792, de.xando a seu filho, como herança,
A^ 

mau- form,daveI em que a Áustria se achoucomprometida.
Durante o correr dos grandes acontecimentos,

que acompanharam a meteorica elevação de Napoleão,a Áustria desempenhou um dos mais importantes e deci-
cLA,APaP4e'A 

NeSS- -'Uta e''gantesca foi novamente acasa da^ Áustria o inimigo mais temível entre os queWapoleao se propoz derrubar. Os acontecimenfos d'a-
ffi fe"CA° 

eíã°. ^^'hadamente relatados em
dosaue ílUOS 

deSt,S 
^bra' Falhemos, portanto,dos que at ectam particularmente a Áustria ; tal foi°JrS e Camp°A F°rmi° (O«t«bro de 1797), em

bSItÍ !?"' 1 AUst,,a perdeu definitivamente aBe g,ca. embora obtivesse a Istria, Dalmacia e toda av cri11,/,itt ,
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As campa-
j nhas posterio-
S res da Áustria
I contra Napo-
j leão, que de-
! ram logar ao
I tratado de Lu-
I neville (Feve-
! reiro de 1801),
I c a u s aram a
í destruiçto vir-

tual do Sacro
Romano Impe-
rio e acabaram
com a posição
dos Habsbur-
gos na Allema-
nha. Um dos
resultados d'es-
se tratado foi
decidir Fran-
cisco II a ado-
ptar o titulo
de imperador
da Áustria,
com o nome
de Francisco 1,
declarando esse
titulo heredita-
rio em sua fa-
milia. Essa dis-
posição foi ins-
pirada pelo de-
sejo de collocar
sua antiga casa
no mesmo ni-
vel das outras
dynastias rei-
nantes na Eu-
ropa e espe-
cialmente a de
Napoleão.

A 14 de Maio
de 1804, Napo-
leão foi procla-
mado impera-
dor dos Fran-
cezes; a 10 de
Agosto do mes-
mo anno, Fran-
cisco I adopta-
va seu novo
titulo. Nas
p'roclam ações
redigidas por
essa occasiao,
Francisco I di-
zia : "Ao mes-
mo tempo de-
ciáramos que
cada um de
nossos reinos,
de nossos prin-
cipados e de
nossas provin-
cias conserva-
rá, nao obstan-
te, seu titulo,
sua constitui-
ção e seus pri-
vilegios."

Por esse mo-
tivo o impera-
dor da Áustria
usava vários
títulos, como
rei da Hungria, rei da Bohemia, archiduque da Avis-tna, conde do Tvrol e outros muitos.

Durante a campanha de 1805, Napoleão entrou
^F1 

Vienna; e, depois de sua vlctoria em Austerlitz,
(- de Dezembro de 1805), forçou a Áustria a assignar
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o tratado de Presburgo, entregando o Tvrol, Veneza, |
Istria e Dalniacia. Quando, pouco depois, Napoleão j
estabeleceu na Allemanha a Confederação do Rheno, I
que quebrava a unidade allema, Francisco I renun- |
ciou formalmente á coroa do Sacro-Romano-Imper.io j
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FRANCISCO It — Francisco I, imperador doSacro Romano Império e grão-duque da Tos-cana, era filho de Leopoldo José, duque daLorena e de Izabel-Carlcta. filha de Felippe,
duque de Orleans. Foi educado em Vienna,
com Maria Thereza da Áustria, que foi suaesposa desde 1736. Ao occupar esta o thronoem 1740, Francisco foi nomeado co-regente
dos domínios hereditários da casa da Áustria.Mediante a influen-
cia dè sua esppsa,- '"¦
foi eleito imperador
do Sacro Romano
Império em 1745,
succedendo a Car-
los VII. Morreu,
repentinamente, em

1765.

forçado a reconhecer que
encontrara, finalmente, um
rival digno d'elle. Aquelle
combate e considerado na
Áustria como a maior vic-
toria obtida depois das ba-
talhas de Zenta e Kolin.

Poucas semanas mais
tarde, Napoleao tirava sua
desforra cm Wagram e, em
virtude do tratado de
Vienna (1,80)), a Áustria
perdeu suas províncias ma-
ritimas, abandonou! outras
e ficou rtduzida á cathe-
goria de prtencía de se-
gunda ordem. Porem a
mais penosa das condicçôes
impostas foi a entrega do
Tyrol á Baviera. Os leaes
Tyrolezes continuaram lu-
tando, dirigidcs por André
Hofer, um dos maiores he-
roes nacionaes da historia
da Áustria «André Hofer
foi capturado em 1810, le-
vado para Mantua e fuzi-
lado, depois de passar porum conselho de guerra.

Ficou então á frente dos
negócios exteriores da Aus-
tria Metternich, que inau-
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( 1806). Assim
cahiu o sceptro
de Carlos Mag-
no das mãos da
família, que o
sustentara quasi
sem interrupção
desde 1438.

Em 1809, a
Áustria declarou
novamente a
guerra a Napo-
leão e o impe-
rador dos Fran-
cezes entrou em
Vienna pela se-
gunda vez. Nes-
ta campanha, os
Austríacos, com-
mandados pelo
archiduque Gar-
los, ganharam a
batalha de As-
P e r n s ( 22 de
Maio de 1809)
e Napoleao foi

O PRÍNCIPE EU-
GÊNIO ENTRA
EM BELGRADO— Quando a Aus-
tria renovou a guer-
ra contra a Tur-
quia. em 1716, o
príncipe Eugênio
poz-se á frente de
seus exércitos, com
um total de sessen-
ta mil homens e
derrotou immedia-
tamente cento e
cincoenta mil Tur-
cos, em Peterwar-
dein. Coroou esse
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PRÍNCIPE EUGÊNIO DE SABOIA -"Eu.
gemo de Sabpiá nasceu em 1663 e mereceugrande reputação como general, mesmo emuma epocha cm que as brilhantes façanhasdo caudilho .nglez Marlborough commoviamo mundo todo .Depois de offerecer seus 8e"v»ço? a Luib XIV de França, que não o.acceitou passou para o lado da Áustria e, áltcnte dos exercitas austríacos, infligiu muitas

e graves derrotas
aos Francezes. Luiz
XIV chegou a ten-
tar attrahil-o com
dádivas, porem o
resentimento de Eu-
gênio era implaca-
vel. Foi egualmente
afortunado lutando
contra os Turcos.

gurou uma poli-
tica de paciência
e prudente mo-
deração, afim dé
dar ao paiz tem-
po para refazer
suas finanças e
reorganizar o
exercito. As des-
pezas com essas
longas e làborio-
sas campanhas e
as quantiosas
indemnizações,
que fora forçada
a pagar, arrui-
naram sua situa-
çao econômica e
financeira.

Desde 1809
até á desastrosa
campanha de
Napoleao na
Rússia, a Aus-
tria foi forçada

triumpho com a to-
mada de Temeswar;
e, em 1717. entrou
em Belgrado. • npoz
um mez de sitio ri-
goroso. Durante o
ataque recebeu um
ferimento, que, se-
gundo affirmam os
historiadores, foi
para elle o décimo
terceiro. A perdade Belgrado consti-
tuiu golpe de mor-
te para os Turcos,
que imploraram a

paz.
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francezes, commandados por DumouHcz S?ím^rV^^W^gíSS - dout.rmas revolucionárias. A 18 de Março de 1793, os
pHncipe de Cobur.o, .ue^ondccoro^^^X^Tctt 

^^^^ |É_£ £*___"brSL^^SX^nletoda a contenda.
a permanecer ao lado dos France-
zes. Absteve-se a principio de fa-
zer parte da alliança russo-prussia-
na; porem em Agosto de 1813, re-
solveu unir-se aos ?lliados. Esta
medida assegurava a queda de Na-
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#JUSE II — Encontrando seus domi-mos exgottados pela guerra e as dividas,o imperador José II propoz-sc a introduz»r reformas. Infelizmente, suas bem in-tencionadns medidas excitaram certosódios, que engendraram rebelliões. O des-engano accellerou o fim do imperador,
que morreu em 1790.

poleão. O commando supremo
foi c.tregue ao general aus-
triaco Carlos Schwarzenberg,
cujo chefe do estado-maior
foi José Radetzky. A bata-
lha de Leipzig, a campanha
de 1814 na França e a en-
trada dos alliados em Paris,
suecederam-se rapidamente.

A escolha de*Vienna para
ponto de^ reunião do congres-
so, que ia decidir da nova
configuração da Europa, era
o reconhecimento da iniciati-
va desenvolvida pela Áustria
e seus exércitos, do talento
militar do general em chefe e
da hábil diplomacia de Met-
ternich.

Examinemos agora o resul-
tado da longa luta em que
Francisco I esteve empenha-
do durante cerca de um
quarto de século. Nenhum
soberano austríaco através-
sara uma serie egual de re-
vezes e triumphos. Vira-se
forçado, quatro vezes, a ac-
ceitar uma paz humilhante
das mãos do conquistador.
Duas vezes o vira entrar em
sua capital. Perdera sueces-
sivamente varias províncias,
mesmo as que pertenciam ao
território hereditário e tivera
que abandonar a coroa im-
per í ai, que por espaço de
muitos séculos fora a gloria
de sua família. Porem depois
do tratado de Vienna, viu-se
senhor de um império com-
pacto, cujos limites eram
mais favoráveis do que os
que possuía antes de iniciar

a luta ; alem do mais estava apoiado
por um exercito e um corpo diploma-
tico, que excitavam a admiração da
Europa. Teve novamente a hegemonia
na Allemanha e na Itália.

Em 1815, seu território tinha duzen-
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FRANCISCO II, (1768-1835).— Era filho de
Leopoldo II, grão duque de Toscana e logo
depois imperador. Foi o ultimo dos imperado-
res do Sacro Romano Império e o primeiro dos
soberanos austríacos çom o nome de Francis-
co I, Seu firme desejo de ter o governo em

suas mitos valeu-lhe a fama de tyrano.
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tos e setenta e sete mil e seiscentas milhas quadra-
das, com uma população de vinte e oito milhões de
habitantes, em logar dos vinte e quatro milhões de
subditos espalhados entre o mar do Norte, o Danu-
bio e o Adriático, que seu império continha em 1792.
Os Paizss Baixos e as possessões disseminadas pelasmargens do Rheno, que teve de abandonar, haviam
contribuído mais para debilitar do que para fortale-
cer sua situação. Alem dos territórios hereditários,
HunÇria, Bohemia e Galitzia, obtivera a Dalmacia
e as províncias do mar Adriático, assim como o
reino da Lombardia e Veneza.

Porem sem contar a consolidação e o augmento de
território, a Áustria obteve outro resultado, que não
devia tardar a lhe ser muito útil. Tal foi a creação de
um exercito superior aos que até então possuirá. Du-
rante a longa luta contra Napoleãp, surgira um novo
espirito de disciplina e de fraternidade, que sustentou
e inspirou aos soldados das numerosas raças, que com-
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quebrantavel aos princípios mais extremadamente con-
servadores. E, de facto, a Áustria se manteve L frente
da reacção na Europa, considerando como sua própriamissão, diffícultar o triumpho dos princípios liberaes
ou das aspirações nacionaes na Allemanha, Itália
península dos Balkans e qualquer outro paiz.

Na própria Áustria desenvolveu-se um absolutismo
poderoso. Intrcduziu-se um svsthen.a burocrático
muito centralizado, que executava uma política accen-
tuadamente germanizadora. A imprensa e ps livros
foram objecto de rigorosa censura. A Instrucção Pu-
blica foi collocada inteiramente nas mães do clero e,
principalmente, vigiou-se a vida privada dos cidadãos!
mediante um extenso serviço de policia secreta. Ò
governo utilizou o exercito para suffocar tedo gênerode manifestações nacionaes. Com esse propósito, em-
pregaram-se as tropas húngaras na Itália, os regi-
mentos italianos foram localisados na Galitzia, os
polacos oecuparam a Áustria e os allemães foram des-
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zação de um bilhão de francos. ATesburg c a pagar i-.ma indenim-

punham o primitivo exercito. Foi este um preciosoinstrumento para difundir o sentimento de fidelidadea bandeira commum e ao principio monarchico, quederam novo vigor á casa da Áustria J
O Período, que se seguiu, foi de firme reacção; oschefes de Estado europeus uniram seus esforçou para

de 1789aS À ^ 
prfocl.a!?.adas,Ha Revolução france.ade 1789. A Santa Alliança" entre o imperador daRussm o imperadorfda Áustria e o rei da Prússia, erauma de suas mandestações. Metternich consagrou-se a tarefa de impor a política de equilíbrio a que seunome/o, assoc.ado e a subordinar os assumptos euro"peus a determinação de congressos nos quaes a Áustria

frJnl 
a1mic,at,'.va' Para Poder desempenhar e egrande papel na poht.ca européa, era preciso que a Aus-tna desse a Europa a impressão de uma adhesão in-

»—ii.

tinados á Hungria Esta política harmonizava-se bemcom as ide.as de Francisco I, dominado completa-mente pelo temperamento autocratico, idéias curtase o obscurant.smo inteüectual dos Habsburgosi^orem - o que é mais curioso — o governo per-mittui e mesmo aux,l,ou até certo ponto o renascimentoda Jmgua e a litteratura nacionaes na Bohemia e nasprovincas slavas do sul, que se iniciara em conseLquencia das reformas de José II.
Essa renascença lingüística foi uma das causaspoderosas da resurre.çao do espirito de nacionalidade.No terreno pohtico foram restabelecidas as "dietas"

e os estados das diversas províncias; porem suas fun-
im ^ilesnam 

qUaS' hmitadas a ^gisfrar os decretos

Continua no próximo numero).
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O novo typo de jogo db XADREZ, na Rússia - ,/' cNuerdc: as figuras -negras". O tzar, com o aspecto de ucães da guarda e as fidalgas. A dirctta, as figuras vermelhas : - operários e camponezas.
ma caveira, os offi-

EDUCAÇÃO INGLEZA

Um deputado inglez,
o Sr. Reginald Lucas,
propoz reformas com-
pletas na educação bri-
tannica. Para mostrar
as faltas d'essa educa-
çao, elle nos fez conhe-
cer o que foi a sua pro-
pria instrucção. Passou
por Eton e por Cam-
bridge.; ahi não tinha
gosto senão pelo jogo
de çricket. O Sr. Lucas
tinha uma ideia muito
vaga do reinado da
rainha Anna e isso por-
que um mestre, por
acaso, tornara ínteres-
sante a licçao consagra-
da aquella parte da
historia da Inglaterra .

Nada conhecia mais
da historia, nem a re-
volução, nem dos acon-
tecimentos, que leva-
ram ao throno da In-
glaterra a casa de Ha-
novre. Assim, também,
não distinguia Napo-
leão I de NapoleãolII.
Ignorava absolutamen-
te as conquistas sue-
cessivas, que têm dado
a Inglaterra suas colo-
mas e suas relações
com os outros povos.
Os. rudimentos das sfciencias
quem o assegura -
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línguas estrangeiras
na itália

O ultimo recensea-
menlo italiano, cujos re-
sultados acabam de ser
conhecidos, mostrou que
os filhos do paiz, em cer-
Ias regiões, faltam outras
línguas e não o italiano.
Assim, 110 mil italianos
habitantes das circums-
cripções de Aosta, Pigne-
rol c Suze jallam ojran-
cez; 12.000 do Pie mo nte
e das províncias venezia-
nas usam dous dialectos
atlemães; 110.000 habi-
tantes de 14 circums^
cripções da Itália menir
dional e > da Sicilia, o
albanez; nas províncias
de Lecce e de Reggio, na
Calábria, sobre 50.000
habitantes, 58.000 usam
o grego; 55.000 habitan-
tes dás regiões vizinhas
da Servia empregam dia-
ledos st avós. Na Sarde-
nha, na communa de
Alghero, 10.000 habi-
tantes sobre 12.000 não
sabem senão o catalão.

Duas religiõks superpostas— E' em Merida, na Hespanha. Uma
egreja cathclica conserva como pórtico os restos de um templo de

Marte ahi erigido pelos Romanos, no século I.

A liberalidade consis-
te menos em dàr muito
do que em dar a propo-
sito — La Brüyere.

modernas — é elle próprio
eiam para elle profundos mysterios.
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Um carro de praça dos que usam na cidade de Natal, sui da África.
Carruagem typica com que os indígenas viajam por

todo o sul da índia.
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/w«i* * /^ p5#f4fo </„ architectura denominadaluebla Com uma paciência e constância, queainda hoje nos confundem, a aldeia aérea foiconstruída ejort.j içada habilmente, para queseus habitantes estivessem em segurança, postoque ja a tivessem accidcntalmcnfe, porque o ac-cesso a tal aldeia sótinha logar por uma via abertano canal do cogumelo gigantesco, permittindo uni-camente a passagem de uma pessoa de cada vez

O INFATIOAVEL VIAJANTE — O SrCharles Terry (á esquerda). Tem 92annos e ha 68 viaja constantemente
por todo o mundo, como agente ven-dedor de varias emprezas norte-ame-ncanas. A photographia mostra-oconyersand0j com o Sr. John Lape.thesoureiro da Associação dos Expor-tadores de New York.

UMA ALDEIA NUM COGUMELO

Por piltoresca que possa
parecer a situação d$> uma
aldeia como a que se en-
contra nos jlanços do Jlont-
Saint Jíichcl, emergindo
das vagas, julgamos que a
pequenina cidade de /leo-
ma, no Jlcxico, é neste par-ticular muito mais original
ainda, achando-sc situada
no cume dc um... cogu-
melo gigantesco. Este, como
se pode prever, é um roche-
do, specimen magnífico, quese eleva sobre as vagas, a
uma altura para mais de
100 metros cm alguns toga-
res. 0 penhasco fantásticoencontra-se na costa, a ai-
guns kilomctros da "/Ilesa
Encantada*', mas a maior
parte do fabuloso chapéu
dc pedra cobre as ondas.

Esta pequena c cuMiosa
cidade pertence naturalmcn-
te a uma civilisaçao extin-
cta e suas habitações ojjc-
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COMO E' FÁCIL SA-
BER TUDO

O novo '«'o <le 
Jde-ear policial com cinco logares,adoptado pela policia de Berlim.

Economia domestica PEQUENA ENCYCLO-
PEDIA POPULAR
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Resumo da parte já publicada

Maurício de Esclide, descendente de unia
família de almirantes, dissipou parte de sua
fortuna, contrahindo numerosas dividas
com o Sr. Tanche, um homem pérfido e
ganancioso, que, embora^fosse encarre-
gado por Mlle. de Esclide, tia e uni-
ca parenta de Maurício, de admi-
nistrar seus bens, não hesitara em
acceitar hypothceas sobre esses mes-
mos bens, cobrando juros ferozes.
Depois, quer obrigal-o a se casar
com uma forte-americana velha e
riquíssima.

Como Maurício recuse, o Sr.
Tanche ameaça-o de penhorar seu
yacht, o Grébe, a cousa que o rapaz
mais estima neste mundo. Para fugir
a essa penhora, Maurício e seu ami-
go Didier Dramont, tão bohemio como
elle, resolvem partir para as ilhas Ga-
lapagos, onde, segundo leram cm uma
revista ingleza, ha um thesouro enterrado,
ha século, pelo famoso pirata Morgan.

éJgg^
•'«—••!—II—.!,«—,1—.„. »t«—»••—••—>lfav'(|«¦Ha^i (l«aa»||a

— Decididamente 1 começou

§-;¦ 0 THESOUflO Dl \
1 ILHA GALAPAGOS I

\\|\ ROMANCE DE ANDRÉ ARMANDY /&/

Mau-

A ultima hora, como o Sr. Tanche se apresente aborao com o mandado de penhora, os dous
amigos e seus marinheiros Curabec e Etche-

*°xt levan*am a. ancora e levam-o também.
No canal de Panamá, Tanche consegue

pôr no Correio uma carta relatando tudo
a Mlle. d'Esclide e os dous rapazes con-
sentem cm tomar a bordo como pas-sageira, Mlle. Madge Rocheray, uma

linda moça orphã, que precisa de ir
a uma das ilhas Galapagos á casa de
um tio seu, que ahi reside.
Chegando a essa ilha, a única habita-
da no archipelago, encontram unfho
mem muito grosseiro, que parececom mandar um bando de salteado'

res e declara ser o tio de Madge. Es-
ta, que nunca viu seu tio, fica horrori-

sada mas submette-se a desembarcar.
Uma mulher muito velha, que parecelouca, approxima-se dos dous rapazes

e diz-lhe, baixinho: "Levem-me. Eu te-nho çs documentos". Inquieto com asattitudes do supposto tio, Esclide deixa
a Madge seu revolver e volta para bordo.

No
hu-
de

sua

ricio.
Porem não teve tempo para proseguir: um ruido

de passos fez estremecer o wharf arruinado e gritosangustiados rasgaram o silencio.
Soccorro ! Soccorro !
Vamos! — gritou Dramont.

Arma em punho, saltaram sobre o wíiàrj.
meio do estreito caminho de taboas, uma forma
mana se debatia entre as mãos de uma horda
pcones e estendia para os dous Francezes,
face arruinada e suas mãos descarnadas:

^- Soccorro !
Alguns sólidos murros a livraram e a ameaça

dos brownings fez o resto. Os pcones. em gritos, re-
cuaram, emquanto sua victima desíallecia:

"Levem-me ! Tenho os documentos" !
A louca !
Levem-me I Tenho os papeis...

A voz decrescia. Emquanto Dramont manti-
nha em respeito os pcones, Esclide ergueu em seus
braços robustos o corpo levíssimo e entregou-o a Cu-
rabec, que com trez remadas, rápidas, encostara.

Os "peones" esboçaram um movimento j)ara renovar
o ataque.

Quer que ati-
re,commandante ?— perguntou Cu-
rabec, visando a
horda furiosa.

Não... Va-
mos 1

Dramont, sem
cessar de conter
a horda, saltou
para o bote. Gri-
tos de furor os es-
eoltaram, porem a
isso se limitou a
perseguição.

A velha mulher
foi transportada
para o salão-cabi-
ne. Explorando o
cofre de pharma-cia» Maurício e
Didier trataram
carinhosamente de
sua cabeça ensan-
puentada. Incapaz
de se explicar, a
pobre mulher só
tinha forças para
gemer fracamente,
com os olhos fé-
çhados, movendo
lentamente a ca-
beca. Elles a es-
tenderam com pre-

QUE LANÇA UM POU-
CO DE LUZ, MAS NÂO

TRANQUILLIZA...

.«¦.II* IM—»^«^

.,,".'^'"Yiíffr ^s^^^kmmM^M^^^àw&^ÊMKMMMMMMMMM^ty

9^^^-^^i^^Ê^:í^^^^m^sM\^M^M\^Ê WM WÈMjiMjlwylÊk , "^ÈMkW^í

^mumwUMm9rSWuCS*) .^SÍíí^^fT^immí^zí^KÃim^^-^m^m^m mm99m\mWmfèiljt*ZmmV*^mm BB

mMRÈ%m&i!&$jf^^

M ^C mm\ JH ^^H^Yr^-V^^M^B Hl& " ^mmm ^MÊ^mmmmam

W^mmm^^ W^^$&MW§^M MWPsSfmmmmÊmmm m^^^SmÊm^^' $**iii*hí'?$W*$ÍB

IP^J S§SwÍPY 
'''¦:\Í£ÊÊ3m\ 

mm^^ÊâÉÍlÈamnWÊfcÊ
W?i'M WW^W-^~¦ 

' 
;'l^mmm MÊÊê %a

•, , • .'• '¦ Y-

Original monumento — Erigido na capital do México cm homenagem ao
famoso aviador Charles Lindberg.

caução em uma cama de emergência, onde
ella pareceu tranquíllisar-se. . .

Etcheto, despertado, juntou-se a Curabec paramontar guarda no convez do Grébe, com ordem de
atirar sobre quem tentasse se approximar.

— Miseráveis! — exclamou EscFde, quandotornaram a subir ao tembadilho. — E pensar queMadge...
E Dramont teve de usar de violência pára im-

pedir seu companheiro de voltar a haçiendd, çer-tificar-se da sorte de Mlle. Rocheray. ' vO resto da noite passou-se em um perpetuo"alerta", mas sem novo incidente.
Apenas raiou o dia> um

movimento em terra chamou
a attenção dos dé bordo. O
governador e o commissario,
escoltados por numerosos pep-nes, chegaram ao wahrf e fizeram signaes amistosos,

aos quaes Tanche respondeu com amenidade, até o
momento em que Dramont o intimou com ar terri-
vel a livrar o convez de sua presença.

Depois Maurício e Didier deliberaram. O re^
sultado foi que o bote, tripulado por Dramont e

conduzido por
Curabec, chegou
até alcance de voz,
para permittir ne-
gociações.

Ogovernador
desejava con ver-
sar amistosí
com os Francezes,
a respeito dos la-
mentaveis inciden-
tes da noite. O
Grébe poderia ser-
vir de local para
essa palestra.

Dramont, com
ar impassível, res-
pondeu que se o
commissario e elle
desejavam ir a
bordo, o bote alli
estava, prompto
para os transpor-
tar, porem sómen-
te a elles... As au-
toridades de Cris-
tobal não parece-
ram apreciar essa
solução, porem
como Dramont
não cedesse, con -
cordaram.

Sem ligar im-
portancia a suas

63
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recriminações, o rapaz exigiu alem do mais, que o
wharj ficasse livre da escolta, antes do bote nelle
encostar. Durante o tempo que levaram em voltar
ao ''Grébe," Dramont oppoz o maior mutismo, aos
protestos de affecto dos visitantes.

Esclide os recebeu no tombadilho. O governa-dor dobrou-se em curvaturas amistosas: haviam-o
informado de que, na véspera, uma velha, uma pobre louca — elles já deviam ter notado ? — (os Fran-
cezes nada responderam) — viera importunal-os, pordual vezes. Deplorava es;>c incidente. Sua loucara era
geralmente inoffensiva e calma, o que explicava aliberdade de que gozava. Sua mania era ínnocente:
consistia em tagarellar sem nexo, fallando em... deum... Ella fallára, certamente, nessa brincadeira,
nessa niystificação... nesse... thesouro ?

O olhar cauteloso do governador espreitou oeífeito produzido. Os Francezes permaneceram im-
passíveis...

Não fallou nisso nem em outra qualquer
I cousa... — disse Dramont com gravidade. --- Aquel-les miseráveis a puzeram em tal estado que... a in-lehz esta ainda desíallecida.

O governador e o commissario soltaram grandesgritos. Corno] Fô tal ponto ? Deploravam uma.tal brutalidade. Os peones culpados pagariam*caro esse crime... Quanto a sua infeliz victima —-fa
esta altura, o governador impertigou-se um pouco^se os^distmctos Francezes quizessem ter a bondade...se nao fosse abuso, está claro — de a reconduzir aterra, (o resto foi dito rapidamente) ella receberiaos cuidados compatíveis com seu estado. Alli, a bordo,seria mais ditficil tratar da pobre velha, alem de serincommodo para os distinctos Francezes...

— Senhor! — interrompeu Esclide — Essa
pobre mulher veiu se collocar voluntariamente sobnossa protecção. So deixará o Grébe se assim o quizeruma pequena chamma passou pelos olhos dogovernador, porem elle soube permanecer afíavelRespeitava os escrúpulos de EscMde, porem dese-;ava ver a enferma e talvez conseguisse transpor-tal-a para terra.

Desceu ao salão. A velha tinha os olhos comple-tamente abertos... porem suas pupillas vagas fitavamcausas invisíveis. Não os voltou nem mesmo paraMaurício, quando este se approximou d'ellaMas, bruscamente, o rapaz viu aquella face es- *qualida tomar uma horrível expressão de medo; e. aear-
Tca0"^ 

a mulHer repetÍU em tom de SUP"
Leve-me !... Tenho

os documentos. . .
Seguindo a direcção de

seu olhar, Maurício viu,
curvados sobre o alçapão
do convez, os dous ho-
mens, que se esforçavam
por caretear um sorriso
benevolente. A velha, ba-
tendo os dentes, tremia
de terror.

Saíam d'ahi!—orde-
nou Maurício—Bem vêem
que assustam esta infeliz !

Tratou de acalmar a
pobre creatura, fel-a dei-
tar-se novamente e subiu
ao tombadilho.

Senhores... — disse
elle —- a experiência foiconcludente. Conservo
essa infeliz, como conser-
varei, de agora em diante,
toda e qualquer pessoa
que vier procurar aqui
um refugio contra a bru-
tal idade de seus compa-
nheíros... No mais, sempre
ás ordens... Curabec ! Le-
ve esses senhores. . .

"'~n«
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Fantazia disDendrocn ttLondres, esqjèc?.Vd^o™™?**"! d° ****&* 1W
pequena caixa de madefra precio8a AKd^ -8ua poltrona -mítraram dentro d'cll« a pequenina far*«r CSSU *$** encon-tographia acima, pousada^ sobre ?£-"*% QUe- S^ vê na P"°-curioso é que essa tartaruga estava vi? 

do 
.av,ad^- O maisve,ado de rubis e esmeraldas verdade™ 

" 
lÍT,° 

l"SCU «*
d essa excêntrica é perdufarla pas^g.Tra 

"" ° ""^

O commissario julgou dever intervir e tentou inf;mídar o rapaz. u
Chamo sua attenção — disse elle — sobre agravidade da attitude que resolveu tomar... RéWãentregar ao governo um subdito de San Cristobal

Julgo dever recordar-lhe que, em minha qualidade dechete da policia. . c
Esclide, já impaciente, estalou os dedosOuça um bom conselho, meu caro. Exerça suasagrada autoridade somente sobre os miseráveis Qupovoam essa ,lha... Isso me poupará o aborcecimentode ser forçado a pol-o em seu logar.
Curabec poz fim a esse debate, empurrando asduas autoridades para o bote. Elles embarcaram

X'l 
'Fll,6 ma von*aíe.e resmungando em hespa-nhol. btcheto, o marinheiro basco, ouvindo-os, nâopoude conter um sobresalto. . .

EsclideenaS 
° b°te ^ afastoÜ' e,,e se «Pproximou de

Commandante, sabe o que o governador disseao commissario?...
Ora essa ! Tu sabes hespanhol ?. . .Sou basco, commandante.

~ E por que não o disseste ha mais'tempo ?-- U senhor não me perguntou ... Mas... o fío-vernador di«e o seguinte: " Nada d'isso teria acon-tecido se lhe tivéssemos torcido o pescoço'"instas certo d'isso?
-~ Oh! E, com certeza, era a velha quie se referiamUs dous amigos empallideceram e fitaram-seUue significa tudo isso ? - perguntou Esclidepensando em Madge. ^«Jiue,

Ora, temos um meio fácil de sabel-o... Já auepossuímos um interprete, vamos interrogar a velhatom os °,hos m«'to abertos, a pobre 
^mulher 

delilrava.
-T- Que diz ella ? — perguntou Maurício. '
Com a fronte contrahida, o marinheiro esforçou-se por comprehender. v

rh, 1 
PaIavCas sem nexo ~ disse, finalmente ~ tre-chos de canções. Nada que se aproveite !

bris erlmam 
"'"^ 

fe Pal?vras- so^ «" '«bios fe-i^iis, eiam apenas balbuciadas.

decida Fc.rTCÍS° alJÍvial:a' antes que seja tarde ! —decidiu Escl.de — Depois trataremos de saber
que cor£mennderam " tBrefa d,e ÍCSatar OS anfc
?e irasseTw,, 

C°rP° "«««vel. Como Dramont lhe
presoTctnt, 

' ",T° de ta^"«agrosseira surgiu,pieso a c.nt... uma tolha pergaminhada sahia dW
sacco.

Ao vel-a, uma luz rà-
pida brilhoi-: nos olhos da
enferma. Com seus dedos
trêmulos, ella desatou o
sacco e estendeu-o, sup-
pheante, a Maurício, re-
petindo a mesma phraseenigmática :-

Levem-me! TenJio os
. documentos. . .

Depois, suas pupiílasbrumosas voltearam e .
^ílla tornou a delirar.

Elles a fizeram beber
docemente uma limonada,
a qual juntaram algumas
gottas de morphina. De-
pois, quando o soporifico jse insinuou em suas veias
escaldadas, acalmando sua
angustia, elles se senta-
ram rio posto do comman-
do e esvasiaram o sacco.

Continha um perga-minho amarellecido, co-berto por varias linhas emlettras largas e bem legi-veis.

í
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UMA VELHA Logo ao primeiro exame, os dous
HISTORIA... amlf>s ve,,í.,caram <P-e aquelle perga-minho era de uma folha destacada de
urn livro de bordo, redigido por um tal "capitão

Desmarest", de Dieppe, que, em 1685, em com-
panhia dos capitães flibusteiros Rose e Picard, atra-
vessou o isthmo para participar com o capitão Mor-
Lran, chefe supremo da flibusta, da tomada da cidade
J( Panamá, então sob o domínio hespanhol.

(Como o francez da epocha pudesse tornar difficil
SUa ieiturS, o texto primitivo foi passado para o fran-
cez mais moderno. Nota do compilador).

0 pergaminho dizia assim :
"Vendo a cidade inteiramente queimada, Morgan

ordenou que se procedesse a avaliação do saque, afim
de preludiar o que elle chamava uma partilha sensata." Eu fiquei alerta, porque já sabia que elle cos-
tuma attribuir a si próprio e aos seus a parte do leão.
Assim, de accordo com os capitães Rose e Picard, exi-
cimos que fosse feito um recenceamento minucioso
das riquezas conquistadas e que cada um entregasse á
CDÜectividade os bens proporcionados pelos accasos
do saque."Para tal operação, nossos homens e os d'elle lo-
ram reunidos, suas roupas e bahús visitados, seus fuzis
examinados, porque os homens costumavam encher
o cano de suas armas com pérolas e pedrarias."Para não entulhar nossas naves com tecidos sem
importância, os estofos e rendas foram calcinados.
afim de tirar dos bordados o ouro e prata, que os ador-
navam; a baixella de metal precioso foi quebrada e
amolgada para occupar menor espaço."O total, a espera da avaliação á qual se devia
juntar a quota do capitão, foi mettido nos porões de
um dos navios hespanhòes conquistados, que, ancora-
do ao largo, foi collocado sob a guarda de uma guarni-
ção coüectiva, escolhida entre as tropas dos diversos
chefes associados. Pensávamos, assim, haver assegu-
rado a equidade da partilha ulterior. Porem não con-
lavamos com a astucia de Morgan."Nossa estupefacção foi enorme quando, na ma-
nha seguinte, o dia illuminou a bahia. Dos cinco na-
vios hespanhòes capturados, quatro permaneciam
ainda na bahia, tendo os mastros serrados bem junto
da base. Quanto ao que continha em seus f lanços todo
o saque da conquista laboriosa^ não havia d'elle c> me-
nor vestisio. Aproveitando-se da orgia, que reinara na
cidade, elle partira, des-
pojando-nos de todos
nossos bens e os corpos
de nossos homens, que
asseguravam sua guar-
da, foram encontrados
lluctuando, com a.gar-
uanta aberta. Tratamos
de pescal-os, por causa
dos valinosos anneis, quevisavam.

"A cólera que Mor-
gan similou foi egual á
nossa. Segundo elle, os
captivos evadidos se Ica-
viam apoderado do na-

io, favorecendo-se das
trevas, degolladoa guar-n>ção e inutilizado os
demais navios, fazendo
vela actualmente paraos portos hespanhòes. E
para melhor nos con-
vencer de sua opinião,
ordenou que enforcas-
seniy como represália,
dguns captivos de baixa

classe e pouca fortuna.
Assim foi feito.

No emtanto, uma
duvida subsistia em
meu espirito.

Eu notara, por um
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lado, que o humor de Morgan depois de realizada sua I"justiça", recuperara mais desinvoltura do que a si- |
tuação justificava. Por outro lado, nao reconheci, en- |
tre os cadáveres da guarnição encontrados, nenhum !
dos homens de Morgan. Conhecendo nosso chefe, não f
era preciso mais para estabelecer minha convicção de f
que houvera trahição no caso e que o navio desappa- !
recido deixara o porto por ordem sua, afim de trans- (
portar para algum ilhote seu conhecido e ignorado f
por nós, o fructo de suas rapinas. i"Resolvido a perturbar sua infernal machina^ao |
e dar-lhe golpe terrível, contive meus ímpetos e tratei f
de fingir credulidade. í"Propuz-lhe lançar-me com meus homens em j
perseguição do fugitivo e trazel-os novamente á bahia, j
de onde se esquivara. S

Morgan tratou-me com muitas attençoes e teste- |
munhou viva sympathia pela expedição projectada. j
Porem logo se recordou, com desolação, de que os na- 1
vios de nossa frota estavam desmantelados, do outro \
lado de Chagres, na ponta do isthmo e que seriam ne- j
cessarias varias e longas semanas antes oue um só d'el- *
les realizasse a travessia até o mar do Pacifico. ["Eu o esperava com uma resposta prompta j

* "Propuz-lhe concertar de qualouer forma um j
dos navios desmantellados, que se achava na bahia, l
o menor d'elles, um brigue denominado Amaranlho, \
cujas linhas finas e quilhas estreita eu já notara. |

Morgan acolheu esse projecto com a fronte con- {.
trahida. Fez mil objecções. Accedeu, finalmente, quan- |
do eu o informei, que levaria bem trez longos dias para í
fortificar a mastreação antes de me lançar ao mar. A' í
vista d'isso, não fez mais objecções e desejou-me feli- |
cidade. !"O 

pérfido Morgan baseava sua tranquillidade J
na esperança de que, em trez dias, o Sabation— era |
esse o nome do navio fugitivo — teria adquirido boa !
dianteira, que lhe permittiria chegar a porto seguro. I"Assim, 

qual não foi sua surpreza quando, na |
manhã seguinte, inteiramente reparado, o Amarantho !
deixava a bahia, antes do alvorecer, fazendo vela em l
perseguição do Sabation. Durante toda a noite, %u f
puzéra meus homens em acção e a expectativa do sa<- j
que riquíssimo redobrara seus esforços. í

Tendo, assim, usado de estratagema, restava-me, j
agora, descobrir o fugitivo, vencel-o em velocidade {
captural-o. Baseando minha esperança sobre as for- j

mas elegantes e próprias {
para a corrida ao Ama- [
rantho, no valor de mi- |
nha equipagem, os dous \
últimos d'esses trez pori- |
tos não me precccwpa- $
ram. Somente o primei- (
ro me causou alguma í
perplexidade. *!"Porem, tendo éstu- l
dado as cartas mariti- [
mas em companhia de j
meus tenentes, conside- t
ramos que só a direcçao |

, sul devia ser tomada em ?
consideração, porque f
Sabation não tinha o
menor interesse em su-
bir para o norte, onde
cruzaria com os navios
de Sua Magestade Mui-
to Catholiça, Carlos II,
rei de Hespanha e de
Nápoles, os quaes prom-
ptamente collocariam
toda a equipagem pirata
pendurada bem alto nos
mastros do Sabation.

"Viramos, 
por conse-

quencia, a proa do Ama-
rantho para o sudoeste,
entregando á sorte o cui-
dado de favorecer nossos
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I projectos. Ella não talhou. Desde lbgo> o_c seja no- mi-
I cio do segundo dia de navegação, cruzamos com um

bucaneiro, que vinha da pesca das tartarugas nas ilhas
<áo mesmo nome e cujo capitão, em troca de alguns
frascos de Malvasia, nos indicou que cruzara com o
Salvation na véspera, ao cahir do dia e que esse navio
fazia rota sudoeste com fraca brisa e mar calmo."Confiantes na velocidade de nosso brigue, iça-
mos todas as velas e fizemos rota sobre o ponto indi-
cad$.'Tomos muitos felizes, pois alcançamos o felão
logo ao se iniciar o terceiro dia, um pouco depois das
II horas da manhã. Desde que nos avistou, o Salva-
tion, tentou combater-nos em velocidade. Mas, alem
de estar carregado e com a manobra dificultada, eu
sabia que não dispunha de canhão algum e que sua
mosquetaria não sup portaria os effeitos de nossos ca-

j 
nhoes, O combate, nessas condições, foi reduzido ao

| que devia ser e o resultado de accordo com os nossos
| desejos?..

"Tendo manobrado para apanhal-o de fia nco, fiz1 apontar as peças sobre o velame, que em poucos mínu-tos ficou destroçado. Pouco depois, lançávamos oslongos grampos, no que restava de suas amuradas e re-
duzimos a mercê seus occupantes, cujos sobreviventes,*
para exemplo, foram içados bastante alto, com um Ia-
ço no pescoço,"Então, transferindo seu carregamento para nos-sos porões, lançamos fogo ao Salvation, que mergulhou.

r-uT*09Sa expedição fora coroada de pieno"êxito.Deliberamos, depois, sobre os meios mais propícios
para fugir ks conseqüências de nossa proeza. Pareceu-nos essencial, que Morgan ignorasse tudo a esse respei-to, porque em nenhum ponto do mundo, por maisisolado que fosse, estaríamos abrigados de sua vin-
gança."Decidimos incontinente enterrar o thesouro emum esconderijo seguro, voltando depois ao Panairápara
fazer acreditar que nossa expedição fora vã. Isso nosdana a vantagem de receber nossa parte da indemnisa-
çüo dos captivos hespanhoes. Apoz o que, terminadas
03 operações, teríamos bastan tetempo para abandonar
*jhbu,fta sem causar desconfianças e voltar, mais tar-de, para recolher o fructo de nossos esforços."Pareceu-nos 

que as ilhas das
Tartarugas era o local mais apro-
priado para esse fim porque, segun-
do os bucaneiros, eram desertas, de
margens bastante escarpadas e suas
águas raramente freqüentadas...

Tomos bastante felizes parachegar ás ilhas ao fim do sétimo
dia de nossa travessia."Escolhi aquella que me pareceumais propicia a nossos desejos e físru-
íf Jn°S' 

mapPa& c?m ° nome de ilha
Bindloe. Acondicíonei nossas rique-
zas de modo que pudessem resistir
&s ínclemencias do tempo e tudofoi enterrado em differentes pontosmarcados sobre as trez plantasannexas.

"Deixo dous de meus homens,
providos de viveres e munições, de
guarda a essas riquezas e, para maior
precaução, cada uma das plantasSlra *nterra-a em dous locaes co-nhecidos por mim apenas.

. 
"Se a cólera de Deus, a vidaagitada, ou os perigos do mar cahi-rem sobre mim, lego a meus fiei*companheiros ou, na falta destes,aos que encontrarem esses docu-mentos, minha parte do thesouro,

I rogando que não deixem ao desam-
I paro trez orphãos e a valente mu-

d %' que mmna morte deixará emFoliet, próximo de Dieppe e pedindo
que rezem treze missas pelo repouso
de minha alma
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A mania das tradicções — A Alie-manha conserva da Edade Media ainstituição das corporações pro fissio-naes, com seus graus de aprendiz,companheiro e mestre. E conservatambém a obrigação quasi lendáriade uma viagem mais ou menos !on-
P if £e' com seus instrumentos detrabalho, atravez de varias cidadespara passar de ''aprendiz" 

a com-panheiro. A photographia acima mos-tra dous aprendizes carpinteiros, ini-ciando sua viagem, com o vestuáriotradiccional de sua corporação

"Permitta S. Pedro, meu santo Padroeiro, retar-o mais possível essa eventualidade."A bordo do Amarantho, 50 de Março de 1685.
Pr erre Desm-arest."

Será necessário descrever a alegre es tupefacçao
que essa leitura causou a Esclide e a Dramont ?. .

m Sem ousar confessal-o, cada um delles não^ tevemais duvida sobre a existência do thesouro. A verdadee que, até então, isso é, á medida que se approximavam
do. termo de seu cruzeiro, a loucura de sua emprezasurgira-lhes nitidamente e intimamente elles consi-deravam uma chimera tudo quanto fora affirmado
pelo magazine norte-americano.

E agora, eis que um incidente fortuito, pondo umtal documento a sua disposição, dava a sua utopia to-das as apparencias de uma realidade.
Dramont volteou a folha de papel, examinou suatransparência e esfregou com o dedo humedecido atinta amarellada das linhas.—- Se se trata de uma burla — declarou — de-vemos admirar o autor — Esse papel tem todo o aspe-cto da mais authentica velhice.E por que havia de ser uma burla 9

guntou Esclide.
Sim... de facto... Tens razão...

Fitaram-se em silencio e um fukor passouseus olhos. . .
Calma! — murmurou Esclide,

antecipar a alegria.
Penetrou pé ante pé no salão e apanhou na estan-te quatro pequenos volumes de brochura antiga, de-

pois voltou a seu posto.Que esperas das Memórias de Oexmelin 9— perguntou-lhe Dramont.—- A confirmação de tudo isto l
Consultou o Índice, depois folheou o terceiro vo-lume.

Cá está í — exclamou elle.
ülivier Oexmelin; foi, no século XIII, o historia-doi-dos aventuremos, que se assignalaram nas índiasUccidentaes. Simp es agente da Companhia das In-dias, mais tarde flibusteiro por necessidade e não porvocação, suas memórias, na ausência

de todo e qualquer mérito litterario,
tem uma escrupulosa exactídão, go~vernada por uma surprehendente
candura . As peiores cousas parecem-lhe natural issimas e elle as descrevecomo as viu, sem procurar efteitosiitterarios e sem se preoccupar como lado morai. Não julga, descreveapenas^: Pinta o que seus olhos vi-ram. E necessário accrescentar queo extranho, o terrivel da existênciana qual se mettera, são bastantes
para tornar seu paciente um relato-no muito mais interessante do quequalquer obra nascida da imaei-nação.

_ As memórias de Oexmelin sãolidas em todas as embarcações. Es-elide, para^suavisar a monotonia,relera-as mnumeras vezes, a pontode se recordar de vários detalhes.Ura lendo agora o documento, pare-ceu-lne encontrar certos nomes etactos em correlação com a narraçãode (Jexmehn.
— " 

Justamente ! — exclamouelle percorrendo essas linhas — Oscapitães Rose, Picard e Desmarestatravessaram o isthmo a pé, comseus duzentos e setenta e quatro ho-mens. Ca está a tomada de Panamá,a historia do navio hespanhol fugi-do... Ah ! Aqui, a versão dif fere.Uexmelin acredita que foram os Hes-
panhoes, que o levaram. >

í
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E' claro, posto que esse facto nunca foi des-
mentido. Que necessidade tinha Desmarest de dizer o
contrario ?_

Pois claro ! E' evidente !.....
Conheciam-se, ao menos ?
Quanto a isso, sim... Veja : conta, aqui, o fim

cragico de Desmarest, que morreu numa explosão com
seu navio, quando os flibusteiros voltaram aChagres...

Mas... então... Se Desmarest desappareceu
repentinamente. . .

U n i esperança insensata fez com que suas pu-
pulas brlhissem...* Ambos ti vieram o mesmo pensa-
mento... Se o capitão Desmarest morrera, se ninguém
sobrevivera á explosão do navio, quem, pois, teria ido
procurar o thesouro?...

Essa velhota deve saber mais alguma cousa...
Devemos interrogal-a — disse Esclide.

P >rem a e aferma, vencida pelo narcótico, repou-
sava. D > ninando sua impaciência, decidiram esperar
seu despertar. . .

O dia seguinte passou-se nessa espectativa, sem
outro incidente alem do vai-e-vem das silhuetas
suspeitas, que, circulando sobre o usahrf, pareciam vi-
giar o Grébe.

Quando cahiu a noite, a anciã
ÍNQUIETAOORAS abriu os olhos. Suas pupillas, ainda

REVELAÇÕES angustiadas, tinham, no emtanto.
um olhar mais Lúcido. Reconhecendo

os dous Francezes, começou a failar em hespanhol
com v :>lubilidade febril, estendendo para elles as mãos
pergamínhadas, que imploravam.

Emquanto M luricio refazia seus curativos, Dra-
mont certificou-se de que Tanche estava quieto, em
seu camarim e cillocou Curabec de guarda no tomba-
dilho, com ordem de nao deixar aproximar-se fosse
quem fosse. Disceu, depois, coti Etcheto. A velhota
continuava a failar. Apenas o Basco lhe dirigiu algu-
mas palavras em hespmhol, uma grande alegria se
estampou em sua physionomia. Agarrou-se a elle e
continuou a failar e a gesticular, sem nada attender
ás perguntas, que elle se esforçava p^r fazer.

Qie diz ella? — perguntou Esclide.
O marinheiro não respondeu: ouvia. E á medida

que ouvia, M luricio e Didi:^ viram a estupefacção
pintar-se sobre sua rude face.

Mas, emfim, que diz ella ? — repetiu Esclide,
an«iVso.

Etcheto enxugou
a tronte, banhada
de suor.

E'. . . é horri-
vel ! — balbuciou
elle. E voltou a ou-
vir com tal atten-
cão, que inconscien-
temente sua face re-
rlectiu airimicaan-
gustiada da velha.

Uma palavra, va-
rias vezes pronun-
ciada, prendeu a at-
tenção de Esclide.

Está fallando
sobre Dad. não? \

O marinheiro fez
o gesto impacienta-
do de quem é inter-
rompido em uma
audição extraordi-
nariamente empol-
gante.

Sim. . . Dad...
certamente !. . . Seu
marido. . .

Seu marido ?
Os dous rapazes

fitaram-se. O mari-
nheiro, agora, esfor-
çava-se para repetir
as palavras da an-

cia, resumindo-as, em pkrases entrecortadas, rapi-
das. ...

Dad tinha os documentos.... A garrafa. . .
enterrada. . . porem o mar roeu a terra. . . A garrafafluctuou... Dad encontrou-a... A Ilta Blindoe...
Era preciso um barco.. . Dad construiu. . . Trez an-
nos ! Dad. . . só a bordo. . . porque  

"elles cor-
tariam um pescoço por dez dollars !. . . ''Os coraes. ..
o navio afundou. . .

Foi o mesmo que elle contou aos passageiro^ do
Dream-Ship, murmurou Dramont.Psiu I Ouve ! — disse Esclide,, nervosamente.'Tentou reconstruir o barco... Faltaram-lhe
as forças. . . muito velho. . . Uma noite . . . dous peo-nes. . . "Por 

que constróes esse barco?" Dad descon-
tia. . . Canalhas !. . . Aguardente a um velho de oiten-
ta annos I. . . Dad dá com a lingua nos dentes. . . The-
souro? Se elle quizer, elles o ajudarão. . . Mostra os
papeis. . . Mostrar apenas. . . Dad recusa !. . .

A esta altura grandes lagrymas rolaram pela pby-sionomia pergaminhada da velha e sua voz se quebrou.O marujo cessou de failar; uma expressão de horror
sem nome estendeu-se por todo seu rosto. . . Ouvia»
com os punhos cerrados, os maxillares premidos, reten-

•Io a respiração.
Ah ! E' espantoso í
Mas, emfim, Que foi ? Que houve ?. . . —

perguntou Esclide arrcloso.
A velha calára-se. O marinheiro voltou para Es-

elide sua physionomia alterada.
Ora.;. elles agarraram o infeliz. . . ha trez

mezes, tentando forçal-o a cpníiar-lhes seu segredo...
E como elle recusasse. ..

Etcheto calou-se. Seus hambros tremiam de £u-
ror impotente.

Que fizeram ?
Elles o. . . Não posso contar-lhes isso !. ..

Elles o torturaram abominavelmente, ahi está, e co-
mo o pobre velho nem assim cedesse, elles o .... dei-
xaram-o morrer

Irra ! Com sua licença, commandante, eu beberia
um bom trago de aguardente.

Maurício não ouviu o pedido final . ; . Pensava
em Madge.

Esses dous peones. . . Quem são?
Não me disse. .. .
Pergunta. ...

A pobre mulher, estendida de cos-
tas, acalmava-sè pouco a pouco. ..
Proseguiu em sua horrível narração,
que era traduzida pelo Basco.""

Dad, abandonado por parecer mor-
to, não o estava completamente. Le-
vou sua dedicação pela velha com-
panheira, a ponto de confiar-lhe onde
escondera os papeis e fez-lhe escre-
ver, em inglez e em francez, as pala-
vras, que deveria formular, caso
algum estrangeiro viesse até a ilha..."Levem-me, Tenho os documentos!
Depois, Dad fechara seus pobres olhos
cansados, para não mais tornar a
abril-os.. .
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— E então... que foi feito d'eUa?
Collocou-se sob a protecçao do
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governador Rocheray, que exigira a prisão dos assassi-
nos. Porem elles revoltaram os peones. Que podiamfazer dous únicos fuzis da ilha contra aquella horda
furiosa ? Quando as munições se exgottaram, as pro-
priedades foram saqueadas; as fazendas incendiadas;
os peones, que ficaram do lado do governador, foram
exterminados; e a orgia reinou completamente na ilha.

Foi, então, que com a esperança de salvar sua
vida e poder, um dia, punir os culpados, a viuva de
DaC simulara loucura, esperando uma occasião pro-
picia.

Suas ultimas palavras perderam-se nessa melo-
péa, com a qual acolhera os Francezes.Mas — objectou Maurício — O governadorRocheray nada fez por ella ?

O nome do governador pareceu tiral-a novamente
de seu torpor; desatou a rir nervosamente:El senor Rocheray ?. . . Muerto ! El senor
comisario ?. . . Muerto !

Mortos ? Mas, então, os dous homens, quevimos ?. . . Os que ficaram com Madge ?. . .
Em sua pressa de saber, Esclide sacudia o bra-

ço do marinheiro. Etcheto fez a pergunta.Então ? — interrogou Esclide, angustiado.São os assassinos de Dad •
Maurício empallideceu de tal forma, que Didier

segurou-o por um braço. Porem o rapaz, dominando-
se, adiantou-se para o armário das armas e abriu-o.

Que vais fazer ?Vou buscal-a !
Dramont manejou com gesto secco a culatra deum fuzil e poz-se a carregal-o.
Mas um grito, vindo 

"do 
tombadilho, immobili-

sou-os.
Alerta !

O grito foi seguido de outros gritos selvagens. Umchoque rude fez estremecer o casco do Grébe e o pisarde uma tropa numerosa martelou o tcmbadilho do
yacht. Açudam ! — clamou Curabec.

Depois, quatro tiros de carabina estrugiram
Emquanto Esclide e Dramont interrogavam avelha, Curabec, de guarda no tombadilho, verificavacousas mysteriosas. A noite estava bastante escurabuccedendo ao calor suffccante da tarde, a condensa-

ção nocturna fazia pesar sobre as águas uma espessa •camada de bruma opaca, que mascarava as estrellasU_bravo marinheiro, renunciando a seu cachimbo paranao se distrahir, mstallou-se a proa e concentrou emseus ouvidos toda sua capacidade de attenção.
O ar mantinha-se immovel e pesado. O Grébe, pre-so a sua ancora, parecia encalhado, tanto as águas es-tavam calmas. Corpusculos, circulando entre os co-raes, lançavam frágeis bri-

lhos nas profundezas das
águas...

, Bruscamente, Curabec
escutou. . . Um ruido mui-
to doce. . . um ruido liqui-
do, como o de um corpo
nú esgueirando-se entre
as águas, resoava na
noite. Alguma cousa ou
alguém, segundo imaginou
o Bretão, dirigia-se, na-
dando para a proa do
barco.•.

— Quem vem lá ? —
gritou o marinheiro?

O ruido cessou. Curabec
entreviu uma forma azu-
lada mergulhando nas
águas phosphorescentes,
deixando um rastro nebu-
loso atraz de si. . ,

— E' alguma tartaruga— murmurou o marujo.
O brilho desappareceu e . ,~ ííÍnll?iro Para se" enxoval ?

o silencio voltou a reinar. m,nh_iíÍh??
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Pouco depois, Curabec julgou ouvir o ruido aba-
fado das malhas da corrente da ancora. Curvou-se. A
corrente, até agora invisível, apparecia, agora phospho-
rescente. Ao mesmo tempo pareceu ao Bretão queo Grébe estremecia. . .

Collocando-se estirado, de ventre para baixo
mergulhou seu indicador na água. Sentiu a resisten-
cia de uma ligeira correnteza e dous filetes de água di-
vergentes escoltarem seu dedo.

Ora essa 1 Estamos avançando — Çiurmurouo marinheiro — Será que nos soltamos da ancora?...
Poz-se de pé, num salto e empunhou a corrente,

que cedeu ao primeiro empuxão. A corrente estava
solta... O movimento do Grébe se accelercu...Que significa isso ? — perguntou o marinhei-
ro estupefacto.

Curabec dispunha-se a prevenir Esclide, alarma-
dissimo, quando viu surgir das trevas e aproximai em-
se os postes do wharj, sobre os quaes esperava, agacha-
da, a horda dos peones.

Immedíatamente o marinheiro ccirprehendeu:
um dos "chulos" aproximára-se a nado do Grébe.
Passara sobre a corrente iirmergida a penta de um
cabo solido cuja outra extremidade ficara se lie o wharj
entre as mãos dos peones. Estes, puxando decemen-
te, haviam conseguido ergucl-a e depcis haviam
arrastado o veleiro até o cães. Fora então que Cu-
rabec gritara, depois atirara sebre o grupo ccirpaclo.

Alem da vantagem da surpreza e da escuridão
da noite, os peones tinham a superioridade numérica
e suas longas facas. Porem os Francezes tir.l rm sua
coragem, suas auras e a luta, embera terri\el, foi
curta.

O conteúdo das carabinas e dos revolvers fez ter-
riveis estragos na grande massa, que sahava. Etcheto,
fazendo uso de um longo chuço, augmenteu o pânicoentre os assaltantes.

Apoiando sua arma improvisada sebre um dos
postes do wharj, empurrou violentamente. O Grébe
evoluiu. Quando se viram isolados do grosso de suas
tropas, os que já haviam pulado para o tombadilho
so tiveram, diante das carabinas, uma pressa : a devoltar para o wharj.

Foi, em torno do yacht, uma serie de mergulhos,
accelerados pelos molinetes do Basco e do Bretão.Arreda, canalha !

Porem algumas vcciferaçces estrugiram no salão*Dous assaltantes, mais ousados do que os outros, ha-viam-se, a favor da refrega, introduzido no salão-cabi-ne. Ao avistal-os, a viuva de Dad gritara desesperada-mente:
Soccorro I Soccorro ! Assassinos ! Assassinos !

Quando elles tentaram passar, os canos reluzentes
das carabinas, empunha-
das pelos dous rapazes,
os immobilisaram.

Assassinos !
Os Francezes reconhece-

ram o "governador" e o"commissario". 
Dramont

ergueu seu revolver. Foi
Esclide quem o reteve. O
f>utro revoltou-se :Não me falles em
preconceitos e formalida-
des judiciarias — resmun-
gou elle, fora de si.Esqueces-te de quenos resta libertar alguém...— lembrou Esclide.

Depois, em tom tragi-
co, acerescentou :Se ainda for tem-
po. . .

E' verdade ! - con-
cordou Didier.

i

i

o senhor não sabia ?

Mas, então, você está noiva,
Então não lê os jornaes?

( Continua no próximonumero.)
•ii——a.
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OS ATHLETAS E A
DANSA...

Lemos no l'.s-
celsior", de Paris:

"Ha poucos an-
nos, como con se-
quencia do jraças-
so da maior parte
dos athletfs norte-
americanos nas cor-
ridas pedestres rea-
lizadas nos Jogos
Olympiçps.,, Walt cr
Chrislie',' {professor
da Universidade da
Califórnia, que ê,
sem duvida, um dos
melhores treinado-
res do mundo, di-
zia que a única
causa d'aqui lio fô-
ra o seguinte: os
aihletas contempo-
raneosandam mui-
to pouco.

0 automóvel, o
bond, o aulo-omni-
bus, etc. são, a seu
ver, os únicos res-
ponsaveis peta má
qualidade dcmons-
Irada pelos corre-
dores norte-ame ri-
canos em Antuer-
pia, Paris c Ams-
terdam.

Hoje, ou tro gra n -
de especialista, W.
G. George, que an-
tes de chegar a ser
otreinador da cqui-

pe olympica britan-
nica, foi, durante

fl Si fiW. • ^fll fl] J 
'flfl 

lAmmW^ÈÊÊr^lm W

BjflHlk. Bflr^iá^k «jB^B BAj BHB^flJ
^^jj LflflflflnJ^fll BflVJP^^flL fll mW^At flfl fl. flflBfl^^fly^Hll jflflflfl-flw:- ^*W

U ri ^1 rflfflJÍfl*n! LI
aP^flfl flflLflflfll ¦¦ mmmm ^m\ mmm^A^m^&mA^MAmmmm" flflflBflmwP^^ t«1 Bb 4fll

Ifl Bfl flfl Bflfl SI fl Bfll Bfl mWmímm MP^fl
I flfl Bflflfl ¦flr'}Jfll IH-^fiflflfl

LhTthI flflT «9Ifl fll fl flfl

fl p^w^'H>;í^íq»^^*:"'P BB Ifl mWÊÊÈWwÊWm?W£ ' ' - Kím&^mÊM MLBBflflflHP^SKt'''' *5 '^m^í^Êà
Bflflflflflflflfl^S^M^^StlPP^^^AIt^Hflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl¦¦¦BfiiMfâiHE^iw^araBfâ»*»'" *> ¦. ••HífcwSBflWflfl^lflfll B
fl flfjfl fl^^PÍ^^Mw^^,^^#^È^^^^B*3flÍlfl flbLfl flMflflflflflfl1flflflHflfl!*±=^
BBBBBBW^^^TSBr__flJfflrHflipfljH __£jlHm|Mfi| iliiBfflwflflr" •• ' flflflfli-V .vâíll
BBBBBrl -lJfliFBWlÍWMMBMy^ . II HH

BflVJi* > A*dflHHHflnKH35a3&j-^^ ^A^Aflfl HkíWSflffffijffil BJcfff^TÍP^Tg HmSlHfl ¦^^wPJpyPaflflflfr^\-:: fll BpéS : jl
W*iJMm\ MÊffinBíWfâitrm Kfl^^Sf E^aflai flflflBLflP$pflrl$^A:bP^A-bM flg&fffíB^iflBTBfllSP^fl BflflB flflpg-flr - v#t$

k3 E^á bSI
B Bi*1™ rafMwKJfejflfll flfl B

ÍíBlMÍHJfl_flj^f<fiMfsw1_3 flflaJafSC™flS^fffl^^^áBflfl^flHHflBBB -T^flBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfli • A%P^^^^^^Brfll pAlSflfl Hw

"-^^HK^S^iS^flPl flTfl* Br^^^jflfl flj^i

I BB 9flfll flrflIflfl HbV> flVfli^ÍÉf-Üfll BflflBHfl IIH B fl flr^^*flHBL^ ^B^-'flflVflJ
Iflfl S fl bt ^^^^flflflBBflflfll H
lia flfl B flflflfcA^fll IIB flpflfl Br . - flfl BBBES^Í-^^BI^B Bflfl Hfl flfl^-^.v^flfll flflfl^' '*-*-, ^Sflflflfl flflfl fl mv -" •• flflfl ^HSteL/' '-''flfl ^rfl B

flfl flfl flBFA-iíáflflflwJflfl ^E&*^BflflT' . flrS^fll flfl ''flB iP35wil fl»flflfl ''.flesflflnflflW.tflrHflflflflflflY IPPP^ • • ™a<
ibj Bb'1 Br; n cflflBtilr^flBflflJ BJw^flBTflfl H^^^^Hfl BJ^ *A
II flfl AT-Afl fliCBflfl LaBí-™ flfl flv '^"| RW:1'Íí#*^"AAfl EQkfl bL, ¦ -fl HflEr!_fl flP^lflsk-' fll Btó«:0tev^^| BBfl^Sfli fl£!^.ivfl flH^^H flfl^^HHnw-' f iiÍu^xíHk í*)1 ¦1; flfll HI&uZmuSSw£w^iiv9!v'> ^

flfl BébW^^I W'M\ ¦rfflflP': ' -''Ai^A., - - fl B^SBl \\ÊÈtiR$~M£ A* §m^ ms!^^^mmft,'Am mmW^iy^íAw,''^ • m mWmm ÍSIs»BKSPíhMs3k'¦ ¦ flfll BB.fl flflK&s^w&A^Sflfl Bflstífllr-'-/'1 Ásfll fll&Bflt§$3KHl^rZflrfl Hfl BBBk^: -fl mwAmr mmmWfimWc1xm8Xfi*P.s^ ¦:
II fe£S Bflfl BBk. ' ' B flfljWflj«^yfi'iV> ¦'¦¦'¦¦^v'- ' -

IP5 Bfl^l^ HHHítoK^^MmJi&í^AA
BflMhí '^Bfl B¥BTrffflTH&S^fl"""^^*^ ^

B^2flJ H«ffiS^-^^^:''AA
*V ^V^^^^^V^flflflflflflB^^P^flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflBââ^BB

iffi fíj^1 ?^^J|?l^flflflBBfl^^'.*-• ->»t.^«# ^ /^.^^^^BBflBW^BWBWBBflflBflflflflBflBflflWBflflflflBWBflWBflflBflflBBBflflBflflBBWBflw
——^——^————¦—»———————I————¦———Mi

».w

Hfl ¦flUBflflBB^O'flfl Hl

flfll BflV flfl IrfBB flflfl ElC^B L^Kfl b

¦fl flHKHflV' **S1 '^^1^'flBflY ^fl

ütraul Br ' Bfll H_m1_I La

«3f víj^^.ST^Bfl BBBJflV.- *' bPÍ '^' .-' >?<Mf*Í%k '«'-Ifl H
HmIÍiWb B^r^'3^'' í?pjfí^-' ^flfl

l«íi/'lQSí;vT*>-:"***flfl Hflk^>v * '^~í¦'¦S'^ I 
' '-'A? JH Âuflfla BflfljV"' " V"' oflfll Bflfl »* "^mmLÂW' fl^^l Hfl

B-rW»^^^flA*«fl flar fS ¦HILÜ-í.^íj Bfl B^^B
ftíAíMflaái BflV' '"'"''fll m\mW^WmWffm\mV' flflWjflfli flfl

Reclame original — Para vender lápis de cores, um camclot de
Londres desenha nas calçadas copias de quadros celebres.

—.!—II—II—||«»H—II—.

cianhydrico colloca-
da no olho de um
cão, causa sua mor-
te dentro de poucos
segundos. A res pi-
ração dos vapores
d'esse ácido provo-
ca vertigem e logo
depois a morte.

A dose mortal
para o homem ê de
0,60 de ácido \cia-
nhydrico e 0,15 de
cyanu^eto;de potas-
sio.

0 cyanureto de
potássio é de uma
acção insecticida ex-
traordinaria, sendo
bastante uma dose
infinitesimal para
determinar a morte
dos insectos, cm
poucos seg u n dos.
Age nos insectos
pela respiração e
pelo estômago.

Como formicida
está sendo muito
empregado; mas co-
mo se trata de um
produeto de tão ter-
riveis effeitos, o De-
parlamento de De-
feza Agrícola, dos
Estados Unidos, só
o entrega sob previa
declaração dos agri-
cultores quanto ao
fim a que se destina,
devendo os interes-
sados formularem
seus p edidos po r es-
cri pio.

A SINGULAR FACULDADE DOS MAR-
SUPIaes —' Uma kangurú, levan-
«eu filhote na bolsa de pellé, que*em para esse fim, no ventre.

mais de vinte e cinco
annos, o detentor do
record da milha, record
que só foi superado pelo
corredor scandinavo
Nurmi, acaba de confir-
mar essa these.

Em um jornal inglez,
George avaljà que o
sport britannico está
em franca decadência
e lança um grito de
alarma. Para elle, não
somente os inglezes não
concedem grande impor-
taneixi á cultura phy-
sica, como descuidam
muito a massagem,
fazendo excessivo uso
do automóvel, omnibus,
etc, como meios de
transporte. E alem d!is-
so.. dansam muito l

Devem ter razão os
dous especialistas com
suas affirntativas. Sim.
Devemos nos lembrar de
que, na epocha do va-
loroso soldado de Ma-
rathona, quando o sport
alcançou seu período de
maior brilho, não exis-
tia nem mesmo um bon-

dinho de burro, em
Athenas...

0 cianureto de po-
tassio c suas proprie-

dades insecticidas
0 cianureto de po-

tassio é um produeto
chimico de proprieda-
des summamente ve-
nenosas.

Decompondo-se,
provoca o desprendi-
mento de ácido cia-
nhydrico, que é um
tóxico fulminante.

Os vapores, que sc
desprendem d'elle, em
contado com o ar, são
bastantes para matar
em poucos instantes os
insectos e animaes,
que os respiram.

Introduzido no cor-
po, seja por ingestão,
respiração ou p'ela
introducção directa no
sangue, mata infalli-
velmente.

Umagotta de ácido
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A lei — Allegoria de Ângelo Zanelli,
para a capital de Cuba.
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AS RAINHAS DO CINEMATOGRAPHO m- ^ ,MAfOGRAPHO - M,ss />„/„„, C<wfc//o (aHás Mrs John Barrymore)Raios solares artificiaes ou sinapismos de mostarda

hGm 
A|; autorida'les m^icas britannícas têm opiniões

fickes Assim nbre/S 
VÍrtU<JeS d0S raios SQlalli!nciaes. Assm, quando se pensou em anolicar n f Ji1mento lnmmoso ao rei, o conselho privado aa Cor£encarregou uma commissão especial^" fazer ,fm Ttono sobre esse rernr^ 4-U^ 1- ÍS m rela"

foi, agora, dado T publicidXtu0'^86 
^f**0"'0

, 
"Não ha a me„orPprivIlefefeS"afíondus3o:

a luz artificial pode ter maior ÜP í afflrmar quedo^pod dos 9Vu|uirrmfii:0r^%roufrpt
mai:\°ar:3eTrato"OStarda' qUe é Vfflfe

Mas a despeito da corajosa declaração rW ™ J-cos de sua magestade britannica a industria do iartificial continua prospera. Áustria 
do sol

O astro rei foi sempre considerado elementomd.spensavel na constituição da vida. Agora com

a fúria moderna de acabar com todas as sobera-
piTa p^srdo^sírT"3 procura subÃu[os
raiostofares rPen*aram 

IamPadas produetoras de
saderaviw.nâ 

~a° q,Uf d,zem ~amplificarão con-
mentolãoTmno3./ ?' U n3° Se d,ePende d'e** ^"ndo-se 

a «Si f ^t \ S3Jude e a vida- »™-
qüe tenham „ar„lUCO 

*entand° «"entrar casas,-ItS-;^™'. -tis*.as
lAmÍ?vÍE*ü=fS2C^
com 

Seeuaesa'vfS' q*!,e "f ^T^ uma lamPada
ttauení^rn "l 

de tama"h° sufficiente para

vel fanfacmo 
c4"e nossa planeta se esfrie, o tern-

tVae„tÍatenTea ttoÍaTa. 
*» mUnd°' qUe a™d™ta
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Jesus perante Caiphás — Quadro de Dean CorhwelL
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do, cada uma, a
epochas diversas
da historia das
diversões huma-
nas. Pode-se af-
firmar verdadei-
ramente, que
C3r respondem a
civilizações diffe-
rentes.

Das trez, a
mais nobre é,
evidentemente, a
que collocamos
em terceiro logar:
o theatro. O cir-
co corresponde a
diversões menos
elevadas, quasi
barbaras, se fos-
se possível ex-
cluir as corridas,
puramente spor-
tivas, dos espe-
ctaculos nelles
realizados; o cir-
co, que parece
f u n d amental-
mente romano,
foi uma copia,

COMO SE DIVERTIAM OS HOMENS DA ANTIGÜIDADE
THE ATROS, AMPHITHE ATROS E CIRCOS

com fim idêntico, do hippodromo grego; o amphi
theatro, quanto a seu destino, foi um intermediário
entre o theatro e o circo: nelle já se effeqtuavam'
verdadeiras representações de assumptos mythologi-

>&9«®®<?$
®

IRCO, amphitheatro, theatro antigo. . . Eis
trez denominações, que o vulgo costuma
considerar synonymos e, comtudo, têm
distincta significação para os archeologos,

corres-
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Aspecto exterior das arenas de Aries (França).
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Ruinas do theatro de Dionysio, em Athenas.
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cos, algumas vezes, com scenaríos adequados e machi-nanas, que parecem antecípaçces exactas das actuaes.Ainda não era o theatro, porem sempre era mais do
que o circo. Tinha, como o circo, "arena" e sobre essacorreu muitas vezes o sangue ardente dos lutadorese o sangue generoso dos martyres.

Onde existiu o primeiro theatro ? Um verdadeirotheatro, permanente, nunca houve até a epocha deesquilo; antes, por uma evolução natural, foi-se deter-minando o que deveria ser-e é ainda em sua essência -sua torma definitiva. Primitivamente circular, cheecua se converter
em semi-circu-
lar/ quando ò
augmento de
numero de ín-
terlocutores e
a-maior riqueza
do jogo sceníco
determinou a
necessidade de
maior espaço
para elles. As-
sim chegou a
ser o theatro
t e m porá rio,
que, com archi-
bancadas de
ma d ei ra na
parte sul, ele-
vava-sè na ver-
tente da Acro-
pple... porem
um d aquelles
theátros provi-
soríos ruiu ou
incendiou-se —
dissentem os
historiadores a
tal respeito.
Então, Esquilo,
chegado a per-feição de sua
arte, logrou que
seus compatrio-

O maravilhoso Colyseu Romano, depois das ultimas exeavações.
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Fachada do theatro roma„o, que a.nda se uti,isa em 0rfflngc (França)

tas erguessem, para elle, em Alhenas, o primeirotheatro peirranente. y
Esse theatro, construído por Democrates e Ana-xagoras ;a possuía as trez partes clássicas: o "audi-

ionum, a orchestra e a "tenda" ou "barraca" :
Zl X ?°n,an,?s Íertam> maí* .t«rde, o nome defini
«Jfc- T S.ta Se erguia dia"tede uma mu-
cfrculoen°E«ea 

1ÍVan<aR.a «*f. ? diâmetro do semi-
todos o, tfe 

d,sP°s'ÇSo dff'«'l-va, que nao foi a de
« ram a nri„ vr°S frCgOS' ?'êU,ns dos 9U«« censerva-ram a primitiva forma circular, mais prepría para

circos ou am-
phi theátros,
loi a adoptada
depois pelos
Romanos e é a
que, mais com-
pleta e clara-
mente do que
em qualquer
outra, podemos
ver no theatro
antigo de
Orange.

Este, como
outros muitos
circos e am-
phi theátros,
perdurou atra-
vêz de séculos
e séculos, sen-
do, moderna-
mente, o mais
famoso, por-
que nelle são
representadas
annualnVente,
obras trágicas,
antigas e mo-
dernas, consti-
tu indo magni-
íícos especta-
culos.

O "audifo-
ri um" era o™ v >"' ri um era o

"~~,,——•'-—)'——..—_ d—d—ii«—» o—
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Roma — O Fórum Romano, o arco de Tito e o Colyseu, photographados no Palatina.

A-^rdad^iro theatro, segundo a ethymologia da pala-
vra. Era construído com archibancadas formando
s2Tii-circulos concentricos, cortados por amplos cor-
red>r2s, (preçnitionr) e cobertos de alto a baixo por
escadarias, que convergiam para o centro e as divi-
diam eii compartimentos em forma de berços. Era
uma disposição análoga á das modernas praças, de

touros, de Hespanha. Sobre a archibancada eleva-
va-se, geralmente, um pórtico coberto mais alto do
que a "scena", 

para melhorar as condicçoes acústicas
do local.

Diante do "théatro" e na parte inferior, ficava ò
espaço denominado "orchestra"; era a característica
do theatro grego primitivo: um espaço circular ou
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I i iBlBinB.l9 R^V^I MT*1!!! .BBvl ¦¦ ÀMt BBf-A'' ¦BTJt3?*Br • **^'' ABI H^BbMbI Ü*»T v^t-P1 *" ^ ^* *BxBBBB*BBHBroÍ? I
Ittl Blifl SPW"'"'V^MmmW^^^mm^^BmmwS^k >,^B V 

>Bl BjiP^Tff^^nliBWfÉ '1 G8I,I^< vBJMjjl^JI BI

E^BBB^^é ^^S E^BB MlI Br «fíPCvjRS^Mj BI'^W^^V^-^BmíL^^B*^ Bl-I

^^mmW^mW^AW^mmmmW^U &MW BVP^ BmBS Hífl K. '^ - ''• BBMB^Í'^Í^ÍMS?^»

r •¦¦ AWM Ar m^Ammm W^A^A\^Aw^m^mmwMm\^S^mW^AwSmw^ W 'fl Bxl^ mà'*T. 9 Br ""^Bii r^ WBBBBbT bTBr ^ Bi C7^#Á%^^^^^^^^ BVW BK3»^> B":.¦ ¦ aj95ÍP^IBBBBB7 - mW.àw^mW MWrmWAWAwAv^mm^ámZ^^^^^^0^0^0^WLWSmmV' "*' B B«S Bh9bbbbT bTml VBBWBVlWQfifiK» 11 l^^l ill 181

BBBM'' 1' 1- * JbBBBBBBbT B^bI BBUBTbVbTbTW ÈfíJtmmfikTA^fít^l^&mwL '' ** ^T^Ni tISV - • ^M "•» \ ¦ ifl Kl If f fi*7#iV/j^VBf >vf R BfBjmHrMS^*^ HR, ^^r ^& \ l' ri BtM BiBFb\b¦¦ mmRmAwATA^AT^mT^Ar^' mWÊi' ^^wr^ml|M^bBm1ÍMIpp1Éb1 ¦^^a**^^3WP^^MBBB'I
BL' ^^w B&jlt ^9V ^K ^f BBT^^bI BBTBM ¦ I ^P ^B ^B mWrmrAmmmWmmWAmmr^AmW^MmW, mwW^mmmmm^SSíL. ' \V^;{^-b1H BBBBBi^T^bJ ^^^ '*'^ 4 • J^^BB^PÍ»^BBBBBB£B^BtABBr^^^^^
Br',,*'íi3ffi.'íBiV.'1 Hl'. .w2j9 Bll!¦¦''¦ffiSffin K^BBI B'"'.>iiH EspX'' ^^*%«9BBB£hMS Bi
BIHbM t> ?!¦ DH BBllfBl«K7@llif^9 BPl .?CBBBBBBMiBBBMh::»&sLl ^Y.-^/^h^JJaWBKBBBl

Bi BL. ^^P'^B\. • ^BBBBBBBl TT>« IBH BHIIIllLlfr .B HW^piBJ R^4:'jjBi BttiÉB^SBJ Im mti^^^ifjmmttmmmíi'v^bm mt »«•»..^b ^k.^i ^km¦¦¦iiiteií *':.da ^^müh hHbih isbi i¦ Bk^^^^fc^r ••• *¦! Bk » !mmi B111H11W..- . jm Bk.^_._- -BB Bmc BTJiBI m*•¦ifWm Wn m
BBBBBBBBk.'.'': ^-X. '-'- ^ BB>BBl B&llllllll-B BflM|a B|BJ BJví":^! ¦bj Bk >. x. •¦ ^B K^^^V H%W%b\VIBmB1 ¦¦ |k1 mr^<%k ,*• v«bj ¦
BBBBBBBBBB» ^ ^M lÉk^f^ BT*V^OX\* li BBB SjSPbJBB IV\m^ 'H K, ^V*J BMBV^oXW"^M RbbíbbI

IB ^^B K^- • .-W-^L^B BL\^Xtí3 X «!^B BWy^"B[ JB
b^bbWí./'^ *'*^bb bbSbw- ^^Ibbbb3 bbbbbbbW.^^bb^^3. ^bb biI^Í bb^SL^ ¦'•'¦ ;^bbI

Btl" ''YKY^^iB Bi ' ^^^ K^^^**Bm? 
Blk^B BBmBBmJ'5

Aspecto interior <lo theatro de Orange. .talvez o que melhor conserva as formas clássicas.
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quasi circular, destinado ao coro, que alli fazia suas
evoluções e executava suas dansas. No centro do
circulo, mais próximo da "scena" do que do amphi-
theatro, quando o circulo nao era completo, erguia-se
o altar de Baccho, deus a quem primitivamente foramdedicados os espectaculos theatraes. O altar servia
para outros usos e d'elle dialogava — como já dissemos— o corj/pheu com o coro.

A "scena" 
propriamente dita era o muro, que seerguia no fundo, fechando o semi-circulo, diante doamfhitheatro. Entre essa e a orchestra, occupando

um sector do circulo e junto a elle havia uma platafor-ma elevada á altura do altar, a que denominavam
proscenium; era a parte equivalente a que hoje deno-minamos boc-

porque era coberta com areia. Os primeiros amphi-
theatros foram os da Etruria e com os Etruscos apren-deram os Romanos, que, por sua vez, foram os mestres
dos Gregos em diversos jogos de circo e, principalmente,nos combates de gladiadores.

A disposição dos amphitheatros era ainda maissimilhante, salvo sua forma eliptica, ás praças de touros.Na parte inferior, no centro, ficava a arena, também
ehptica; immediatamente õ podium, isto é, archiban-
cadas occupadas somente pelas pessoas de distincção;
mais acima, as grades, para o publico em gfrãl e, so-bre estas, uma galeria coberta para as mulheres.

O mais famoso de todos os amphitheatros é oColyseu, de Roma, tantas vezes e tao admirável-

"1
3

cá de scena,
que, litteral-
mente, ficava
fechada por
duas alas
avançadas da
scena sobre o
proscênio.

Geralmen-
te, a "scena",

que hoje cha-
mamos "pan-
no de fundo"
representava
uma magnifi-

| ca fachada
j còm trez gran-
1 des portas, e
| dous corpos
I lateraes sali-
1 entes, com
J portas tam-
j bem. A por-
1 ta do çentr©
I recebia o no-

'<> " me de Porta
Real e estava
reservada ao
personagem
principal da
tragédia.

A's vezes,
quando a ac-
ção da obra
representada
o requeria, o
logar da acçao
era represen-
tado pôr meio
de grandes te-
Ias pintadas,
obedecendo
já ás leis de
perspectiva e
que cobriam s
a fachada.¦¦'
Tal occorria,
quando re-
presentavam
Prometheu,
os P e r s a s,'.
OEdípo, etc.

.r-&

¦¦ '¦££_$ ',0?*»'" —•..¦* '^-^l*!*
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§-^ir:«tn> p\ ~"**V „
¦^r-^rz^^^^^^j

<4 J-
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mente descri-
pto e cujo no-
me, segundo
alguns ety-
mologistas,
vem de suas
extraordina-
rias d i me n -
soes.

Para cons-
truil-o foram
levados a Ro-
ma 12.000 ju-
deus p risio-
neiros, depois
da tomada de
Jerusalém e
foram empre-
gadas quan-
tias enormes,
que podem ser
ca 1 culadas,
reduzindo-as
a nossa moe-
da actual, em
mais de cento
e setenta mil
contos, nSo
obstante a
mão de obra
ser baratis-
si ma.

Para inau-
gurar o Coly-
seu, foram ce-
lebradas fes-
tas, que du-
r a r a m cem
dias consecu-
ti vos e nellas
foram mortas
mais de 5.000
feras.

Para as tragédias de Euripedes, que exigiam mu-danças de scena, havia machinarias complicadas- Trez características differenciam os theatros an-tigos dos àctuaes: suas enormes dimensões, o não seremcobertos e o não utilizarem luz artificial, pela circums-tancia anterior e porque as representações eram semprediurnas. K

Datalhe do Colyseu Romano, da Istria O

:V
\ * * *

Havia ama
phit heatro
com lotação
para 80.000
pessoas e os
de 20.000
eram corren-

theaSe t\t%$fà££^ representações
mecanismo de duola níff! ? qUe Um engenhoso
uma transformação o,^ Carona permittia fazer
tros; isto T em íh«f 9nVert,,a em duPlos *-»-
cada uma dás q^aeÍS*S.fe fe^ .»J«
pensavel para a represento niachinana md.s.

Os amphitheatros, dos quaes um dos melhoresexemplares conservados e o de Nimes, em França, eramainda maiores do que os theatros. Geralmente eramehpticos, mas algumas vezes circulares. A parte cenfml ^LUtXlinci}^ para as Pantomimas anuaf^IT"" 
°1 ^

reservada ao espectacu.o, recebia o no^^TrS S-SSSfe^? ° "* «"¦& ^ÍSa^S



r
13.° Anno N. 2 — Julho 1929

•••——ii—ii. •"—ii.
%&0ZZk

•••«—-H—~,l-_||. • II— II—..'—II. •»•—"—II—H ¦ O—»II—H
.<

¦''<

~2!*Zl^*r F .mõã *"S**W°» Mr

IPfl flflFlflj^^^^flP^^fl^^^MWf*^ flf^W
ET'WflflYflflflE flflflC faflHx*! 4
flv.-f-^yfll BBiflfl BB^flB m"*. Bf

••fl, » T^\^F^^-flflfl""*flflHjflflBflp|flTÍ

-•*¦-' Ei^fBISWfl HflL'*.ÍP
(>»>t'^v^!y-* **^-->^MflflBwPI

"^^«^«fc*.
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p Aspecto exterior das grandiosas arenas de Nimes (França)

orientaes
O Annamita é

monogamo, em
geral, porem os
ritos buddhistas
o autorizam a
contrahir outras
uniões.

Não obstante
essas uniões sue-
cessivas, a pri-
meira mulher é
a que conserva
a primazia. Co-
mo o logar de
honra, entre os
asiáticos fica á
esquerda, fica
designada como"esposa 

da es-
querda".

No Annamca-
sam-se ainda
ereanças: a mu-
lher aosdezeseis
annos, o homem
aos dezoito. Ge-
ralmsnte os ca-
samentos são
combinados en *
tre pessoas amigas. Sc se conhecem, as relações são encaminhadas porio da ''corte" 

feita pelo homem, á mulher, como nos paizes civiliza

¦ ¦ ' .-.-.¦:-:¦.¦..<v»..~. ^^^^^^^^^^^^^^^^M™™™^^^MMMM^MIM^^flflflflnM^^^^^^^w','''*¦./„ -. - .' '¦¦-.- . •: :¦.¦•-,- ^^^^^^^^^^m^^m^mTm"^m^^^^^m^mmmm^Êm^

*''.St ' ,- '- V ,' \S*-'"'~. ' ¦¦*' ¦ '. ; V 'V/'" -^' flflflE^i^B'^'-' ¦' '"' I

*;tf55L, fll 
EV '" '-'^ "^^^mmmmw^m^y 'i

T___WW\W ^m^m^m^mw fl^H KSfc^"" ^^^flfc t^H^K ^^^y ..'''-^^^iflüiiiv''' ^^&àm^mmmmB&''

Jflfl ^^Jflflflt '^^flUi flflflflflflflflflflfll':-''^^ mmmr^~^' ''*Wm5§Ír\'^?-^-'' '¦'*

fly^flHJHJ flflt' flflfl^''' "':.¦' flflj^ >•¦

H| BfeJBflW^V>V-'--' jflflK.' '

^flflflflflflflflflflflflMBSM^^flflr< T" ".. ' ' Tflfl*^ ''
flflB H&2lflHHHiE8B£¦"•?í^HBb>í <,<flfl flflfc. ^ámmé-- ma AflflP*^S3H a2flr.'k: -abfll KviãyflBV. ÊmrB—^J^^^HBI flflflfll HflL fl^^.- T^H

^^fl PBBfl ^Bkflfll Bflff< ':' '¦¦>-;-:"'.; <'-í.--,':''í'^i.^'. flflfflfl flfll BiÉilifll flr
.;Ar,-^J: Iflfl B-r^y^-' UtfymmmmhíiyÉk l
àflfli iflfl Bi' <-i"""' - y^flfl fláípB

|yihi***& ''.^7B Hl_ '

•$ ' ;v '

dos. O noivo
adorna-se e per-
fuma-se para ir
ver a noiva.;.

O cerimonial
do casamento
nao' é "muito
complicado. Sao
solicitadas, an-
tes dè sua ceie-
bração, muitas
testemunhas:.
Essas sao en-
carregadas de
consultar a sor-
te, traçar horos-
copos, fixar o
numero de pre-
sentes para a
noiva, o dote,
etc.

Depois, os
noivos se enca-
minham para os
altares dos an-
tepassados para
se congratula-
rem com elles,

As attitudes nos sports — Joyce Murray, JoeljMac Crea e Raquel Torres, dando
um salto juntos.

meio

• ' ^^^^^^^^^''''HHHHflflfliflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflBflHflflflflflflflflflflflfl
flMBMM^IlII^.
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Bk iflHHHHHflBBBBBBBBBBBBBBBlflfl

W*^ ^flH flfll

B W~- ' ^1 KF1!^ I -
PHTf im-1.- *H Bh r\l I- iflfl . _. ^ ^^^r^fltíM BVflflBTflflfl 9flB BVflfl I 

'

flflflfl BflflflW ?-3m1 flfl B'_^HflJ HH WÀ <Hjflflflflflflflflflflflmflflfl^
mMr^Mm m !^fl fll I

-'. tflflflw .^fltf*'iflfll BwflLflpflflW Wflflflfl &wj Bbl ^H BYi 'Ali flte^-flB Bh ¦
'flflfl Bfl flflfl ¦***¦ w?BT^^flflfl#AflflflBflflflflflflflflflflflflflflV flHflflflfl

.&í>«««"üÉfl fls üB-iumui ^ ' h.^H ¦• fl H» v|flB^fl HH ^^ >4_ ^H H>•^fl Bf» ^B . *i^^^tIH.^H HH H^fl^j HIH H
*:^flBfJ HrM^flk«fl B^DJU fl v^fl fluB HiC^flVV ^fll flflflfll bW*^^™B ^fll flfl

Bfl flrll /jmi 7J2j Bkflfl Bfl fl
IPaS Uj fmmmjf 1 Kfl B?ll Bfl B^flJ B^7!. B t.^l Br*^flj l^^*X izÂrmm '^VQÉfl Bk^B B^iH B^S fl'flilLfr iLmflVklL<l tJ C Br'.SBtfflThflMfll HH^Iflflflfl/J^ fl BM flfl flül BBflflr^HJ B^a*¦¦ flKflflflPflu ¦¦flfl^Vn^PflflflL*. vflflflflF*"BrT^» flflflfll Bh**^fl BdI B^Cfl ^^B

1 Pi H bíbI IflinHT ^m ^WZ^-JEcJL^J b
PàM QflVuL.á ^1 BflHfl^VfS^XÜB iKz Bt? -MflPMi-fl Hflfl Bfli é BOkfllfB -?aC*t v^y^iBB

flgH RflrflíIEl rfflflT Jl !>>:• <M Ifl * r wBflV* flV^WXS '¦ TB I.lfll BflTfl 7 Mfl *7> Rfl x«U|U fl .W flj HflJ^vWv ^B I

:a''-;.'".;'-í|

.^í&éLsí *itó*

;^e
--¦ÍW-

•MijkHFI"

']HtflO*|>*M

A cidade de Chinon (França) vista de uni aeroplano

§»; ' fflfi
*t-fc*M»«c- .' . -,:i';,

Mecanismo que, numa fabrica ingleza dechocolate, enche, tampa e leva aos cami-
nhoes as vasilhas de leite.
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cer. Installa também um altar com os doze pequeninos deusesda intancia. Depois, quando chega a hora do nascimento o paipendura em um bambu um cesto cheio de doces e moedasI-sta e a orferta destinada a afugentar os maus espíritos.
Quando o Annamita nasce, segundo o computo por ellesestabelecido, tem já um anno de edadc ; a cada anno se lhoaggrega outro.

Um mez depois do nascimento, procura-se por sorte o no-me do recemnascido e este será o que designar uma pequenaUexa de marfim. Os nomes são exquisitos e representam —
geralmente -ode algum animal, o que é de honorifiáp entreos Annamitas. W ur\

—- Xm fl-

w»i_- ;y^
J«B»!'Í> Mi

_-4_^__j m%
*%*&*

>¦<<

*%*& m.i
¦y; r

..¦:'i&

¦ ¦¦¦^t':

A destruição DE Babvlonia - Quadro de G. Rochcgroígrosse

«>•¦¦' r^íí^ &m

%mm "m

por 
meio de praticas divinatórias.

. guando estão certos de que conse-
78 §uiram esse desideratum, marcam a data

do 
casamento. Este não é celebrado

no pagode e considera-se de máu au-
guno feste,al-o ruidosamente, por que
isso 

trana a inveja dos macuis.Us noivos lançam ao rosto um do
outro punhados de farinha, betem nas
Wi ' Vasilhas, comem no mesmo

prato, etcv-
Terminada a cerimonia, o cortejo
f,mf T3 

a 
xaSa do marid°> segundouma ordem ritual. Primeiramente vai

um creado com um prato de carne,
„!r,Sk°Utr0 COm um serv'Ç° completo

para cha; a seguir ocofre de jóias, duas
grandes lanternas com os nomes pa-
tronymicos dos ?' F
esposos e, final-
mente, um gran- jde veado negro /i
preso em uma M
jaula.
Em seguida, a

família e os nòi-
vos, que mal po-
dem caminhar,
porque colloca-
ram sobre o cor-
po o maior nu-
mero de roupa
possível.Os Annamitas
amam excessiva-
mente seus fi-
lhos. Antes do
nascimento, a

mai por meio de
amuletos e talis-
mans, tenta co-
nhecer o sexo do
que ha de nas-

w&Wm
_7~S *\ m.

9-C<r%*rm A-?. J-
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A ÁGUIA SUL AMERICANA — 1Trez condores abatidos por um eaVador na ilhaaan Gallan.
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OS SPORTS FANTAZISTAS — Grupos athleticos e pittorescos formados pelas sócias ,1o ÊÊ t x, •nino de Los Angeles. «ocias do Club Cymnastico Femi-
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As prodigiosas rcconstituições do passado pelo cinematographo.
A Arca de Noé.

A construcção da torre de Babel no film

Dentro de poucos annos, um gigantesco telescópio,dez vezes mais poderoso do que quantos estão em usoactualmente, resolverá o problema de Marte.
?*Z ° Pro^essor G. W. Ritchey, que está traba-Ihando na construcção d'esse instrumento ha

cerca de quatro annos, que a poderosa lente tor-

typo de reflector e será mcntado no 
'Graiide 

Ca-nyon, no Estado de Arizona, Estados Unidos.
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A cidade eterna. — Curioso contraste de rumas
«o passado e edificações modernas, em Roma.

I

nará tão distinetamente visível a superfície de Majrte, í 79
que permittirá vêr suas habitaçces. .0 telescópio é
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Arte moderna. — As civilisações antigas. Estatuas polychronicas ido esculptor inglez John Greg jry |
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O Sr. Allery, um octoge-
nario inglez, fallecido ha

poucas semanas no asylo de
pobres de Wandsworth foi,
no ultimo anno de sua vida,
um homem conhecido por to-

mmm
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rççftté </*<? príncipe JIassino, supcrin-
tendente geral das agencias de correios
pontijicaes.

D'esse modo o pado de Latran, de-
pois de rejubitar os catholicos, vai salis-
jazer os phitatelisfas, com a emissão
annunctada para breve, de seltos pon-ttjicaes.

*<m
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dos os mglezes, devido ás continuas
noticias a seu respeito, em todos os
jornaes de Londres.

E' que Allery contestara aos com-
missa nos eclesiásticos da Inglaterra

propriedade de vários hectares de
terrenos situados no quarteirão de
Brixton, em Londres.

Se provasse seus direitos recebe-
ria a enorme quantia de sessenta

milhões de libras esterlinas.
Nao o poude e foi acolhido porrlo.

OUm canhão ultra-modern
Telegrammas de Utah ( Estados Uni-dos) injormam que foi iniciada aja-brtcação dc^ um novo canhão automa-

tico, de 57 milímetros, capaz de atirar
cento e cincoenta obuzes por minuto.
A velocidade inicial do projectil é de1.000 metros por segundo. Essa nova
arma é obra dojallccido Sr.Browning

**ÉS$I,..
um asyJ

na auas mamiras distmctas
gar as faltas do* esposos, ante <
nal do amor, o marido infiel é

-..'-5»i.

%*»&»

_*_ ¦^e^1

«,;;;í

m
«%R»

¦**(&í
I

Rayuel T°rre* 
l-™0?}* BIu<>. "uma praia

de 
Tahiti (Oceania).
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./ ins/atlação .
dade do Vatica
prosegue activa-
mente. Depois da
Estação Ferrovia-
ria tratam da
inauguração dos
serviços postal,,
telegraphico e ra-

dio-tctegraphico.
Até então a Santa

Sé enviava seus lelc
grammas e cartas
ao Posto Cen-
trai de San
Silvestre, de
onde eram
expedidos
para todo o
mundo; ago-
ra terá um
escripto-
rio auto-
no mo,

a te jun-
cciona rã É
sob adi-

Ha duas man tiras dislinetas de /ul'
o tribu'

o mais
culpado, por qU> tem

mais força para
esislir ás pai-.voes; porem

quanto â or-
dem çiuil, as
jaltas da
mulher são
mais gra-
ves devido
ás consc
quencias.

Levis

A actriz norte-americana Anita Page, pin-tando as pernas para substituir as meias.
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uas poses de miss Loretta Young da "Metro"
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'%. \ dolorosa surpreza. — Desenho de P/erro/.

w



^eicfudc
13.° Anno — N. 1 — Junho 1929

82 I

f/ Estou muito
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^v^>^Ss. ^^^^

nao

Ia:

Paulo, consultando o relógio — Ago-
ra, nao pode haver mais duvidas.
Pcrdeste a aposta.

Jayme — Não é possi-
vel. Já são seis horas ?

Paulo — Faltam vin-
te minutos.

Jayme — Emquanto
nao baterem seis horas
não tfc poderás cònside-
rar victorioso.

Paulo — Mas, irancamen-
te... ainda tens esperança?

Jayme — Até ás seis horas,
desanimarei.

Paulo — Que tolice! Se ella tivesse que vir, játeria vindo. Perdeste a aposta. E devias te lembrar do
que eu tinha dito. Pois claro! Então pensavas mesmo
que essas actrizes de nome têm co-
ração e tomam a serio a paixão de fe -
seus adoradores? De resto teu planoera por demais ingênuo. Sim. Bem
sei que elle agradeceu com palavrasmuito amáveis as flores, que lhe en-
viaste. Recebeu-te mesmo em seu
cama- rim com o melhor de seus
sorrisos. . . Mas d'ahi a vir vêr-te
em tua casa!... Perdeste teu tempo,
mandando-lhe o tal telegramma:"Estou muito mal... Desejaria
vel-a ainda uma vez antes de mor-
rer. Venha até ás 6 horas, se querencontrar-me com vida". Pensas
que essas mulheres acreditam nessas
cousas?

JaYxME—Estou convencido de que.se ella recebeu
meu telegramma, acreditará e virá ver-me.

Paulo — Pois sim!. . .
Jayme — Ainda não são seis horas.
Paulo — Faltam quinze minutos.
Jayme — Em um

quarto de hora pede se
passar muita cousa.

Paulo — Que linda
cousa é a esperança!
Mas seja como tor. . .
Se ella não vier... Que
pena! A enscenaçãcTes-
tava tão bem arranja-
da! A cama, as cober-
tas. . . os vidros de re-
médio em cima da
mesa de cabeceira... e
eu. . . o amigo intimo,
aqui, dedicado e atten-
to a teu lado... promp-to a receber a linda Fio-
risa, murmurando com-
movido: "Se 

quer queelle a reconheça, não
perca tempo... Jáestá nas ultimas".
Não ha duvida. . . Es-
tava tudo bem prepa-rado. . .

Jayme, com uma pro-
funda convicção — Ella
virá.

Paulo —Faltam dez
para as seis.

Jayme, impaciente
— E que obrigação
tem ella de ser pontual ? Bem sabes, que as mulheresnao tem a noção do tempo. Resolvida a vir antes das6 horas, ella é mu.to capaz de chegar ás 6 .!_'__ ás 7Paulo — Mas a esta hora, de accordolegramma, tu já deves estar morto.

—^X>' mm

HENRI LAVEDAN

_^_>\ yy* - a-X

r/V*1 ^^MMwmmmmmm^.\\^t!_rr^>s_.~
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Paulo — 22 annos.
Jayme — 18 annos.

Em casa de Tai/me. Jl criei-
te. São 51/2 horas da tarde.
I m bello quarto de dormir.
Jayme está deitado, com a cã-
beca e o rosto envolvidos em
aladuras, coberto até o pes-coco. Seu amígo Paulo de
Jloreux está sentado junio

d'elle.

JAYME- -Ora, adeus! Fu também não
tenho obrigação cie morrer chrono-

metricamente á hora marca-
da ! Xinguem pode deter-

minar a hora da porpria
morte, assim, com essa
exactidão. . .

Com os demônios.
Eu sou moço, Forte,

posso m ui to benr resis(ir
mais uma hora .

Paulo Em summa. Não
queres desanimar. Estás mes-

mo convencido de que a tal Fio-
nsa tem um coração cie ouro.

Jayme Não é isso. E' que eu sei que ella temim fraco por mim. Miss m'o disse.
Paulo Miss?. . . Quem é Miss?

Jayme — Sua dama de compa-
nhia, uma senhora ingleza, que toma
conta de sua casa...

Paulo —Ah! Aquella velhoía.que
anda com ella por toda a parte?

JAYME — Sim. Ella disse-me, em
confidencia, que Florisa .'aliava mui-
to em mim e de um modo, que cie-
nunciava. . . qualquer cousa.

Paulo, muito impressionado —
Ah!. . . Ella te disse isso?

Tocam a campainha.
Jayme — Oh!... Eu não te dizia?

Ahi está ella. Deixa-nos sós. Passa
para o outro quarto.

T=.^

I

O criado, appareccndo á porta — Senhor
ahi uma senhora. . .

Jayme — Faça-a entrar.
A Jhss entra.
Jayme — Como? E' a senhora?

está

¦^»_!»»»"^MM»----»_i_-_MMIiM,i^^^_—______....__^..
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com o te-

Paulo.- EHa nã0 virá. Perclcte a oposta.

Miss — Sim, sou eu.
Jayme — Ella não veiu?
Miss — Não pode vir.
Jayme - - Oh!... Então... mas eu estou tão doente.,Miss — Não. . .
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J AYME — Co m o n íi o ?
Eu juro-lhe.

Miss— Não. . . Sr. Jay-
me. . . não.

JaymE — Então cila não
acreditou . . . Nem a se-
nhora ?

Miss — Ella não sabe.
Eu achei muito engraçado,
mas já estou acostumada.

Jay.me — Acostumada
a que ?

MiSS — A receber cartas
e telegrammas dizendo es-
sas cousas . Por que sou eu
auem abre suas cartas. . .
Etenho ordens para não lhe
mostrar as que contenham
alguma cousa. que possa
incom modal-a. Seu tele-
sramma era d'esse venero.
Eu nem lhe mostrei.

J a y m E, / ndigiiado — Mas
a senhora iez muito mal.
Quando ella souber vai íi-
car zangadíssima .

MlSS — Não.
J A Y M E — C o m o n ã* o .

Ella gosta de mim. A se-
nhora mesmo me disse. . .

Miss — Eu tenho ordem
de dizer isso a todos. . .
Comprehende. . . E' preci-
so. Para manter a popula-
ndade...

[AYME — Mas suas car-
Ias. . .

Miss — Eu ... eu é que
escrevo todas suas cartas...
Isso faz parte do meu ser-
viço. . .

. Jay.me— Oh!.. .
Miss — Ella nem sabe

o que eu escrevo. . . Ape-
nas me dá ordem para ser
bem amável, bem terna. . .

JTàYME — atirando toda,-
as cobertas e érgucndo-se em
pijjania — Paulo . . . Vem
ca. . Confesso que perdia aposta... Em compensa-
çao, estou bom... estou
curado. . . Pode se retirar
miss, . . Lemb ra nça s a
Fio risa. . .

Paulo apparece á portaestupefacto e encontra
Jayme dansando um sam-
ha desesperado em cima da cama, emquanto a miss
se retira com impassível serenidade.

Henri Lavedan

As dansarinas pobres da Rússia não receberão
o auxilio generoso de Annaa Pawlowna

A celebre estreita choreogra.pkica Aníia Pavlpvna
enviava annualmenle 100 libras esterlinas ao si/ndicaio
dos dansarinos e dansarinas de Mbscow e a mesma quan-tia para o corpo de bailados do th cairo Jl ar instei/, de
à. Pelersburgo, com o intuito de Soccorrer os artistas
necessitados.

0 "commissario", 
que diriqe os íhealros do Estado,

^ciente d esse facto, censurou abertamente a cotntnissão.
que administrava os donativos da generosa artista, por

BJPWSfgsBfl^. afflfl
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Miss. — Eu. . . eu é que escrevo as cartas,

sua falta de "brio", acceitando auxílios da "dansarina
emigrada PawloVna, ido/o dos odiosos espéctqculos capi-
talislas de Ne\v York e da Europa."

Ficou decidido provisoriamente restituir a Jlme.
Pavlovna uma quantia de 150 libras, que ainda não fora
distribuída, porem o jornal Trouad, órgão official do
movimento syndicalisla soviético, escreveu que seria mais
sensato e mais intelligente ( pois claro!) empregar essa
quantia em beneficio do exercito vermelho...

) • £. sHiJíSíti®®®1^ 5)®®

No tribunal

— 0 Juiz — Casada ?
A testemunha — Sim, senhor. . .
0 Juiz — Sua edade ?
A testemunha: — Trinta annos.
0 Juiz — Também duas A-ezes ?

duass vezes!

r w
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Congo é o mais famoso, o Zam
beze é o mais espectacúlòso,
mas o Limpopo c o mais

mysterioso dos rios da Áfri-
ca. Ha nelle um sem nu-
mero de ilhas, que os sei-
vagens da região consi-

i
deram sagradas ou, pelo

™"
í

L r^L.

,-g

Gy» um ^".5
menos, reservam para
reali^içao de ritos es-
pantosos, conservados
atravez dos tempos por
tradicçòes m Hiena ri as.

Infelizmente as con-
veniencias da política hvinu
ciosa e prudente do império
britannico exigem reserva tão com-
pleta nesse assumpto, que raramente
os funccionarics, subalternos mas cegamente dedica-
dos, se atrevem a fallar no que sabem a tal respeito.

Foi um accaso que me permittiu travar relações
de intimidade com um d'esses modestos e admiráveis
servidores da grande pátria britannica, um simples
sargento da South-Aírican Ccnstabulary, a famosa
corporação organizada pelo general Baden Powell,
apoz a terminação da guerra anglo-boer, em 1909.
E apoz alguns mezes de convivência em caçadas, nos
juncaes da índia, onde serve agora, elle se decidiu,
uma bella noite, a me relatar o que considerava a
mais palpitante aventura de sua carreira.

E contou-me o seguinte:"Em 
princípios de 1905, eu era ainda cabo e fui

mandado do quartel general de Pretória, a um postodo Limpopo, situado entre as aldeias de Lydenbur
e de Sabie. O contingente d'esse posto compu
una-se de outro cabo, trez policiaes curo-
peus e quatro nativos ; porem o commando
cabia a mim, devido a meus conhecimen-
váii 

hngua bantii e dos díalectos, qued ella derivam, especialmente o Swahíli.
84 I J?,mais usado naquella região e que eurallava correntemente.

Ja veterano no serviço de vigilância
entre os Africanos, a maior vantagem, queeu tinha nesse caso, nao era o conheci-
mento do idioma dos indígenas, mas oíacto de vir de muito longe, não ser co-nhecido na região e, portanto, poder fin-
gir. que não os entendia, para que ellesrailassem livremente diante de mim.

Só d'esse modo é possível manter vi-
gilancia perfeita sobre esses pretinhostrahiçoeiros, dissimulados, sempre prom-ptos a conspirar e promover revoltas.

Poucos dias depois de haver assumidoo commando do post®, em uma tarde de
Janeiro, fazendo uma ronda sosinho namargem esquerda do rio, encontrei umcolono hollandez, que me disse chamar-sePiet. van Antwerp e, com a hospitalidade
habitual, convidou-me para descansar um
pouco em sua casa, um vasto edifício bai-xo e^ todo branco, situado no meio de ,,m,se nao mu.to extensa plantação de oleoginjas
Colloquei meu cavallo ao lado do delle e meiahora depo.s estávamos sentados numa alegre varmd

j 
tomando uma ch.cara de delicicso café, sefv dò por"uX
5aTfií,e 

^ 
Pha maÍS VeIha' ^^adolescente eI 15 a 16 annos. Conversávamos despreoccnrr,aL^L i

f mas, „um moment0 de silenc; tÊS^ISSdespertada por um rumcr distante e caraeteristicoue
| eu bem conheça: o nconfundivel do tamTm me
| 

significa sempre reunião, concentração. q

1 \A • Para. qUe de2moni°s estariam os pretinhos doaldemmento prox.mo tocando a rennir ? vendo oneeu erguia a cabeça com ar alarmado, Kathryn a fdhf
| 

do Sr. Antwerp apressou-se a explicar :

I In 
~-HT écno'lte 

,de Jlla c^ia. Todas as noites deI hi* assim ha festa de crocodilos.
— Que festa é essa? — perguntei.

^'^LLLLLLL^í^^ com ai
.?**>* J--"*"—°~ "^-^^^0^5^-—-«í Não

Jr/Llr m m %M m ^^*s*^^\\
*¦'/ /{/¦< \\ vv

cj'!|i Rito da lagoa mL
v^^ |;°R Wf
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O Sr. van Antwerp sacudiu a cabeça,
absorto.

se sabe. . . Nem eu
nem os outros colonos dos

arredores puderam nunca
tirar caso a limpo. De

resto, ha pouco tempo,
que os pretos deram
para isso. .. Foi depois
da morte do r ultimo

chefe. . . c deve ser
uma cousa horrível.

Calou-se por um instan-
te. Sua senhora suspirou

profundamente, miss Kathrvh
cruzou as mãos nervosamente,

u, já habituado ás maneiras pa-chorrentas d'aquelles colonos, mantive-
silencio, esperando que elles se resolvessem a

—i

il<

van Antwerp

me em
fallar.

Passados alguns instantes, o Srtirou-o cachimbo da bccca e disse com energia ;
, Sim... horrível. Quando se tenta interrogaresses ncmens, elles riem eu dizem que não ha nadaiHas a verdade é que a

cada lua cheia, desapparece
uma creança da aldeia.— Céus ! — exclamei.

E o senhor imagina
que. . .

. Ire*. sjBzflr^ii¦' ,. ^,.. }jflttÉr'Ví^" sfci-v mvM BflV Ifl

jéSLIv ^SBw¥flflflfl9flflflflfl
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| VAmkyr^ BÍ3Tfl BBBffliK*jJj^^-f^Jri*<TBe| Brfl
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uma bella Quando o feiticciro-mor acab'ou sua arenga,

que se passa
Eu nem quero imaeinür orespondeu o Hollandez. 

"

n;f^NeSSe.m0ment0^mÍs,S Kathryn,que entrara preci-
r P^ame|n < 

£m °aSa' Voltou traindo nos braços umacieançade trez annos irmãzinha mais moça. E
3 

a Se se,,V">- na larga cadeira cie palha, conser-\ ando-a no collo.

elli» cfnfist.yunto do dono da casa e pouco a pouco
ultímn Vt" t 

"?¦««>»*»' o Pouco que apurara. O
caW; 

Che'(e1da .tnbu/ ao morrer. chamara a sua
ccõ^ 11° 

,e,llce"'°-m?'- e dera-lhe imperiosas instru-
viveL ff- 

° qUC d^"a {-azer Para que seu espirito
lÀmLtZ~n° lem° 

'"visivel. Que instrucçòes
então a r A™! 

***"£ ''• *"?* ° caso é ^l116' deSde
nàle^ ^n 'nf.^e.a, havia uma lesta em home-"S;? «ocodJos .do no ( animaes consideradossagrados) diante da ilha mais próxima. E a ca-
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da uma dessas festas, uma creança do sexo temi-
nino desapparecia. . .

Sempre do sexo feminino?
Sim. . . e isso e fácil de comprehcnder por que,

entre esses selvagens, as mulheres valem menos do que
os homens.

Informei-me minuciosamente sobre a localisação
da ilha diante da qual se realizavam as taes cerimonias
c, embora tivesse vindo para aquclle posto com ordens
severas Dará não intervir nos costumes dos indígenas,
por mais extravagantes que fossem, resolvi ficar, ao
menos, sabendo em que consistia a festa dos crocodilos.
0 ponto indicado pelo Sr. van Antwerp era assaz dis-
tante; mas como sahi de sua casa pouco depois do anoi-
tecer, tinha muito tempo para chegar Ia antes dós indi-
genas c arranjar um bom esconderijo de onde pudesse
assistir a tudo.

Assim,, foi, com effeito. Deixando meu cavallo a
grande distancia, para que um relincho não denunciasse
minha presença, escolhi um massiço de mupànis bem
copados e instal!ei-me no meio de seus ramos em uma
altura, que me permittia descortinar um espaço de
terreno, cuidadosamente capinado, diante de um ponto
em que a margem descrevia um circulo quasi completo,
uma verdadeira lagoa, com uma sabida muito estrei-
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l> ajudante atirou a crean ça a água

ta. Devia ser esse o logíff dá "festa."
Não me enganara. Pouco antes da meia noite,

o ruído dos tambores recomeçou. D'esta vez não se
mantinha á distancia, approximava-se. E não tardei
a ver um extranho cortejo, que se adiantava, por entre
as hervas altas em direcção áquelle ponto. Como
a lua estava deslumbrante, eu podia distinguir bem
todos os detalhes.

Vinha á frente o feiticeiro da tribu, um velho alto
e emaciado, tendo em torno do pescoço o habitual
collar de caudas de serpentes e dentes de croccdillos;
e a cabeça um extranho orna to feito com uma
cabeça de crocodilo empalhado, sendo que seu rosto
sahia da bocea aberta do animal. Seguiam-o, um atraz
do outro, como é costume entre os selvagens, em exten-
sa linha atravez do bush uns cincoenta indenas. Che-
fiando á lagoa do semi-circulo formado pela margem do

rio, o feiticeiro deteve-se e todos os demais pretos se
detiveram em torno d'elle, com ar de grande gravidade.E o feiticeiro começou a failar, fazendo uma es-
pecie de invocação aos crocodilos, lembrande-lhes á"promessa", 

que Usolu ( o chefe fallecido) o tinha
encarregado de cumprir. E por suas palavras tive a
confirmação dos receies do Sr. van Antwerp. Com
gestos exaltados e effeitos de voz, o velho selvagem
offerecia o sacrifício e recordava as palavras de Usolu,
ordenando-lhe que, a cada lua .cheia, offerecesse ^aoscrocodilos uma creança.
.... terminada sua arenga, fez um signal a outro
feiticeiro, que estava a seu lado. Immediatamente,
este, distendendo os longos braços, atirou a água uma
creança, que, pelo silencio em que se mantinha, parecia
atordoada por uma l.cberagem alcoólica.

rechei os olhos para não mais vêr tão pavorosa
scena e mantíve-me immovel até que cs selvagens
se afastaram.

Então desci da arvore e, ainda tremulo de horror
e revolta, corri para o ponto onde deixara meu cavallo.
Passando próximo ao aldeiamento para encurtar a
distancia, ouvi uma melopéa dilacerante formada por
lamentações femininas e comprehendi. As mulheres

ma aldeia estavam chorando a creança sacrificada.
No dia seguinte, fui a Lydenburg

para relatar o facto ao tenente comman-
dante do districto ; e sabendo que elle
tinha sido chamado a Pretória, de onde
só voltaria no fim da semana, fui até
Greehwaal, o posto seguinte onde me en-
tendi com o Sr. van Shultze, delegado
civil.

Esse funecionario, um veterano com
mais de vinte annos de serviço na África,
ouviu-me com muita calma e disse:

• — Agradeço-lhe muito sua commu-
meação, mas nada posso fazer. Bem sabe
que as ordens geraes nos obrigam a man-
ter a maior discreção com respeito aos
costumes indígenas. Não é essa a primeira
vez em que me denunciam a pratica de
sacrifícios humanos. Tenho transmittido
essas denuncias ás autoridades superiores
e, emquanto nao receber ordem formal,
não tomarei iniciativa alguma. Custou-nos
muito obter a paz com esses malditos
indígenas. Elles são muito agarrados a
suas superstições. . . O menos que seriam
capazes de fazer, em represália a qualquer
movimento de nossa parte, seria suspender
o pagamento dos impostos. Se se tratasse
de uma creança branca. . . emfim... eu
talvez. . . Mas emquanto praticarem taes
barbaridades lá entre elles. . .

Não querendo desanimar, voltei, no
sabbado, a Lydenburg e faliei ao tenente.
Este, sem a indifferença burocrática do
delegado, confessou-me mais ou menos a

• mesma cousa. A ordem era evitar inci-
dentes. . . portanto nada podia fazer,

interessou-se pelo caso e deu-me preciosas in-
formações sobre o fallecido chefe, seu caracter, seus
costumes, chegando a me fornecer uma photographia,
que tirara d'esse regulo com seu vestuário de ap-
parato.

Já com uma vaga idéia do que poderia fazer, pedi
ao tenente esse documento.

Reflecti ainda durante oito dias, depois, decidido
a agir, voltei, a Lydenburg e fiz varias compras, cuja
extravagância muito devia ter assombrado os nego-
ciantes do logar.

Tendo exposto meu plano ao Sr. van Antwerp,
guardei tudo quanto comprara, em sua casa e.come-
cei a fazer cs preparativos preliminares.

Eu sabia que os pretos africanos são profunda-
mente supersticiosos. Seus próprias feiticeiros, embora
lancem mão de muitas artimanhas e embustes afim
de manter seu prestigio sobre a tribu, acreditam sin-
ceramente na maioria dos feitiços e lerdas. Portanto,
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| meu estratagema, embora ousado, devia produzir re-? suítado.
^ Arranjei uma íaboa com quatro metros de com-

| primento mas bastante solida c fui occultamenfe collo-
| 

cal-a na margem do rio, junto á boceá da lagoa Fizoutros aprestos e esperei a lua nova, só Deus sabe com
que anciedade.

I .,,• iN,? dia e.m clue os tambores me annunciaram atesta , tomei minhas ultimas disposições e. á tarde! depois de ter feito constar que ia a Lvdenbur"'dirigi-me a casa do Sr. van Antwerp, tendo o cuidadonecessário para não ser visto pelo caminho. A certadistancia, tive grande surpreza vendo as portas aber-tas. .Entrei e meu espanto redobrou, quando verifi-
çmei que a casa estava vasia. Não sabendo o quehzesse diante de facto tão insólito, ia commetter aimprudência de sahir pelos arredores, quando viMrs. van A n twerp
chegar em Iagrymas,
acompanhada jDor Ka'
thrvn.

Contendo os solü-
Ços, a pobre senhora
contou-me que, duas
horas antes, extranhan-
do que Nelly, sua f,"lhí
nha menor, ainda não
tivesse despertado deseu somno lia bit uai
apoz a merenda, fora a
seu quarto e encontra-
ra o pequenino leito,
vasio. A janella aberta,'
habilmente arrombar!
denunciava que a crean
ca tora raptada.

—- E hoie é dia delua cheia. . . — balbu-
ciou ella, terminando.

Mas não a pro-curaram? Não foram
aldeia ?

—- Corri tudo isso
por ahi ~- disse a deso-
lada mãi, com um sesto que envolvia o cam-
po em torno. — Meumarido foi ao aldeia-
mento. mas ainda nãovoltou.

Nesse momento, ovelho agricultor surgiu,
sahmdo de traz de\im
grupo de arvores, auns duzentos metros dacasa e approximou-se
com passo precipitado.Irazia a tiracollo a ve-lha carabina, que eraem suas mãos, uma arma tão terrível e parecia tremer de emoção
iNao precisou de inter-rogar. O só aspecto desua esposa e de suatuna ioi bastante paranão apparecerasSimmm

que conseqüências teria aquelle caso' "^

orehênstA nlf"3 
d° P°b''e homem era bem com-

(am,am dos srvagends%taandoe,aAeqünTrd0 tóV
eXq^er,aSS^^

o sangue frl0. Conhecendo p^^enLT SeT

mi

revelar que a pequenina
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...uito a psvcholngia dos indígenas, elle fundava -r-cies esperanças no êxito de meu projecto Ma | 
"

clárou que iria commigo c levaria sua carabinaConcordei... Estava mesmo combinado que elleme acompanharia, para auxiliar a enscenação, queimaginara,.-. De resto confesso que o de Sr?emento da pequenina Gladys, reduzira muito m" nhaconfiança no ei loto das artimanhas preparadas T 
" 

Jcana de ter a meu lado um homem resoluto e br«vncomo van Antwerp, para o que desse e viesseÜm meus aprestos. feitos com o auxilio do àtrricultor, em muitas noites de trabalho, eu me esfó,'"Cara por prever todas as eventualidades, inclus Auma retirada em caso de desconfiança por pá rte c ómdigenas. A (aboa fora collocada de modo a ficaquasi ac» rez da -água c não produzir sombra e , Atanto nao ser vista.. Alem ,1'isso um calco, imnrovi-"
sado com uma pedra
permittir-me-hia dei-
xal-a resvalar para aágua e seguir arrasta-'a
pela corrente: de medo
que, se viessem exami-
nar 0 local, depois dc
minha _ fuga, não en-
contrariam vestígio ai-
gum capaz de denun-
ciar o embuste.

Para nosso própriodesapparecimento. ti-
nhamos preparado dous
recursos: um bote. oc-
culto entre as hervas
altas da margem e um
esconderijo em uma ar-
vore — caso não hou-
vesse tempo para ga-nhar distancia.

Como os indígenas
não têm cães, não se-
riam capazes de nos
encontrar.

O Sr. van Antwerp,
com as mãos tremulas,
ajudou-me a fazer a
caracterisação, para a
qual trouxera de Lv-
denburg todo o neces
sario. Colloquei diante
de mim a photographia
de Usolu e. diante do
espelho do quarto de
miss Ka thrvn tratei de
dar a mim mesmo o
aspecto do chefe morto.
Como já expliquei, o
t.vpo e.-ótico e raro do
chefe facilitava muito
minha tarefa. Cabeça
pontuda, com cara pinhadividida em trez mas-
sas pesadas, cicatriz
quasi branca e muito
visível, na fronte, bar-

quasi todo o rosto P„ brancas cobrindo
-o fizera comlí godãV* £*~&,J™J* 
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pontas dos cabellos, nas barbas, nas unhas dos pés e
em círculos em torno dos olhos.

Apagamos a lâmpada por um instante para yçr
o effeito d'essa pintura. Era espantoso.

Envolvi-me em um amplo manto negro e embora
fossem apenas nove horas da noite, quando acabei
de me caracterisar, seguimos para a lagoa, afim de nos
installar alli antes que os indígenas começassem a
chegar.

Elles só vieram depois da meia noite, de medo que
tivemos flue supportar
duas horas de enervante
espera.

Por i im ouvimos o
ruido do tambor appro-
ximar-se. Ergui-me, tre-
mulo de emoção, em-
quanto meu compnnhei-
ro, ajoelhado junto de
mim, aprestava a cara-
bina.

Pedi-lhe que se ajoe-
lhasse sobre a ponta da
taboa para lhe dar mais
firmeza e liquei attento.

A noite proteína-
me, pois. exactamente
nesse instante, uma nu-
vem encobriu a lua, ve-
Iando consideravelmente
seu brilho. Isso só po-
dia concorrer para auxi-
liar meu plano.

Infelizmente os cro-
codilos, que eu esque-
cera também, já conhe-
ciam o ruido do tam-
tam indígena, sabiam o
que elle significava e
começaram a surgir de
todos os lados, enormes
e colleantes. <*. „

Fui o Sr. van An-
twerp quem salvou a
situação com uma Iam-
pada electrica de algi-
beira, projectando a luz
subitamente sobre elles.
Os monstros afastaram-
sa, agitando a água com
força e o desagradável
concerto de suas queixa-
das batendo cessou co-
mo por encanto.

Exultei. Aquillo vi-
nha duplamente em meu
auxilio. Por um lado, eu
não teria animo para ca-
minhar pela taboa a tão
pequena altura da água,
com aquelles animaes em
torno de mim; por outro,
o desapparecimento dos
crocodilos ia me forne-
cer novo argumento pa-

vaga e tremula luz no rio. immediatamente, antes
que elles voltassem a si do espanto, adiantei-me
pela taboa- e, deixando cahir o manto, sur_d mesmono centro da bocea da lagoa.

De onde estavam, não podendo ver a taboa, osindígenas deviam ter a impressão de que meus pés,com as unhas luminosas, pousavam miraculosamente
sobre a superfície da água.

Então, erguendo as mãos acima da cabeça, no gestoritual, que tantas vezes vira fazer, comecei a fallar.

ra convencer os selva-'iens
A meu pedido, o

«r. van Antwerp con-
tinuou a projectar o fo-
co luminoso de sua Iam-
pada sobre as águas, mas
yelando-o de instante a
instante com a mão e
movendo-o rapidamente, de medo a produzir sobre
a água uma reverberação tremula, palpitante. .
com todo o aspecto de um phenomeno, que oceor-
•'esse no rio, como se a própria água se estivesse tor-
nando luminosa.

Entretanto os pretinhos já se estavam agru-
pando na margem c tinham estacado ao ver aquella
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Mrs. van Antwerp não poude conter o impeto de seu coração angustiado e precipitou-se
ao encontro da indigena.'

Meu discurso foi também um prodígio de sorte por-
que, no ultimo momento, quando estávamos sentados
entre as hervas, á espera do momento da "festa", o
Sr. van Antwerp contára-me varias cousas interessan-
tes sobre Usolu e o feiticeiro-mór da tribu, detalhes
ínfimos, mas que me iam ser muito úteis. Por exemplo:
que o feiticeiro chamava-se Tombeii mas que o chefe
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se sabe por que circumstancia a vegetação, eu a;e somente elle, nao
intima, dava lhe o nome de Tomasso.

y~ O Tomasso!—comerei com voz cavernosa e
abafada mas bastante nítida, para ser ouvida portodos — O' Tomasso, servidor fiel e amigo !

O effeito de minha apparição e destas palavrasloi fulminante. Com gritos suffocados toda a tribuse atirou de brúçqs ao solo e cada qual occullou orosto de encontro á terra.
, _. 9 ^ * Van AntuerP aproveitou esse momento paradefçobrir completamente a luz da lanterna e bateuna água com uma vara, para assustar dous ou trezcrocodilos, que, mais ousados, tentavam approximar-se de novo.

Tomasso — continuei com voz ainda maiscavernosa — Ergue a cabeça e olha para teu se-nhor. iMada temas.
E prosegui nesse tom, agradecendo a fidelidadecom que elle cumpria meu votp, mas declarando quemeu espirito ;a tinha no mundo invisível muitas ser-Nao precisava de mais; portanto, de agora em

ud ei o agricultor a lan

'*~l

vas.

I' ^J*»HJK '•'":.¦-.•>¦'" "'¦' ^^fl|flu,c - -.-•*&"** -,.".' , .*' S Â*l«P=ft /*.&:. pj**$i ..¦'* «*¦£¦% "¦ .^MMBBBflkui -• Aítt'" - *¦'-"' i *-*ff -; ¦ ¦ '¦ * UlJe.*.. "' > ¦ . ¦ ' -

'91 Éfli' ¦'¦ 
'flWJ flK'^1^^' 'bI 

bbq^BÍ BB****7 flfl^. ^BfJ ffl^flflflflflk^Éú^
GflHflflf.. ""flfl Bflflfl Bfl %5- -flfl BflK^áâflfl BBaflE rtBak, - ?flflBVp' ¦ - Ttflfl flflfV Bfl BwWBJfljKwvV»*—*;^

'fWÍ&ÍmmmmmW*M ~ ''"¦sflfl Bb$vJl- ^i.^fl B^tfll ? fP|> ^^BBr ''flfl flflT?> V- -/' flfl flflav' i -¦¦".¦' ¦ '^ÍT'; alTWI

flfll ^fl^vK^ H,'-"v --*^Tj*íBH1 ^^^fcfc "í^Bfll flflfl^^^ ' fc«. flflflfll' -*v' J^Bfll BIBk '^^^^¦V-.*

íHH^iflfll BB ^^^C-^^>-<;' ^•'¦^^r ^'fll 9flflK BflbhM^ BflflTi *'^lKt, ' "' ""' 
VJ flflL TflflB

^^fl B^íok^'4" í'-.."' ^W ¦^^.-', ^w^PHiT«v^.*' 'V*Bflfl\ ¦ -'^'iÇfe' ''''B Bfl Br-^^flH BmMlP^V'-r- ^BV^B HPl -^ '^4flfl1flflL£ '¦'>/*"''' flfl Bfl?

'flfl ^"V fl K''^!^ ifgfl&gjr^^ jjfl Bt.';.''.'''^1^'." Bfl flf

f.'^7' B^H ¦ ^fl^^il ¦**^^^^^^~*"5*^^H ^^HflK&.;>I,i * '^^H 1^^^- r'í ~.^^^r£^^l^âfljflr-n-* 4£T£a&Jruí^^^^?^í^SSHH ^^V;r 4 • XW '¦'•Jr^^BflBP^T;'^H flM^:^^Br^: '/''^CflflTri-» ^^^Sv«*w^?**SBSPPIH flt&í* ^ , JíW
iflW^flfll BB^'^^ .^tfflfll Ihd&m^' ¦ '¦'"''"-'^'"''"^^^flP^^i -" ^^^^iBfi!*wi'^^i ^jlaí^SÇ^^2^fl^3flfl BBfcÍK. '* I-i'^" '

ir.'- ^^B fl _^fl bhhij?,.>vj ^^^1 Bk^B BmÍ'

jJKjflflflSsj^&v.'cíIraSÍ Hfljfljnfll Hjjig| HK.'*^H BwrSgú:i!pf* fljiyjfl^Hmv^- -"t '^-y^BB maflfl Pfl*"j'-^^l flyf

-^-jf*^ jTTjt'^ • 'i'fT'<^*yfSflSfllBflflrJT BUy?JWIflEflflllK^^fP^y^y *' ^r^ • âflflfl flflflflA

~ "J^^^^^^^^^^^B*^^^j^---''tís*i^BHB3HflW

NORMA SHEARER e JOHN MACK BROWN, da -,Motr(,.

rito para ser um rei pastor, como David '
e severa.rm,ne''' 

tornando m"^ voz mais autoritária

rosarnlntelfcdas^r^o n,,aS 
°rdenS 

^ riS°-
deuses caia soKi ^sobre !« ScSd^;a me obedeceram retirando-se. . Nofc, t™ T

morada, degolla um cabrito e sacrificado fogoMinhas ordens devem ser cumpridas sem demora'Oa crocodilos partiram . 0 fogo espera ' 
'

e aoreslo , ,°e' fnCer° 
erSue""se tremulo, cambaleantee apressou-se a partir, seguido por todos os de seu sequ.to. Quando o ulümo selvagem desappareceu entre

y- T-—, -- -/—-¦ ^' «51u.1u1.u1 ci lançar a tah,ao no c. correndo com elle por entre as arvores, lòm,',"tomar o l.ulc que deslisou sem ruido sobre as -m "
Nao perdemos um minuto e, por isso, uma Wvdepois, eu ;a me achava fardado e limpo de for!\pintura, na varanda da casa. ao lado do Sr v 

"'
Antwerp e sua íamilia. ' n

Ah! Como loi angustiosa a espera, que tivemos desupportar durante hora e meia ainda! '
Mas, depois, aconteceu o que previramosSurgiu na estrada, que a lua tornava dlara comoem pleno dia uma velha indígena, caminhando curvade vagarosa Chegando a cancella. empurrou-a e entrouno paíeo da fazenda '
Pudemos entào vêr que ella trazia nos braco^uma creança com cabellos louros. ^
Mrs van Antwerp nao poude conter o Ímpeto deseu coração angustiado. *
~7 G1,at,.ys,7" murmurou ella, precipitando-se aoencontro da indígena .
Esta. muito^embaraçada, explicou que, andando

por accaso cm
torno do aldeia-
mento, encontra-
ra a menina, dor-
mindo junto de
uma arvore.

De facto, a
pequenina Gla-
dvs estava mer-
gulhada em um
somno, do qualnem os beijos
nem os appellcs
de sua mai cor-
seguiram arran-
cal-a. Porem,
tendo cheirado ;i
bocea da crean-
ca, apressei-me a
t ranquillisar a
pobre mãi, di-
zendo-lhe ao ou-
\ido :

— Nada de pe-
rigo. Fizeram-a
beber vinho de
palma . . . Faça-a
cheirar um pouco
de ether, obri-
gue-a a beber
um pouco de ca-
le e deixe-a dor-
m i r. A m a n h à
nada mais sen-
tira.

E, a um sig-
nal meu, o Sr.
v a n Ant w e r p
deu a indígena
uma moeda de
prata, agrade-

<I- lhe prestara, como se de nada delconfía^^^ |

inhatrágica ^j«^~ 
COn'?1"!u ° sargento - m.nha ma.s

IhÕ?' O'T "íl. Afrlca- Mas quer saber o me-
lhe' re£e T^tJte a"™ 

-io"—^ quando
fnrínçn ^ q nzera; mas o commissar o ficou

ic at"; • SC eSUZ"mC 
aSPerame"'e a audácia de tomar

çoes caso o InriT7'?-e 
C°m as mí,ls se^ras sane-' 

-FiaulJl A 
CSv ^hviev conseqüência.

cm cart S, j! 
™'°' ' 

; 
Vou communicar o facto,

indígenas ^i::^bl;q\l;r;,ml,i:,,|CíÍ°''CS °' " °S
rem, por isso mini loiam ílludidos, se exerce-
postos o ;nhnq-' 

regre«I«' »« tocante aos im-
que se have, com 

COns'^rado'° «WPOnsavel e terá1 -«e l..ue, com o conselho superior da colônia. . .

G. E. Stuart-Reid.
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fl ademoise lie Si-
VI /?*<?//c Lupin,

jovem cantora,
rolegida de uma
¦nosa aclriz norte-
nericana c cuja'ria na Opera de
íiicago eslava an-

,, iniciada para bre-
i --, mudoi% subi la-

n/e de vocação,
nnnciando á fa-

, z e riqueza, que
/ v auguravam seus
projcssores, para
/¦'/ir o habito de
dominicana.

J/aud Tsoly, a ce-
lebre actriz, que Pa-
ris inteiro idolatra,
manifestou lambem
seu propósito de
abandonar o palco
c prazeres munda-
nos para .w dedicar
á vida Iranquilla
de um convento.
Acredita-se que a
causa de tão grave
resolução foi a per-
da de .(eu caosinho
fat'orilo, esmagado
por um automóvel.

0 ULTIMO E DELIRAN-
TE PROJECTO SOBRE
aviação — Lançado
por um engenheiro
norte-americano, para
aeropíanos transatlan-
ticos. Cada passagei
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Também se ajjir-
ma que Norma
Shearer, a estreita
da Metro Goldivj/n
Mayer, vai abando-
nar a scena muda
para viver dedicada
inteiramente a seu
lar e jrequentar sua
egreja parochial,
onde pretende jun-
lar sua voz á doó
demais fieis, nos
grandes actos reli-
giosos.

Esta aragem de
m istic ismo, que
ameaça despovoar
de estnllas o jirma-
mento artístico, tal-
vez não seja tão in-
tensa como parece á
primeira vista não
logre com seu sopro
apagar o brilho des-
lumbrante d'aquel-
Ias. . . Talvez mes-
mo essas noticias
se reduzam a sim-
pies 

"reclames",
sem outro objeciivo
alem do de altrahir
os olhares do mundo
inteiro para esse
jirma mento ártisti-
co... e co minerei ai.

n>. ao sentar-se, prende aos hombros um paraquedas. Em caso de perigo, o piloto move uma mola e osoalno do avião abre-se em baixo de eada cadeira, deixando os passageiros cahirem no espaço.

Ao pobre falta
muita cousa; ao
avarento tudo. —
{Provérbio latino). ! 91
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\°<v'0 as grandes cidade.s resolvem os problemas do trafego — Projecto proposto á municipalidade de Paris para a construc-'"'" de uma galeria subterrânea em espiral, para o estacionamento de automóveis de praça, debaixo da praça de Sto. Agostinho.
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/ O primeiro casamento de \
NAPOLEÂO iW

Por G- LENOTRE I)

%&&fülo

A 

vasta casa da rua d'Autin, numero 3, em Paris,
data da Regência. Era, no correr do século
XVIII, propriedade do marquez Jean-Jacques

de Gallet de Mondragon, conselheiro de Estado,"garçon" do rei, secretario das ordens de
Jladame (a irmã do rei). Confiscada
como bem de aristocrata, por occa-
sião da Revolução, foi entregue
aos serviços da Municipalida-
de do segundo districto de
Paris; foi nella que, a 9
de Março de 1796, se
realizou o casamento ei-
vil de Napoleão com
Josephina de Beau-
harnais.

O contracto fora
preparado na véspera,
á tarde, no escriptorio
do Sr. Raguideau, tabel-
hão da futura esposa, em
presença de uma só teste-
munha, o cidadão Lemarois,"amigo das partes''. O futuro
esposo declarou não possuir 

"im-
moveis nem outros bens mobiliários,
alem de seu guarda-roupa e suas equi-
pagens de guerra, tudo avaliado em. . ." Mas,
no momento de fixar a quantia, elle se deteve e
mandou riscar essa confissão de sua indígencia. No
emtanto, como tem fé em seu futuro, constitiíe, ao
accaso, á futura esposa, uma renda de mil e qui-nhentos francos annuaes. A
cidadã Beauharnais não é
mais rica e seus bens se re-
duzem a nada.

O original d'esse contra-
cto é conservado nos ar-
chivos do cartório Ragui-
deau. As assignaturas ape-
nas lhe dão algum interesse:
a de Napotione Buonaparte,
que escreveu como alguém
que tivesse pressa de acabar,
de forma illegivel—já 1 —
contornada, raivosa, subli-
nhada por uma linha larga,
forma contraste com a de
Josephina, "M. 

J. R. Tas-
cher", traçada com mão in-
dolente; e, mais abaixo, lê-se
o nome do tabellião, elegan-
temente calligraphado, com
uma escripta própria de ho-
itiem methodico. Parece-nos
ver ainda o honesto tabel-
Hão lançar um olhar protec-tor sobre o insignificante
official", sem immoveis nem
bens mobiliários de espécie
alguma", do qual acaba de
fazer o magro casamento.

Preenchida essa formali-
dade, os noivos se separa-
ram para só se encontrar,
novamente, no dia seguinte,
9 de Março, ás oito horas da
noite, no cartório da rua
d'Autin, onde o acto do ca-
samento devia ser assignado.

O salão que serviu de sce-
nario a essa cerimonia con-
servou sua pomposa decora-
cão do inicio do século
XVIII.

"Brota de todos os recan-
tos cheios de recordações, — disse Victor Hugo —uma fantasmagona que embriaga". Os espelhos
principalmente, os espelhos das casas velhas, sãoimpressionadores : viram passar tanta gente, surpre-
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henderam tantos segredos... Ah! Se fosse poss elfazer reviverem as imagens, que elles reflectiram
Nesse grande salão, os espelhos ficam um em fre tedo outro e imaginamos o singular quadro, que c esse reenviaram, na noite de 9 de Março de1796. Barras, fatuo e bem falia: econversa com Tallien ; ambos aó

assignar, na qualidade de te e-
munhas do casamento de eu

protegido. O bivwo Cai.e-
let, o homem de confiança
de Josephina, mantém se
modestamente afastado.
A noiva, com sua inde-

finivel doçura de la-
tino-americana, seu
sorriso meigo, sua

pelle de jambo, seus
cabellos castanhos, pre-sos á grega; vestida com

uma d'essas túnicas sem
entraves, que tornam tão

elegantes suas attitudes. so-
nha, com o rosto apoiado ás

mãos, aquecendo junto do fogão
seus pés minúsculos e esguios. Nada

se ouve, a essa hora tardia, na rua de-
serta, alem das vozes dos cocheiros, que pa-lestram ou o patear dos cavallos do carro de Bar-

ras. E o movimento regular do relógio espalha
pela sala adormecida uma somnolencia crescente.
Josephina, um pouco inquieta, consulta esse relógio.

Bonaparte está atrazado. —
Se elle não viesse?. . .

O general obriga sua noi-
va e seus amigos a esperal-o
durante duas longas horas
ainda e é fácil imaginar
quaes foram, á medida queo tempo passava, os olhares
ansiosos trocados entre José-
phina despeitada e Barras
nervoso. Quanto ao official
do Registo Civil, o cidadão^,
Leclerc, adormecera sem o
menor constrangimento, re-
festelado em sua poltrona,
por traz da escrevaninha.

Pouco depois de dez ho-
ras. Um ruido de vozes na
escada, o choque de um sa-
bre contra os degraus de
pedra, — a porta se abre
e o general apparece, segui-
do por seu ajudante de
campo, Lemarois. Est
apressado. Vai directamení
ao encontro do funecionario
adormecido, sacode-o por ui
hombro e em tom impa
ciente :

— Vamos, senhor! Case
nos depressa 1

. E', sem duvida, ao brusc<
despertar do magistrado qücdevemos attribuir — eir.
parte pelo menos — a ex
travagancia do "acto", 

quefoi redigido. Se o texto d'es-
sa peça legal está fielmente
reproduzido na reimpressão
das Memórias de Bourrienne,

Mana-Josephina-Rosa Tascher de La Pagerie —Retrato desenhado por Isabey, por oceasiãe,8 dê seucasamento com Napoleão Bonaparte

não se pode imaginar outro
mais fantazista. Napoleão

<-.,.

declarou um estado civil, queo envelheceu dezoito mezes
p0 r i . e ° indica como "nascido em-t-aris a 5 de Fevereiro de 1768! Josephina, aocontrario, arraniou um attestado de nascimento,que a remoçou de quatro annos. Mas tudo, nessecasamento, parece ter sido feito ás pressas e os con-

.n—M"
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juges, assim como também as testemunhas e os offi-
ciaes do registro publico, não pareciam tomar a
serio a cerimonia. Cada um, de resto, tinha boas
razoes para velar a indiscreção das peças officiaes •
[osephina se remoçava por... faceirice; Bonaparte
.nvelhecia-se por galanteria.

Podemos suppor, por isso, que nem um só dos
assistentes ouviu a leitura do "acto". 

Em poucosminutos tudo foi lido, os sim" pronunciados, osapeis assignados. Os novos esposos desceram a es-
; cada, seguidos.oor suas testemunhas; trocaram aper-]. os de mão, já

j na porta da rua,
| antes de se se-' n ararem.

_

A casa da rua
j Chantereine,que
! abrigou o casal,
j era propriedade
j de Julia Car-
1 reau, esposa do

grande actor
Talma. Josephi-
na alugára-a ha-
via seis mezes e
nella se installá-
ra summaria-
mente, por falta
de dinheiro. Era
um pequeno pa-
vilhão. Alguns
degraus condu-
ziam a um pa-
tamar semi-cir-
cular, que dava
accesso a uma
sala de jantar
oval ; á direita
í icava um boií-
do ir, a esquer-
da, um gabinete
de trabalho exi-
guo; ao fundo,
um salão, que,
por meio de
duas janellas, se
abria para o jar-
dim.

Uma estreita
escada de cara-
col conduzia ao
andar superior,
composto de um
salão e de dous
quartos; um
d .'elle s>, oval,
próximo da sala
de jantar, era,
do soalho ao
lecto, coberto de
espelhos enqua-
irados de co-
umnas traba-

!liadas. Era o
quarto de dor-
n?ir; a alcova
unha decorações
de pássaros em
pleno vôo.

Penetrando
nesse quarto de
espelhos, onde a
elegância d-

•««-»i

seis mezes que Hortencia e Eugênio de Beauharnaistinham sido enviados para collegios em Saint-Lrermain, internos; elle, no de meninos, dirigido
pelo .rlandez Patrício Mac Dermott; a meninadaescola, que Mme Campan installára em sua antigaresidência de Rohan. ò

Eis a historia completa da "lua de mel" de
poleao; a 11 de Março, dous dias depois, uma carruagem chegava ao pateo da casa da rua Chante-reine ; estava entulhada de malas, livros, mappls earmas. O ajudante de campo, Junot, nella já se

na
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A declaração de Napoleão a Josephina — (Quadro de Eugcne Guillon)

cerf°s. 4e^ames dissimulava mal a indigencia domobiliário, o pobre officíal, que nao estava habi-uado 
ji taes explendores, soffreu, entretanto, fortec ecepçao; encontrou Fortunato, o caozinho mima-c oida latino-americana, confortavelmente installadosobre o leito.

^>a manha seguinte a seu casamento, Josephinaapresentou seu novo marido a seus filhos. Havia já

encontrava. Bonaparte libertou-se dos braços d'a-
quella mulher, que tanto desejara; subiu ao estribo,
fez um lento signal de adeus; a porta bateu e o
vehiculo tomou a direcção da fronteira da Itália.
Assim começou a 'Viagem fabulosa", que devia
terminar em Santa-Helena, vinte annos mais tarde.

G. Lenotre.
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W LE5MÜSQÜÍTJZEM05!0 Presidente
j dos Estados
| Unidos da
| America do

Norte
Do ponto de

j vlsta material
[ não ha outra si-
| tuação mais in-
i vejavel do que

a de presidente
dos Estados
Unidos. Ouf-
nhentosmil dol-
lars annuaes 1
Tal é a quan-
tia posta a sua
disposição pelo
Congresso; p^-
r*m as multi-

j pias vantagens
í da situação preI 'A • i ' _

nao basia, ^clamor:" Querra^ao mosquito!"
£'prcciáo cair com «Kxzrriia-conlTrxL o bicho damninlzo

sidencial so ap-
parecem apoz
uma analyse
profunda/ O
presidente rece-
bs ainda urra
gratificação de
setenta e cinco
mil dollars, pa-
rasuamanuten-
ção, aos quaes
se juntam
25.000 para as
despezas de via-
gem e de re-
presentação.

—Oi . gw S DVueL&nrô oxn~ _

.Nada de. a^uas parac/as pormaiòdef* hora*).

Os vayoy de floressempre con|á|üd rcova/.
sareear todos os escoujmbaJ

Os peixinhos e as ladartwa^ sàb«ossos auxiliOLT€s;comer77 os íaisPicboT „ € sjcl prole.

Os depósitos d Wkjubem calafetado^ 0 teroteneéumtiro!
i mosquilóyôa para o outro mundo

Tfada-de descuidoj.ôempre
alerta e de olho vivo.'

Com a devida yenia da Reuisfà da Semana, reproduzimos a pagina an,n, de R,„lne.ras, que no.s parece cxceüente propagam!» c„T0 mosquito
Ped

A TERRÍVEL INUNDAÇÃO DO EST. DA ALABANA (E. UNIDOS)
1^
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linhas
quarto

veis oe grande luxo,
lephonicas privadas, um quarto particular na estçao de Washington, um explendidò escriptorio no Capitolio.umaorchcstra particular, estufas que lhe entreiram. ffrafmfair^nfn f  e» ', . .

Alem do mi) ;
a Casa Bran,
posta á sua d l
posição e o m, i{
confortável è
luxuoso d slares, onde o
casal mais exi-
gente encontra
o "conforto 

m -
derno"cm cada
um de seus re-
finamentos. A''Casa 

Branca"
é mobiliàda de
novo todos os
quatro annos.
Qual a dona de
casa c assaz
faustosa para
se permit tires-
se luxo? Sem
se inc animo dar,
a esposa do
presidente (The
First lad\/ o]
nation — como
dizem os van-
heas ) encontra
eg uai mente o
mais bello sor-
timento de ròu-
pa de cama e
mesa, a mais
sumptuosa pra
taria, a mais li
na porcelana...

Completam
essas m ara vi-
lhas: um yacht,
vários automo-

telegraphicas e te-
particular na esta

eder-

H&Mifc^ÉMMt. M&&^M>
H H|L f^à^^mm%mmmmmmt'' ' ' ¦

mm MmWvLf^i^^^tm wA&

I

I wmW-'" ICe' .1
fl^v-''? II

gam, gratuitamente,
raveis. . . Quanto
a servidores... Se-
cretarios sem nu-
mero, uma nuvem
de detectives pri-
yados, médicos,
barbeiros, aviado-
res. . .

Que differènca,
quando, apoz oito
annos d'essa vida
é necessário mudar
de existência ! En-
tretanto, não se
pode dizer que, em
muitos casos, o
presidente não sol-
te um suspiro de
alli vi ò ao deixar a
Casa Branca.

cres cc scrlio e plantas admi

Dous aspectos da cidade
de EIba, invadida pelaságuas do Mississipi.

Quer eis desfru-
ciar e conservar a
felicidade em um
estado em que sóe
escassear ? Tratai-
vos mutuamente com
as considerações e„u ll" t-uuoiaeracocs <

Vobrai-as. se for possível, pois é mais difficilreler o amor do que fazel-o nascer.

Blanchard
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O MAIS VELHO SINO, QUE SE CONHECE- figura no museu de Berlim e foi
^contrado em ruinas do palácio de^m.ve (Babylon.a). Data de 800 annos

antes de Christo.
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O VELHO BUCANEIRO

- 0 velho lobo do mar no"/J/mirante Benbow".

é~\ squirc Ire-
1 lavvney, o Dr.

^-^ Livesey e seus
líT.lgOS

que
j.

çao
porque

Romance de R. L. Steven

PRIMEIRA PARTE

pediram - me
escrevesse a his-

)iia da Ilha do The-
uiro, sem nadaomit-

1 ir, a nao ser a posi-
da ilha — e isto

ainda ie;ta
boa parte do thescu-
ro a retirar da mesma — As-
sim, tomo a penna, no anno
da graça de 17... e transporto-n.e a epo-
cha em que meu pai era proprietário do
albergue "Almirante Benbow", onde o
velho marinheiro bronzeado e coberto de cicatrizes
veiu, peia primeira vez, se alojar sob nosso tecto

Recordo-me d'elle cemo se fosse hontem che-
gando sem pressa a porta do albergue, trazendo'atraz
de si sua mala de bordo sobre uma prancha com redas-
era um homem grande, forte, pesadão, de tez aueima-da, com a cauda de sua cabelleira cahida sobre umhombro de seu casacão azul manchado; mãos rugesas
c costuradas, com unhas negras quebradas e uma cica-triz de um branco sujo e livido, atravessando uma desuas laces.

Parece-me vel-o, ainda, percorrendo com o olhar
o contorno da bahia, sempre assobiando ou enteando
uma velha canção de marinheiro, que começava assim

"Quinze homens sobre o cofre do morto
Yo, Ho, Hoo. . . e uma garrafa de rhum !

com essa velha vez alta e tremula, que pareciater sido.creaçia e quebrada junto ás barras do cabres-
(ante.

Depois, bateu á porta com um bastão, que sem-
pre trazia comsigo e parecia um remo.

Quando meu pai appareceu, elle pediu em tombrusco um copo de rhum.
Servido, bebeu-o lentamente, saboreando-o, re-

tendo o gosto e continuando a olhar em torno de si os>í:recites c a insígnia do albergue.
Esta bahia é de fácil accesso — disse finalmen-

te - e esta hospedaria está optimamente situada. Mui-
-o movimento, camarada ?

• .. Meu Pai respondeu que não; muito pouca gente,^nlehzmente !
Muito bem... Então é o que me serve...

camarada ! —

PIRATA
AMADOR

$

Vamos,
disse mem,elle ao ho
Que ímpellía a pran-cha com rodas. —
J raga para cá meu co-
ire. Vou ficar aqui uns
dias — continuou elle¦¦- Sou um homem sim-
Pies. . . Uma bôa por-
Ção de rhum, toucinho
c ovvos. . . eis tudo
quanto quero. . . e tam-
l)-m aquella rocha, lá
no alto, para ver pas-

os navios. Ah !
orno é nno me cha-

sarem

mQ ?-. Pode me cha-
mar Capitão. Oh ! Bem
ve;o o que o preoceu-
P;i • • Aqui está !

, E atirou sobre ollmiar da porta quatromoedas de ouro* querolaram, tilintando ale-
gremente.
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Não terá mais M ISS

do que ^avisar-me, quardo eu tiver
comido"' isso — centinucu cem vez

brutal, de quem estava habi-
tuado a commandar.

•
De facto, mau

grado seu aspecto mi-
seravel e a grosseria
de seu vocabulário,
não parecia um sim-
pies marinheiro; ao
contrario, tinha teda
a apparencia de im-
mediato ou capitão,
habituado a ser obe-
decido e a esmurrar.

O homem, queconduzia a mala nos infor-
mou que a '-posta'" o trou-

xsra na manhã anterior ao "Royal Ge-
orge", onde elle se informara sobre cs

albergues situados ao longo da costa e, cemo o de meu
pai lhe fora indicado como o mais isolado, elle o es-

acolhera, entre outros, para nelle se installar.
E foi tudo quanto pudemos saber sebre nosso

hospede.
Era um homem silencioso ou melhor, mysteriosc.
Flanava o dia todo pela borda da bahia ou sobre

03 arrecifes, com um óculo de cobre debaixo do braçc.
A' noite, ficava sentado em um canto da sala,

junto do fogo e bebia água. . . com bastante rhum.
Geralmente não fallava, a não ser quando lhe di-

rigiam a palavra; acontecia perem, erguer repentina-
mente olhos furiosos, fungando ruidosamente, como
uma sereia de alarma e, em pouco aprendemes — ac-
sim como os clientes do albergue — que rrelher era
deixal-o em paz.

Todos os dias, voltando de seu passeio, pergur-tava se não passara pela estrada algum rrarinheirc.
Pensávamos — primeiramente — que fazia eesa per-
gunta, porque desejava encontrar a sociedade de seus
eguaes, mas comprehendemos, em breve, que desejava,
ao contrario, evital-os. Quando um marinheiro chega-
va ao"Almirante Benbow' (o que acontecia de tempes
a tempos, quando se dirigiam a Bristol, pela costa) elle
o observava a tra vez das cortinas da porta envidraça-
da antes de entrar na sala; e pedia-se estar certo de que
seria mudo como um rato, emquanto o outro estives-
se presente.

Para mim, nada havia de anormal nessa sua at-
titude, poraue eu partilhava seus temores a respei-
to dos marinheiros.

Certo dia, prometteu-me uma moeda de prata de
quatro pences, no dia um de cada mez, se eu me cem-

prometesse a ficar de olhos bem at-
tentos para avisal-o do appareci-
mento de um marinheiro de uma
perna só, logo que o avistasse pe-
los arredores...

Muitas vezes, quando che-
gava o primeiro dia de cada
mez, eu me dirigia a elle para

lembrar sua promessa. 0 ca-
pitão contentava-se com me

. olhar, fungando fortemer-
te; mas antes de uma se-

mana, depois de reflectir,
entregava-me a moeda
de quatro pences, repe-
tindo-me a ordem de
vigiar a approximação
de um marinheiro cem
uma perna de páu.

Quanto essa perse-
nagem mysteriosa pc- j
voava meus sonhos, não í
preciso de dizer. í

Durante as noites !
de tempestade, quando |o vento sacudia cs qua- fLouise Brooks da "Paramount'
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tro cantos da casa, quando as ondas mugiam entreos arrecifes, eu o via sob mil formas e com diversasexpressões diabólicas. Ora a perna era cortada áaltura do;oelho, ora junto do quadril... ora era umaespécie de creatura monstruosa, que sempre tiverauma so perna, no meio do corpo.
Vel-o saltar e correr, perseguindo-me atravez denumerosos fossos era o peior de meus pezadellos& nwnna moeda mensal de quatro pences era bem mes-

qumho pagamento, em comparação com essas abomi-naveis allucinações.
Porem, embora aterrorisado pela idéia do mari-nheiro de perna de páu, era eu quem menos receio ti-nha do capitão...

Havia noites em que elle bebia mais rhum do quesua cabeça podia supportar. Então começava a can-tar suas velhas e selvagens canções do mar, sem ligarimportância a quem quer que fosse. Em outras occa-sioes mandava encher copos para todo o mundo e for-cava todas as pessoas presentes a beberem e ouviremsuas historias ou a repetir em coro seus estribilhos
Quantas vezes senti a casa estremecer aos "Yo hohooo. e uma garrafa de rhum !" que todos os presen-tes cantavam, como se d'isso dependessem suas vidas.! com um terror mortal a cada berro mais forte do capi-tao que, nesses momentos, era o homem mais exigented este mundo. 6

De repente, elle dava murros sobre a mesa, parareclamar silencio completo ou encolerisava-se ao serraterrampido em suas narrações por alguma perguntaingênua e também quando não lhe faziam alguma
LThlAT' 

ent3°' qUe nS° Se ^e-savam por
Não psrmittia, e-ualmente, que pessoa algumadoasse o a bsrgue, antes que a bebeJeira impuze^ea elle propr.o a necessidade de dormir e que tivessechegado, titubeante, até seu leito. q

as ouviam^'8'0"38 
ench'am de horror toà™ quantos

n*«Eram Hr!veis historias de enforcamentos, alça-pões, que cah.am. tempestades no mar ou sobre as.lhas das Tartarugas, combates insensatos e redõesselvagens do continente americano. g
b^uado suas próprias narrações, devia ter vividoentre os homens mais cruéis e bárbaros, que Deus Derm.tte v.ver sobre o mar e a linguagem, que empregfvTpara coatar e-.sas historias, chocava 1nosso7s7£píes *

freguezes, quasi tanto quanto os crimes, que elle rela!

mmmÈm**e enviada ^.~*s
era prop,>iaaCh0 

qUe' ^ C°ntrarÍ°' SUa Presen?a ™
. Os visiahos ficavam, momentaneamente horrnnsados; porem, depois, r°"

quando voltavam a pen-sar nessas cousas horri-
veis, isso não os des-
gostava; havia mesmo
um grupo de rapazes,
que affectava admira-
ção pelo capitão, cha-
mavam-o de verdadeiro
lobo do mar e verda-
deiro marinheiro, alem
de outros elogios d'essa
espécie, affirmando queelle era um d'esses ho-mens, que tornaram aInglaterra temida nos
mares.

Fosse como fosse,
quasi nos arruinou, por-
que continuou em nossa
casa por mais algumas
semanas, depois por va-
rios mezes, embora to-
do o dinheiro, que en-
tregára a meu pai, ao

-"¦""• «*iiü

I HA í» \ v w^^fl ^•^^¦bbbb^^^bbI Bflr ySy>^r^^y^S^y fl | »¦ * ^*^^ flfll ^^b^. I

O CUMULO DO EGOÍSMO
- Bruto ! Selvagem. . . Quebrou „ arcQ ^ ^ ^

chegar, já tivesse sido "comido" havia muito- e mpai nunca pudera reunir coragem bastante nan Iexigir mais algum. l
Se alludia a esse ponto, o capitão fungava c<tanta força que era de se jurar que rugia e meuse apressava a deixar o quarto. ]Vi-o torcer as mãos de desespero depois dW smallogradas tentativas e estou certo de que o tormeto e o terror em que vivia apressaram muito seu firlíprematuro. 1
Durante todo o tempo em que ficou em nos »casa, o capitão não modificou seu aspecto exterior- ¦»nao ser com um par de meias, que comprou a um verdedor ambulante. veD
Uma das abas de seu chapéu cahira e elle a deixará pender, embora isso muito o incommòdàsse

quando íazia vento.
Recordo-me do aspecto de sua roupa, na qual ellemesmo razia reparos em seu quarto e acabou por serum vasto remendo. F
Nunca escrevia ou recebia cartas.

. Não fallava com pessoa alguma, salvo os visinhose isso so quando tomava muito rhum.
Quanto a sua grande mala de bordo, seu "cofre"

aberto ' 
ningUem cl'entre n6s #W« o vira

So encontrou quem o enfrentasse uma vez e issotoi ;a no tim, quando meu pobre pai já soffria terrível-mente da enfermidade que o levou
mo T)»?F; 

Liy?sey.chGSpu, á tarde, para vêr o enfer-mo. Receitou; depois, minha mãi serviu-lhe um ligeiro
rZt 

£ C 
lf0! Para a Sala fumar seu cachimbo, fspe-

™,?»m qUC !he.tr?Uxessem seu cavallo, porque não pos-su.amos estrebar.a no albergue "Almirante Benbow"
nn*.A "f Sala atraz d'elle e recordo-me de ternotado o contraste entre o doutor , claro e elegante
IZ eUbrirhbaelle,ra bPanCa C°m° a "^ seus °'h°s »e
1Í r ÍS e SUa,S manelr« agradáveis, ao lado

Posseiro t^F"!** e Pri"ciPaIn>ente o capitão,
com A A7 nnd° C f?'°i COmo um macaco' sentado,com os cotovellos apoiados á mesa.

eterníePent'namente ° Capita° con>eçou a cantar se„
"Quinze 

homens sobre o cofre do mortoio, no, hooo e uma garrafa de rhum !U rhum e o diabo levaram os outros!...*o, ho, hooo e uma garrafa de rhum !

fosse^Trandr^' "UppUrZ- Te ° "Cofre do """"to"
hiu££ A' • • a' <?ue f,zéra transportar para seu
Seilos 

Pcomeo°l1an£iar e}SSO mis^avá-se, em meus
MaL • • ' ^°mem de uma só Pema.

de prestar ^^ êT te~mp°' todos nós deixáramosPFNA ~g de attenÇ5° a sua cantiga.
Livesev snob°reera,nOVa P^ ninSue">- salvo para o Dr.Se3' S°bre <Juem n"tei que não produziu effeito

agradável, porque er-
gueu, a um momento
dado, os olhos com co-
lera, antes de continuar
a fallar ao velho Tay-
lor, o jardineiro, ao
qual estava explicando

o um novo tratamento do
rheumatismo.

Nesse momento, o ca-
pitão, animado por seu
próprio canto, deixou
cahir sua mão forte-
mente sobre a mesa, o
que significava para nós
todos que elle desejava
silencio absoluto.

Todas as vozes em-
mudeceram immediata-
mente, todas, salvo a
do Dr. Livesey, quecontinuou a fallar com
elegância, puxando porseu cachimbo entre duas
e trez palavras

í
1
í
í
í
I

í

í

_,,_I,,_,,I _ _T 
arc°de meu m°- e trez p3-v~: !
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O capitão fitou-o por um momento, bateu nova-
mente sobre a mesa, fítou-o de novo e acabou por gri-ar, com uma praga terrível:

Silencio, ahi, no fim da mesa !
Fallou commigo, senhor ? — interrogou o dou-

íor.
E quando o grosseiro personagem, com uma nova

praga, lhe respondeu afirmativamente:
Só tenho a lhe dizer uma cousa, senhor — res-

pondeu o /nedico— é que, se continuar a beber rhum,
mundo ficará em breve livre de um patife !

A cólera do velho capitão foi terrível.
Ergueu-se de um salto, puxou por uma faca de

marinheiro, que abriu e, mostrando-a aberta na palmaria mão, ameaçou de pregar o medico á parede.
Este não pestanejou.
Continuou, a fallar ao ebrio, por cima do hombro,

com o mesmo tom de voz, bastante alto, para que todos
pudessem ouvir, porem perfeitamente calmo e firme.Se não torna a guardar no mesmo instante essa
faca, palavra de honra, que o mando enforcar por oc-
casião da próxima sessão do Tribunal.

Ambos se desafiaram com os olhos, porem, poucodepois, o capitão baixou os olhos, guardou sua faca e
voltou a se sentar, resmungando como um cão enxo-
tado.

E agora — continuou o medico — agora quesei que ha em meu distrícto um homem como o senhor,
pode contar que o terei incessantemente sob minhas
vistas. Não sou apenas medico, sou também magistra-
do e, se ouvir de alguém a menor queixa contra o
senhor, mesmo que seja por alguma grosseria egual
á de ha pouco, tomarei providencias para mandar
prendel-o e expulsal-o d'aqui. . . Tenha cuidado!

Pouco depois, o cavallo do Dr. Livesey estava á
porta; o medico partiu; porem o capitão manteve-se
tranquillo naquella noite e em muitas outras ainda

&&2&ç
Ml^—ll«

pitão, quando a porta da sala se abriu. Um homem,
que eu via pela primeira vez, entrou.
\u Ji 

Fa "mindividuo pallido e esquálido. Faltavam-lhe dous dedos na mão esquerda e, embora trouxesseespada, não me pareceu tratar-se de um soldado.
Eu espreitava sempre attentamente a chegadado marinheiro de uma só perna ou mesmo que tivesseduas. . e recordo-me de que este me intrigou.

De facto, embora não estivesse vestido como ummarinheiro, qualquer cousa havia nelle, que recorSa-va um homem do mar.
Perguntei o que desejava que lhe fosse servido.Respondeu que desejava rhum; porem quando eu sahiada sala para ir buscar o garrafão, elle se sentou juntode uma mesa e fez-me um signal para que me appro-ximasse.
Eu me detive onde estava, com o guardanapona mão, que tremia.
~ Vem cá, rapazinho — disse elle — Aqui perto !
Dei um passo em sua direcção.Essa mesa é para meu amigo Bill .? — pergun-tou com um sorriso horrendo.

Disse-lhe que não conhecia seu amigo Bill e queaquella mesa estava reservada para alguém, queresidia na casa e era conhecido apenas pelo titulo de"capitão".
Bem — disse elle — meu amigo Bill também

pode ser chamado "capitão". . . Este, de quem fallo,
tem uma cicatriz em uma das faces... Direi mesmo
que essa cicatriz fica do lado direito. Ah 1 E' isso mes-

II 
— Cão negro apparece e desapparece

Foi pouco tempo depois, que occorreu o primeiro
j 

dos factos mysteriosos, que nos livraram do capitão,
I mas não, como se verá, de seus negócios.

Fazia um inverno rigoroso, com fortes e longas
j tempestades de neve e era evidente, desde seu inicio,
| que meu pai tinha poucas probabilidades de chegar á
j primavera.

De facto, peiorava dia a dia e minha mãi e eu fi-
: ca mos com todos os serviços do albergue sobre nossos
J hombros, o que não nos dava tempo para pensar
j em nosso desagradável cliente.

Era uma manhã de Janeiro, bastante cedo ainda,
I com uma briza picante e glacial, o sol ainda baixo, ro-
| condo de leve pelos cumes e brilhando ao longe, na
j unha do horizonte.

O capitão erguera-
| se mais cedo do que de
í ostume e dirigiu-se pa-
1 l a praia, sua longa
j ca pendente do cinto
í -atendo nas largas abas
! íe seu casaco azul, seu
j culo de cobre sob o
| raço, seu chapéu atira-'o 

para a nuca. Recor-
| ;>-me de que sua res-

raç30 deixava um ras-
o de vapor atraz d'elle

I o ultimo som, que ouvi
elle, quando desappa-

eceu atraz do enorme
ochedo, foi um urro de
idignação, Como se elle

onda estivesse discutin-lio com o Dr. Livesey.
Minha mãi estava

"o quarto, junto de meu
<;ai e eu preparava a
mesa para o almoço, es-
Perando a volta do ca-

; r^mr ¦^Mflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl^flflflflflflflflflflflflV '^¦¦t^^^^^VSHM^^^fl!
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Parece um monumento, ou pedestal de uma estatua. . . E
uma Victrola colossal, a maior do mundo, exhibida na ultima

feira de Leipzig.

mo
hospedado aqui ?

Disse-lhe que tinha sahido.
E para onde foi, meu rapaz?

E quando lhe apontei o rochedo e disse que o ca-
pitão provavelmente voltaria dentro em pouco tempo,
respondendo ainda a outras perguntas, que me fez:Oh ! — disse elle — Meu amigo Bill vai gostartanto de me encontrar, quanto de um bom copo de
rhum !

A expressão de sua physionomia, ao dizer essas
palavras, nao era lá muito agradável e eu tinha minhas
razões para pensar que o desconhecido se enganava,
mesmo que fallasse seriamente. Mas julguei que isso
não me interessava e, de resto, era-me difficil saber

«p partido que devia tomar.
O desconhecido ficou no interior do albergue, jun-to da porta de entrada, com os olhos fixos nessa porta,como um gato, que espreita o rato.
A um momento dado, fui até o patamar, poremelle chamou-me immediatamente e, como eu nao obe-

decesse logo, operou-se .uma transformação em sua
physionomia e elle gritou-me que entrasse, acompa-
nhando o grito com uma praga e um formidável

murro sobre a mesa.
Logo que entrei, tre-

mulo ainda, elle reto-
mou suas maneiras pre-
cedentes.

Lisongeando-me ou as-
sustando-me, bateu-me
no hombro, dizendo que
eu era um bom rapaz e
que sympathisava mui-
to commigo.

— Também tenho um
filho — disse elle — que
parece teu irmão. . . E'
o orgulho de meu cora-
ção. Mas o essencial pa-
ra os meninos é a disci-
plina, rapazinho, a dis-
ciplinal Se tivesses na-
vegado com Bill, não
deixarias que te orde-
nassem uma cousa duas
vezes. . . Oh 1 Não. . .
Não era o costume de
Bill e d^quelles que
navegavam com elle!

1

i
í
I

Pois como dizia. . . Então, meu amigo está I
O íirtm I
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Oh! Não ha^duvida. . . Lá vem meu camarada Bill..Ouça ! Você e eu vamos nos esconder, para fazeruma surpreza a Bill, esse caro amigo !
E assim fallando, o desconhecido agarrou-me

fortemente por um braço e f ji se collocar em um canto,de modo que ficamos, ambos, escondidos atraz da
porta aberta.

Eu estava inquieto e alarmado, como é fácilimaginar e meus temores augmentaram observando° *tAran£e,ro' <Jue Parecia egualmente receicso.
Abriu sua enorme faca, desabotoou o estojo de- couro em que estava guardada e tcdo tempo que

] durou nossa espectativa, não deixou de engulir em
| secco, como se tivesse uma cousa atravessada na= garganta.

Finalmente, o capitão entrou, bateu a porta atraz
| cie si, sem olhar para a direita ou para a esquerda e= atravessou a sala, caminhando directameníe para a
| mesa, onde seu almoço o esperava.

— Bill! — exclamou o desconhecido, com voz
que me pareceu esforçar-se para torrar forte e tran-
quilla.

O capitão rodou sobre os calcanhares e enfrentou-nos.
Toda a cor desappareceu de suas faces. Até se§nariz ticou tao pallido, que parecia azul.
Tinha o olhar de um homem, que vê um fantasmaou o demônio ou ainda alguma cousa peior, se é pos-sivel e, sob minha palavra, senti piedade ao vel-otomar naquelle instante aspecto tão edoso e mice-ravel.

Vamos, Bill, ainda se lembra de mim, estoucertcx . . um velho companheiro de bordo!O capitão respirou fortemente.
Cão Negro! — disse elle.Em carne e osso! — replicou o desconhecidorecuperando a calma.-Cão Negro, em pessoa, vem fAz.r uma visita a seu velho camarada Bill. no alberguedo^ Almirante Benbovv". Ah Bill, Bill, qlla„tas aven-

rarras^8^8 rTW^ qUC perdi essas d"a*Carras — disse elle exhibmdo sua mão mutilada
Am.A f 

ern!„D1e.sc,°br.ste-me! - disse o capitão. . -Aqui estou! Falia! Que queres de mim ?-_Ora viva! Reconheço-te, afinal, Bill —conti-

v 
6gr° 

A ComP""ehendes immediatamenteas cousas. Vou pedir um copo de rhum a esse menino• com quem sympathiso muito e vamos nos sentar á«mesa, se queres que conversemos francamente, comodous velhos camaradas de bordo

sentado^ f 
^^ ° rhüm' >A Cs dous esti>vam

Csl • ^ Uim d° °utro' na mesa do capitãoCao Negro junto da porta bastante oblíqua de mt
e o outZ 

^ °-lh° S°^e SÊU ant,'g° companheira
fivre. 

' PenSC1 CU' S°bre a P°rta' Para terá retirada

entr^Sa^ 
"" "''''"^ e de'XaSSe a Porta da

- d^s?el°leqUer° 
dar ^ Ca'a "a fechadui"a> i-apazinho.

Deixei-os sós e
fui lavar os copos, no
bar.

Por muito tem-
po,embora tudo fizes-
se para ouvir, nada
distingui, alem de
uma palestra em voz
baixa; porem, poucoa pouco, as vozes se
elevaram e pude per-ceber uma ou duas
palavras, principal-
mente pragas, lança-
das pelo capitão.

— Não! Com mil
demônios! Já disse!— gritou elle.

Depois ouvi:
Se for precisoser enforcado, tanto

peior. . .

Repentinamente houve uma explosão terrivo
pragas e outros ruídos.

A cadeira e a mesa foram derrubadas
Um ligeiro entrechccar de aço, um grito de dÔpouco depois, v« Cão Negro em plena fuga, persesufuriosamente pelo capitão, ambos cem as facas abe,nas maese o primeiro perdendo sangue do honesquerdo "'

"'I
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Chegados á porta, o capitão descarregou sol oo tugi favo um ultimo e terrível golpe, que o teria', !gado de alto a baixo se não tivesse sido aparado , Agrande (aboleta do "Almirante 
EenbcV' Prdc Aver ainda ho;e o encime corte na madeira

Foi o ultimo quadro da batalha
Logo que se apanhou lá lera, Cão Negro, máugrado seu ferimento, demonstrou ter pernas ágeis dc,que desappareceu em meio minu(c, alem da coílina"U capitão ficeu diante da (aboleta, cambaleandocomo um homem embriagado. Pas^cu varias vezesámao sobre os olhes e acabeu por voltar á sala-— Jim! — gritou elle — Rhum!

rede 
'^^ ía,,andc' titubeava e apoiava-se á pa-
Está ferido ? — perguntei.Traga rhum ! — repetiu elle — E' preciso oroeu parta daqui. Rhum!.'. Rhum!.. 

p,eC,SOC',c

f„.l a" 
a ,SCar ° qi:e pec,ia' P°,eni estava tào per-"tír; «>ue «f Pa«ára, que quebrei um copo

a cabe A 
" t?,ncze! ° 

.Emquanto eu assim perdiaa cabeça ouvi o ruído de uma queda na sala; corri
o soam" 

C V' ° CaP'tã0 estendído a lio comprido sobre
No mesmo instante minha mãi. alarmada peles

v 1 r'" 
' • ll"a" deSC'a ^"endo, a escada para1v íi em meu auxilio.

Juntos, conseguimos erguer-lhe a cabeça
olhr, oCílP 

l° 
;:esC,rava ruidosamente; porem seus

um:|ScôCi:S<,ai;;faTea'echad0S e SUa l^iononü. toma,,

mãi 
~ 

neUfP/Y^! 
J)le" Deus! - exclamava minha

doente! fatal,da^ para a casa! E teu pobre pai

oar-.^A1."111""108 
a n,Cn<"'ídeia do 1ue serl;l bom fáze r

oneelí, T 
° Ca,Plíã° e esíí^'^os persuadidos do

aescoenhecrdobe,'a aJgUm ^ mòrtal "a rixa com <

dentJs,'esAev'',U,m 
* 
^ tuzel"° hehe'' Por«™ ^u=

ferro 
eSta,am ce'r-'<!<s e seus maxillares dures como

e o Br' Ç*fa 
"ÓS "T all'vío f'"ando » PO^a se abriu

pa! y 
entr°U Para laze'" uma visita a meu

0ndeAs?^e|l!Oel,fe,•:d^eXClamei 
~ Ql'C deVCm°S 'azer?

tão bãoMoQZÈ°t\- disEesrc Tetllco" Pum at-imií, eu... &siQ nomem sotireu
' deP,ess;' P«ra junto de seu marido e. se lôr pós- jsivel, nada lhe diga

a esse respeito. Quan- Jto a rnim, vou fazer jo possível para salvar ja vida trez vezes ir.- I
digna d'esse patife, jse Jim quizer trazer- ¦
me uma bacia pc- j
quena. j

Quando voltei cem =
a bacia pedida, o me- I
dicojá havia erguido í
a manga do casaco
do capitão e desce-
berto seu grande bra-
ço musculoso, com-
pletamentc coberto
de tatuagens. Entre
outras, lia-se: "Aqui,
está a bôa sorte!"."Um 

vento favora-
v*lt", "Billy Bonés e
seu bom prazer", niti-

i

i

^ ^ooo^, imponente. ( JJhoto tlr.rí^ .1 ' . " ' *~>iuy uunct) c •
t,rad° de "'" ^"^"" >• «« bom prazer-, niti- 1
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damente gravadas sobre ò ante-braco e mais acima P 11
junto do hombro, havia o croquis de um cadafnUr. iir. V em elle(,me interrompeu, amaldiçoando o ire-
qual estava suspenso um homem, por meio dè umn X°n 

voz Jraca- mas c°™ convicção.
corda passada em torno de seu pescoço tudo rW co «11 

Us™ed,cos 
í_ao passam de embusteiros — dis-

nhado, a meu ver, com rara habilidade 
' ^#?se ™eS!,,co- • • <3«e sabe elle com respeito

— Propheticof - exclamo., n n&í. f°S 
marinhfIrcs ? Eu estive em regiões quentes comor-iopneuco exclamou o medico, tocando fornos,, onde cs camaradas cahiam tcdos vírfcimàtfmdesenho com a ponta dos dedos — F 'tffm.. ™__ r»e * f.-K™_ ~« ..w . .Lrt111 d,n icuos victimaccs

Billv Bonés se é esse teu nome v^mn* * g * 
Ti*1"6 PeIa.febre' nessas regices-infernaes em que a terra se

nnue Jim -contindcu elt T 
* C°r de te" e!"gu,a ,como f W mar, movida pelas forças myste-...m_,ut... Jim contmucu elle Tens coragem nosas das entranhas. .. O medico conhece essas cou-sas l J__ eu vivia de rhum, palavra! Era para )nim ocemer e o beber, tecto e roupa e, se me privassem demeu bom rhum, agora, ficaria como a carcassa de umnavio desmantelado. Meu sangue cahirá sobre tua ca-beca. . . )ime sobre esse estúpido doutor.

. . E continuou por algum tempo mais a preferir in-
;unas.

— Olha, Jim, como meus dedos tremem — disseelle em tom que implorava — Nao cs posso mais de-ter, e impossível. Não bebi uma só gotta o dia inteiro!i^sse medico e um idiota... Se nao me deres um golede rhum, Jim, eu vou delirar. . . Sinto que nao estoubom . Ve;o o velho Flint, alli naquelle canto, por
ItlJlZ :!__:_. SC esto" delirando> sou um homem que

Toma cuidado,
que um golle não me fa-

ibi

para xjer sangue '.
Tenho, doutor — disse eu.
Então segure a bacia. . . assim!

Ao mesmo tempo apanhou seu bisturi e abriu
uma veia.

Grande quantidade de sangue correu, antes que o
capitão abrisse os olhos e olhasse vagamente em torno
de si.

Primeiramente, reconheceu o medico com um
franzir de testa significativo, depois seu olhar cahiu
sobre mim e isso pareceu tranquillisal-o. Mas, brus-
camente, mudou de côr e tentou erguer-se, gritando:O nde está Cão Ne_.ro ?

tardará a morrer. Comprehende, ? Morrerá e irá pa-ra o logar, que lhe convém, como o homem da Bíblia.
Vamos; agora, faça um esforço. . . Vou ajudal-o a dei-
tar-se. .... ao menos uma vez.

Não ha cão algum aqui — respondeu o medico T r' °" -^«« ucmanuo,
— O senhor teimou em beber rhum e teve um ataque0 WWn A± 

Uma Vlda -;elvaSem
c^mo eu já previra. Acabo de, bem contra minha von- í™ 

' 
Y f1 

or ,mes.mo dlss? ?ue um golle não me fa-
tade, arrancal-o da sepultura. Agora, Sr. Bonés % t; 

l1 te darei um Suinéu de ouro por uma gar-
Nf i rata, ) im.

ao e este meu nome — ínterromnen o r» A o-irl-. .«o... . r* • •; '-.
p:t3o 

rompeu o ca- A cada instante ficava mais agitado e isso me
Pouco se me da — re-nnnrlp,, o ™oA' v> ?!armava Por causa de meu pai, que passara a manhãrouco se me da ie_pondeu o medico — E bem mal e precisava de socego De resto eu me seno nome de um pu-ata de meu conhecimento e chamo-o tia tranquillizado pelas paffvms domedico oue mêassimi para andar ma>s depressa. Ouça, agora, o que .aliara a respeito do estado, dcapitão, NoTmta™he vou diz» um copo de rhum não o matará; mas se to, sentia-me offendido pela offer ado suineu'tomar um, tomara outros. . e aposto m.nha cabeça - Não quero seu dinheiro- disse eu — .alvo oem_que.se não deixar completamente de beber não que o. senhorVve a meu paT. Vou lhe dar um copo..

e mais nada !
Quando lh'o entreguei, segurou-o avidamente ebebeu-o de um só trago !Eh eh! — disse elle — Já estou melhor, cer-

lamente ! E, agora, camarada, quanto tempo o medi-
co disse que eu devia ficar no "dique"?.

Uma semana, pelo menos — disse eu.Com mil trovões — berrou elle — Uma sema-
na ! Isso é impossível. . . Antes d'isso elles me envia-
riam a marca negra. Estão a minha procura, os mi-
serayeis, que não querem ficar com o que possuem e
desejam o que é dos outros ! Diga-me, camarada, isso
e condueta de bom marinheiro? Porem eu sou econo-
mico. Jamais atirei dinheiro fora... Vamos! Hei de
yencel-os novamente ! Não tenho medo. Vou "dar o

Co grande

disse o medico -
para o senhor,

esforço conseguimos, ambos içal-o,
pala escada até seu quarto e depositamo!-o em sua ca-
ma, onde sua cabeça cahiu sobre o travesseiro como se
eüe fosse perder os sentidos.

Agora, preste attençuo —
Lavo minhas mãos. . . O rhum,
morte certa.

E, tendo assim fallado, sahiü e foi ver meu pai,levando-me em sua companhia.
Não é nada. . . — disse elle, depois de havei , ^..^. v,o .„,. «n.c

fechado a porta — Tirei-lhe bastante sangue para que fora", camarada!
lique tranquillo por algum tempo. Se ficar deitado Assim fallando, ergueu-se do leito com muitaonde está durante uma semana, será melhor para elle... difficuldade, agarrando-se a meu hombro e apertando-oc também para o "Almirante Eenbow". . . Um outro a ponto de fazer-me gritar e deslocando suas per-ataque e estará liquida
ddo!. . .

III — A MARCA NEGRA

Cerca de meio dia,
voltei ao quarto do ca-
pitao, levando meio copo
C)m água e medieamen-
tos. Elle estava deitando
na mesma posição em
c.ue o deixáramos e pa-'ceia um pouco mais agi-
tado.

___ j j m ___ çjjggg eUe-- E's a única creatura
boa d'esta casa e bem sa-
bes que sempre fui teu
camarada. N u ii.ca-de.xei
de te pagar a moeda de
prata. . . Agora, estás
vendo. . . deixam-me
abandonado. . . Jim, has
de me trazer uma garra-ca de rhum. . .

— O medico... —
comecei a dizer.

___¦ flflfl flflfl flflfl flflfll flfl __r_F___B * * flflflfl Br* '"*•__. _» '¦ .'%• fl
¦ ____¦ ____¦ flflfll____________¦__¦ _¦______¦ ' *____¦__¦? Mm _B_t.v ___ ¦*«>¦¦¦¦ >:____. ¦______ flflfll _flflfl.____B .flflflflfl. fl_fl___K flflfl flfli AH __# W '"^ Tr I

^^^^^__HP_B 
____P'fl____________^«__W--''^^fl^_________i ;flfl_Fx ¦ ¦ ^^ Hfetfíj^Hiij^fl fk

¦fl fl__T-,s' "ix*V^__Mj-V_.'**i:f • • yJ'V'*'-%-'^_afl___r __r*r _______^9____^ ' '"Ãf.-^l

MVè'$$^mMm\\ W\-^\' flflflflflflflfl- BÉ|^;''"V.- ¦¦ flV^':''v-'

Os typos pitotrescos. — Um vendedor de água em Jedda
na Arábia.

nas como se fossem de
chumbo.

Suas palavras, que ex-
primiam tanta decisão,
formavam contraste bem
triste com a fraqueza da
voz que as pronunciava.

Deteve-se quando con-
seguiu sentar-se á beira
do leito.

Esse medico dos de-
monios estragou-me —
murmurou elle. —Meus
ouvidos estão apitando!
Ajuda-me a me deitar no-
vãmente.

E antes que eu pudesse
lazer o menor movimento,
voltara á posição primi-
tiva, onde ficou um mo-
mento sem peder fallar.

Jim — disse elle afi-
nal — Viste aquelle mari-
nheiro, hoje pela manhã ?

Cão Negro ? -— per-
guntei.

J 99
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Oh! Cão Negro! Este é máu, sim! Mas os queo enviarem são ainda peiores! Assim, se eu não puderpartir e elles me enviarem a 'marca negra", lembra-tede que ambicionam meu velho cofre. . . Tomaras umcavallo e irás. Sim! Eu quero, irás procurar essedoutor idiota e lhe dirás, como a todo o mundo, in-clusive aos magistrados e o resto, que venham prendertoda a equipagem do velhoFlint, marinheiros,tbandidos,miseráveis, piratas! Só eu conheço o logar, sabes?Eu era1 irnmediato do velho Flint; e só eu conheço ologar i^lie indicou-me quando estávamos em Sa-vanaon, no momento de morrer, como eu talvezainda taça comtigo, comprehendes ? Mas nada dirásemquanto eu não receber a 'marca negra" ou a me-nos que torne a apparecer Cão Negro ou um marinhei-ro de perna de pau, Jim, principalmente este, sabes ?— Masque vem a ser 'marca negra ?"—perguntei.£> um signal, camarada. . . Depois eu te direi
lelesTa encarem. Mas emquanto esperamos, olhoaierta, Jim! Havemos de dividir tudo, palavra!Divagou ainda por algum tempo, porem sua vozse enfraquecia. Quando eu lhe dei o remédio, elle oengulm, como uma creança, murmurando: "Que ver-gonha! Sou o único marinheiro que, até hoje, fez usode medicamentos!" Pouco depois cahiu em um somnopesado, quasi lethargico. E eu assim o deixeiNao sei o que teria feito se a vida corresse nor-malmente. Teria, provavelmente, contado tudo aomedico, por que eu temia que o capitão, arrependendo-se do que me contara, resolvesse assassinar-me

o onm^M°n 
Ce,UjqUe me-U pai morreu subitamente,o que collocou todo c, mais para do ,anoNosso desgosto bem comprehensivel, as visitasdos vis.nhos, os preparativos para o funeral e o t aba!lhe, no albergue oecuparam-me de tal modo, que nãopude pensar no capitão e muito menos temel-o.

«.rJr-* ' Va manhã seSuinte, com grandesurpreza nossa e almoçou como de costume, embora
noroutr„PtT0 C t0maSSe' Crei° eu' mais rhum d™ qu"nos outros dias, por que se arrastou até fora do barameaçador e fungando fortemente. Excusado é dizerque ninguém ousou contrarial-o.

Na véspera dos funeraes embriagou-se mais doque nunca e era penoso ouvil-o, na casa !m luto cantarincessantemente sua horrível e velha canhão; mas embora fraco como estava, tínhamos todos úm medohorrível de que se irritasse e, como o medico fôra^ha
kilomeZe^'nTrte P^ S°CLCOrrer «- doeCnte°ar vari^;
ctatratddemanC,a' ^ ^^ «* *™m *"d™*
parecl\feq^er%Tfct:isVnr *' ^ <"**
forcas rnmn ~J~ 51 s e nao recuperar as

mas só o fazia ampa- Próprio dizia,
rando-se ás paredes erespirando com esforço,
como um homem quesubisse uma rampa as-
pera.

Nunca se dirigia
particularmente a mime creio que esquecera
suas confidencias; po-rem seu gênio era, ago-ra, mais caprichoso; edado seu estado de ex-trema fraqueza, pareciaainda mais violento. Ti-nha, agora, o costume

inquietador, quando es-
tava embriagado, de ti-
rar sua enorme faca do
bolso e craval-a na me-
sa, diante de si. Porem,
máu grado isso, ligava
menos attenção ás pes-
soas. Parecia absorvido

'flflfl bb ¦¦!¦¦ ¦flwifl^' y*^.^ ** «y*^ 1
flfl Bit t^fl\-« **4mmm^Lm ™^™*J Blfl****!*^^! ^fc^^^3k^^^flK'""'"'-' '"" * II

Bflflf flfll B™^^ j#^/^* f: • y^m ¦*'^í"--/"*í**|-^^^^fl' ¦*mm^-m*_m ft^'Mf^*-'i- -m I '

**J* ' K''^'*''u»>j! ^r^ RH flaÍMM^Mw^^^^fl^fl^ Jt
a9\ flT^flCÍI"*^^^^^**1^)^^ W^' flflBflC^^^fl flBflflfljflflBV-iii jf mM*_____. S* •;¦ tH^^BS^S^»—¦ 

__________ ^mF^^^^^^^^^^^^^mmmmmmmJTã Ámt

''"' •'Í-Í AF^^fl*1 jP^Vt i" ^*^^^^QÈÊÊm^^^mm\^mmmmmmmmm^^-\'\':j' l^^^^^^^F '¦ flfll*£Zmmm*W^ •,'£*»' "' YW VJ*'"i .frjvlHBBBBP"Ji flflr^ ^frifci \flliil. ' -flfl

por seus próprios pensamentos e bastante distrahidoCerta vez, por exemplo, com extrema surprez ,nossa, poz-se a entoar uma ária differente, uma esnectde canção rústica de amor, que devia ter aprendido é^isua -oedade, antes de emprehender suas viagens p™,
As cousas correram assim até o dia dos funeraes

cerca de trez horas da tarde, dia terrivelmente (Z'brumoso e triste. Então, de pé junto da portacheTode.tristes recordações de meu pai, avistei, ao lonee„°estrada, alguém que se approximava lentamente
Devia ser um cego por que batia o solo com umbastão; tinha um grande abal-jour verde diante dosolhos e parecia curvado pela edade e pela fraquezaAlem d isso, vestia um grande manto de marinheirovelho e rasgado, com um capuz que parecia deformal-obu nunca vira em toda minha vida, uma silhueta maishorrenda. Deteve-se um pouco, diante do alberguee erguendo a voz, em um tom bizarramente cantantedirigiu-se ao espaço diante de si:— Alguma alma caridosa teria a bondade de in-tormar um pobre cego, que perdeu o uso precioso deseus olhos em defeza de seu paiz natal, a Inglaterra -

«ue Deus abençoe e ao rei George! — onde e em queparte do nobre paiz se encontra neste momento 1
kT- 

SiaS?te,°« 
nergUe do "almirante 

Benbow'"'na bahia de Black Hill — disse eu.— Ouço uma voz — replicou elle — Uma voz decreança. . . Querdar-mea mão, meu bom e jovem amigoe fazer-me entrar? migo
Estendi a mão e o horrível indivíduo sem olhosde rallar macio, segurou-a immediatamente como séenvez de dedos tivesse garras de ferro. Senti tal medoque tentei retira -a; 

porem o cego puxou-me para juntode s. com um simples movimento de braço
até juntou'capuão'^ 

~ dÍSSC e"e - Leva*me
Senhor-disse elle-não posso. . . não ouso. . .

F' 
~ 

o r exclamou elle com um riso horrível —
o braçoT C 

,mmeditamente, senão, quebro-te
E, assim fallando deu-me um empuxão, que mearrancou-me um grito de dor. qSenhor — disse eu — é por sua nroDria se-

fixeíXorT? 
fa"° ° CapÍt5° é Um E™ *"-r^el Agora tem sempre sua enorme faca aberta sobrea mesa diante de si. . . Um outro senhor. .Vamos, vamos, leva-me! — interrompeu elleJNunca ouvira uma voz tão cruel, tão fria e tão

mX doC°r 
a d/JaudKVe,ho Cég° Causav^me ma"s

Zn' ido ?ue,.sofemento e apressei-me a obedecer
ondenovelL r-3™6"^ P3ra a P°rta e P^a a Sá
quuad°o SVurn8an° **$* **** ^^ ^
ver p7o^r;":cfrdeSmente a el,e; e quand°eu esti-

"Um amigo para vo-
ce, Billl" Se não o fize-
res, vê o que te farei.

E, ao mesmo tempo,
torceu-me o braço, fa-
zendo-o doer tanto que
julguei desfallecer. Eu
eçiava tão horrorisado
com esse mendigo cego,
que esqueci meu terror
pelo capitão e, abrindo
a porta da sala, griteicom voz tremula as pala-vras, que elle me orde-
nara.

O pobre capitão ergueu
os olhos e immediata-
mente todo o rhum seevaporou de seu cérebro.
Sua physionomía expri-
miu menor terror do querepugnância.

í

I

*"> *-\jju pai era irascivel.
(Continua no próximo

numero).
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A ÁGUA SALGADA
Existem officios bastante penosos, como o de mi-

neiro, devido á elevação de temperatura onde realizam
seu rude trabalho, sendo freqüente em todos elles uma
deprimente fadiga, com a qual o organismo trata de se
defender, mediante uma exudaçao abundante, que,
prolongando-se, é egualmente prejudicial, posto que o
excesso calor,
que provoca,
incita os ope-
rarios a pro-
curarem no ai-
cool um exci-
tante momen-
íaneo, que os
faça recuperar
as forças ne-
cessarias para
proseguir
em seus labo-
res.
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suor, que
nao é compôs-
to exclusiva-
mente de água
e sim de certas
toxinas, cuja
expulsão é útil,
sahe também
uma parte de
chloruro de so-
dio, benéfico
ao sangue, do
qual o organis-
mo se encon-
tra completa-
mente satura-
do. Dous sa-
bios inglezes e
notáveis pro-
lessores, K.
Noville Moss
e o Dr. J. S.
Homment, at-
tribuiramáeli-
minação exces-
siva cTaquelle
sal, nas prolon-
gadas exuda-
çoes, a depres-
são do organis-
mo, que pro-
duzimmediata
fadiga, princi-
pai mente nos
individuos,que
trabalham nas
minas de car-
vão, a tempe-
raturas eleva-
das em regiões
profundas. Al-
guns mineiros
ss prestaram
volu n ta r i a-
mente a uma
experiência :
resolveram be-
ber, durante o
trabalho, ape-
ncis água um
pouco salgada
(duas a trez
grammas por litro), affirmando, depois, encontrarem-se
em condicçoes de supportar mais facilmente qualqueresforço, apezar do excessivo calor.

Outras experiências realizadas por sir JosiahCoustlograram egualmente grande êxito. Para esse resulta-
do alguns mineiros e foguistas, que trabalham em uma
temperatura de 37 graus, limitaram-se a ingerir, du-

rante o serviço, grandes copos com água um tanto sal-
gada. A experiência durou um mez. Todos esses ope-rarios se sentiram menos cansados ao finalizar suastaretas do que antes d'esse regimen.

ORDENHANDO ARVORES
Segundo o projessor Samuel J. Record, da Univcr-

sidade de Yale,
existe urDa ar-
vore, somente
em certa região
da Guatemala,
cuja éeiva tem
o mesmo aspec-
to e sabor do
leite de vacca.
0 mencionado
sábio fez parte
de uma expedi-
ção organizada
pelo Field M u-
se um, de His-
to ria Natural.
Em sua com-
municação a
essa reputada
sociedade scien -
tifica, cita o
notável jacto.

Segundo
ajjirma, os in-
digenas utili-
zam essa seiva
como alimento,
misturada com
cajé e também
para o preparo
de deliciosos
pães. Eôsa sei-
va coalha jacil-
mente, do mes-
mo modo que o
leite. Todas es-
sas circumstan-
cias induziram
o Museu a en-
viar brevemente
nova expedição,
com o jim de
r.ttudar mais
attentamente o
curiosissimo
exemplar bo-
tanico.

Como as grandes cidades procuram resolver o problema da circulação. — Projecto
de ruas superpostas organizado por um architecto norte-americano para New York.

Resultado
natural

Em Paris
representou-se
uma comedia
escripta em
collaboração
por uma nobre
dama, muito
catholica e um
escriptor ju-
deu de grande
fama.

No dia da
primeira re-
presentação,

Abel Hermant, que se encontrava no theatro, disse
a um grupo de amigos:

— Da união artística de uma mulher catholica
com um jovem judeu, pode nascer um protestante:
o publico.

E, de facto, a peça foi vaiada logo no primeiro
acto.

f 101
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'''?í^fl*l flfl*f ¦ u*'*t
¦'i.:ÃíS^H flTfli^fl Bfes*""tff -

1 M1ÍgÍS°c CT Hes,Panha - Andor e manto
de 

JMossa Senhora da Esperança em Sevilha.

j Um formidável apparelho

Inventou-se um novo apparelho
mortífero, que, de modo invisível, podede dr u ir um exercito.

Ensaiado em alguns laboratórios
! =

da A lie man ha e da
Rússia, lança ondas
et*cfricas in visiveis
tão mortíferas, que
aniquila todos os se-
res, que respiram,
dentro de seu campo
de acção .

Em uma experi-
cneia levada a cabo
simulianeamenle nos
dous piizes, col loca-
ram-se algumas cen-
tenas de rãs, galli-
nhas, coelhos, gaios
e caracoes em um
campo situado a ai-
guma distancia do
apparelho. Este lan-
çou suas ondas e,
como se houvesse ca-
hido um raio sobre
elles, morreram ins-
I anta nearii ente Jodosos anima es.

Até agora o ap-
parelho só consegue
linçar suas o n das
mj/iferiosas a pou-
cas dúzias de metros;
porem o inventor e
os chi micos e enge-
nhetros, que o auxi-
liam, esperam poder
construir outro, que
Ura capacidade suf-
jicienie para abar-
car com sua morti-
lera acção, trez kzito-
metros cm con te mo.

Com esta nova
arma, dous ou trez

-¦-"' J3- ^I"^*^-— PI B>'
a*Jk. ' flflfl.' * .flfl*fl*H *flfl*flwa*HBK <flflflV .^flflfl**^lava. -i.flkflflr j^^Hr^l flP flpj:t

' 
•¦zmmm mr 

'flr fl *fl*NflW 
Áw jfl jflfc

'-•' flfl»*** W ._. afl. • mw^' . ^3 I,flflflflBr- 4». , Mw ^^àV ' » ^êê ' — 'tafl

'M I" v&..yi4àm>.- , \\mm\ \j
I jTjI Lflfl ' '^'jm*m^*mm^%mmmWmmJMmm\ mw B^^flpH Ww
IflflflV flfl • •vflá4>l fl*^ flK *^Aw <r • J"lInHrfl | • ^*rj* JJ B fl aWttA • *""^BPB

IP*. ' (iflwl l:'fl * ^«^^flflflr iatflí.* * ^*^flfl»fl I
¦T flflflfl—-^$**flW*fl*fl*L ' *•¦¦ fll 

^^Iflfl fl*flr fVPVi - ^fl flfl

1^ flflflfl Bflflk. tt*T l'*-'" ^B 1/^flT^B fl V^flaE bXbbBJ L __«b1 HrlT^^^H afl BflC*flfl B -'^flflflflfll flfl^^^^flt-í— SmW-

Ws ^JM*'Á\ flaW^flK^ af
¦B flllfll I 'Ifflf flflMv li*¦*! 15^* •jflfl hht * ^i_ ^^^'¦'fli *ifl^fl. aVI

fl H aBflw. Jflflfl 
"F* 

^Bvll ÜCIIB flr^^ ^jfl flflfliífl t .' .flflflfl flflfl flfl'IflflflflB- ->k ¦ ^'^flflJ flflfl?- .vSTHflfl 1^* ,-.^flfl flflT- fl^fll flflffljIflfl j^áflfl l>C «fl "flflflflflt^flflflrfl"^ -i flBHrjfl 1lfl B* *fl Bfl P^»''^fli I/' A 7 il mi
V^z*^sJÈ SSm^.r* ¦w****^»^«fl^r,^r C^WáI
I *^^* ^^^¦flfll fl^^^B llflflfl flBflL^flflflflVflfl 

! *^fl**flflflTà^J ^^^*^ afl I

Iflflflflw^Ll ^"K?5* < ' a^Ci mX t**** S I!lfl IflJ flYJ&flrv , .^jfl|^V^'#Mir*4feMTà fljSMmm *flflfl_V> m9^FmmmU~m\rm^ — ' - fll*» ~^^^^^^L fl

II lO^^ÉB^fl S^^fli -waft fll

O astrononro distríhido - Como o sísm, .grr,:ho estáMbrando!.-., Deve haver terremoto não muito
lcngc ti ao,ui.

especialistas escondidos atraz das arvores ou cmedifícios; poderão destruir complete mente umexereno ou uma esquadra em peucos mi-nu tos.

O trai alho prevjne ou cura tedas asenferm.dadcs c!a alma; é o gra.:cle conso-iador. Emile Dèschanel

COMO E' FÁCIL
SABER TUDO -> Qrammatica Litteraria

^dadAe\GmRÍ042!hf° 
^ 

^°!p' í^,"6^ BarJ' assenhoreou-se d'es.a

Andama dcspc.ava Anastácio, Que !k/ra°'eHscr 
"mcefádcr F°'S

^w. v«i, ucuuis ua morte rir» o-ron,'^. • j ,. . ' v»»"U5,
Perdiccas, que o mandou cru^mear Ariã^h^íl 

'"' vcncid°/°r
no throno da Capnadocia Amlift 

A[,ara.tho I1[. que suecedeu,
graças ao auxilío^do^re da Armênia' 

dep°AIS.de « ter assassmado
precedente, que desoosón ?fr/f • rTT Ariaratho lU> neto do
cho II. Atiar^W WrZã reWu^^ín 

d?^ da Syria Anti«"
(Tomou o partido de^u^ogíg^t^^1^' T^ de ChrÍsto-
manos, partilhou seus revezes esubníff' a"de C°^tr.a cs Ro"

^^V«^?!^ÉÉ^,a&^ VI filho do

PEQUENA ENCYCLO
PEDIA POPULAR

-;-- — 
^-«ftBOf ia ( íuò antes

Foi desthrônádo^d^s vez^ reYo tri^^^^ ,a ^ de "os.aera.
finalmente, matal-o) p tnumv.ro Antcmo, que mandou,

Ar.b«bto, rei dos Lombardos de 653 a 661, da raça dcs A '
gl-lophmgos, proscreveu o arianiímo e esHÍél^ ' J r •' • -

a reIlglão catholica em seus Estados entin ^ ' ,def,n,t'vamente.bados. Dividiu o reino entre feus cVus 
'ní "gpar,Ten.te pert^-

deberg. bS Ccus íílhcs, Perth£r-<o e Gcn-
Ariberto II, rei dos Lombardcs, de 704 a 712 fíll, jpador Ragimberto, duque de Tur.-m forír . ' ,,Iho do usur"

com a victoria de Pavi^? Mandou m,'tín •1Cítnd° S-UTa us"--Fação
Desthronado por A^Kw'.0™",™, Luijprando.
o Tessino a nado. morreu ao tentar atravessar

.ií——ii.

Pias enfraqueça tu 
"^^f"^^^"''^?"* 

Wm-desppsou Kur.vdice. Foi afsa^nad^^IVp^den? dtfe^í í
a ala eRs<rÃrdandeeaieuCe^^iTÍê0 dS ÇyA°' °, 'S."™' «'-"-andava
de Christo) P rniane " 

"a- l?aía,ha de GunaíCa (401 antes
lhes um plano^ de re tirada 

PfIrim^rame1n^ ííe« a°« Gre.os e deu
Artaxerxes Mncmõn ' P°'S a-C^bou P°f SC re^nei!iar com

sendoA o'S c™í£i£ &%&$?&'%&' ^ f™,""
rnT°pSaSPaarratrSar ''' "^ 

"« 
ffi^.^ .'^boTpl'

truida^ueLf^Xdo":;,;;;; u,,;a r°rlak'z"de 
?"8<,i""»-«—Alexandre intimou-o a se r"£ W0 e*"eP«tada inacc essivel.

se elle tinha azas Depois (f i 
An,"lazl;> Perguntou ao invasor

Por ordem do rei MacEd^niò ° ,ortaicza' foi enforcado

em dAetr?„Venu;rÍl'0,t.uCmbaítl0,S ( 
l?,6",6^ >• "^rpador do throno

suecessor. tU Cunhat!» Afjtaloaldo. Rotharis foi seu

e do POSO* Ariolar^nlo í"^" °» ••tr.,.. da Cappadoeia
de Christo (ex ülso v2c da CaF,fiat ütia" no secu,o *• «ntes
mente restaheE SSoS Rrf"' P°r ,Mi*hrid*t^ foi constante-
dicouem favorc!c^ ('uat's "» «Hiado. Al -
do precedente reinou 

"5" "5","° 6f3' T Ariobarzanio II, lilko
zanio III, filho do nrecedcnfn antesnde, Christo. - Ariobar-
Romanos. Reinou 8e 52 a"'? antes"!"r1 'T''^ P™Í«M» <!< s
Part.do poderoso, foi as«U 3 „ 

'n ° (atacado por um
pro-consuldaCiiicia Trmm. ? h'cno ,'or Cícero, entro
e foi assassinado pôr ordena A Fpt,C.° fonAlr.a ?-8 a"««incs de Cesrr
Ponto, em 405 .nte^e Christo TtÍí' 

Ari"''i!rz"ni';- salri":!' d"
foi entregue ao rei da Per^Tn ( r uCZ»í?llha M(!(> el e ^»em
«nio IÍ satrapa da Phr^iV^f1; ^h3 

Mi^date8;- Ariobar-
dente do Pont , no se V í I^V^? rein°' «ndepen-
revolta contra Artaxerxes n0 InZ £?' FÂ"8*0' dep°ÍS de Sua
assim como a seus filhos o ti l 

°l'*2- 
. f í^'".^thenes dá-lhe,

Ariobarzanio III rei do P i r V d5 ''^ a(!;'° <!c Athenas); -
^266a240ante/dèchrfst"meí° t ^"dates, »L Reinou
^ aos Oaulevces, então n A«L~ 

com±ln**«° C(-«» seu pai, aluou-
Pediçffoegypciaemiadacc-nfrí G^CJ]m c°m sua ainda, uma ex-em jaca contra „ Ponto por Ptolomeu Philadclpho )

•ií—••¦>•
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Moléstias do Coração
Moléstias do Estômago

Moléstias do Intestino
Moléstias Nervosas-anemia-
Fraqueza- arthritismò • imeurasthenia

arterio • sclerose

Silva Araújo &c;a

ca». «81 ^w *< SP il sK » Sm! j^»v '•''. ^^m '^ ^^^^^^^^aflflW^^^flBa^

I f 11* ^O^^Hi i .f il ^^^^¦fl^rflflBB3flflK,'flflflflfl^rL^
II 1 í' 1 I 1 1 I 1 írfl i^flfl^^^^ ^^^^>Hfl>?^^

utixo e +uiwtet/ii
Dose: 1a2 cálices por dia •
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Jarinha
^losphatadae vitaminosa NVTRANINA ^

as TÔNICO INFANTIL
Rachilismo
Carie dentaria

/V LAB. NUTROTHERAPICO- RIO iK^
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Os Carros De Venda Mais Rápida Na Historia Do
Hudson-Essex

HUDSONsSessex
5UPEH
. SIX

Em todos os vinte c cinco annos de his-
toria do Hudson-Essex, jamais se deu
uma receccão tão enthusiastica á uma
serie de carros Hudson-Essex. Jamais se
offcreceu uma serie de modelos tão satis-
factoria' como essa. Os pedidos «de solici-
tação de agencias começaram a entrar
em grande volume, logo depois que
os concessionários haviam visto o

i
Hudson Maior e o Essex, o Desafiador, j

Provavelmente ha ainda uma vaga em I
sua localidade. Communique-se com 1
distribuidor local do Hudson-Essex ou !
senão telegraphe á fabrica solicitando !
pormenores completos. Obtenha a parte !
que lhe toca da prosperidade de que des- J
fruetarão os concessionários Hudson- !
Essex em 1929. I

Distribuidores para os Estados de Minas Geraes, Rio de Janeiro, Espirito Santo e
Districto Federal. Ha ainda localidades disponíveis para bons agentes.

T. L. WRIGHT & CIA. LTDA.
Exposição e vendas — Rua Evaristo da Veiga, 142.

Posto de Serviço e Secçao de Peças — Rua Santa Luzia, 202.

li ii ii n^—n—¦—"
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Confortável no inverno
¦"—¦¦—íi.

/^ y/fresco no verão

\ y/^ mws?(\
'HJWalfl^flfl^""Assim será sua casa, si V. S. revés-tir seus tectos e paredes com Ceio-tex, o -maravilhoso material iso-Jante que tão surprehendentes resultados está dando em muitos lo-gares do Brasil.

Com Celotex, os inconvenientes
das estações são eliminados coifi-pletamente.
As paredes revestidas com Ceio-tex impedem a passagem do frio,do calor e dos ruidos.
As habitações forradas com Ceio-tex sao seccas, confortáveis noinverno e frescas no verão.

CEMUS.
1NSULATING LUMBER

aflEVi^ràA v^o t//,$*/ /—LJJa*H^ V ^ />t& / / /
AT * *"^ • a» A* "^

INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY
Qin r.cr sAMrin/NRIO DE JANEIRO

RUA SÃO PEDRO, 66
RECIFE

AV. RIO BRANCO, 139

<^fjfe>
ENDEREÇO FELEGRAPHICO GERAL: INTERMACO

SAO PAULO
RUA FLORENCIO OE ABREU, 152

PORTO ALEGRE
RUA CAPITÃO MONTANHA. 129

hi - m.

^¦¦¦^^¦a^MBMBa^BMBB^
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TORNEIO - JULHO A SETEMBRO
homem' mM* Perdeu °*eu fe^^

l \RADAS ANTIGAS — 1 a 4

._o conjrade Josim Amil.
Nem sempre a pessoa que cr^tf — 3
Fica (disse um sábio provecto
Que a clinica d'olhos se entrega} — 1
Paralisada do intellecto.

:',¦¦..'. .-;¦¦:¦'-' '':;'; Gondémaga ^l;

MM iM^ÉÊM e fóra 
|? 

Juizo ™t"rà( tudo aqbiílo ^AV.
Tibiriça Sarmento

*^f///7 ao paíadar.

JOVANIRO
tinto.

3-1 O sangue de vilão por ser ^^)l|^jáâ^^ctò

Ouvi dixer ao Romeu:
A jrueta • mui saborosa — 5
Que o animai hoje comeu -
E' de p/anta venenosa.

Sezenem II

/Io muito iltustre sr. Eureka:
O árabe da prestação — 2
Vende tecido lustroso — 1
Por seda. Que maganào!
Que grande homem cubiçoso f.

Miss Fly — (Parahyba do IVorte)

Mo. Apollo:
Em território africano — 2
eu fui um dia parar;
já estive quasi um anno.
indo depois viajar.

• Mas, da viagem no meio,
zomba do barco a tormenta. — 1 .
a tudo, o mar é alheio. . .
e ninguém se agüenta.

Deus, com infinita bondade,
manda em seguida a bonança;

e já nao havendo tempestade
a bordo, então, tudo dansa.

Até eu escrevo agora — 1
de bordo do vapor "Pará".
Responde-me sem demora
para a cidade do Ceará.

Lyrio do. Valle — {Belém—Para)
'" 

¦:' 
**;' '¦'.,. ¦ '"¦ f ij[\ ¦'.'¦¦ . .. . - './..; 

t. •¦'.- ¦

CHARADAS NOVÍSSIMAS 5 a 18
1-2 Do templo voou um pássaro para a amplidão.

Tibiriçá Sarmento.

Ao...
.- Mulher só deve casar-se com homem que tenha palavra

PR; Anquínhas

guio.2'1 f 
AS iorrc<** Candelária sobeni ater formarem um irian-

Conde de Rogger :-- (Parahyba) ^

A hera encobre a cobra que permanece atraz do **4.

."--¦ i;. ' ___ffí : :Tlo; Sam. ~" (Santos) ¦ :'y

>//q/a sem **»«*, senão fica jeHo balojo. £

Vji^v' "./.i:>.' .--. .-;•;•./;• Gato.Ruivo;'"-.

4-1

3-1
Ao Adherbal Palhares:

Estudo "somente" um caso importante.
Dabliú;

ENIGMA PITTORESÇO — 19

i
BRASIL61-

m
WSwwí ¦¦¦ ¦&• r--l/>-

>--^J
I OIV. DA Prtirg-

¦¦¦ r__i--. .¦_.*^^.:;f.t.t__x. j;^"l_:
- ' - '' •'
BRASILoL

Cardeal ~ {Capital)

CHARADAS CASAES — 20 a 39

3 — Riacho é um peaueno rio. *./-;\.
AuDAs — (Passos:—Minas)

rei

Pan

o-.,
--- A tromba d*água que cahiu na província de Portugal,>rou a arvore.

José Balsamo

^-w> Mestre Dr. Lavrud: ; -
3 — O porteiro nasceu n&Jreguezia do districio de Leira

y;;:' ¦ V;';' '*:'í\ ^"^v^Acoliz

2'— De chambre apreciava o jogo de rapazes. I;
v, - i ;y ;'; Algamen ¦ (Maceió)

3 — Apara e separa.-
¦.;? ÍBonaparte — (//. C7. £. i?#

," _~~ r nfía^ esculptor e gravador, não teve diificutdadè emo busto _V» /-.^y. n..:„«- <*
Eva Dio

v;-\
msto de Leão Quinto. 2 — E' * morte de D. Botina

Chantecler —r (Rio Ç. do Sul)

r, .,./" ** javor arranjar-me um bom emprego, pois estou na

Gato Preto — (Nictheroy)

V Jructo, tome /n>/a, foi devorado pelo Jacamim.
Dalva — («/d)

^oj- cotlegas Maurício Braga e João Mesauita:
lum, - T^ m W&à da existência de um celebre historiador por-"">«< aeudm a m«„W ^ />/«/„«,.. .

//orf" confrades do Sul: K
—¦ Dos meus amores finados, -.2
Desgraçados por signal,
De seu maj conservo a historia
Só na gloria do meu mal.

Deá — (Ipojuca — Pernambuco)

3 -— O trabalho perigoso causa sojjrimento.
José Drummond— (Ouro Pino)

•<(-—»n. •»i«——.««
• * ;* •• ,
.11—»|| l .«ll-—H—»»——ll-—_||—_»n«
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2 Sempre na escuridão, sem ar e sem lua., não pode desen-volver-se a planta.
Lakmé — (ô. dos F. — Santos)

LOGOGRIPHO — 42

—¦»<».

3 — Foi por ter amizade que me tornei estimado.
Mapeguine — (S. Luiz — Maranhão)

O teu gênio é sem igual — 7-8-3-2Eu bem sei; e por signa! — 5-4-3-7Vives em paz a cantar. — 6-8-6-..Mas si és assim tao feliz — 2-1-4-5N5© faça como eu já fiz:
Dous amores disputar.
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Stephanio Seixlack tyténúõ) 1

?-

3 —

Quem è^árhéàe do soffrimento alheio, merece wa^.
Niloff — (Cascatinha — Petropoiis)

Teve astucia o astucioso.

Papa Negro — (/f/c Grande)

3 —

A multidão seguiu para logar indeterminado.

_____ R.A.C.H.A. — (/¦?/<,)

<*-/<> -Or. Jíahuse, recordando o nosso tempo:
Fez remessa dos autos para o chefe do DistrirU .

Spartaco — (Belem-Pará)

Que m_../i_-r </V m<fe ^m<,/ parece um leão novo.
Torrinha — (B. C. C.)

2 — Com sapatos de j*?_/m, atravessei a ilha.

Visconde de Ovar

Ajusta os ânimos, para vencermos na reunião.
Conde Guy de Jarnac - (B. dos F. - Santos)

2 —

Traga um/w de varas para a mulher de Jacob.
Thisbe —¦ (Rio)

Planta esta avenca você que tem sorte.

Arlete 
— (Santos)

Ceia comida, apettite perdido.

Pae Thomaz — (Santos)

WmÈÊêSMÊÊ mé \
Contracto assignado, favor recusado.

Pimentinha

ENIGMA PITTORESCO — 40

Agradecendo ao distineto collega Jasbar:

SfáfS i m f I
l_1L wmmá I I

- g^r] FRANÇA ^ M

o.

pfSS
2L ApNAflq

4r< h
Ir*

BRASIL J

E
ENIGMA — 41

^/_» Rubião Júnior:
Sou uma ave nao vulgar,
Também frueto posso ser.
Basta das quatro tirar
A segunda e, sem tardar,
Outra em seu logar metter.

Barbazul — (S. Paulo)

SOLUÇÕES DE DEZEMBRO — N. 159 -

. ?2 ~ Firina-Dento, 83 — Robusto, 84 — Peso.o,.^ &¦
Baresa-o; 88 —Assassino, a, 89 — Orca-o. 90 — PuETo 91Troco,a; 92 — Toiro, a; 93 — Escrava o- Q_l & _* j96 - Piloto, a; 96 - Sesno, a; 97 - Adra o- 98 -Tr^11* '
99- Palto, a; 100- Albacara 101 - Auréoli 102 - D^rn 

a' °
duro „S„f__ b„m „.„», 103- Zia.a_.ro. lÕS _ O bara.?""™"'.','

Do logogripho jóra de cot curso.
\ — Culmano Mortier; II — Valle de Arinto

DECIFRADORES

T«rn^Gff°ta' ÇfrS° d«jR*»waleiif Calpeuts, Coadé Guy de
l5l^'#-"*l Dapera, Etienne Dolet, Erre Céos, Cavrocht
C*™_? pT."0*'QLag°' ÍJ.aJoyo' Miravaldoa Néo-M_,dd? SíirU;Gama Ruhtra, Seneca, Tiberio, Themis. Visconde de AdnSn23 pontos; Conde de Rogger 20; Lyrio do Valle. 19; Orlando Re™El Príncipe, Stephan.o Seixlack, 18; Alvasco, 6; Th/sbe? Dalwa15; Jovan.rp .Carlos Costal2; Soldado, Sertaneja. JucjutnhaTac. Soldad.nho. Octa & Cia. 11: Arthano. 8; Copernico 7

NOTA Lyrio do Valle teve 30 pontos em Novembro

o Decifradores dos logogriphos de Carlos Costa:

rató^laliÉ^^yp! M^ A Garota, Barào de Deu.*.-
nòlet FríLr n Güy ^Jwnac. Diana Dapera, Etienne

Themis. Visconde de Adnim. * SeneC*' T,ber,n'

Grande^ Sul 
R^eben?ÜS «oluçao de Zingàro, de Estrella. Rio

seccao não Ihifo^ -fíf^ CSte chftratli^a inscripto em fossasecçao, nao lhe toi contado o ponto.

LIGA CHARADISTICA PAULISTA '

DirecEt™ria oara E^V0.-*' ^ dTe.Ab»'' U deita a seguinte
dente -jZol': EEí A* FeSt,n°%d^ Lig^ ^m l929 e 1930: Presi-
Pedro Pnmk T • ^ Fragoso (^r. Trinauesse); Vice-dito: -
J™£r?^fcF¥o(íU^Vy- tesoureiro: - J. B. Pompeo

DIVERSAS

em SNTv!roTdial2^erMÍ?ha ^ «-moranguinho, nasceu
nha do mm velho Mfy Ma,°,'I a, me",na Therezinha Elvira. filhi-Joe! f^M^^êÊ^mW^ ( Armandl>
rfafc* mX^O^vTvf aA,21 d'e?te "Ue ° A^'" 

¦«»•>•*• 
» í*»""""• U bylv,° Alv« ;a nos convidou para a festa.

/
CORRESPONDÊNCIA

(Cartas recebidas até 3 de Junho)

são ál^lté^Zt'^"^ I $Ê$£- °» «£* &oW»Í.
mente exp!ia_ndPo o ,u™ pede 

ad'Sta fe"°' Es"-««o» ««^"-

avvo£J/.e™n (CaPÍtal) ~ escripto. O amigo encostou-se a boa

IHÍ 
J^., ( Mangaratiba) - O ponto foi contado.

K D t 
V;"C ( P"1-» > - F"i providenciado.

parao"21^a(SantOS)-Estácert«««olu«;ào que mandou

a redacçaV'de EU^n TíIHO^ 
cha,^das &** w ^;rigida para

e endereçada ao director c^esPa Üi^ ^§ 
I03' f-#Í#1 Ji*>**-J.C.L.B. ~(B. Úchacho-Min^) ' 

««««*»-• ao director d*esta s™3„
Lh^-^^^,^^,..,,..,^.,,.^,,—   Dr. Lavrud

¦ ¦^^,^^ll•¦¦-¦__»||M-_____»ii___mÍm _-__¦ ______
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CRIA
ROBUSTOS

BEBE'S

porque contém
todas as vi ta-
minas do bom
leite. Não tem
micróbios no-
ei vos e é tão
puro e diges-

kl Ot ¦ J>0

tivel como ó
leite materno.
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NÃO HA CONFUSÃO POSSÍVEL lil
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Chapéu, Gravata,
Colarinho, Camisa

e a restante
Roupa branca,

que não se vê mas se
in sao

da CAMISARIA PROGRESSO
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2 - PRAÇA TIRADENTES-4
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Attende-se pedidos do interior.
¦ , .'••'..¦.¦¦ ¦ ¦.'.U-."'>M"i'*-ííV;

W)®®©©®®)®®®«*®®®®®®^^ »¦ II II ¦



I ¦1i

¦

F
I
11' ir. v-

I
IrI ':!
f1 i:'í
P :!
11- ¦ 

i

éh&gpfo
13.° Anno — N. 2 — Iii.hr» lo*>o

<*>

I

1I
®
ts)

f>

110

BUflfl BflflBB*"*^"^Si^^3í£^^^^k^' *¦ - RkrVflT£/fl'^^ ^nflVfl

wwjflW IfBflflflnf Wb9*^

rifi^fl
«SP

GANHA-SE MUITO DINHEIRO COM BILHARES!...

BILHARES BRUNSWICK
f

i

i
i

•coce

ESTES BILHARES, DE FAMA MUNDIAL, SÂO HOJE FABRICADOS NO RIO DE JANEIRO PELA
COMPANHIA BRUNSWICK DO BRASIL. '

Fm ?dLde 
°Ítenía ann°S q.Ue 4a COMPANHIA BRUNSWICK fabrica bons bilhareskm todas as capitães importantes os Salões e Academias de bilhares BRITNSWirní? • ,te campeonatos mundiaes de bilhar são jogados em bilhares fabricados nela n™»^**0 

°Vma'S he*»™*»àos.
Devido ao grande numero de fabricas e escriotorios de ^«T P ~ a Con?Panh'a-

Tudo que leva a marca BRUNSWICK é bom. compras, os preços sao vantajosos e a qualidade sempre bôa.
Não ha outra organização igual á nossa.
Remettemos catálogos a quem os pedir. Podemos fornecer Hlh«r*»<: na*a * >

«*«£ 
d"bS *— 

$ 

¦»"Anh.res.Peün, boa, bi.har^o^ i 
^|f^

BRUN^tó umaprrL0rPtÍm0 
'"""^ ^^ ° Webro e 

I^É » <Wao. E' „m sport „obre, e „,„, um g|Um bilhar legitimo BRUNSWICK completo, com 12 taco* tacueira um f«« J u i ,.escova. „, soIa, ponteiras etc. etc, com o tamanho interior (m^Sd^dejogo)Tde 95 x t*^** 
de m/rfim *enuino' marcador,*-*£** apenas 2=500*000 posto „„ Rio de Janeiro. Podemos embí^cnlda^nín^ênca^íd" -^«SET-LS*

A fabrica BRUNSWICK no Rio de Janeiro te.» capacidade par. produ,ir 600 „i,Wes por annoPeça hoje mesmo o catalogo ««"o.

Companhia Brunswick do Brasil S. A
Exposição e venda : — PRAÇA TIRADENTES 46 — RIO DE JANEIROTeleg. BRUNSWICK - Rio. «MHtlHU

Escríptorio e fabricas: RUA S0TER0 DOS REIS, 13 - Phone ÉI||ÉS1 H
FILIAES EM 18 PAIZES

End.
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Uma massagem com o Creme Simon étôo atfadavel para o rosto come umacanoa. Não seca nem engordara, e pelasua perfeita nntnosidade que penetranos poros da pele,O^CREME SIMONvivmea a epiderme, amacia-a e fa!realçar o seu brilho natural.
M^E°n^ *lSA% • E"P»lhaÍH> sobre «"SSLSZi h?mida' dep°is da *<*tèmFazex-o peneirar nos poros por meio deuma leve massagem, secando-o depoiscom uma toalha. Ele tornará Àmais aderente o vosso pó... áW*'

o VÓ SIMON
PARIS,
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A OÔR APUS
AS REFEIÇÕES

Se V. S. sente dores de estômago algum
tempo depois das suas refeições é quasicerto que soffre de hyperchlorhydria ou
secreçSo d'um sueco gástrico demasiado
ácido. Este excesso de acidez provocaa fermentação dos alimentos que ficam
como chumbo no estômago e oceasionam
dores excessivamente severas. Pode-se
obter um allivio rápido tomando-se meiacolher de café de Magnesia Bisurada
num pouco de água depois das refei-
feL°U 

,0g° que a dôr se faz mentir.
A Magnesia Bisurada neutralisa quasiimmediatamente o excesso de acidez,
calma a mucosa irritada e evita as ázias,
as caimbras, a azedia, o pesadume e todoo mal-estar causado por uma abundância
de acidez. A Magnesia Bisurada, que émoffensiva e fácil de tomar, acha-se ávenda em todas as pharmacias.
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LAXOCONFEITOS
LLSLLILLLL&LLÉiM do mmL i LLLLLI llSr
...... ¦ ~ . ; ¦ .''¦>' r:3 .

-''.v' *- 
'¦ " ' .... •-- . :'è% •; t

Explendido medicamento laxativo, de effeito suavecomposto dos mais puros ingredientes vegetaes'Estes laxoconfeitos não irritam nem debilitam de ma-neira alguma; ao contrario, produzem o seu suaveetteito nos intestinos e no figado. São bons paratodos os sofrimentos que çxigem um bom laxante

Únicos depositários:
Sociedade Anonyma Lameieiro

RIO DE JANEIRO
?H—|l« ••'-¦¦—»•—.11—1(.

ri

? •—•li—.!,. ••'—II——•!—. M—II

6$000

8$000

4$000

4$000

Remédios que curam \U
MILHARES DE ATTESTADGS O PROVAM!vlü «Üi^^iii^^gip
"ti5.,7rWr Refrigerante. I„„te e purgante

doenças da pelle, coceiras, Xumatísmo ele

¦ etc. Pelo correio 
con8t,Pacao' d«r de garganta;

COLLYRIO DIVINO 11' Fv L* 
POMADA DIVINA  17™? í J * ^eI° correio..

LEITE DE BisMÚTOÒ COMPOSTO ~ A 
''\ ~daa crianças Cura «astro*n*~5íÍ i7^ A salvação

cas etc DeKoí««l g?st^-ente«tes, diarrhéas, colí-
GUARANATOL* -Sí£v?o{{ensí?°: .Pfe!# correio.. .

usam mercúrio Peln, SS • mercunaes dos que
ÁGUA SANTA rBIT7 correio 7

mica, q„e tJSferida! •V"' ^^^ e oph ai-
BIOPIL^^^Ü^te^fr»8^^ ^ olhos etc.cabido^W^S^^^ na des-

solúvel, para casoa ould* W 
Zuntl<*™ o enxofre

seborrhéa e parares?,^ .** cf ,SUo,»1 ^Ivicie,
sua côr primitiva P'r a°8. cabe,los brancos a
pelo correio .a' 

E fmamente Perfumada. Preço 8$000

SSSfSSSP^em seU° °u va,e p^taia TI10 LIVIO TEIXEIRA. em Jahü, S. Paulo.
A venda nas drogarias •

MOOtPHO HESS, ARAÚJO FBEITAS ETC.

3$500

'. '¦'?..

„J
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I ANTES 
DEPOIS I*** mMResultado obtido pelo uso das

PILÜLES OR.BNTALES

dS 
°finfrasC0 de ori8em sobre o qualdevem figurar o nome e o endereço de'•'Ák 

„^AT,É5 Pharmaceutico45, Rue de 1'Echiquièr, PARIS
H^níe o-era/ : A. »e COURNAND87, Rua dos Ourives, ftío rfe Janeiro.

A venda em todas as Pharmacias.
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PARA bNcSfDE f> a 2.4(JI mb.
A' venda nas casas do ramo.

Peçam uma demonstração sem compromisso de compra á

S. A PHILIPS DO BRAZIL - Saccadura Cabral 43
SECÇÃO TECHNICA n." 2711
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cletas ~i

Modelo de 1929

Capacidade 488
c.c. Cylíndro de
85,5^mfin por
85 mjm. Freios
de expansão em
ambas as rodas.
Pneus Dunlop
de 26 por 3,26.
IIlu m inação
electrica Lucas.
Temos também
o modelo 505
com o movi-
mento de vai-
vulàs na cabeça

do cylindro.
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flflflflV^flflflS flfl^cMWK?^uj^i^^'í^flW'^nBlt. / . í *. jrf BalflT¦£8"j*fl*fl*i ¦"¦"flflfl "fl"fl*3|"l"i"B ¦"¦"¦tfliiáflflalSMapifflfl"^^ Jf \ - I flBKn^WaT

V,!^fl ÉHflPW^^^^^^^^^^^^WWJfljvíy^jí";„i<**("&-'.' •- '^Bfl^. ^^^^¦¦3'5'í^^^flÀ^^r
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^JP^S»TPifl»*fl1 ¦»"flFpr -¦
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MODELO 501 -MOTOR DE 4 TEMPOS DE

HiÜi "*CH,NERY COMPANY
RUA SAp PEDRO 66 ^<f?mt^ S*° PAÜLO

AV. RIO BRANCO. 139 ^^15--^^ PORTO ALEGRE

488 H. P.

Velocidades até 130 kilo-
metros por hora.

Temos em stock modelos
de 225 c. c, 346 c. c. e
976 c. c.

MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS

f«rm«l. do dr. Am^^nim. i excellente

Injecções indolôres, 1 e2
Começar o tratamento pela

M1-' í. .

1""' 

f' 
" ¦ Ml, 1
Morte ás

Formigas

i

Informações á
S. A. MercetliyHna

| CARIOCA n. 4
TEL. C. 3909

I

I

Se o BrasU não destruir as formigas
será por ellas destruído.

0 formicida em pó | MORTE A'S
FORMIGAS"

E' de effeito rápido e seguro. Muito eco-nomico. Facü de ser applicado, sem machi-
nismos e sem fogo.

V. S. EXPERIMENTE AO MENOS
UMA VEZ

A VENDA EM TODA PARTE-EXI6IR SEMPRE
A MARCA

Morte ás Formigas
1 lata pelo correio 6$000

««• «BW í Ma. - fl, s. p,»,, ib

i
í
í
í

¦¦» '¦<!«
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Jardim Zoológico
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Aberto diariamente desde 8 horas
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P*a Vs A - & -sT ^^t^afiSjL^i U^ ¦•'¦'¦ 'ijA>- ¦ ¦ n| 8F'" Jr-i IMP^ni I
fl flr^- ¦'*^Bllla<EajBflflflflflt%T^gll^ :' • I.-tgS^@^f Yal BFJ^JgflPll B

B^^flF^^SflSBSflflflK^'' <M0£mT /jflBBBBBBBBBYflBfllI K^flflfl^flBBfli F' -•'* -^BflflP #bÍ I¦¦BflaÉflflflKT s.flflflflflflflflflflflflflflflflflflfli# ^-j ;ajBíB B*^ ¦ AmW-Am fljBr flflfl*.^a 'BBBSBBfl' .mmr Am ¦

BMflfl^flflMflniàj^flEj^fl/ B^ " 'jíAt.••.iJfll fll
¦H flflrTflfl flflf ' V mmr*%fcjfl H

flfli^Y ^^H ^"^* .mMrmmmmm flTff
¦W^'-^"'7í"^*^^B fl*^ ^flflflfl BB

BBflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflB^^ í7w ¦ •Bflfli BP^^^r^."'' ^íBi flí
Bfll flflJUk^ -^^^ ¦¦"¦ JBk '' ' '^imBbI TJflflFl
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BflflflBflflflflflflflflflflflflflflflBBflflflflflflflflflflflflfl

A grande sucury do nosso Jardim Zoológico começando a devorar uma capivara. O quadro representa-nos
a verdade, que é esse commum repasto do monstro, posta em duvida, talvez, por muita gente que ignora
a vida desse grande terror das selvas. Após engulir a capivara, caçada mediante mil astucias, a sucury
queda inoffensiva, com o seu já formidável diâmetro enormemente avolumado, até que, muito e muito

tempo depois, lhe venha a fome e se resolva a uma nova conquista.

Animaes de todas as faunas,, ootando-se y.;

Urso branco — Leão marinho — Etephante — Leopardos —

Leões — Tigres — Jaguares. ÍY||1I1|||SJÍÍ
Linda collecção de Macacos. Lindíssimas secções de Aves.

Grandes attracções. Corridas. Y

Sorteio de valiosas prendas. Trabalhos gymnasticos.
Parque infantil.

Nova installação do parcpie de aeroplanos.
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Afamada marca mundial

Elegante
Durável

:¦¦¦¦¦' ."" ':-'*«. • .: - . ¦'¦>; ¦¦'':"'¦ . 4 •..'- '"'? 
Ai ' •' ... i

Silenciosa
', *>«;'"' . ¦". ;V 
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EXECUTA TODA ESPÉCIE
DE BORDADOS

S. A.
RIO DE JANEIRO

Rua da Alfândega, 77-79

^^Br^^^^^^nTftflfl MM

mMmmmmmmmmMmmW^V^SI^S^^^BSf^^^M ¦¦aaaal ¦Ha*4i^^.':^''!*ÍBaí«4tó*3aflH^Hfll ¦RVaHflfl flfl I
HK ?&>r^-JUagSdHM HlSfl^! H
HflKf|rtVaW* ^3to!8Wfl3flWfl»aaaalaaCTflflflMflflWWWWWWflPT1»^^ * ** ly^uB^aWBBBBBBBBBBBBBBBBBBHflt

m\ laafJ^r^fBM W^*mmml EffiC'' ^flfl H
»¦ ¦ a*^>'" *' " ^W*^**H^»Waat&^.'*y.'tfi£Ígá^

Esforço propulsor
mínimo. Trabalha
para diante e para
trás, sem parar na
mudança e sem
voltar a costura.

Garantida pelos
representantes

exclusivos:

t

1

Reunidas Armbrust- Laport
SAOi PAULO

Largo de São Bento, 12
vv^v/^w^^vív^v//*?*?*&* **3£%^^

Lloyd Real Hollandez
AMSTERDAM;

Serviço regular d#~ pmmscÍiu»^ èn>.re

EUROPA, BRASIL E RIO DA PRATA
*flHm«» fahfdfl» de pmmic. par. . Europa,

Flandria. 9 de Mho .- Zeelandia, 30 de Julho Oania. 20 dc Ag„s„

u
A IMPERMEABILISADORA

0RANIA, FLANDRIA E ZEELANDfA

Ul 
„„ 
|| H. «.«te, 

|g | |A| d, ida ro„.

Socieilâirt Anonpa MartmeHi
AvenJda Rio Branco n,. 106 e 108

t Quer ganhar sempre na loteria ?
| A Astrologia offerece-lhe hoje a RIOnF7A 'ABroveite-a sem demora e cJL,.Jl%X£$rA^. iI
í
I
í
J
í

i

- -_«,u,ugjci onerece-ine hoje a RIOÍTF7A

naj loteria, sem perder uma so veA
flSr» ^ atte!Íados P"»^ as Tninhas palavrasMande o seu endereço e J00 réis em selfos, paraenviar-lhe GRÁTIS

O SEGREDO DA FORTUNA
Remetta este aviso

Endereço : $B. fMr. P,raW8 _ CAUE P020S 1369BUENOS AIRES HEPÜBUCA ARGENT,NA
CITE-SE ESTA REVISTA.

I
i
I
í
i
i
I

i
i
i
i
i
í
i

1

PT°Di^r^td6 °T Pat?nte de invenção.Uiploma dehonra do instituto Technic»lndu«tnal do Rio de Janeiro' 
ÍLd"St,t"íí üPÍVersaI do Ri" Grande do Sulfiliado a rhe International Academic Union"a America do Norte

ALFAYA & COMP.
Vende brim, Kaki, Gabardíne etc.impermeabilisado e

e ., ,. , -rapermeabilisa

outri ,d*'J&> Hnh0« a,«od5«> « qualqueroutro tecdo. antes ou d^jois dl «rconfeccionado.

13, Rua dos oArcos, 13
TEIEPHONE CENTRAL 4384 - RIO BE JANEIRO

Peoen^a^ret^çidi^^Mas U
sem o menor prejuízo ™£ T " ^umidade,consertam inteKe°te^ noJS^S' P°t^!
«va, permittindo ISItóS9^! P«H-
ração, podendo Aer lSaT3 t e í tran»PÍ-
das a /erro. costura^ esiífc^8' PT^temperatura Quente onít;^^8 a S11^^» ¦
permeabilisaçlo "*' Sem «*"« a «"»-

dof^ll^ ^S 
»«- Rfejudica os teci-

vel como a f«enda^m,eab,hsaçS° tSo dura"

¦ti- ii. -ii—.,1.
•'»-—•Íl^-i—ll«—1|.
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PARA TODOS OS QUESOFFREM DOS NERVOS
indigestSo-PrísSock. ventre-Exgotamento nerv^^ Damáaie

geral 
— Falta de energia — Debilidade sexual.

Enviamo. gratuitamente pelo correio dados relativo» aoMethodo Restaurador de Forças e de Vitalidade
hesitaria V. S. um só dia em se de-cMr fa experimentar esse tratamento?O Instituto Electrologicò põe á cli^
Posição dos enfermos os attestádòs demais de 10 000 pessoas que sofíreram de

Dado o caso que dez mil pessoas quesoffreram a mesma enfermidade ou debi-
1 idade physica ou nervosa de que V. S.
padece se encontrassem em sua presençae, desde a primeira até á ultima, lhe re-
latassem, com enthusiasmo, o maravi-
lhoso tratamento que as curou, restabe-
lecendo-lhes a alegria, o vigor e rejuve-
nescendo o seu systema nervoso, de-
monstrando-lhe que esses resultados fo-
ram conseguidos por um apparelho sei-
entiíico Dectrologico, cujo preço está
ao alcance de quasi todas as pessoas,

mmr ^^ C^HÉ âm
Á*M I^MB mmWm mmWm\ ^W! \W\Mffmw ^mw #aW MmWMTWÈ WW

i ^^^ ^ft^ ^H lÉ^HI^^E^Bi J \t> ÁmW\ \^Êmmm\mY\wm\ ^LWW m^•^ ajã^ mmm^mmmW^i^mmmm^mWW^mm^. T% llu Vw /^VI^^H' K ¦ ^^^^H ^

u Gu-iAni ir cuia /«da I J 
*• #

II e da 1 II e da //
II F°RÇA I / FORÇA //

|| TlSffr^^_^^ llf il «^^BffW^P*- ii

EXGOTAMENTO NERVOSO, INS0MNIA,
.RHEUMATISMO, SCIATICA, INDIGESTÃO,
IMPOTÊNCIA E OUTRAS PEBTURBAÇÕES.

Todos esses ex-enfermos se confessam
eternamente agradecidos ao Instituto
Pulvermacher. ,.-.;' s^ ' ? ;

E não somente temos como garantiao testemunho de clientes* pois também
tem incontestável valor ò facto de ter
sido o nosso tratamento approvado por
quatro médicos da Casa Real Ingleza e
pelos principaes médicos de nove hospi-
taes de Londres, entre os quaes figuram
nomes muito conhecidos, assim éomo
pela Academia Official de Medicina de
Paris. O Instituto foi fundado em Lon- ¦
dres em 1848. :-'WMS:^0

°, GUIA DA SAÚDE
i 

"'•"¦ * •' ';,* , ¦-

ESTE LIVRO É ENVIADO GRATUITAMENTE
E 0 PEDIDO DO MESMO NÂO CORRES-

, PONDE A COMPROMISSO ALGUM.
E UMA PUBLICAÇÃO QUE TODOS OS

ENFERMOS DEVEM POSSUIR.

Se V. S. desejar, receberá gratuita-
mente, e livre de despezas, uma inte-
ressante publicação que descreve a nria-
neira pela iqual se pode recupeirar a
saúde servindo-se do methodp electro-
lógico. Esse livro contém capítulosin-
teiros que tratam da Debilidade nervo-
sa, Insomnia, Rheumatismo, Sciatica,
Indigestão, Impotência, Paralysias e
Debilidade physica. Nelle figuram .as
opiniões e assignaturâs de celebridades
médicas e outros dados de interesse
geral.

FORMULA DE REQUISIÇÃO
Expedindo este boletim pelo correio, V. S. receberá, livre de despeaa.. "O Gula da Saúde e da Porca;'

fl«e a tantae pesaoaa demonstrou o meio de recuperar a aaude e o vigor. Nüo ht compromino alfum
da parte de*V. S. ao faolicitar eete livro. ¦ y

ENDEREÇO

NOME

Enviar eate coupon • THE ELECTROLOGICAL INSTITUTE — Caiaa Pontal 2768 — Sto Paula.
(E. S. T. 4 — 1929)
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H. WÊMW _______r____________________HH__ ___, i vl> fll fll _F 1 II 1 - -
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ffl flflfl _________ ___^fl ^fl Ikl fl I _F J II Ij

B|E m\^Mm\\\\\W ^> lH
I __É__ki ^ M99m++~2^ fll 1 m mw \fl ¦¦ f^mtmW \ I ÉO I
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E a Pellicula nos Dentes
Que lhes rouba o brilho e o. "desbota." É preciso removel-a.

' ' 
<^____ ___¦_

TV/T ILHARES de pessoas descobriramJ.TX que dentes considerados naturalmenteamarellos , são. na realidade, de uma bran-cura immaculada. É uma fina pellicula oueos recobre o- que os torna turvos e desbo-tados. Se pelo novo processo V. S. removeressa pellicula, verá que os dentes são tão.alvos como quando eram novos. E as een-givas tornam-se firmes e vermelhas comoo coral.
Eis o que este novo processo poderámostrar-lhje.o S ?
As maiores "estrellas" do palco e da telatem teito essa experiência dezenas de vezese sempre encontraram que não ha no mundonada melhor do que este processo para cbn-servar sempre em floração a belleza comque se apresentam.
Este métliodo de tratar dos dentes e das

- 

\ "^^^^ÍÍÍiIBI ______flfl____ X mi

~""'^^______» _fl™^^^^^ ^^«__r

iJr

resultados immediatòs. simirft

- PmV__2^.PÇIo__"^^ Rio ^ Janeiro
á0 de Mai° de 1984. sob o No. 2620

gengivas, é um modo scientifico de removera pellicula nublosa que descora os dentes.Passando a língua pelos dentes, podesentir-se a pellicula nefasta. É o grandeinimigo da belleza dos dentes e da saúdedas gengivas.
Ella adhére aos dentes, penetra nas cavi-clades e ahi permanece. Forma um ninhoonde os germens proliferam. E os germens.alhados ao tartaro, são as principaes causasda pyorrhea,
O modo commum de se escovar os dentesnao basta para remover a pellicula. E é essapellicula que esconde os dentes alvos e bri-ihantes que causam verdadeira inveja.Mas a sciencia moderna aperfeiçoou umcombatente efficaz contra a pellicula, quese chama "PEPSODENT". 

A sua âcçãotaz a pellicula se encrespar e num momentoa arranca de todo. Além disso torna as gen-givas firmes e proteges efficazmentel dáverdadeira bel e_a aos dentes, de um modorápido e perfeito.
Rogamos acceitar uma bisnaga para provaPara se convencer dos resultados, compreuma b.snaga de Pepsodent. o dentÍfricio"de

qualidade — a venda em toda a parte, ouentão peça uma prova grátis para 10 dias a:
£f,_ i ' V°tVpaflhia pepsodent do Brazil, 141Rua dos Andradas, Rio de Janeiro.

9. o-
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A chova provoca geral-
mente uma baixa na tempera-
tnra, sendo qne ás vezes é
bastante repentina, resultando
d'ahj os inesperados e imper-

tinentes RESFRIADOS.

Em taes occasiòes,
nada será mais útil,

pa r a evitar uma
• ¦* -: 

'-'"''„.-> 
.*'"'*.'¦';'.¦ •'».'• ' •. 

' * -J
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GKIPPE ou qual-
quer outra com-

plicaçâo, do que
tomar ao deitar-
se um ou dois
comprimidos de
TRANSPIRO!, o

»i> ... . ¦¦& ¦

novo e poderoso
remédio contra
FEBRES, IN*
^yFLIJENZÂ; e

conseqüentes

DORES RHEUMA-
TICAS, de CABEÇA,
dos OUVIDOS, da
GARGANTA, etc.

••••••••

Q
ÜNICOS CONCESSIONÁRIOS:

RIO DE JANEIRO E
HUGO MOLINARI & CO.

SÍ.O PAULO

VENDE-SE EM TODAS AS
PHARMACIAS E DROGARIAS

LTD.

:;y-'í

,y,.,:

¦ ¦ ''.

¦ ¦ •' 
;•¦¦;

¦ ¦ - 'VA

Ití

!



i : r!

I5'° Anno — N. 2 — Julho 192

%.

/r

Ti /
*Z£ m eiv'

.^W

. - "?'

, £
«. - »¦

w?-í4': Ai

$r... I O

ipfâo

PODE-SE CURAR COM A ELECTRICIDADE
Tem-se demonstrado universalmente que a electricidad.* L j-

OS MEDICAMENTOS NÂO CURAM-

|rai||^ ao 
corpo en. fórlna mals

rnidades NERVOSAS. K^f^v^ KWÜ,UMATISMO e a maioria das enfer-

ii^^^li^li^^pS Éfg a idade, occupacSo, symp.concho 
p| |||jg ^^^^^^^^é

The Electrological Institute (C 8)
Caixa Postal 2758 — S. PAULO

Bell ^r

SBtFj?*'*****
MM^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^BrT^MflSmlJM^flI^fVX*'''' PARA SER BELLA

*".!\'.4'1*. -', ;".'".l.\\j-'> '"' :^'" '" ,j "

e para ter um lindo busto
nao ha necessidade nenhuma de soffrer.

V'V -¦ '.''• ^-"'',¦"¦•¦¦-¦'¦ 
'll, 

'" '¦.* * t'\ .'. ';'l'' •'* *'*,
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Para que serve submettermo-nos a fatigantese longas sessões nos Institutos de BELLEZAate mesmo a dolorosas operações cirúrgicas?. 

'

tias faabrâo^s?SerVe Perder-Se Um ten,P° Wtóoso, gastar qua„.
e 
pÜ|^Ütl^^íá^Í 

— maneira certa
easa, com pequena dmMfMIÊW^M^^ "ÍT'*

. . ., METHODOS PARISIENSES €"W""
^versal^te 

|gg^g* 
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_ EXUBER BUST DEVELOPER? >TVrí>»^!8enVO,VÍinento dos s«os.
-T EXUBER BUST RAFFERMER

Estes mefhodo", WmtÉÊÊ Vo' ^^i^.
êxitos, são puramente EXTERNO^ .°akn0iS .dc Contestáveis
sjvos. A sua efficacia é seriamente Jím a>5°,utamente inoffen-dados por eminentes .'SSSS? SSÍ^- Se"d° «•»-»«-

o te^po! IÉ^^^IÍ»^ ™-n a Senhora, seram o corpo., não hesiteW??%Èv s ,m?tern»dades lhe estraga-
LHOS GRATUITole a inteiSÍí..—,e miesn,° os CONSE-da ^mmm ^rMette"lrlu?íÉlS- br°S*™« a resPeit°

Madsme H«le„. DUROY 0^3^TTíV 
d;S"etamente) 
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PARIS (8 e) 

' RüC dC Mlromc*nH,
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FAZEI AS VOSSAS COMPRAR
DIRECTAMENTE DA FIIRDPA

««

Para que haveis de
pagar 100 % a 300 %mais para as vossas
toilettes, roupas de me-
za e de cama, perív-
marias, enxovaes, K-
vros, revistas, music;?.s
e todos os demais ar-
tigos de origem eurr
péa, quando mediania
uma commissao d
5 % a 7 % podeis re

da Eurnna nn- • ^ceoel-os directamení
dos fabricai ?OSS° ^$$?M PreÇ°S exaCt°

numeSTu l^lÉfP *&". 
Wfc ^Postaux ou da llfandéga °b,eCt°S ^ 

Ve°hS"
co„dferm!?sm0;"OS d? todos e««« atalhes nas
*>^™no™l^r^»- ^ Ciente

Agencia Importadora Franco-Brasileira
Commissanos em pedidos dè particulares

| 
RUA DOS OURIVES, 38. lo-Teleph. Norte3731

Paris — Rio de Janeiro — Londres
Mtt«M>
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BAZAR
PRIMEIRA CASA

Casa da elite carioca.
Bom gosto, xdistincção,
presentes finíssimos.

AMERICA
DO GENEBO NESTA CAPITAL

Porcellanas, crystaes, metaes finos,

Faqueiros e talheres de christofle.
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que
lia

rir um

FICA 0 SEU
CHEIO DE

SE

PENTE
CABELLOS
PENTEIA?
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que é indiscutível'
mente o mais actua

e autorizado
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Dr. Cândido de Figueiredo.

"Cândido de
Figueiredo é a
maior das nos-
sas competen-
cias em mate-
ri* de Lexi-

[ia por tu-niiül
i

RUY BARBOSA

a22

.^ Quando os seus cabellos caem
JEj 

"aos punhados" é signal certo de
jjjjrque as suas raízes não são suf-

ficientemente alimentadas ou de
que se acham obstruídas pela caspa.
Visto ser impossível que cada dia
nasçam tantos cabellos quantos os
que se perdem, é muito lógico con-
cluir-se que se está ameaçado pelacal vicie a não ser que se providenceieimmediatamente. O methodo mais
certo e o mais rápido para evitar acaspa e a queda dos cabellos é* oemprego da Lavoha — Tônico dos
Cabellos. Os ingredientes que ella
contem vivificam o couro cahelludo.
fazem desapparecer a caspáVforti-
ficam as raizes e fazem parar a quedado cabello. A Lavona — Tonicò do-Cabellos — faz realçar a belleza
natural de cabello tornando-o macio
e sedoso.
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fará despertar o apetite e activar a Agestàò
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GRANDE REMÉDIO

SENHORAS
PA R A

COMBATER AS CAUSAS
QUE ALTERAM

O SEU ESTADO DE SAÚDE
E PARA ELIMINAR

OS DISTÚRBIOS NERVOSOS

AS CRISES DOLOROSAS
6 A CONSEQÜENTE

DECADÊNCIA
K-f*. pHYSICA



IPOE 195SC.CC APENAS J.„
Uma maraviíhosaA-ífiaçhina de escrever portátil !

($

Muito simples,

resistente e

duradoura
I Kv^*~,*~"flaayH&3JrolOfe^5^-^^^B^^^^^^=ri \
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Tamanho:
31x24x12 cms.

Peso:
APROXIMADAMENTE

3 kilos

SIMPLICIDADE: Uma das grandes
vantagens é a sua simplicidade; muitas peças
desnecessárias foram eliminadas pelo inventor
desta pequena maravilha — assim pois, alem
de diminuir consideravelmente o periodo de
aprendizagem, cvitalos innumerosdesarranjos
das machinas complicadas e custosas.

APARÊNCIA : E' bellissima, de linhas
simples e elegantes, e de bom acabamento.

QUALIDADE DE TRABALHO: Letras
bonitas, igual a das machinas que custam
seis vezes mais.

ALPHABETO : Todas as letras, minus-
cuias e maiúsculas, números e signaes paraas linguas latinas.

ESCRIPTA VISÍVEL: do começo ao
fim.

ROLLO DE PAPEL : Serve para papelde carta e officio ate a largura de 22 cms.
FITA: de uma só côivsenipre em stock.
REGULADOR DE MARGEM : Tem

regulador para margens no lado direito ou
esquerdo — muito pratico e rápido.

ALINHAMENTO: Devido a sua cons-
trucçao especial, o alinhamento é perfeito.COPIAS: Com papel carbono commum
a machina pode dar até 4 copias.

TODA CORRESPONDÊNCIA

CONSTUCÇAO : de metal e aço supe-
rior, muito resistente—durará muitos annos.

Com esta excellente machina de escre-
ver qualquer pessoa pode fazer sua corres-
pondencia com elegância e modernismo.

Nao ha mais gente com letra feia e inin-
telligivel.

Esta machina é indispensável a todo
homem de negocio, pharmaceutico, advoga-
do, dentista, engenheiro, estudante, fazen-
deiro, emfim toda pessoa que escreve, e custa
menos do que uma simples prestação das
machinas pesadas e complicadas.

<è O seu preço é de 195$000, incluído o eus-
to da remessa para qualquer cidade, villa ou
aldeia no Brasil.

A machina é vendida com firme garan-tia de agradar ao comprador; se não agradar,
devolveremos o dinheiro sem demora: maior
garantia que essa ninguém poderá offerecer.

PAGAMENTO : A remessa do dinheiro
deve ser feita em carta com valor declarado,
ou vale postal ou cheque sobre qualquerbanco do Rio ou de S. Paulo.

REMESSA POR BANCO : Podemos
remetter a machina a qualquer cidade onde
haja Banco, devendo o pagamento ser feito
ao Banco contra a entrega da mesma.

DEVE SER DIRIGIDA A'

IEMVDDEZ& AZEVEDO MaVCIHADO
CAIXA POSTAL 2885 OURIVES, 63 RIO DE JANEIRO

End. Teleg. "DEGEC" — Phone Norte 6558
NOS LOGARES ONDE NÃO TEMOS AGENTES PRECISAMOS DE VENDEDORES IDÔNEOS

Copia da carta dc um dos milhares dc compradores satisfeitos - Amigo c Senhor. - A presente tem nor fim trazeros meus bem merecidos elogios a pequena machina de escrever, que nada mais deixa a desejar »'rc;scnlc 
ícm 'A'5 hm trazc'

c felicitações ao apresentador delia no mercado.extremamente útil simples, com moda, elegante
Desejando que continue o evidente impulso que está havendo em sua venda, aproveito a opportunidadc para offc

^minuto prestimo de animação aos septieos afim de adquirirem esta perfeita machina. Podendo fazer o u^
diminuto prestimo de animação aos septieos afim de adquinrem esta perfeita machina. Podendodesta, subscrevo-me com toda estima e consideração. — Residência: Rua de Santa Rosa N. 771, Ni

recer o meu

Dc

fazer o uso que lhe convier
ctheroy, Estado do Rio.

V. S. Amigo e At(o. Ador.
P Caetano Ferraz

¦d—-ii.


