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Quasi que enloquecia
por causa de uma dor

de ouvido!
A noite passada em claro,
sem que unturas nem la-
vagens lograssem propor-

cíonar-lhe allivio!
Que surpresa, que milagre,
quando, poucos momentos após
ter tomado dois comprimidos• de CAFIASPIRINA, desappare-

ceu aquella dor horrível!

is porque a todas
as suas amigas re-
commenda ella sem-
pre com tanto en-
thusiasmo, e para
qualquer dôr, a no-

bre e excellente
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oHUD f§ OMMaior
ESSEX O Desafiador
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Maiores lucros para os agentes do que antes!

HUDSON
sus^ ESSEX

SUPER

O Hudson Maior e o Essex. o
Desafiador, receberam o acol-
himento mais enthusiastíco na
historia do Hudson-Essex. Ha
uma serie completa de estylos
cie carrosserias que enfrentam

m requisitos de todos os com-
pradores. As vendas sao maiores
do que nunca —e eilectuam-
se com mais facilidade.
HUDSON MOTOR CAR CO.,Dctroit.£.U

t

Este anno será muito lucrativo
para os concessionários Hud-
son-Essex. Pode ser que ha
uma vaga em disponibilidade
para V. Sa. Peça informações
ao distribuidor do Hudson-
Essex em sua localidade ou
senão telggraphe á íabrica
pedindo pormenores com-
pletos.

.A. EndereçoTelegrãphwo: HUDSONCAP

!5«
$Mi.

SfâWvSiVt'-*s'."v.-'J *.- -^'

Distribuidores para os Estados de Minas Geraes, Rio de Janeiro, Espirito Santo e
! Districto Federal. Ha ainda localidades disponíveis para bons agentes.

T. L. WRIQHT €r CIA. LTDA.
Exposição e vendas — Rua Evaristo da Veiga, 142.

Posto de Serviço e Secçao de Peças — Rua Santa Luzia, 202.

1
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Nós lhe ensinamos gratuitamente por correspondência.
"T ' ¦'«'«D /f= A0

Podeis pintar a vossa toalha de
meza com ps tintas RADIUM.

Únicas lavaveis garantidas.
Collecção com 14 cores, 40$000. — Pelo correio mais 6$000

Acabamos de receber esto; os e todos os
preparos para a pintura BATTK que
tanto successo vem fazendo em Paris.

Estojo 40$, 50$ e 120$ — Pelo correio mais 6$000

TEMOS EM STOCK OS SEGUINTES EST0J0S:

Pintura a óleo 35$, 50$, 60$, 75$, 90$, 100$, 120$, 150$, 250$.
Aquarella em tubos 35$, 50$, 60$, 75$, 90$, 100$, 120$.
Aquarella em tablettes e tubos pequenos 7$, 9$, 11$, 13$, 16$, 20$, 30$.
Pyrogravura 80$, 100$, 120$, 150$, 180$, 200$.
Estanho 60$, 80$, 100$, 120$, 150$.
Couro 60$, 80$, 100$, 120$, 150$.
Gloisoné 55$.
Judaica 35$.
Silhueta sobre vidro 45$ 65$.
Silhueta sobre veüudo 35$.
Pastel 15$, 18$, 25$, 30$, 45$, 55$, 80$, 100$. 120$. 150$.
Photominiatura 80$, 100$, 120$.
Pastinello 40$, 50$.
Bico Penna 35$, 50$, 65$, 80$, 90$, 100$.
Sopro — collecção 30$, 40$, 50$.
Brodeine — collecção 68$.
Brodeine—1/2 collecção 35$.
Lacre — collecção 30$.
Lacre— 1/2 collecção 15$

PELO CORREIO MAlS-6$000

Qualquer pessoa que adquirir estes estojos receberá gratuitamente
uma demonstração pratica em portuguez.
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se deve usar a
OVO-LBClTHt

jJorque úla é o Hemedio -Alimento que maiores
^ mais rápidos benefícios proporciona nos casos de

OTAMZNTO INTZlltCTUAL+ÍNSOMNlA*"*T£íVrO PHYS1C0 *TAITA Vt MtMORlA,4R4:
CL»
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SüMMARIO DAS PRINCIPAES MATÉRIAS CONTIDAS NESTE NUMERO

Artigos especiaes

Nossa Terra — Cachoeira, a "Princeza
do Jacuhy" 45

O mysterio de um grande povo ame-
ricano 73

A mania heliotherapica 94
Luiz XIV e a feiticeira 94
O fim de um grande reinado 21
Costumes exóticos. Um enterro na China 61
Nada ha de novo 28

Paginas de arte

O quarto de dormir 53
A fonte 19
O pic-pic 89
Saber. Principio e fim de todas as cou-
sas. 71

Harmonia da natureza 77
Maternidade 5
Resurreicão 50
O circo e o Salão Privado de Monte Cario 91
A dansa dos cães 65
Enthusiasmo e castigo de totó 37
Damas de caridade 44
O retrato de papai 87
Maria Casajuana 88

Novidades e invenções

Um novo jogo de xadrez 76
A supposta arte dos suppostos futuristas 48
A pesca da baleia 91
Novo typo de omnibus para viagem. 92
Os gallos do Dr. Domm 102
A mania dos "tests" 102
O inventor dos signaes de trafego. ... 63
Para ganhar tempo e espaço 65
Architectura moderna 66
O boudoir mais espelhado do mundo 67
Viagens modernas 6S

Romances

fim, o pirata amador 65
O aceusador imprevisto 95
O thesouro da ilha Galapagos 31

Percorrendo o mundo

As raças que desapparecem 77
Os povos pittorescos. Commungantes

em uma aldeia húngara "49
Porta do pavilhão do Mcxico na exposi-

ção de Sevilha 50
•
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O maior sino do mundo 92
Costumes norte-americanos 101
A torre Eiffel 62
Atolls em torno nas ilhas Bermudas. 63
O policiamento de transeuntes 64
O novo aerodromo da Califórnia.... 70

Conhecimentos úteis ou curiosos

Economia Domestica 92
Cuidados de belleza 49

Contos e aventuras

O mysterio dos Atlantes 9
A carta inútil 17
O segredo da mina 81
O ouro de Fu-Shan 38

Nossa Terra

Uma gamelleira secular em Uberaba 93

A SCIENCIA AO ALCANCE DE TODOS

Tudo se explica 64
Grammatica Litteraria 102
Historia da Terra e da Humanidade.. 55
A acção biológica do frio 50

Sports

A paixão pelo foot-ball na Inglaterra.. 30

Diversos

O idyllio no écran 78
Os mais bellos olhos da scena muda.. 52
Sorrisos de artistas •. • • ^
Creaturas modernas com silhuetas antigas 50
Artistas excêntricas. 51
Onde repousa o marechal Foch 91
A popularidade de um soberano 92
Os mais famosos perfis 93
A arte dos primitivos americanos.... 94
Uma sapateira galardoada 101
A partida de um hydro-avião 64
Duas estellas de Hollywood 28
Mistinguette 25
Os prodígios de engenharia realizados

pelos insectos 35
O passado e o presente 101
O quarto de dormir atravez dos séculos 26
Artistas excêntricas 27
Uma constellação 36
Uma das pragas da África 10
Miss Evelyn Brent 86
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ANEDOCTAS. CARICATURAS, PENSAMENTOS, INFORMAÇÕES, ETC

ESTA REVISTA CONTÉM 124 PAGINASKpI
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PEQUENA ENCICLOPÉDIA POPM DE CONHECIMENTOS OTEIS
ORGANIZADA POR UM GRUPO DE PROFESSORES E HOMENS DE LETRAS.

Edição 'Ilustrada com mappas e centos de gravuras
O mundo na mão

É UM LIVRO DE TUDO E PARA TODOS. É UM LIVRO QUE DISPENSA CENTOS DE LIVROS, j
Poupa trabalho e fornece com rapidez, a çuem o consulte, o esclarecimento que jdeseja :

Pode considerar-se o mais útil e apreciável livro publicado nos últimos tempos.

O mundo na mão i
reúne todas as condições necessárias para chegar a ser um livro popular de estudo,
INDISPENSÁVEL EM CASA, NO ESCRIPTORIO, NA OFFICINA E NAS ESCOLAS.

O mundo na mão,
r

enciclopédia única no gênero, deve ser adquirida por quantos desejam augmentar j
os seus conhecimentos em todos os ramos do saber humano. I
Tudo quanto a arte, a sciencia e a literatura teem produzido nos seus varia-

dos ramos, encontral-o-ha o leitor nas paginas d'esta enciclopédia.

O mundo nà mão é

É^ UM VERDADEIRO THESOURO para o professor, para o capitalista, para o nego- jciante, para o industrial, para o operário, para quantos, em summa, labutam '
pela existência.

UM LIVRO ÚTIL É SEMPRE UM COMPANHEIRO INESTIMÁVEL.
1 vol. de 800 paginas em optimo papel, elegantemente encadernado em

percalina, com gravura a cores e ouro — 15$000 réis.
A' VENDA EM TODAS AS LIVRARIAS

E NA LIVRARIA FRANCISCO ALVES — RIO DE JANEIRO
...J
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(Resumo da parte já publicada)

0 professor Maracot organi-
sou, em companhia de Cyro Hea-
dley, uni estudante de Oxford,
{que é o narrador da aventura)
t do mecânico Bill Scalan, uma
expedição para explorar a fauna
submarina ao sul da,s ilhas Ca-
nar ias. Para isso, ulilisa uma
mara submersivcl de sua inven-
ção com fortes janel Ias de
cri/stal. Mas quando a
equipa/jcm do navio
faz descer essa ca-
mara pelas águas,
a corrente rep.cn
ta e a câmara
cabe no fundo
do mar. Fa-
zem-se em
vão repeti-
das son-
dag ens,
mas co-
mo o
} undo
do mar
é a h i
muito

2i
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mysteno aos pan
Por CONAN DOYLE
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í consi-
deram o
professor
c seus com-
panheiros
irremediável-
mente per-
didos.

/?/-2j- a verdade
é que os expedido-
narios foram salvos
pelos Atlantes, restos
°-o legendário povo *dc
que as c/irônicas faltam
vagamente. Graças a seus sa-
bios, os Allanies conseguiram
var-se do terremoto que destruiu

sal-
seu COU- O divino mestre.—Quadro dc|E. F. Ward.

tinente e vivem ainda em uma
cidade submarina e exploram o
fundo do mar com apparelhos
feitos de uma matéria transpa-
rente como vidro e solidei como
o aço. Alas como sua população
não pode augmentar, os Atlan-
tes têm por costume impedir que
os casaes tenham mais de dous

filhos, matando os que nascem alem
d'esses.

(conclusão)
Mas isso é uma

monstruosidade —
exclamou o pro-

fessor Mar acot.
Ouvindo esse

protesto, que
envolvia
uma revol-

ta contra
a lei, os
servido-
res do
templo
desem-
b a i -
nha-
r a m
suas
facas

eavan-
çaram
furio-

sos.
Nós só

unhamos
ao alcance

das m ao s
nossos ai-

penstocks mas
empunhamol-os

com ar tao re-
soluto, que os ag-
essores recuaram.

E logo ouvimos um
grito. Voltando-me vi que

um dos servidores do tem-
pio, desusando ao longo da pa-

rede, adiantára-se por traz de Sca-

¦¦¦a

o
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lan e ia cravTar-lhe o punhal nas costas, quando o pro-
fessor, dando com elle, reagiu com a única arma de
que dispunha, o bisturi, que conservava entre os
dedos e com o qual deu um golpe no braço do ousdo.

Ao grito do ferido, os outros se moveram com tal
fúria, que nao sei como teria terminado essa scena,
se, attrahido pelo rumor, Manda nao tivesse chegado
á porta, nesse momento.

Mona vinha a seu lado e, com uma inspiração
feliz, tomando a creança do collo da* grega, collo-
quei-a nos braços de minha amada.

•Diante d'esse gesto o sacerdote obrigou seus sa-
tellites a recuarem e explicou o caso ao rei.

Este corou
ligeiramente e
franziu o sobro-
lho. Evidente-
mente, elle se
sentia um pou-
co envergonha-
do ao ver revê-
lado diante de
nós um costu-
me que sua alta
consciência re-
conhecia inti-
mamente ser
bárbaro eatroz.
Mas nao se
atreveu a con-
trariar aberta-
mente o sacer-
dote, que tinha
por si a praxe
millenaria.

Tomou um
ar mais mages-
toso para de-
clarar.

—- E' esta
|q • a primeira vez

I em que se le-
j vanta um pro-
l testo contra a
I lei — Fitou-nos

com ar pensa-
tivo como se
attribuisse a nossa presença aquella insólita
rebeldia e acrescentou pausadamente : — Tratando-se
de um caso novo, nada posso resolver sem ouvir o
conselho.

E como este só se reúne.d'aqui a uma semana, a
creança ficará ate então sob a guarda de minha filha.

Respirei profundamente. Em duas semanas, tanta
cousa pode acontecer. . .

De facto não tardou à oceorrer um acontecimento
que transformou por completo a situação e nos per-mittiu voltar á vida de nossos similhantes.
- j j ma^S ^e- Uma vcz' em nossas excursões pelofundo do mar, tínhamos entrevisto, para os lados cio
norte, a silhueta de ruínas muito mais importantes do
que todas as outras, que já tínhamos explorado em
torno da morada dos Atlantes. Tanto quanto nos
era permittido julgar, atravez da opacidade da água
e as plantas marinhas, que se nos antepunham, pareciahaver^ alli os restos ainda imponentes de uma cons-
trucção gigantesca.

Mas sempre que tentávamos caminhar nessa
direcção, Manda (o soberano dos Atlantes) detinha-nos
e não somente elle mas todos os demais Atlantes toma-
vam uma expressão sombria e inquieta, como se essas
ruinas representassem um perigo ou alguma recorda-
ção trágica, medonha. Ora, como sempre nos tinham
permittido visitar livremente todas as ruinas de seu
antigo império, fornecendo-nos todas as informações
desejáveis sobre o glorioso passado, que esses mo nu-
mentos recordavam, a reserva e, por assim dizer, o
temor com que se afastavam da maior e mais sumptuosa
d'essas ruinas excitou grandemente nossa curiosidade.

O professor tentou em vão interrogar Manda a
esse respeito. Elle, sempre tão solicito em nos instruir,

limitava-se a deter as perguntas com um gesto eva-
sivo e, de uma vez, como eu ousasse insistir, disse :Não devemos tentar as forças que nao podemos
enfrentar.

Que quereria elle dizer com essas palavras?— perguntei ao professor, apenas nos vimos a sós em
nossa câmara.

Provavelmente trata-se de alguma desprezível
superstição—disse o professor.— Como sabe, esses po-
vos antigos alcançaram grande progresso material e
mesmo scientifico, em alguns pontos. . . como a as-
tronomía, a hydraulica e até a electricidade conser-
vando crenças e temores absurdos, no terreno da reli-
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g i a o
impossível adi-
vinhar o que pode
haver naquelle palácio
que tanto os atemorise. . .
Mas havemos de descobril-o.

E seus olhos fa isca vam
atravez do pincenez de ouro;
suas mãos tremiam, denun
ciando que elle estava tão
cioso como eu por desvendar
aquelle mysterio. E tacitamen-
te, resolvemos aproveitar a pri-meira opportunidade para inaté
as ruinas do norte.

Essa opportunidade surgiu
doiis dias depois, quando uma
cerimonia religiosa reuniu todos os Atlantes no templo.

Como já expliquei, elles nos mantinham sempre
afastados das cerimonias de seu rito. Resolvemos não
perder um momento. Afivelamos aos hombros os
sinos de mergulhar, corremos ao vestibulo, fizemos
íunccionar as câmaras de ar e, cinco minutos depois,
caminhávamos pelo fundo do mar.

Bem sabíamos que Manda não poderia approvar
essa expedição, feita sem seu conhecimento e que.certamente, não nos seria permittída, se tivéssemos
tomado a precaução de consultal-o.Mas a curiosidade
que nos dominava era mais forte do que todas as consi-~,».---^~- j



13.° Anno — N. 5 — Agosto 1929

derações e não pensamos sequer nas conseqüências
possíveis de nosso acto.

Adiantando-nos, tão depressa quanto podíamos,
atravez dos rochedos e plantas submarinas, seguimos
em linha recta para o immenso palácio, cuja massa
imponente se destacava como uma sombra mais com-
pacta na meia luz das águas.

A' proporção cjue nos approximavamos, íamos
distinguindo mais nitidamente a construcçao e o que
viamos desde logo correspondia a nossa anciedade por
perscrutar seu mysterio.

• Aquelle edifício era evidentemente um templo e a
grandiosidade de suas proporções era duplicada pelo
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nidade s;im.

Approximando-nos do gigantesco edificio começamos a distinguir detalhes de sua sumptuosa
ornamentação.

valor dos materiaes nelle empregados e a singularidade
de sua ornamentação. A despeito da vegetação exu-
berante que tentara cobril-o, via-se que era todo dc
mármore negro, porphyro, granito roseo e marfim.
Sobre a porta de entrada, que formava uma arcada
magnífica, havia uma impressionadora esculptura. re-
presentando uma cabeça de Meduza, que me pareceu
ter mais de dous metros de altura. O mesmo symbolo,
com serpentes, irradiando de uma fronte severa, re-
petia-se nos degraus da escada e nos portaes.

Quando porem puz os pés nos primeiros degraus
da magnífica escadaria do edificio, vi que, entre as
cabeças de Meduza, que se suecediam como um leil-
motif na ornamentação havia centenas de outros or-
natos, primorosamente esculpidos mas representando
systhematicamente scenas de horror, rostos com ex-
pressão de soffrimento indizivel; corpos contorcidos,
mãos contrahidas por angustia diíacerante. . . Eu
nunca imaginara um tao completo e variado museu
de horror. Confesso que, ao contemplar aquellas es-
culpturas, senti a mente vacillar, minhas pernas treme-
ram e, voltando-me para consultar meus companheiros
com um olhar, vi-os também hesitantes e trêmulos.

Mas o ardor scientifico do professor Maracot
era uma força invencível e, vendo-o galgar com passo
tardo mas resoluto, os primeiros degraus, eu e Scalan
não tivemos outro remédio senão seguil-o, embora —
não me envergonho de confessal-o—embora começasse
a sentir verdadeiro medo do que poderia surgir ante
meus olhos no interior d'esse apavorante palácio.

Ai de nos! A realidade ia ser ainda mais terrível
do que tudo quanto eu podia imaginar então.

Passada a arcada de ingresso, encontrava-se uma
pequena galeria em abobada e chegava a urma sala...
Não se pode chamar sala um recinto com taes pro-
porções. Nosso olhar difficilmente alcançava o lado

opposto da parede circu-
lar, que a contornava e
o tecto perdia-se nas
sombras. Mas contem-
plando as paredes até
onde nossa vista alcan-
cava, encontramos multi-
plicadas indefinidamente
e ainda mais horripílan-
tes, esculpturas e pintu-
ras, que se compraziam
em reproduzir somente
scenas de tortura, as-
pectos de dor e soffri-
mento, de monstruosida-
des sádicas, de cruelda-
des indescriptíveis.

Quando estávamos
assim, immoveis ante
aquelle inconcebível es-
pectaculo, allucinante de
grandeza e maldade ti-
tanicas, ouvimos uma
voz humana.

No primeiro instan-
te, minha impressão foi
apenas de surpreza; mas
depois, lembrando-me de
que nenhum som — a
não ser o formidável sino
de alarma dos Atlantes
— podia alcançar nossos
ouvidos, atravez dos si-
nos de mergulhar, vibrei
de espanto. E minha ex-
tranheza foi ainda mais
profunda quando notei
que essa voz fallava em

. inglez.m
Olhei em torno, in-

quieto, sobresaltado e vi,
bem diante de nós, en-
costado a uma das collos-
saescolumnas do recinto,
um homem extraordina-

riamente alto, com os braços cruzados sobre o peito,
fitando-nos com uma serenidade tão absoluta, que
era de enregelar os ossos da creatura mais anímosa.

Não sei como exprimir a impressão que produ-
ziu sobre nós o olhar d'aquelle homem. Falleí em sere-

não ha outro vocábulo humano
para a expressão geral da physionomia d'aquelle ho-
mem; mas a serenidade, levada a proporções taes, uma
serenidade assim. . . como direi?. . . assim completa,
definitiva, tinha não sei que de sobrehumano e me-
donho1

No mais, era um homem como qualquer outro,
apenas mais alto — devia ter dous metros a dous
metros e 20 de altura, estava vestido como um Phe-
nicio ou um Babylonio das eras fabulosas e tinha uma
cor sid-generis, entre o bronze e o ebano.

Quando o fitamos, elle sorriu, positivamente sor-
riu. . . Mas — oh céusl. . . — como esse sorriso era
differente de todos quantos eu já vira em meus simi-
lhantes I Não havia nelle satisfação nem zombaria ;
era apenas uma expressão de triumpho cruel, impla-
cavei, de victoria perversa, de ferocidade fria. . .

^"«vj ¦ rssrs ia-Waiizs»' ^ ^^^rsz^Tw^-y-;•^n:;:^^T^^^~:!^:r~^l^^"'"^^V^^ .A. AIA-A- A A1: At- 1A.A * AA *X™.'' '1A.'.' ^; l^.?A.if'Tl*í.'n '!T?£t



&§&fôi3o 13.° Anno -
.H —1| II II ii II.

N. 3 — Agosto 1929

12

•

!

Fallõu, dizendo assim :
Devem estar contentes, senhores. Queriam

vêr, viram. Queriam saber. Sabem. Toda a estúpida
tragédia humana se resume nesses dous desejos pre-
sumpçosos e vãos. Vêr. Saber. E depois? Que adian-
tam com isso ? Que adiantou toda a humanidade, desde
a soberba Ninive até a vaidosa Londres? Sabe
mais, viu tudo quanto é possível ver. Pagou com rios
de sangue e soffrimentos infinitos essas duas CLiriosi-
dades. E' mais feliz por isso ? Mas continua a perse-
guir umaÉisombra de sciencia, que qualquer ventania
desfaz e qualquer onda pode varrer.

E como eu e Bill nos voltássemos para o profes-
sor Maracot, em busca de uma impressão, que ao
menos nos permittisse raciocinar em face de tal pro-
digio, o ente mysteríoso proscgum, dirigindo-se a ellc:

"O senhor, que é considerado um sábio, que
tem a me responder ? Minha existência, minha só
presença aqui é um desafio a toda a sua sciencia. Que
diz sua sciencia a isto ? — perguntou.

E, pronunciando estas palavras, arrancou da pa-
rede um ornato de mármore em forma de estylete e
por trez vezes atravessou com elle o peito, o rosto
e uma perna, sem dor apparente, sem que brotasse
sangue e sem que ficasse o menor signal.

Os lábios de Maracot moveram-se de modo tão
característico que presentí a palavra jakirismo. O
gigante também assim o entendeu por que disse:

Sim, conheço a sciencia dos fakirs, mas quando
a levaram elles ás alturas que eu alcancei ?

Disse isso e, com o mesmo estylete de mármore,
atravessou o craneo de lado a lado sem dar mostras do
menor esforço ou soffrimento."O 

professor Maracot teve um brusco movimento
de espanto, mas já a voz impassível continuava:"E não pensem que sou um "deus" — como dizem
esses imbecis que vivem alem. Sou ou antes era um
homem; mas já no tempo em que esses desprezíveis
viviam na superfície da Terra, com seu orgulho e suas
pretenções, eu surprehendera os segredos da natureza,
seus poderes occultos, as leis da vida e da morte. . . e
podia desafiar a morte como podia extrahir da vida
tudo quanto ellas nos pode dar."Admira-se. . . Nao acredita talvez... O senhor
que tanto tem fatigado os olhos na leitura dos textos
antigos já deve ter encontrado referencias a mim. Eu
sou Baal-Seepa, sou o Senhor da Face Negra. Pensam
talvez que eu vivo aqui ? Nao. Eu vivo no grande mun-
do dos homens, sob a luz do Sol. Vim hoje aqui, a este
palácio, que já foi meu porque sua presença me foi revê-
lada pelas faculdades telepathicas — outro poder quea sciencia humana apenas começa a entrever e eu
possuo por completo. — Como respiro no fundo das

| águas sem esse ridículo apparelho de que precisam ?
J A questão é saber. 0 cataleptico não vive dias e até

mezes sem que sua respiração funccione ? Eu sei ficar
no estado de um cataleptico, conservando a consciência
e a actividade.

| . "Admiram-se de poder ouvir-me a despeito do
j sino de mergulhar, que envolve suas cabeças? E' que
J eu posso dar a minha voz as faculdades das ondas

hertzianas, que atravessam até o granito. Extranham
que eu falle ínglez?. . . Oh! míseros homens!. . . Eu
vivo na Terra ha mais de trez mil annos e conheci a
Inglaterra muito antes de se ínstallarem alli os pri-meiros navegadores escandinavos e fallo todos os idio-
mas humanos. Vivo visível ou invisível, invulnerável
e eterno, porque soube extrahir de meu corpo todos os
grosseiros materíaes da primitiva creação, conservan-
do-lhe a forma, as forças e as faculdades, somente com
as cellulas de ether e hydrogenio. . . Não acreditam ?
Já viram como posso atravessar meu corpo com qual-
quer arma... Vejam agora o que posso fazer com
meu corpo de molleculas imponderáveis. . .

Caminhou em direcção a uma das columnas de
mármore massiço,que sustentava o tecto da sala e pas-sou atravez essa columna tão facilmente como pas-sava atravez das águas.

Sorriu de novo á expressão de meu espanto e disse:— Mas não me invejes, oh! sábio humano. Se
soubesses como é horrendo ser eterno. Os homens

têm medo e horror da morte. . . Viver eternamente é
cousa muito mais terrível. Viver sempre e saber tudo —
continuou elle com voz mais áspera e que me pareceu
dolorosa — é uma tortura infinita porque me leva
irremessivelmente ao mal. Não é possível ser eterno,
conhecer todos os poderes da creação e resistir á
tentação do mal. Eu estava com os Hunos quandoinvadiram a Europa; estava com os Sarracenos
quando varreram metade do mundo a fio de espada;
estava por traz da Inquisição quando encheu a Eu-
ropa de fogueiras; estava nos navios negreiros e estive,
ultimamente, na Rússia. . . Tinha esquecido esses mi-
seraveis, que viveram sob meu domínio. Sua presença
em meu templo attrahiu-me e, já que vim aqui, vou
eliminal-os para completar a obra do destino. Ficam
encarregados de prevenil-os de que seu império será
destruído amanhã. Prevíne-os hoje para que conheçam
as angustias do medo e do desespero antes da morte,
que nada vale sem o horror de esperal-a. Vão e ai de
todos se não me obedecerem.

Ditas essas ultimas palavras afastou-se para o
interior do templo e a escuridão das águas não tardou
a occultal-o.

• Voltamos trêmulos e acabrunhados. E' claro queninguém poderia imaginar similhante desenlace de
uma tentativa em que éramos impulsionados por mera
curiosidade. Mas o caso é, do facto de virmos ás ruinas
do norte, occultamente e sem o consentimento de
Manda, resultava uma ameaça terrível para aquelle
que nos tinha salvado e acolhido tão generosamente.

O professor, a quem como nosso chefe cabia a
maior responsabilidade na situação, não occultava suas
apprehensões.

Apenas nos reunimos em nosso aposento, confe-
renciamos rapidamente.

Scalan, espirito mais simples, quasi ingênuo, era
de opinião que nada devíamos dizer.Pois que não ha defeza contra aquelle monstro,
o melhor é ficarmos quietos — disse o bravo rapaz —
Elle próprio não declarou que devíamos communícar-
lhes o facto para que esses infelizes soffressem as an-
gustias de esperar a catastrophe ?Não— atalhou o professor.— Por um lado, seria
justo que, sendo nós os culpados, fossemos os únicos
a supportar essa torturante espectativa; mas é precisonãot esquecer que a sciencia de Manda é também
grande e sobretudo dijjcrente da nossa. Quem sabe se
elle não conhece algum recurso contra os poderes fan-
tasticos de Baal-Seepa, diante dos quaes eu me vejo
desarmado ? Isso é, eu. . .

E o sábio, nervoso, agitado, começou a caminhar
de um lado para outro na sala como se uma idéia súbita
tivesse surgido em scli cérebro.

Uma esperança ardente aqueceu meu coração.
Eu tinha uma admiração sem limites pelo saber ex-
tenso e profundo de meu mestre. Teria elle já desço-
berto um meio de combater aquelle monstro de cruel-
dade infinita e que parecia omnipotente ? Fosse como
fosse, ao fim de alguns minutos d'essa meditação, o
professor Maracot decidiu-se subitamente, dizendo:Vamos á presença de Manda.

Penetramos na câmara do soberano e, vendo a seu
lado a encantadora Alona, cujo olhar procurou o meu
com inequívoca ternura, senti ain#a mais pungente o
remorso de ter atrahido sobre os Atlantes a cólera des-
truidora de Baal-Seepa.

Honra lhe seja feita, Manda recebeu como homem
superior a allucínante ccmmunicaçao. Embora esti-
vessemos cobertos de culpa não nos fez a menor cen-
sura. Ouviu a trágica communicação de meu mestre,
sem um commentario. . . Apenas empallideceu ligeira-
mente e, quando o professor terminou, disse:

T~ Pensei que esse flagello nos tivesse esquecido
definitivamente. Mas fez bem em só fallar a mim. . .

Suspirou profundamente, lançou um longo olhar
a sua filha e murmurou:

Já que nada podemos fazer con ira o desti-
no, e jnelhor que todos esses infelizes ignorem seu
fim tão próximo.
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E sentou-se com um movimento fatigado, mas
conservando o mesmo ar de dignidade.

Porem Maracot, cujos olhos faiscavam mais do
que nunca, curvou-se para elle e começou a lhe fallar
em voz baixa A' s primeiras palavras, o rosto d<
Manda exprimiu uma surpreza sem limites, verdadei-
ro assombro; depois, á proporção que o professor

em suas explicações, elle abria mais osproseguia
olhos como um ho-
rnem deslumbrado
e ouviu até o fim,
com Intenso inte-
resse. Pediu novos
esclarecimentos e
por fim apertou vi-
gorosamente os
hombros de meu
mestre — era essa,
entre os Atnaltes,
a maneira de ma-
nifestar alegria e
carinho.

0 professor
Maracot nada me
quiz dizer sobre
sua conversa se-
creta com o sobe-
rano; parecia ab-
sorto por uma pre-
occupaçao empol-
ga n t e e passou
grande parte da
noite, fazendo lar-
gos e complicados
cálculos. Depois,
com uma exclama-
çao de triumpho,
foi á câmara do
rei, que o espera-
va também des-
perto e, até o ama-
nhecer, os dous
trabalharam acti-
vãmente em uma
espécie de labora-
torio, que Manda
tinha insta liado
em seus aposentos
particulares.

Fora dada or-
dem para que nin-
guem, nem mesmo
os escravos, sahis-
se nesse dia e,
reunidos na cama-
ra real, eu, o pro-
fessor, Bill, Manda
e sua linda filha
esperamos. Ella,
ínnocente e descui-
dada, nós . . . sabe
Deus com que an-
gustia.

A chegada do
Baal-Seepa nao foi
annunciada pelo
menor indicio. . .
Estávamos sós e,
de súbito, vimos
seu vulto gigantes-
co e soturno sahir
da espessa parede
de grani to, que nos
separava do mar.

Seu olhar, de uma frieza allucinante, cahiu so-
bre nós; o horrível sorriso, que eu já vira na vespe-
ra, moveu sua face sem animai-a e, depois de con-
templar por um longo instante o rosto de Manda,
que se mantinha também impassível, disse

vermes, que deixara neste abysmo. . . Os impruden-
tes de hontem attrahiram minha memória e hoje. . .— Hoje — disse bruscamente o professor, inter-
rompendo o monstro, com uma sem-cerimonia que a
mim mesmo deixou estupefacto— hoje, essa farça
de vida eterna, maldade eterna, bobagens eternas,
acabou.

Baal-Seepa voltou-se tão surprehendido que,
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Cada voz cm que tentávamos çâmi

:ahiu

— Chea;ou o momento. Tinha quasi esquecido os

nhar naqucüa direcção Manda dcíinha-nos com um gesto.

pela primeira vez seu rosto teve um esboço de expres-
sao.. Mas antes que elle tivesse um gesto, Maracot,
estendendo um braço, tocou-o com a ponta de uma
haste de metal ligada por um fio de cobre a um appa-
relho electrico, oceulto por traz da cadeira do rei.

Então deu-se o milagre. . . Sim; não sei que outro
mr
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nome possa dar ao prodígio que oceorreu ante meus
olhos.

Durante um ou dous segundos, o demonio-huma-
no ficou immovel, com os olhos muito dilatados, co-
mo se tentasse em vão comprehender o que se esta-
va passando. Depois, sua face se contrahiu, todo o
seu corpo vacillou, cambaleou e cahiu. . . Isso é, não
sei como dar uma idéia exacta do que oceorreu com
elle. Aquelle corpo gigantesco e hercúleo dobrou-se,
a meio, depois, desarticulou-se, achatou-se, diminuiu
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de pensar em minha amada, que, ainda pallida e tre-
mula, procurou meu olhar, precipitei-me para meu
mestre, perguntando-lhe, attonito e vibrante de en-
thusiasmo :

Mas como. . . como conseguiu ?
Ora 1 — murmurou o sábio, com um sorriso de

falsa modéstia.—O imbecil conseguira, com sua infernal
sciencia, reduzir todo seu organismo a cellulas de ether
e hydrogenio. . . E julgava-se invulnera-vel. . . Des-
truil-o era simplesmente um problema de physica..

Seria muito longo ex-
plicar aqui como^encon-
trou essa solução. E' po-rem justo dizer que a
sciencia de Manda muito
o ajudou nesse árduo tra-
balho. E elle ainda ficou
tão grato ao serviço pres-
tado por Maracot a seu
povo, que permittiu e or-
ganizou nosso regresso ao
mundo terrestre.

Isso foi mais fácil do
que eu imaginara.

Providos com o sino
de mergulhar, mas sem
os sapatos com sola de
chumbo, que permitia ter
estabilidade e caminhar
no fundo do mar, Bill e
eu subimos a superficie
e por ella vagamos du-
rante cinco ou seis dias,
até encontrar um ilhote,
onde nos installamos com
uma lanterna e onde er-
guemos um mastro. Dia-
riamente, um de nós des-
cia á morada dos Atlan-
tes, agarrado a uma pe-dra, para dar noticias
nossas ao professor e
trazer viveres. Ao fim
de dezoito dias d'essa vi-
gilia, fomos avistados por
um pequeno navio ba-
leeiro. O professor Ma-
racot e Mona vieram en-
tão juntar-se a nós e em-
barcamos todos.

Escrevo estas ulti-
mas linhas em meu ga-
binete, na velha: cidade
de Oxford, na véspera de
meu casamento e toda
essa aventura me parece-
ria um sonho se não tives-
se diante de mim, gra-
ciosamente recostada em
meu divan, aquella que
amanhã será minha es-
posa.

A. CONAN DOYLE.

A grande figura sinistra dobrou os joelhos, vacillou

e, por fim, dissolveu-se, expellindo uma espécie de va-
por branco e muito fino.

Antes que tivéssemos voltado a nós de nosso as-
sombro, no logar onde, pouco antes, se erguia, altanei-
ra e sombria, a silhueta de Baal-Seepa, havia apenas
água, formando uma larga mancha sobre o ladrilho.

e cahiu a final.

<'—Patroa. . . Venha de-
pressa! 0 patrão mordeu-
se. . . nas costas. . .

Como ?
Sentou-se cm cirna da

dentadura.

Passada 
a primeira emoção d'aquellc drama, antes

iim

VAI SER VENDIDO EM BERLIM, 0 FAMOSO "ARMÁRIO
DOS VENENOS" DE LUCRECIA BORGIA

Um annuncio recente na imprensa de Berlim, in-
forma os amadores da próxima venda do "armário
de venenos" de Lucrecia Borgia, que, depois de ter
pertencido aos tzars russos, foi adquirido por um an-
tigo diplomata, provavelmente já com a intenção de
negociar esse funesto e famoso armário.
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Esse movei é um modelo de arte italiana. Tem
cerca de quatrocentos annos, é de ebano esculpido
c mede dous metros de largura por 1,60 de altura. E'
ornado com bronzes, representando deuses, nymphas
e satyros. No centro tem um relógio de ouro mara-
vilhosamente cinzelado.

O proprietário actual salvou essa maravilha da
casa de Rasputine, o celebre e cruel monje, a quem a
imperatriz dera de
presente, quando
o rep#gnante aven-
tureiro lhe affír-
mou que se inspi-
rava mais fácil-
mente diante d es-
se movei.

O armário de
Lucrecia Borgía
fora offerecido ao
tzar Nicoláu I no
princípio do século
XIX pelo cardeal
Ferdinando de Me-
dicís, em signal de
agradecimento pela
protecção conce-
dida por esse tzar
aos catholícos da
Rússia.

Contem cerca
de cem gavetas se-
cretas, manobradas
por um mecanismo
complicado. Cada
uma d'essas gave-
tas continha — diz
a lenda — um ve-
neno mortal diffe-
rente, que Lucrecia
destinaflva a seus
apaixonados.

0 tribunal de Kcnlucky {Estados Unidos) condem-
nou a quinze annos de internamenlo na casa correccional
um menino de seis annos, que descarregou um tiro de
revolver ôobre um camarada de oito annos de edade,
quando brigavam.

®-s>S3>S®S®@

Em Copenhague idearam um systhema exce)lente
para chamar a ordem os assignantes que empregam

O cigarro vence
o cachimbo, na In-
glaterra. . . Ha trez
annos vendia-se alli
tanto fumo para ca-
chimbo, consideran-
do sua quantidade
em kilos, como o re-
presentado por egual
peso em cigarros.
Hoje mudou junda-
mentalmente o con-
sumo e pode-se con-
lar um kito de fu-
mo para cachimbo
por trez kilos de ei-
garros.

UM RECORD
INDESEJÁVEL

Quem poderá
descrever o marty-
no d'essa obesa,
morta recentemen-
te em Utah (Esta-
dos Unidos)?

Joly Pearl Stan-
ley era seu nome e
tinha apenas um
metro e 57 centime-
tros de altura.
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Eu sou Baal-Seepa — disse o vulto gigantesco,

rena
Em compensação tinha trez metros de circumíe-
ia, na cintura e pesava 292 kilos, aos 27 annos!

expio-Seu marido — teria casado com ella para
ral-a ? — exhibia-a nas feiras, como phenomeno.

Jolv Pearl morreu sentada em uma cadeira, pois
desde a"edade de 8 annos sua gordura a impedia de
se deitar]

linguagem grosseira com as telephonistas. Quando
o assignante começa a perder o domínio sobre seus
nervos, a telephonista faz funecionar um gramophone,
que grava todas as phrases do "nervoso" e se este, ao
ser chamado pelo director da companhia, nega sua
grosseria; o gramophone serve de testemunha, repe-
lindo as phrases pronunciadas.

*
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O f~\ rsOs Estados Unidos da Ame-
rica do Norte podem dar, actual-
mente, iima licçao á Itália e a
Mussçlini, que está tratando da
organização de uma sensacional
campanha afim de obter, annual-
mente, um milhão a mais de ca-
samentos.

Na republica norte-americana, onde a immigra-
ção é^tão restricta e tão "indifferentes" se mostram
os cônjuges, procura-se facilitar o casamento o mais
possível e, de facto, o yankee que nao se casa é apenas
por que nao quer ter esse prazer. Porque, quanto a
rapidez e barateza d'essa cerimonia, nao ha outro
paiz que lhe ganhe.

Exactamente agora, o delegado da Russel Sage
Foundation, Sr. Fred S. Hall, acaba de dar por finda
uma interessante investigação levada a effeito nos
principaes Estados da União Americana, com o exclu-
sivo propósito de estudar como praticaram e legalizaram
a cerimonia nupcial os 170.000 individuos para tanto
autorizados nestes últimos seis mezes.

O Sr. Hall, esteve em 30 dos 48 Estados e conhe-
ceu, entre outras muitas, 57 cidades onde, em propor-
ção com o numero de seus visinhos, celebra-se o dobro

imento nos

Estados Unidos

paz mercantilizaram o direito de
legalizar o matrimônio, chegando
alguns a annunciar seus serviços:"Case-se em dous minutos. Não
perca tempo ! Tudo por dous
dollars 11!'' E cidade visitada hou-
ve onde até funeciona um "Mar-
riage Parlor, espécie de salão debarbeiro, onde, se o juiz está oecupado, não faltará

outro indivíduo, também officialmente autorizado
disposto a servir os "pombinhos". No Estado defNova
Jersey um menino de quatorze annos pode casar: masnão pode guiar um automóvel, antes dos 17 ! Para
isso de nada lhe valerá a permissão paterna. E tam-bem nada arranjará affirmando que já completou
os dezessete, porque lhe exigirão o certificado denascimento, que não lhe pediram para casar aos 14.

Foi em Jersey City que o jovem Burton Tucker^
de 17 annos e sem o consentimento de seus pais, des-
posou a Sra. Susan Simpson, de 47 annos, viuva. . . erica !. . . Legalmente, sem permissão paterna, tal casa-mento não se poderia ter realizado senão quatro an-nos mais tarde.

Segundo o Sr. Hall, cinco dias deviam ser exigidos,
fpelo menos (como já os exigem em onze Estados)

entre o pedido de licença matrimo-
nial e a concessão da mesma, posto
que neste prazo muitos casaes se ar-
rependeriam e com isso se evitariam
não poucos escandalosos divórcios."Antes de que te cases, pensa no
que fazes" — dizem os Hespanhoes.

^^^^•-Jc^i Bali 1
BBflBBBBWMBBBBBflBRiicaiB^S^^ffiy^'^K^c^ví^Cl'jmbs«ftMSfflBT' ¦ >--**"'•'"'-¦ -BBMMBflar : .<- ^Amymtiii^&i r''Y.1.^.**Bfll fln i Bi WÉJnrnfrrmT u" Jfpp •-**'«"*»- ¦^¦^WSmw^^-wMMMM mW^F!^' ,IA*flflflflY''~Y'' > YYYmm wÈlmÈÉ0^

ImWlt^^È \mWÈÊiÊfiÊÈ£-:p££^ ^^^v^^J1^^' :':':'¥-'-::^ Y, 'r - ¦mmr^Mmtm wm&&^$w'?i',

^SSÍÉJm^^^^^^^^^^^ : " mf: "4JK^ÍÍaBjflfl_BflaflflfflBfB
BBBBflTflBBflk ^^BflWBPwRfe' - "9 ^BflV YÉJBflBBBBBBBBflflflflflflflfll

¦&-'-' - ^IvY''-'--'' ^>-'¦:¦-: : '-¦* ¦¦•ml- ' '^ WÊ^^^MmmWM wm^m^m\
¦b>'^>•*¦¦••' ^^mM^-:'^'i;-í: -„..¦- W '•-¦'Ml ÂflBBMMafl WMWT^^^sm^^^^MÊ

fljpj BWY^Y"-'- '''''^^^^P^^YYY-Y^f^^^.W:':,;' .BflPBB jPjppgiBM^fl P"^^^ : -' :i£mm ^¦°:*

flPUI! flfl^Y ' '"J*" V&Y-^ Y^fetaü mWÉ$ÈÊ3&SK IW^^^^TY'''•"'. ' " .v^fll l^^fl

fl iHBffifysiiSaaBSBjB BBltttY'''''* Irh^ÊÊA-'': :'_mmmm

¦Ba Ri Kè^ .^fe';di«

K^K^ÈÍlS^^BBfl Pf^f^S^
e&sB^&^wwíwbt»! W mW iK;itriiBnwfiM^i rr iníifWTri flriTnTTiriBBBBBBM fll Br' ¦*¥*-,*»: ti
S£flflJM»>' : i-•**; f «ilSSXfljB^H Bfll flM&Lsr\2sSiWm WmmW-''' ¦ ¦¦ ''^' bflflfl fluB flf^iSBB BBflBffi "¦' '^^«^Bflflflflflflflflflflflk-'-Mkx jbB

dos casamentos effectuados no Es-
tado correspondente. Isso significa
que o numero de casamentos, nos
Estados Unidos, augmenta sempre,
sem prejuízo, é claro, do divorcio,
que é effectuado em seguida, não
menos facilmente, pelos que se
casaram muito depressa. . .

As observações do Sr. Hall
merecem divulgação. Em Carolina
do Sul, onde não existe a lei do
divorcio, qualquer moça pode se
casar aos 14 annos de edade, mesmo sem o consenti-
mento de seus pais. E' bastante que, ao ser inquirida
por simples empregado da repartição fornecedora de
licenças matrimeniaes, diga que tem. . . 18 annos.

Em outros Estados, as moças podem casar até
com 12 e os rapazes com 14. Nesses Estados, é claro,
exige-se a permissão paterna. Porem o Sr. Hall in-
siste em dizer que, na pratica, é sufficiente que o noivo
af firme ter completado os 21 e a noiva os 18. De ses-
senta casos, que investigou, apenas em 13 houve ob-
jecções á affirmação do noivo ou da noiva. Quantoaos mais, embora notoriamente os nubentes não pas-sasseni de "gurys", ninguém ousou contrariar seus
desejos.

— Em 10.000 licenças matrimoniaes — conti-
nua o Sr. Hall — mais de 6.000 são fornecidas sem
intervenção ou assistência de autoridade alguma do
Estado. Cerca de 40.0Q0 juizes de paz ou funeciona-
rios subalternos estão officialmente autorizados nos
Estados Unidos a legalizar os casamentos civis. E uns
130.000 sacerdotes de todas as variadas seitas reli-
giosas conhecidas podem abençoar seus casamentos,
com absoluto caracter official. Muitos juizes de
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Anna Pavlowa, bailarina russa

CUlll dUiUlUU

Porem os Norte-Americanos
não o fazem e, assim, oceorrem
casos como o da famosa Peggy
Joyce, que, aos 16 annos de
edade, já annullára seu casa-
mento com Everrett Archer,
para chegar actualmente á se-
guinte conclusão : cinco mari-
dos, quatro divórcios, um an-
nullamento. . .

Em outra cidade visitada
pelo Sr. Hall, funeciona um"Marriage Parlor", que offere-

ce seus serviços "para 
qualquer hora do dia e da noi-

te '. . . E o bom juiz, que assim faz, está convencido
de que presta valioso serviço a seus compatriotas.

As cidades de Nova York e Chicago aboliram o"Case-se em dous minutos", mas qualquer pessoa podese casar alli em... duas horas! E em Nova York diffi-
cultaram muito o divorcio, tornando, em compensação,
muito fácil a annullação. Tudo é questão de formula.

Outra observação interessante. Em Nova York,
a lei do Estado sobre instrucção publica exige que toda
moça freqüente a escola até completar os 16 annos, a
menos que, antes d'isso tenha obtido certo grau escolar
e se dedique ao trabalho. Mas poderá deixar a escola, |desde que se case ( o que poderá realizar aos 14 annos, jcom o consentimento de seus pais ). |E acerescenta o Sr. Hall |— Toda pessoa que assignasse um contracto de |negócios com uma menina de 14 annos, arriscar-se-hia Ja nao contar com garantia alguma... porque, em- !
quanto a jovem não chegasse á maioridade (18 annos), jseu contracto não a obrigaria a cousa alguma. Porem fo mais importante de todos os contractos, o contracto !
matrimonial, esse é admittido. j

3
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"Minha 
querida Magdalena.

Sahi hontem de sua casa sob uma má impressão.
Qufndo lhe disse que não poderia ir ahi, hoje, você
me respondeu: — "Ainda bem, porque, exàetáménte
amanhã, tenho
que pagar ai-
gumas visitas,
que já estão
muito retarda-
das". Ora, eu
só com grande
esforço me re-
solvera a dizer
que não iria
vel-a hoje. . .
temia que você
levasse a mal
nosso doce ha-
bito d'esses en-
contros quoti-
dianos. Entre-
tanto, bem sa-
be que eu pre-
cisava do dia
inteiro para
dar varias pro-
videncias indis-
peensaveis, no
interesse de
nosso futuro...
Esperava que
você lamentas-
se eaté mecen-
surasse essa re-
solução dc pas-
sar um dia
i n t e i ro sem
vel-a... Quan-
do a ouvi di-
zerque isso até
lhe con vi nha. . .
confesso. . . fiquei
penalisado.

A esse propósito,
acho bom que nos
expliquemos fran-
camente porque,
minha amada, ha
entre nós um pe-
queno mal-enten-
uido. Entre noivos
isso não pode ser
irremediável; portan-
to o melhor, o mais
prudente, o mais pra-
tico é dissipal-o desde
logo. #

^ Trata-se do seguinte.
Viuva ha já quatro an-
nos, muito moça ainda
e muito bonita, você
tomou hábitos de inde-
pendência, que são per-teitamente naturaes mas. . .
causam-me constantes aborreci-
nientos... que também são naturaes.
Sei que occupo um logar privilegiado em
seu coração mas, apparentemente, você per- ^
tence a sua vida social, a suas relações...
Alem d'isso sua amabilidade instinctiva ou sua educa-
Çao leva-a a ser attenciosa com toda a gente, trate-
se de senhoras ou de homens. Bem sei que faz

;•*. : :' ,'.'-r.>i*Á
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isso sem má intenção e distribue suas amabilidades com
uma imparcialidade tal que denuncia indifÜrença. . .
Mas que quer? Eu amo-a e não posso vel-a sorrir,
conversando com um homem, sem me sentir mordido

por um ciume,
estúpido tal-
vez, mas inso-
pitavel.

E que mais
me irrita é
que, em uma
reunião, em
uma festa, o
modo como me
trata não dif-
fere em absolu-
to do que é re-
servado ás de-
mais pessoas
presentes. Isso
— eu o reco-
nheço—é posi-
tivamente um
d i s p a r a t e.
Mesmo que já
estivéssemos
casados, eu não
poderia querer
que se atirasse
em meus bra-
ços diante de
todo o mun-
do... Mas, em-
bora saiba que
estou em pleno
disparate, é-me
insuppoírtavel
ser tratado por
você, como se
fosse um cava-
lheiro qual-

quer.
Somente quando

estamos sós, tenho
a impressão de que
somos noivos. Des-
de que ha mais
alguém presente,
você se deixa ar-
rastar pelas obriga-
coes sociaes e eu
passo a ser um en-
tre muitos. . . nada
mais nada menos.

E o que mais me
entristece é que
você não dá por

minha tristeza...
como não compre-
hendeu, hontem,
quanto suas pala-
vras me maguavam.

Digo-lhe tudo is-
so, minha adorada
Magdalena, exacta-
mente porque lhe de-
dico um amor profun-
do, immenso, de que
você, ao que parece,

nem sequer tem a mais vaga intuição. Esse amor
é, para mim, uma

Sua amabilidade instinctiva
ou sua educação leva-a a ser

attenciosa com todos.
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mais viiga intuiçau. í^sse cimur s
raie- c, |jcua mm*, »."» fonte constante de torturas, re- I
tudo ceios, angustias. Elle precisa de um pouco de recon- j

s

l> II II II I



&JfayMtík> 13.° Anno Na 3 Agosto 1929

!l

forto, de segurança. Estou certo de que você saberá
comprehcnder que nao peço muito. . ."

Octavio escrevera essas linhas num só fôlego, ao
impulso da irritação que se erguia nelle á lembrança
de tantas pequeninas cousas, que haviam ferido seu
amor e. . . seu amor próprio. Ha muito tempo elle
desejava dizer a Magdalena tudo quanto sentia...
O incidente de véspera tocando-o mais fundo dera-lhe
a necessária coragem e, agora, a idéia de que ella ia
conhecer todo o seu soffrimento e ouvir as censuras, que
merecia,*davam-lhe a sensação dc um delicioso allivio.
Emquanto sua mão escrevia febrilmente, seus nervos
se distendiam.

Quando, afinal, sublinhou a assignatura com um
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/f arfe na religião — A morte de Sto. Odon de Novara — Quadro de Carducho

traço vehemente, respirou com força e começou a
imaginar o effeito que a leitura d'aquella carta ia pro-
duzir em Magdalena. . . Sentia-se já vingado pela
mortificação, que lhe ia infligir com aquella carta.

E' sempre salutar redigir, sob o impulso da cólera,
uma carta de recriminaçoes. E' um excellente meio para
se deixar levar por ella até os últimos limites. E', ao
mesmo tempo, um derivativo, ura meio seguro de cana-
lisar a onda imperiosa da cólera. Terminada a carta,
a calma renasce porque a missiva vingativa começa
por exercer seus effeitos sobre a própria pessoa, que a
escreveu. E, na maioria dos casos, o mais prudente

Com essa disposição de espirito, elle releu a
carta. Seus termos pareceram-lhe excessivos, inhabeis.
Formulára-os em um estado de exasperação, que se dis-
sipára e Octavio hesitou, com a folha de papel entre os
dedos. . . Magdalena não merecia uma linguagem tao
violenta. . . poderia zangar-se. . . nunca lhe perdoaria
aquellas desconfianças. . .

Reflectia assim, sem saber o que fizesse, quando
o telephone tilintou. Levou o receptor ao ouvido e
reconheceu a voz de sua amada.

— Sou eu — dizia ella. — Ainda bem que o en-
contro em casa. . . Estou com remorso de uma cousa
que lhe disse hontem. . . Sim. . . sim. . . lembro-me
bem de que, ao me ouvir, você não soube disfar-

çar uma ex-
pressão de tris-
teza.. . Eu sou
uma tola. . . Te-
nho, de facto,
varias visitas a
pagar... mas
que bem me im-
porta isso? Pre-
firo ir com você
á pretoria, ao
tabellião, á casa
de tio Eduar-
do. . . Quer vir
buscar-me para
fazermos tudo
isso juntos?. . .

— Pois claro,
minha querida...
Você é um anjo.

Adricn Vely.

UM PROJECTO MONS-
TRO PARA A CONS-

TRUCÇÃO DE UMA
NEW YORK MAIOR

As grandes li-
nhas dc um pro-
iecto tendente á
realiza ção de
uma New York
maior foram
adoptadas pelos
representantes de
vinte e dous con-
selhos munici-
pães, especial-
mente os de New
York, New Jer-
sey, Connecticut
e os intendentes
de quatrocentas t
trinta e oito ei-
dades ou aldeias
do Estado.

Esse plano,
cuja execução
custará 600 mi-
thões de libras
esterlinas— ou
sejam vinte e seis
milhões de contos
de reis — prevê

todo o conforto possível para uma população de vinte
milhões de habitantes.

E' ofrueto de sete annos de estudos e pesquizas reali-
zadas por cento e cincoenta engenheiros, architectos, eco-
nomistas e iechnicos.

ê não envial-a .

A palavra 
"bobo" vem de baba. E' o imbecil a

quem cahe baba da bocea.
Bodoque" deriva-se do grego bailo, que quer dizer

atirar, de onde vem nossas vozes bala, ballesta, cm-
balar, ( que é o que se embrulha para 

"enviar longe" )
e Baleares, pela habilidade dos primitivos habitantes
d'essas ilhas em atirar pedras com a "funda".
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:: :: :: :: :: Uma brilhante coroa por um burel humilde. . . ::::.::::: 1

B em cedo Carlos V pensou em deixar o poder e re-
tirar-se do mundo. Pensou nisso pela primeira

vefc depois da Jfeliz e brilhante expedição de Tunis,
cm 1555. Foi o que affirmou ao embaixador portuguez
Lou re nço
Pires de Ta-
v o r a, cm
uma curiosa
entrevista
no castéllo
de Jarandil-
Ia, pouco s
dias antes
de entrar
e m Yu s t a.
Foi também
o que disse
aos monges
d'esse con-
vento,quan-
do se esta-
belcceu en-
ire elles.
Esse desejo
atravessou
assim seu
espirito me-
lane o l i c o
c e r c a d c
vinte annos
antes de po-
der leval-o a
effeito. A
solidão já o
att ra h i a
quando era
v i v a a i m -
peratrizlza-
liei, sua es-
posa. Com
a m o r t c
d'essa prin-
ceza, que
elle amava
ternamente
e cuja perda
prematura
o lanço u,
em 1559, em
p r o f u n d o
desespero,
esse desejo
p enetr ou
mais fundo
em sua ai-
ma. Quan-
do transpor-
t a v a m os
festos da
imperatriz
ao palácio
de Toledo,
na ca pel Ia
i-eal dcGra-
nada, onde
1'cpousavam
seu avô Fev-
d mando de
Aragão, sua
avó Izabel
de Castella,
seu pai Felippe, o Bello, e que devia servir de túmulo
a toda sua raça, Carlos V foi se refugiar no convento
hieronymita da Svsla .
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E^.afl B mYmm UflflBaw^flBBaB^WBawJBaflBaS^àa . aafll BP^*^ •B^HaaaajflãflaW^BtfíiBaHB'^^ ¦* ' ^JPI HP^*Hb i^Da ^bHbTJCm ^T U Ffl £?%¦ ¦ '"* í^^aM^ai Kl afli IBBr Hl Baav. 1 flfl aa ¦ ama fl ^»^-^/-# HjBflB^flHJ HCaHI B

I BV^BBBBBBB3&HBB6JIH^flBBB^BBBl
I ar ' ')>¦ K ^^ * FárB. -*al Bffl I
HH HB7 - 'íwfl iBaflR^nD HnH Ba¥fàHlBr»nfllfl táttaal lY - ifl BK1 nHalv^H
fl flj B"tvB P#5fl BV' iS

Ham fll^l ^^ ¦ Jf aa?I ItH Br^V BaÍHfl
¦^1 V^V Hífll V' - '^afll^a! HflHHHfl HW * fjflal flIIbÍM PvaH rafl lil

I El ESI r ¦ •»¦ II '#» i Ifl 19
1K aVal Hu I •zmmmWi :fl HfôvVfl^ijfl] flfl H^HH LilWi II kl H ICT^ Pi IH I¦ Ra ^B Br BI Bi\3B*vy~>ai Bk>ai B£Biai H

IJ Bawflf BV fl HlI RIIB 1 eH Hl I
HM ''¦¦ Br' " flfl aflrS*^aal aflTís^flflflafl H - H Rkfl ¦! fl$fl HHH HH ' mW HflBfl HvSiflfl m%W-- Mm flB-A^BB HH

II fl mmT^mmT M BV}^9m B
I B^^bj h L^bb»'' Bi

Hfl HH BBL* flfl Ha

Francisco I e Carlos V visitando a egreja de S. Diniz. — (Quadro do barão Gras)

O piedoso S. Francisco de Borgia, então marquez
de Lombay e que foi mais tarde duque hereditário de
Candia e acabou por governar a sociedade de Jesuscomo seu terceiro geral, foi um dos que Carlos V de-

signou para
a c o m p a -
nhar a im-
peratriz até
sua ultima
morada, na
qual idade
de seu escu-
deiro. De-
pos i tando
na capella
o feretro de
sua nobre
senhora, o
marquez de
L o m b a y
deixou-a
sob a guar-
da dos hyc-
ronymitas,
sem poder
reconhe-
cel-a, tanto
sua physio-
nomia já es-
tava desfi-
gurada pela
morte. Isso
suscitou em
seu espirito
tão pròfuni
do desani-
mo sobre a
belleza e o
poderio hu-
manos, pas-
s i v e i s de
uma tão
p r o m p t a
destruição
e condem-
nados a a ca-
bar em um
tão mesqui-
nho r e d u c-
to, que elle
resolveu,
desde então,
abraçar a
vida religio-
sa. Ao re-
gressar, fal-
lou nesse
projecto a
Carlos V,

3 
ue pensava
e modo

não muito
diverso e
lhe fez, em
1542, nas
cortes de
A r a g a o, a
confidencia
mysteriosa
de f u.t ura
abdicação.

Portanto, quando sentiu os primeiros aborreci-
mentos da autoridade suprema, tinha menos de.qua-
renta annos e estava no apogeu de seu poderio. Ter-
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minara com
vantagens ex-
plendidas as
guerras, que

desdravam de
o inicio do se-
c u1o entre a
Hespanha c a
r rança pela
p^sse da Itália.
Vencedor de
F r a n cisco I,
em trez bata-
lhas successi-
vas; do sobera-
no pontífice
Clemente V 1 I
e de todos os
Estados italia-
nos indepen-
dentes, tivera
por prisionei-
rjs um grande
rei e um pode-
roso papa e
submettera a
sua vontade
esse paiz ha
tanto tempo
disputado. In-
quebrantavel-
mente estabc-
iecido no reino
de Nápoles e
no ducado de
Milão, ligara-
se aos Medicis,
que investira
de soberania
cm Florença;
aos duques de
Ferrara, aos
quaes attribui-
ra M o d e n a e
Reggio, recla-
madas pe-
Ia Santa
Sé; ao mar-
qucz de
M a n t lia,
que pre-
senteára
com Mont-
ierrat. Dis-
punha de
Gênova,
onde com-
mandava
André Do-
ria, q u e,
sob seus
auspícios,
fora o glo-
rioso liber-
tador e o
sábio insti-
tu idor de
sua pátria
em 1528 e
que, ju n-
t a n d o a
frota geno-
veza ás í ro-
tas hespa-
nhola, na-
politana e
s i c í 1 i a n a,
assenho-
reára-se do
Mediterra-
neo. Redu-

19^Y; tÜfflPPWi I^fl flBVflBBIYBfll flM-2 Bfll m\mmfymmWfí&fâ^ ' \ ^k^'Í^^^Mjm^J'M'-r - V-í&fiPflr&ffci
fl WâwWiM BPfl B ¦ ,Ti /'Y^*Y^^5^Y ¦-• ¦'¦*$WWm

mJ Ijr^JHfl/^ ^^B fl- •'¦,:¦;.
BlfVíflBP ^fli m ¦ '"<¥ISÍB

\t\dmW Bfl l-:: : "^
Wm W — Jk 'ívSPiW^Mm :YJ

fl mJímm vB "¦• *^íEm fl "miM ' J
flB'~' riflai MM M ^Mm flflflk Yl(B^BJBfo5

^v fll Bi JjWflBfiflflk^^*^ ¦ "gaflMaBI
BTb ** ^^B ^k^_ --'': ' -/^«MH mm

Wm mmmT^^Mw^ ¦ - fluflfli flflflW. ^SmÊm

* * ¦¦ ']'*M II
flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl^ *.HC*"*^fl; fll¦flLflfll flBr^ * ^"JPtB flfl fl

PU ^BBr v BJ fll¦^ fl Hl
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBF^SflflflBBh. fc âB^flBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflB B

BB* ''i2 flflttflfl R9 P^fl I fl Ifl 11
Vf.'JH flyj HbUw R flfl BiTflflflnflfl

Bfflfl H BkBB Bfl flflr ^flB^^^^ ''" f^fÊSm IIB) flsflKfl Bkfll Bjcvfl Bkfll flUSt. BB ~ ¦¦¦ *¦<'*• í--#úüfüiflfl|Ifl H Bfl Bfl Bfl I fl B^uIflflBBflfli BI¦ fl 11 llil II i(^ I

v£ Pv'fl LàLm- B

W m*m\ WÊ mT* ^^^^
InflflÉy^fl |Hfl Bjv -""-fl I

BJ BJflj BBJr ,.j| BIfli mwAxAt %'*YflJ
¦ Bi IfllHí' i ,™J I

BfJP™M^B Bflflfl mmr VflflB flfll flflBflflfll flfll
fl fl^ ' Bkfl BriLi^ B

f. fl En BÉÉ" ' VI Bffv '"^fl fl
fll flk fifl BM " 'BI BI
fl flr^fl flkS^wi. » -^flJl 1^3W Iflfl Bfl BT' ^BBBflSfluà ' ^B flui - *J fl
fl Br <l BpÍÈk yB Hl"'* ^8 Bfl |B li ÉkV ' ' Tfl Pfo '¦' TB I

.Bfl Br* '^"á BB. X^.^flwfl flrlí Ifll flk '""'*Kl flVtflkl kA M'f.f-'i\* BBBBBBBBBBBBBBBBBBBflHl Bfek..-^ 'rfli^Bflflflflflk Bl m BiBkfli BTB"'»"•• *^B
I Bufl aUBE"^WBt.bi flkflW\*l Bfl-'. y /-..fl
fl tJfmT • M fife^fl mm^^SMÊMÊ B

[A imperatriz Izabel de Portugal, esposa de Carlos V

BJ

fll IIflfl pfl| IIB-I üm I ' ^WÊ
MM WmvM I '•
¦fl*'Y flfll fl«Íff»**KxflBl flfl\ * *<B

¦K fl Esíç^ífl Bflfl fl fAfl'*1! flY-}YY->í¦fll flF^i?^V J H"^
II I ftl IJJY^M^ffl glu:.^''II fl fl- '9mWKmllB!KmWQNQK^^
¦flf''" fl flKSflflflBSMSra^-^^^ ' '
Jbk liiB^M#p^^Y''^'í!a

Bü mwm m fl flV&.-^flBvSWMflBl HP^^PiÉflí^í'"' *'•">;• ¦>;¦¦, BB-B ^Vfl flfl H BV ,-BkM yMjMW^ jM flfl» MjyAv ' 4jIB flflfv - ¦ tfll flflkflflflk¦>¦ B|c| B^y^9 BsiS^flQâÈfll flr ¦iifeí?flj BP:-í /^V'-,'. ¦ ;«fl B<-:;;
BriBl BFB. v BJ BL „ ItODOBJ Br BJ ¦k'..vBJrP<*;i' "s-V"-'- tBfll flW<fl BiB BBT.Bk vj flBr<^w8flflflr BJ M''¦''*,¦"¦>¦ flfl¦flfllflfli ¦¦»¦¦ VB^BKIflflVflflV Jk^flfl mMTimMWmWaMMMW'-' " '^flfll flfll flfllBlflflTflBBl BornÉB ^Jl B^^l' flflByB Ifl flfl EL;llragjflB^I^:V'Y fl ™"^fl Ifl mm WM ¦?' llflHBfll mfjMmBÊâ fl m/jjJWfl flfl IY ¦ II Bfl B M II Ifl flflflflflflflW' Y;Yfl IttÉfl flI Bi El H H PI Bk'' ¦

IIII II WMÍ U flT«flfll Bjb IBJ BjJiflJ flJBJ ¦BJEr #fll flHfll flMfl ^H B^flJfluifl7>Yflfl flfll H fl flflfl flflfl1/ fll H Bfl fl 'iB B'-'B Bflfl^B^B Ifl BI P»»^ BI i.jI flifl BB||
I flfll BflT^H flfl^J^fli \m\' 

'^LmMm
Ifl |':fl |

flBflfl flB**jflfll I

IIBBflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflBHflJUW^BBJ^^liBiFa^iiJ^

Visita de S. Francisco de Borgia ao imperador Carlos V.— (Quadro de C J/. jEV<7// ti

zira a poderosa
republica de
Veneza a uma
neutra 1 idade
sincera e sub-
mettera a sua
influencia a
Santa Sc, sobre
a qual procurou
assegurar mais
ainda seu as-
cendente com
o casamento de
sua filha natu-
ral Margarida
da Áustria com
o neto do papa
Paulo III, o
duque Octavio
Farnese, que
recebeu Parma
emquanto es-
perava a posse
de Placencia.

Occupava,
assim, os dous
mais vastos es-
tados da Itália
a o S u 1 e ao
Norte, domina-
va todos os ou-
tros por intc-
resse ou por
temor e funda-
ra nessa penin-
sula uma or-
dem territorial
e política, que
se devia man-
ter firme du-
rante varies se-
culos.

Por outro la-
do, tora o víc-
to rioso defen-

sor da Al-
1 e m a n h a
ameaçada
pelos Tur-
cos. Repel-
lira em
pessoa o
formidável
SolimaoII,
que avan-
cava sobre*
V í e n n a c
cuja carrei-
ra de con-
nuisfas ^OI
detida por
seu pulso
poderoso.
Marchan-
do, em se-
guida, con-
t r a seu
ca p i tão.
o p a c h á
Khaír-Ed-
din Barba-
ruiva. ata-
c á r a n a
costa da
África esse
intrépido
corsa ri o,
que se as-
senhoreára
de Argel e

'ei). de Tunis.



13.° Anno — N. 3 — Agosto 1929
.11 ——II—II- ¦ Il~^-»ll —¦!)¦¦ II—II nu..».

"—¦»"—-"'«—»»——'II——¦»H——ll«^—H ||—|l«-

»M_ MMT.^PMEHte<v-$;v'¦*¦'¦'¦. im^aar- i i ii Bi^HKmi mmmwr^mmmwmmmmmwm
mBL-L um-ÜBLiVjMWJj. V 

"j ' ¦¦-¦'•!? i'f,1"

\W BéB iMiteròee^ /
l^B EB"- ^^ -¦ i »¦

{ __ 
' 

I i BM BB >l2 P_mP_P_Í-»^^ "--J^L ¦'^ÊÊ^mA^Pi I&ÍLmPJPJf
_ mw >4||m[^hI l« _mpp^É 15mmIm_m^^«Í ÍpMpA.^

I ¦ ¦.' • >A H RJi BB ÉBaf"^"; ^ b*^! IBpPB V m^^BBWmWmkmwm _p «-mb B3 m9 B£>êr '-.^IB^-yfSm-SB^BB B^.1
K _M BKT Atffif1 .mw^mm fc<Jl»JÍ mm mmmMWWmr^. M.-^mWiXSpWm ¦ 'mmVmIM
¦ AMMMK4M_MBM| JmV^T mwMZ MmVtM P^fl PJ!3P_X^V^__i Mi MTWmTJ H ^^BlM_Â_9' 'HIÍBeKSI-MI IP? j PM.

mi_j B£j__V&ifl Ifl W^mm " ~*^ fi_3 Rf • iSy^^B ¦>*r-'3 ¦
^H mmt?^"vPImZVmm m_FWmB mmt^- ' mmmmW¦ ¦ • e 'ítmm MMm^WMMMW-m*333EmMMMMmWb..jí? 

^Smr i _mP_P-_B Bmv*_&_wÍB mBHI PJ^^_w____ mtvH_ mT mP_t mM m> ^_P4P_f_Mr 'mp jmmH mmf - _m mi I?l Ir^llNka^H iHr ¦BB * IB _¦ BBMM''JS_r_â-Mfil^__MMl
B BStn »""' iBP-atfiS ZiiaH'; ' j^™^ B B >¦ I UftMwllLÍ''JHl B Ii*afl mVJIkãV 'M-BmV-'. "^'>'^J^mWm'»^»W3m^mb mwJ^^Amm _F»$ 4 mWmT - f *m1 m_m> * mTVâ ¦ ¦ v^fl mB*^B mHAmPB mB^PUÍ%^3mk_m_- BBfta M_-fl I ' IIlua E__mPhJ_ > Mm VB mV-^^ 'B B™*B BB B tTÉ^JPIB B

mB'- mK' mWmv*< flnfl ^B Aml Wx 
'^m! mv/ÉmBÉ 

mB
mt £xm_L__í m__mm1 m\ m1 mV^_I B_P, HmI If^H mVIP___!1IE ¦ i_-_p_BB BB BB B .1B H3 B fsfl ¦

i H B BB* B B__i P^^r^^s_*B^5™B 11 ^M^B |ff
mBJH pkhpp m»%:%i3B Mf?T"r-' «"• V"'__9_sl %fsVH B m^At vfl K^^^^»II ¦¦] ¦ --'Ml mY¦?¦ Mt * v^KbmmmB1'#«^^mmBmBmBmBmk^BI Bl mB :>mB BB'V'''-:^Mmi mV ^"^^BmwB^sH mB-'S^H^S1 MmwBp^í^í^vtaaKSmwvmBBÍV^mB mBtJB hB-' _mB mVtB* '';":mB mhp^'.'-*'&V''^ e?IB mmBe_B Pj_3 Pv Pjfl pTJb. m^ ''.'"^2í3iB^3 B1B--T B ••

IH mHP^^^^^HHB M®-'íflPÍ ¦rmmT l__jflj MP<wJ mf_»MP^W *
Ej_P'''"'''.'-í^M B^B mt*v F""' - 'v^'^ WA mmiM.-.A BlteiM- i

II m&$Ím^BI ¦ II B '.-'>'¦•'•/ •'• ^"flp MÉl BflBc^v-B B_I*-_1v «

ImB ^SBUmB mh^^B B "« '"i mrir ji ii^^^^r^ MmT^nlT h3Lmmr *T III mi PPWM VJ" ^'^HmpP^^í.m^Imi Pr^ VA ^V^wsa wTB!^m1':'9M:;:'' ''wS^^ JBBiÉ)iÍ«&?iÉiai> JP
P*v^v.'!5l| B': '*!I^^^^~ •:'*^'''/-v'-:''-'^;^B m'.^mB mm! |^.-|

Bmw^iív"^ ¦•¦'•."••'-;..-..-."¦.;• 'VR 
Jstm»*--' '*•¦¦¦ -NíP fíV1 . ^^^L^Bp^StS^QÉ

"¦¦"¦¦¦¦¦¦¦^^ '^^¦^-¦^^¦¦^-^¦^r"^VPT^MnPP^PSPSmWPTV^¦ -rtí TmM™' *•..»•¦ >i*.~ *»-» A-. Mmmussi *MmÊrWm\iòmmYiShh^SmmBJ^px ¦' í--.-5' .:<^air'c:v'. ^ r*»-~. -'v'r-v-*..-'<«*áp^^BlBJB
'^wí-^^BBw}^»' * -* ' ' '* e*í?" *-« • "**-W ¦¦. 4JPÉSS^

!^5Ss/r r^ -ÍW: e^éí' :, -«Í^:?..Vl:VS,í'|^V>ev:íV.:¦: .;eee.eVe:. VvV/::¦,-;¦;¦.V:-ee::V- ¦: e^.v^e¦v',,'-;'^'-;;*.¦'¦'.Vf ¦ ^\;^¦í£^:S^;I^|Ss-SS'tíí
,,~ " ' *.'J* ,«-'' T* *;' ""' .'•- '„./'¦!¦ *' ' "'»¦'¦. ¦ ¦¦ tí'--¦*'.¦ -.-vi, ¦*'••': 'f '¦¦ .. ¦ '¦'¦ 

i 
'¦. '¦''.. '-''e '".: . ' »¦'"¦ .'*'.- .'V'' ..¦--' '¦ '-..V -;:/, v ¦¦'./•'.¦.¦ '¦¦/-¦¦¦¦. '..''•,'¦¦ ''¦¦'. '•'¦'¦'¦, ¦¦¦.:¦¦ ..¦.¦¦..'¦ ..v ¦¦¦¦.¦¦. i ¦¦"¦.¦¦ ...¦¦..¦¦ ..¦¦¦¦¦.-.¦¦¦¦¦¦.¦¦.. '.¦¦.. íl

í > ' * >' í, --•" . ¦¦ ¦ *•?-,•**/.- "¦....¦, ' ' J ,' ¦ "'.'.-'¦ ' í^;; ' *.' ¦ .V - - - ¦ • ¦ ¦ .-'¦¦' .'¦ '¦¦. .**.'¦¦' .v"*-'.' .¦'-;",¦ iS" ¦'•-•'. ¦ ¦'¦¦*¦' ¦./..¦'¦'¦'.•> JH

P^t^^^v^t! NI

Chegada de Carlos V ao mosteiro de Yusta. — (Quadro de «/. Alarcoix)

Continuou com o mesmo brilho e utilidade as expe-
dições do cardeal Ximenes e de Fernando, o catho-
lico sobre esse littoral. A's conquistas de Oran e de
Bugia, feitas por seu predecessor em 1509 e 1510,
Carlos V juntara a occupaçao de Bonc, de Bizerta,
de Suza, de Mo na st ir e
principalmente a tomada
da Gulette e de Tunis,
oecupadas por Barbaruiva,
apoz uma campanha tao
gloriosa quanto rápida.
Possuir os principaes pon-
tos da África septentrio-
nal, que faziam face a seus
Estados, desde o reino de
Granada até o reino de
Sicilia, era preservar de
novas invasões musulma-
nas a Hcspanha, que se
livrara tão psnosamente
das passadas, pondo tam-
bem ao abrigo das depre-
dações barbarescas, as
margens da Itália e as
ilhas oceidentaes do Me-
diterraneo. quasi todas
collocadassob seu domínio.ic

Tantos Estados a con-
duzir, paizes a percotrer,negócios a tratar, medidas
a preparar, actos a rea-
lizar, deviam exgottar
promptamente as forças
de um só homem, embora
Carlos V tivesse tudo dis-
posto afim de tornar esse
vasto governo mais fácil.
v ei xará a seus diversos
Estados sua administração
particular; cada um d'elles
se regia inteiramente se-
gundo suas velhas formas,
segundo suas próprias leis,
tendo a sua frente um re-
presentante superior de
sua soberania. Seu irmão O imperador Carlos V. — (Quadro de Tida no).

Ferdinando presidia, cemo rei dos Rcmancs, a direc-
ção da Allemanha; sua irmã Maria, rainha-irai da
Hungria, era regente dos Paizes Eaixcs; seu filho, o
infante D. Felippe, estava encarregado, desde cs quinze
anncs, de governar a Hespanha cem o auxilio de con-

selheiros prudentes, entre
os quaes estavam o cardeal
de Tavora e o duque de
Alba; excellentes vice-reis
residiam em Palermo, em
Nápoles e em Milão.

Porem os negocies de to-
dos esses Estados estavam
sob a vista directa de Car-
los V, que continuava a
ser o chefe supremo e cui-
dava da administração.
Organizara uma espécie
de governo central ligado
a sua pessoa e que o se-
guia por teda parte, com
trez chancellarias: uma ai-
lema, outra nespanhola, a
ultima italiana,

Se seu grande bom senso
e as qualidades variadas
de seu caracter o torna-
vam capaz de prover os
interesses e contentar os
sentimentos de tedos esses
povos, sua complexão na-
tural e seu gênero de vida
nao lhe deviam permittir
que isso durasse muito
tempo.

Tivera em sua juventu-
a força e a agilidade

necessárias para se entre-
gar a exercícios e nelles
brilhar : melhor do que
ninguem soubera quebrar
uma lança, "correr ao an-
nel" e lutar na "barra";

passava por ser o melhor
cavalleiro de seu tempo.
Muito apreciara a caça e

de
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chegara a descer ás arenas para nellas combater teu-
ros bravios, que subjugara cem suas preprías rr.ãos.
Esses salutares exercícios foram substituides repenti-
namente pelos trabalhos da política e da guerra.

Alem d'isso era pouco temperante á mesa: comia
varias vezes por dia e comia muito.

O excesso de trabalho e a falta de um regimem
contribuíram para augmentar suas indisposições. Nunca
tivera &aude psrfeita. Em sua mocídade fora victima
de accessos nervosos, que faziam lembrar ataques
de epilepsia. Em fins de 1518 e no inicio de 1519, dous
cTesses ataques o tinham derrubado, sem sentidos;

m quando jogava 
"palma", outro quando assistia aum

uma missa em aaragossa. O ultimo, que occorreu
diante de testemunhas e o embaixador da França re-
latou a sua corte, deíxára-o por varias horas com a
pallidez da morte. Libertado d'essa terrivel enfermí-
dade em 1526, depois
de seu casamento com
a infanta Izabel de Por-
tugal, continuou a sen-
1 ir fortes dores de ca-
beca, que o forçaram a
cortar seus longos ca-
bellos em 1529. Quan-
do fez o sacrifício d'essa
nobre porem pesada ca-
belleira, também usada
por seus avós Ferdinan-
do de Aragão e Maxi-
miliano de Áustria e por
s2ii pai Fclippe, o Bello,
todos o imitaram, em-
bora a contra-gosto; e
o que para elle era alli-
vio foi moda para os
demais.

Suas enfermidades
porem augmentaram
terrivelmente. A gotta
o fez soffrer desde a
edade de trinta annos.
Seus ataques, cada vez
mais freqüentes e pro-
longados, localisaram-se
princip arm ente nas
mãos e joelhos. Nem
sempre podia assignar;
e quando estava cm
campanha, muitas vezes
foi impossibilitado de
montar a cavallo e se-
guia o exercito em "li-

teira". Atacado pela
gotta, atormentado pela
asthma.sugeitoaum flu-
xo de sangue cujos ap-
parecimentos tão contí-
:uios cDmo incommodos
o cxgottavam, sentindo
irritações cutâneas na
mao direita e nas per-
naí

navios, cercado por uma corte cxplendida, escoltado
por uma guarda imponente. Com todo esse brilho da
grandeza, percorreu a Lombardia, o Tyrol, a Aliem a nha
e os Paízes Baixos. Partindo de Barcelona a 2 de No-
vembro de 1548, o infante só chegou a Bruxellas a 1.°
de Abril de 1549. Ahi, sob os olhos satisfeitos do pai,
o filho percorreu diversas províncias, recebendo jura-
mentos de fidelidade. Era como uma entrega antecipada
da herança paterna.

Essa primeira viagem, porem, não apresentou o
infante sob favoráveis auspícios. Tendo, até então, vi-
vido entre Hespanhòes, tinha ares altaneiros, espírito
lento, tranquillidade orgulhosa. Taciturno c altivo,
timído e teimoso, grave e imperioso, gostando do re-
pouso e impondo a força, mostrou — dizem as rela-
çoes contemporâneas — disposições severas e intplc-
raveis, não agradou aos Italianos, aborreceu os Fia-

mengos e foi odiado pe-

¦flTBfc*'';:-,'. HSÜNflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflBK' vi_ .- '. ¦•,,",¦.''¦ ' Mmmmw^ fTf3wMf\

wEkZ". Ay'í^"i*;,:'";i;wiíi'*»í,:'K «.«^ ZJMmmt
wWZy zMwZ Z--'¦'¦¦' jMm\W

Wmt m^''':M^r:^'M^^^'-^ ffláfflflflflW'$Sí0fÊÜÈÈK Kl
.Ifl^^^^^HR^l^^^K WÊmmÉÊm^M BmLftA^^-; «remi
fl mmMW&'''J&Mmm mVmSãM ^"-"'V m-MWgrmYMmWJr-.:': -:émMm BkSKK r--'-- ¦&¦ WkmnW^

BE''' Aná Rfl fl^fly * ¦'í*^'

"¦fclaw flfl tKBflflflflflK\JCflfl flXflflflflflflflflnflflfllflflflfl flaV***»•-• •-,-~»,,m»íi • ^»-vwí*»-h •'iA-»
¦*flfl^*flflHÉflfll MtmV^mW \m\rvMm\ ic*>"^ '

flrljifll V^^í ¦ .,..>'''' ^M\
U mWmW mÊe**** ^MmmmSMmsmmm

•-/flfl flTSJFllB ílfcflflSaa »U»:..»Kfc/:i .«..:¦ mmWt&SwJSmliiMm Bks8<%wS1B Hr ftt*& '•'í*'.fí'»í*}>-"-iViv flflwfliflfli fl Kl ifcl^ÊÉ. - wMãm
*%. ' '-flS^;^^*wÍ3*wKatl!g*i *St ¦¦  -.".-'.ftt-.i.í-í^si-r.-.-- flfl

sr-yJ^f- '.'4m mn**^' &£mMwÉK^~' -;fl
§jlÊStIStf «fH^flll flflVf^'^ i «flaflfl ElF'"""" ' •¦'»¦-—'¦"¦'¦'> -'-fll MWeÊ
ÍPÍWÈPJI m. ?fl B*ti flYflflflflfl
mW^m ¦ ^*Ê%ém If^l Eiv fl
gl^B fli^flJ 

Bí"lB '*"fl B' ¦¦ fl
flffi|pl9^& éjjir ' "J^Ta". ^¦fl^r*''- iàmm HP &? 

'^S^B j^Sm^ aH ^fl 
^H¦Q]9| ar feft sss^SSw^Sm- <\J& -^fl" B -. . 4*^k ' fl BS¦fl flflW tt .«a flflfl flflflW. SMtl s^xxSèlSl-^^^Smm] •¦ Sm} Sã flVflflflfl mk 56- »I tm LÁÃwà «L^S -1 't^-tl BS

BflCzi^iafl flfl »>^"™ÍWWflS'^^'**^'ílfl«ifll i^MMm V^flWiBii il y mmMmmr Til¦fl fl"P^^flVfl flVaB lí **SKSMWSHlSBflflaBTÍ flr7 ¦ ¦¦

fl Bfl^flfl flflTkw'^ iflffll F^ l^âfl^M PI

LW'% mr ^«PlSSSw^S ^b"JflÍB ¦" Jlllflv> flflflfl TPT^-í^íJ^^lff ui-jfSlflfl ¦fl' ^**^fll flfl fll-- -.-flflflLlr^fll .

|| t|| 'wm^mÊÉ 
m jWW^I

"v** ^^^"^Fkl B wS^iiflMMil PPI B' flfl flfl BflLfl fl
.'-. V.Í-ví vv*>j •¦* ' ^*Hflflfl HflV^VH 

*fl*B^ 
a*E^"vÁ*íSS*m C*h\fl*^**^*flV*S**Iflíd£&^*9ll 

*¦*¦¦ MmmW* 
M

com os cabellos e
a barba inteiramente
grisalhos, sentiu decli-
liarem suas forças, ao mesmo tempo que augmentavam
suas obrigações.

Logo ap3z suas campanhas contra os protestantes,
soffrera, em 1547 e em 1548, duas enfermidades
tão graves, que pensDU morrer. Temendo seus effeitos
ou uma recahida, dictou para seu filho uma "instruc-

cão" muito longa, que, cm linguagem simples e digna,
continha as vias de sua política, os conselhos de sua
habilidade, as recommendaçoes de sua ternura, todas
as máximas, segundo as quaes Felippe deveria se con-
duzir para com a Egreja, tratar com os vários príncipes
da Europa, governar seus próprios Estados e dirigir-se
a si próprio. Assim Carlos V procurava communicar-
lhe seu espirito e transmittir-lhe sua experiência.

Obedecendo a seu desejo, o infante dirigiu-se á Ita-
lia acompanhado por uma frota de cincoenta e oito

Francisco Pizzarro expondo a Carlos V seu piano de conquista
do Peru. — Quadro de A. Luzcano).

los Allemães" . Sua tia.
a rainha Maria da Hun-
gria e o imperador seu
pai, fizeram-lhe sentir
que essa attitude não ca-
bia a um príncipe des-
tinado a reger nações
differentes e christãs.

Essa llcção foi mais
fruetuosa do que outras.

Carlos V quizéra la-
zer d'elle um príncipe
guerreiro e conseguiu,
mais facilmente, tor-
nal-o um príncipe po-
litico. Durante os va-
rios annos em que o
reteve junto de si, cha-
mou-o, diariamente, por
duas ou trez horas a seu
quarto, fazendo-o teste-
munha das deliberações
de seu conselho e ins-
truindo-o em grande
segredo.

Em 1555 já o impe-
rador se via impossibi-
litado de conduzir elle
próprio seus exércitos e
prover á execução de
suas emprezas. Seus
males augmentaram
com a edade e devido a
sua falta de sobriedade.
Esse errande homem.que
sabia dominar suas pai-
xoes, não sabia conter
seu appetite; era senhor
de sua alma em qual-
quer extremidade da
fortuna; porem não sa-
bia dominar seu esto-
mago, á mesa. Nem os
sábios conselhos de seu
antigo confessor, nem
os severos avizos da mo-
lestia tiveram o poder

de reformar seus hábitos desordenados de alimentação.
O inglez Roger Asham.que assistiu a uma de suas refei-
çoes, ficou surprehcr.dido cem o que viu o imperador
comer. . . e principalmente beber. "Mergulhou — diz
Asham, cinco vezes a cabeça no copo e em cada
uma d'ellas, nao bebeu menos de um quarto de galão
de vinho do Rheno".

Dous annos depois das refeições descriptas por
Asham, o espirituoso c erudito van Male, seu "aju-
dante de camera", fez um quadro cheio de malícia
e graça das irresistíveis fantazias de seu senhor,
durante o sitio de Metz e das condescendencias peri-
gosas, que os médicos tinham cem elle.

Durante o estio, que se seguiu ao levantamento do
assedio de Metz, Carlos V, sentindo os deslalkcimentcs
crescentes do corpo, preparou-se para executar a ab-
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Carlos V recebido em sua primeira visita a Yusta. — (Quadro dc J. Agiosol.

dicaçao, que meditava havia muito. O repouso e a
salubridade dos climas do Sul pareceram-lhe os únicos
remédios para combater as enfermidades que a fadiga
d.s negócios e a rude temperatura do Norte augmen-
ta vam incessantemente. Escolheu, assim, a Hcspanha
para seu retiro definitivo.

Entre os monges, sua preferencia recahiu sobre os
hieronymitas, que formavam uma ordem quasi exclu-
sivamente hespanhola, fundada por alguns eremitas
da península, que haviam obtido, em 1373, do Papa
uregorioAl, a autonsaçao para se reunirem em con-

gregações religiosas sob o nome de S. Jeronymo e com
a regra dc Sto. Agostinho. Seu primeiro mosteiro er-
guera-se em San Bartolomeu de Lupiana, próximo ^e
Guadalajara. D'ahi rapidamente se espalharam e co-
briram a península com seus edifícios, de Granada
a Lisboa, de Scvilha a Saragossa, tedes dedicados á
contemplação e á oração.
Foi próximo de um

convento d'essa ordem,
dedicado a oração e ao
estudo que Carlos V pen-
sou em se retirar. Ferdi-
nando, o Catholíco, de-
pois da victoria de Touro
em 1475, e a conquista de
Granada em 1492, erguera
dous mosteiros d'essa or-
dem; fechara-se em um
d'esses claustros por cc-
casião da morte da rai-
nha Izabel de CastellH e,
quando elle próprio se
sentira próximo de seu
fim, fora expirar em Ma-
dngalejo, em uma casa
pertencente aos hierony-
niitas, que tornaram guar-

(hães das sepulturas
reaès. Felippe II devia
findar, para elles, em re-
cordação da batalha dc
^aint-Quentin, o immenso
r-scurial, onde iria, por
sua vez, viver e morrer.
Carlos V, que, por varias

ll^^^11 'II Hl ill li II Dl It II

vezes, fora o hospede dos hieronymitas em seus con-ventos de Santa Engracia, da Sysla e da Mejorada,
resolveu acabar seus dias em seus clautros deYusta.

A salubridade do meio e sua aprazível solidão
pareceram-lhe convenientes para um corpo tão enfermo
como o seu e uma alma tão fatigada. Mas, retirando-se
para o meio dos hieronymitas de Yusta, cujo grandesaber apreciava, assim como a piedosa regra, não quiztemar seu gênero de vida nem perturbal-o. Construiu
ao lado de seu convento um edifício contíguo e sepa-
rado, de onde pudesse ter livre uso da egreja do mos-
teiro e entregar-se, quando o desejasse, á companhia
dos monges, conservando sua independência e res-
peitando a dos religiosos. E ahi ficou, voluntariamente
isolado do mundo, até sua morte.
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Mistinguctte, a famosa estrella franceza de café cantante.
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O QUARTO DE DORMIR ATRAVEZ DOS
SÉCULOS — Aspectos de uma exposição or-

ganisada recentemente, em Londres,
pelo jornal Dayly News.
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Mobiliário de um quarto grego no século I, antes
de Christo.
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? Quarto florentino do século XVI «
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Quarto inglez de 1870.

Na litteratura indiana primitiva, alem dos poe-
mas philosophicos épicos ha muitas poesias ero-
ticas cheias de idéias religiosas, embora lascivas,
hymnos e fábulas.

A mais antiga collecção de fábulas indiana é o
Itopadasa, em que o sábio Visva Sarman envolve em
apólogos a moral, que é forçado a ensinar aos "per-

versos filhos de Surdasana, o rajah. O compilador foi
Glipé, que, quatrocentos annos antes de Jesus Christo,
o compoz valendo-se de contos primitives.

As composições lyricas, em geral, tratam de as-
sumptos extrahidos do Mahabarata e a originalidade
se exteriorisa nas allusoes e similes, que proporcionam
ao compositor as plantas e os anir>aes indianos.
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Quarto inglez de nosso tempo.

As obras d'essa litteratura, extensa e gigantesca,
nos dão idéia do intellecto oriental, mas parecem com-
pilaçoes de outras mais antigas, nas quaes o novo esta
misturado com o velho, de modo que a critica nao
pode determinar com segurança sua epocha.

Os Gregos nao fallaram na litteratura indiana por-
que não conheceram da índia senão o Pendjab, região,
que, nas Jíemorias Indianas, é considerada a mais
rústica e tosca.
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A morte horrível da
esposa do cônsul
italiano na Tunísia

Mme. IBianco, esposa
d d vice-cônsul da Itália
em Kairouan, na Tunísia,
encontrou a morte em cir-
cumstancias particular-
mente dramáticas.-

Seu filho limpava^ au-
toBiovel do consulado em-
pregando benzina e sem-
pre trabalhando convcr-
sava com sua mãi, quan-
do, devido a um curto
circuito, o liquido se in-
flammou, communicando-
se com o vestido de gazes
de Mme. Bianco.

Perdendo a cabeça, o
filho apanhou o primeiro
recipiente a seu alcance c
lançou todo o conteúdo
sobre sua mãi para apa-
gar as chammas. Porem,
inleüzmente, ao envez de
uma garrafa com água,
apanhara um frasco de
kerozene e Mme. Bianco,
transformada em archote
vivo, expirou.

—^H—M—.d—|

0 carangucijo desfaz-se,
de tempos a tempos, de sua
couraça, renovando-a. Em-
quanto possu? essa coura-
ça o animal não cresce, o
que só acontece na epocha
da muda.

0 esc ri pior verdadeira-
mente original não é o que
não imita ninguém mas
aquelle que ninguém pode
imitar. — ClIATEAUBRIAND
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,^ Duas noses de Sallv RInní». ' '<-ir«!!^r?""^"^"w*»«-^_Duas poses de Sally Blane,
uma das "estrella-bebés" de 1929.

Pertence á constellação da "Metro".

ARTISTAS EXCÊNTRICAS

1——W^ll^—?»TW»l-WgB?-;»^T^a—^BTOi—i^-»^™»—.——.».^rj^« II li li-~.. .^an.i—— .... -
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Oito BELDADES da Paramount — Virgínia Thomas, Marguerite Cramcr, Ann Ingran, Joan Lorraine, Àdrienne Doré, Aliòe
Adair. Renée Whitney e Kay Bryant.
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Nada ha de novo
Quantas pessoas oppoem, systhematicamente,

o passado ao presente, louvando aquelle para poder
atacar este!

No emtanto, a historia nos prova que, mesmo

Lia Tora (Brazüeira) e Maria Alba (Hespanhola)
ambas contractadas pela Fòx, em conseqüência de

outr'ora, nem tudo corria ás mil maravi-
lhas... Querem exemplos, escolhidos de pro-
posito nessa antigüidade romana, que nos
offerecem incessantemente como "espelho" ?

Muito e vehementemente se têm de-
nunciado as manobras da "obstrucção par-
lamentar". Pois eram também praticadas
com maestria no Senado romano. Todo o
senador, que houvessecpedido a palavra, po-
dia sahir da questão em julgamento — egride
retalio nem — e, assim, prolongar os debates,
a ponto de impedir o voto da assemblea.
Catão, o integro Catão, usou varias vezes
d'esse subterfúgio para torpedear os pro-
jectos de César.

A especulação ? Crasso, o grande Cras-
so, sabia aproveitar-se do infortúnio de seus
concidadãos. Tendo notado que as casas de

Roma eram freqüentemente prezas das chammas, com-
prára quinhentos escravos, pedreiros e architectos.
Logo que tinha inicio algum incêndio, Crasso se apre-
sentava com elles para comprar por preço Ínfimo
as ruinas ainda fumegantes. E assim se tornou rapi-
damente possuidor da maior parte de Roma.
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concursos. Lia é a primeira numa e outra pagi-
na. As demais photographias são de Maria Alba.

Os impostos excessivos? Caio Graccho
cumulou de impostos ad valorem os objectos
de consumo corrente (2,5 %) e os objectos

%). Tornando-se impopular,de luxo (12
eus inimigos oppuzeram-lhe o hábil senador

Drusò, que a cada iniciativa de Graccho,
oppunha um projecto demagógico — impra-
íicavel ou absurdo. Graccho propoz que se
fundassem duas colonifs. Immediatamente
Drusò propoz que se fundassem doze!

Obstrucçao systhematica, especulação,
pesados impostos, vida cara, a republica ro-
mana conheceu tudo isso, dous mil annos
antes de nós. . .

®®®®®®®®®oo

A 50 de Março de 1928, o Tribunal de
Berlim pronunciam uma sentença no jamojo
processo Barmat, por fraudes contra o Estado durante a
inflação. A redacção d'essa sentença só agora joi concl"'"
da, apoz um anno de trabalho. 0 texto enche l.UUU
Paginas escriptas a machina. Foi necessário um longo
mez para imprimir esse volume, que contem 540 pagina*
cm grande formato e foi, recentemente, distribuído ao*

interessados. Porem estes terão a coragem necessária para
ler até o fim esse imponente "factum"?

Que imporia ? Os juize* de Berlim provaram, ao
menos, que não recuam diante de um trabalho fornu-
daveL Depois d*isso, ninguém poderá duvidar de sua
consciência prof issiona l
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A PAIXÃO PELO FOOT-BAl L NA INGLATERRA — Aspectos de trez grandes matches
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O jogo entre os teams campeàes de Astor e Portsmouth, no m O jogo entre os teams campeões da marinha c do exercitostadium de Highbury. no stadium de Twickenham.
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O jogo entre os teams das universidades de Oxford e de Cambridge, no stadium de Stambord. (Photographias feitas de aeroplanos).

Entre os animaes, que possuem olhos maiores,
acham-se os cavallos, os elephantes, os avestruzes e o
peixe espada.

O professor Hanson vem estudando, ha vários
annos, a reproducção dos ratos. Com milhares d'esses
animaes realizou interessantes experiências sobre o
abuso do álcool na descendência.
Alcoolisou vários ratos de ambos os sexos, até

f— II—H——Ml II H—II II II II—»'|( || II'—.|l II—.M»~II — H^—

um grau a que um homem forte não pode chegar.
Pois, mesmo assim, todos os filhos de ratos alcoolisa-
dos foram animaes normaes, sem o menor defeito.

Ha muitas mulheres, que são tratadas como prin-cszas durante as primeiras semanas de S2U matri-
momo, para serem escravas todo o resto de sua
vida ! — Dupuv .
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Os dous marinheiros, sem hesitaçã
fabavam de amarrar solidamentc

,3 dous patifes. Esclide curvou-se
(>ara a pobre velha cujas pupillas
(urvas tinham a fixidez suprema.

Tentou ouvir seu coração,
,KIS já estava para sempre
JJcncioso. . .

Está tudo acabado ! —
, uirmurou elle.

Depois voltou para os dous
tniseraveis uma physionomia
resoluta; e ordenou também
aos marinheiros que os levas-
sem para o tombadilho.

Uma suspeita de
aurora, depois o

dia radioso

Maurício,
abandonando
a posição, que
conservara,

ueixo entre as mãos, havia já duas
ergueu-se e intimouq

ras, ergueu-se e
os prisioneiros:Uma ultima vez —
exclamou — Que fizeram
de Mlle. Rocheray ?

Por única resposta, os
bandidos sorriram.

Está bem ! — excia-
mou Esclide — Que os fu-
zilem 1. . .

Porem, agora, foi a vez
de Dramont intervir:

Mas. . . o que me
disseste, ha pouco. . .

Não tem mais ra-
zão de ser. . . Poderiam
servir-me de arma para
que a trouxessem até aqui.
Teimam em negar...
Agora. . . já é dia. IVao
precisamos mais d'elles. . .
Nossas armas serão bas-
tantes.

Mas como havemos
de encontral-a ?. ...

Ainda que tenha de
incendiar toda a ilha, hei
de encontral-a. . .

Sua voz transformou-se
em um gemido para ac-
crescentar:

Se ainda estiver viva...
Curabec, que preparava sua

arma, approximou-se :
Desculpe, commandante —

disse elle — porem conheço um
meio menos brutal de os expedir
ad paires e que lhes deixaria tem-
po para reflectir. . .

Conheces algum meio para
soltar-lhes a lingua?...

E até estical-as, também,
se for preciso !

Vamos 1 — exclamou Escli-
de, que comprehendejLi.

O "processo" do Bretão devia
ser expedito e simples, porque
os preparativos para sua execu-
çãp provocou o terror dos capti-
vos e as vociferaçoes dos peones,
que tinham ficado no ivharj.

Curabec desprendera o cor-
clame do mastro auxiliar, com
gestos theatraes; depois fabrica-
ra habilmente um nó corredio,
que ajustou cuidadosamente no
pescoço de um e outro bandido.
Findo o que, Etchet© e elle em-
punharam as respectivas pontas.

f 0 THESOURO DA \
1 ILHA GALAPAGOS Iw — /#\@\ ROMANCE DE ANDRÉ ARMANDY /&/

XWK „™, /W

Resumo da parte ja* publicada
Maurício de Esclide, descendente de uma família de almi-

rantes, contrahiu numerosas dividas com o Sr. Tanche, um homem
ganancioso, que, embora fosse encarregado por Mlle. de Esclide,
tia e única pirenta de Maurício, de administrar seus bens, não
hesitara em acceitar hypothecA sobre esses mesmos bens, cobran-
do juros ferozes. Dspjis, quer obrigal-u a se casar com uma
norte-americana velha e riquíssima.

Como Maurício recuse, o Sr. Tariche ameaça-o de penhorar
seu yacht, o Oréhe, a cousa que o rapaz mais estima neste mundo.
Para fug>r-lhe Maurício e seu amigo Didier Dramont, tão bohe-
mio como elle, resolvem partir para as ilhas Galapagos, onde,
segundo leram em uma revista inglesa, ha um thesouro enterrado,
ha séculos, pelo famoso pirata Morgan.

A' ultima hora, como o Sr. Tanche se apresente a bordo, com
o mandado de penhora, os dous amigos e seus marinheiros Curabec
e Etcheto, levantam a ancora e levam-o também. No canal de
Panamá, os dous rapazes consentem em tomar a bordo como pas-
sageira, Mlle". Madge Rocheray, uma linda moça, orph:*, que pre-
cisa de ir a uma das ilhas Galapagos. á casa de um tio seu, que ahi
resjde. •

Chegando a essa ilha. a única habitada no archipelago, encon-
tram um homem muito grosseiro, que parece commandar um bando
de salteadores e declara ser o tio de Madge. Esta, que nunca viu
seu tio, fica horrorisada mas submette-se a desembarcar. Uma
mulher muito velha, que parece louca, approxima-se dos dous ra-
pazes e diz-lhe, baixinho: "Levem-me. Eu tenho os documentos .
Inquieto com as attitudes do supposto tio, Esclide deixa a Madge
seu revolver e volta para bordo.

Pouco depois a pobre louca, ferida e perseguida pela gente da
ilha, refugia-se no yacht e entrega aos rapazes papeis, que indicam
o logar do thesouro, na ilha Blindoé. E conta que esses papeis
eram de seu marido. Para roubal-os, o falso Rocheray matou-o
e assassinou também o tio de miss Madge em cuio nome se apre-
senta agora. Entretanto o f^lso governador da ilha e seu auxiliar" ordo. Matrevem-se a vir a bc launcio aprisiona-os.
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A melindrosa que julgou elegante sahir a pas-
seio com um grande cão.

ISSO .
Os protestos dos peones

saudaram essa ascensão.
Dramont, sem sé preoc-
cupar, repetiu a pergunta.

O pseuclo-governador deu a en-
tender qUe desejava fallar. . .

Dêem um pouco de corda
— ®isse Dramont.

Porem, mal teve a garganta
nvre, o bandido começou a gri-
tar.

Açudam, cobardes 1 Nao
vêem que nos enjorcam ?. . .

Levantem mais ! — orde-
nou Didier.

O grito do miserável transfor-
mou-se em um gargarejar sinis-
tro. Os prisioneiros estavam,
agora, completamente de pe. . .

Regra do jogo — annunciou
Dramont com tranqüilidade —

quando os pés abandonarem o
chão. . não daremos mais corda.
Pela ultima vez, onde está a
moça ?

Do ivharf, os peones, brandin-
do suas enormes facas, faziam

, cestos de se lançarem á água. . .
Os captivos hesitaram. . .

Levantem ! — intimou Dra-
mont.

Porem deteve o gesto dos ma-
rujos, quando os corpos dos ban-
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Promptos para a manobra ! — annun- i
ciou Curabec com simplicidade. [

Os bandidos, trêmulos de horror, í
mantinham-se, mesmo assim, ca- 1
lados. I

— Onde está a moça ? — per-
guntou Esclide, em inglez.
O pseudo-governador respen-
deu com os dentes cerrados:

Se tocar em um só fio de
nossos cabellos, nossos cama-
radas matal-a-hão 1 gBem ! Isso significa que

ella nao está morta...— ob-
servou Dramont.

Depois, dirigindo-se a Esclide :
— Deixa-me agir. Tu te dei-

xarias impressionar. . v
Maurício afastou-se. Dramont con-

tinuou, dirigindo-se aos miseráveis :
Em que ponto da ilha se encontra

Mlle. Madge ?
Elles a torturarão,

se ousarem. . .
Vamos, Curabec 1

Iça!...—ordenou Dramont.
O nó apertou, interrom-

pendo a phrase. . .
Estão gostando ? —

perguntou Didier friamen-
te — A cada resposta ne-
gativa, serão erguidos um
palmo... A cada resposta
affirmativa, afrouxarenes
a corda. . . Estamos com-
binados ?. . . Então. . . va-
mos recomeçar. . . Onde
esconderam a prisioneira?

Com mil demonies 1
Nada diremos 1. . .

Vamos ! — recome-
çou Didier.

De deitados que esta-
vam, os dous patifes fica-
ram sentados, sem que
nada tivessem feito para
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didos repousavam apenas sobre as estremidades dos
dedos.

— Teimam ainda?. . .
O pseudo governador, com a physionomia conges-

tionada, lançou para o wharj um olhar colérico. Os
pconcs, sempre vociferantes, limitavam a isso sua
intervenção. . . Dramont impacientou-se:

Levantem 1
Não ! Não ! — fizeram ao mesmo tempo, com

uma mimica desesperada, o governador e o com-
missario, que, violaceos, olhos muito abertos, recu-
perarftm pé a um gesto de Dramont.

Eu sabia que acabaria por convencel-cs... —
disse Didicr fleugmaticamente. — Dizíamos, então,
que Mlle. Madge está?. . .

Na "hacienda" — gaguejou o governador.Salva? — interrogou Esclide, angustiado.
Quando a deixamos... estava...

O senhor prendeu-a ?...
O bandido sacudiu a cabeça.

Maldita creatura! Não esperou que a pren-
déssemos. . .

Um fulgor de esperança illuminou a physionomia
de Maurício de Esclide. Mas não seria essa alegria
inútil ?

O senhor disse que ella está viva ?
O miserável respondeu, com irritação mal dis-

í arcada.
A menos que tenha gastado todos os cartuchos...

E ella não perde uma bala, a maldita!
Maurício recordou-se. Deixara seu revolver com

Madge I Sorriu e respirou mais livremente.
Diga a seus homens que nos tragam trez po-

neys e nos dêem livre passagem. Os senhores ficarão
aqui, como reféns. Se, dentro de duas horas, o mais
tardar, não estivermos de volta, nossos marujes os
collocarão lá no alto. . .

Um gesto expressivo, que completou a phrase,
fez passar um arrepio pela espinha dos dous bandidos.
Para lhes dar uma amostra da sorte, que teriam, Cu-
rabec e Etcheto julgaram opportuno puxar um pouco
pelas cordas.

Está bem! — resmungou o pseudo governa-
dor. —• Deixe-me fallar a meus amigos.

Gritou por elles e fez-lhes, em hespanhol, recem-
mendaçoes que Etcheto approvou cem um movimento
de cabeça. Dez minutos depois, trez poneys esperavam
Esclide e Didier á entrada do whar) e o bote de bordo,
conduzido por Curabec levou os dous rapazes a terra.

Quando elles partiram levando o terceiro poney
pela brida, uma cabeça inquieta surgiu por uma esco-
tilha. Tanche viu os dous homens, ojas gravatas
improvisadas estavam reunidas nas mãos de Etcheto
e sorriu maldosamente.

Apoz o que, dirigiu-se para abibliotheca c apa-
nhou na estante um diecionario franco-hespanhol.

A forma rígida e coberta por um lençol, que re-
pousava sobre a esteira, fel-o estremecer.

Quando os poneys chegaram á vista da fazenda
seu pello brilhava ao sol. Os dous rapazes tinham en-
contrado passagem livre, porem a ameaça das arrras
com que se haviam munido valia mais do que as ordens
dos dous reféns.

Os edifícios da fazenda pareciam desertos, poremnão era o vento que fazia tremerem as moitas dos
arredores. Dramont certificou-se d'isso voltando o
cano de sua carabina em diversas direcçoes, o que teve
por effeito afugentar uma horda aterrorisada, que se
espalhou para tedos os lados.

Porem como se aproximassem da casa principal,uma voz imperiosa e nitida gritou:Afastem-se!
Maurício reconheceu a voz e empallideceu de

alegria.
E' ella! — murmurou elle — E atirou seu animal

para a frente.
Um tiro soou; o animal estremeceu, encabritou-se

e cahiu arrastando Maurício em sua queda.Irra, senhorita! Não atire! — exclamou Dra-
mont — Feriu meu amigo!

Do interior da hacienda chegou até seus ouvidos
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um gemido desolado. Houve um ruido de moveis der-
rubados, trancas retiradas e Madge Rocheray, branca
de emoção, surgiu no instante em que Maurício, muito
vermelho, se levantava. O animal porem estava ago
nizante.

Está ferido? — perguntou ella, torcendo as,
mãos.

Quando elle respondeu "não", ella cambaleou
vencida pela emoção. Maurício abriu os braços panamparal-a. Porem ella dominou-se e desculpou-se

Ha trinta horas que elles me cercam... Julguei
que era mais um ataque. Atirei sem reconhec_»l-oJerdoe-me. .

Preza de vertigem comprimiu a garganta dolorosa.Sinto a vista turva. . . Ha cerca de dous dias
que não tomo um alimento. . .

D'esta vez Maurício recolheu-a desfallecentc,
entre seus braços, que tremiam de ternura. O terceiro
poney recebeu sua dupla carga e não protestou. A
volta a Wrcck-Bay oceorreu sem incidentes.

Em caminho Madge Rocheray fez a Maurício
a narração da aggressão, que haviam tentado contra
ella, depois da partida dos Francezes.

Ainda bem longe, quando os pconcs viram chegar
a pequena trepa, trataram de evacuar o wharj, man-

^tendo-se a respeitosa distancia das armas de fogo
tão cubiçadas e cujos effeitos muitos d'elles haviam
sentido, na noite anterior.

Curabec, pilotando o bote veiu buscal-os sem em-
baraço c a physionomia do bom marujo illuminou-se
com um largo sorriso quando a moça deixou cahir
sua fina mão entre seus enormes dedes.

Com o devido respeito, senhorita, estávamos
com saudades suas a bordo.

Por diversos motivos, outros partilharam essa
alegria no yacht; foram os dous miseráveis, que satis-
feitos por ver sua prisioneira sã e salva, julgaram quelhes fosse restituida a liberdade.

E como, sem parecer pensar nelles, Esclide desse
ordem para apparelhar, elles gritaram, com vehe-
mencia:

O senhor nos havia promettido a vida salva!
Maurício voltou para elles o rosto desdenhoso:

Por mais iníquo que isso pareça, não é verdade
que estão vives ?

Mas. . .
Tenho ainda que tratar na ilha. Por conse-

auencia, os senhores continuarão a bordo como reféns,
puas vidas, por menos que valham, responderão pelas
intenções de seus asseclas. Sc nos deixarem em paz,
eu os depositarei em terra, quando o Grebc deixar o
archipelagc, deixando ao governo equatoriano, a
quem avizareí, o cuidado de tomar as medidas, que
julgar necessárias. Se elles nos atacarem ou se os se-
nhores fizerem alguma tentativa de fuga, não darei
um níckel por suas pellcs.

Os miseráveis resmungaram e lamuriaram. Es-
elide deu-lhes as costas. Depois, dirigindo-se a seus
dous marujos:

Arrumem esses dous fardos no porão e que não
se falle mais nisso. Vamos!

Ao ouvir essa decisão, Tanche reprimiu um sor-
riso terrivel.

Vinte minutos depois, o Grébe, com tedas as velas
abertas, dobrava o Lido Point. Seguiu depois em ma-
gestosa marcha, deixando cajiir ao mar, diante de
todas as cabeças descobertas, uma pobre mulher amor-
talhada. Depois apanhou vento de feição e aprocu
para o norte, em busca da ilha Blindoé.

0 ESCONDERIJO Era o terceiro dia apoz a
DA ILHA BLINDOE' partida de San Cristobal. 0

Grébe errara por esse dedalo de
ilhotas abruptas e cinzentas, que nada permittiadistinguir uma das outras.

Irra! — exclamou Dramont, que dirigia a em-
barcação. — Agora avalio o que Noé deve ter soffrido
para encontrar, sem pharol ou bússola, o monte Ararat.E' de se acreditar que essas muralhas grani-ticas foram cortadas a faca como fatias de pão
de lot. Seu cume é inaccessivel e seriam necessárias

I
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Jez vezes mais corrente para alcançar o Fundo do
mar nestas paragens.

Esclide, com a fronte contrahida, comparava o
documcrito e os mappas marítimos.

Mas. . . não pode haver duvida — disse elle —
Essa terra á direita deve ser a ilha Blindoé. . . O peior
é que não vejo um ponto para lançarmos a ancora. . .

As altas muralhas de basalto mascaravam o vento
e as velas do Grébe
c:\h\ajfi frouxas,
emquanto o navio
quasi se detinha
sobre um mar tran-

lillo.
Desisto ! —

exclamou Dramont
exasperado. — Não
tenlio vocação para
esses trabalhos de
Sisypho. Que o
Grébe vá para onde
quizer. . .

O esguio yacht
volteou lentamente
sobre si mesmo.
Dramont, para ac-
cender seu cachim-
bp, manteve o
phosphoro no ar.
A chamma subiu,
direita, sem um tre-
mor. 0 calor era
suffbcante. Gemi-
dos surdos vinham
do porão.Seus prisio-
n ei ros suf locam —
exclamou Tanchc,
com . azedume. —
Nessas condicçoes,
o sentimento dc
11 u m a ri i d a d e oi*-
dená. . .

Humanida-
de ! — exclamou
Esclide, erguendo
os hombros.

Mas encontrou
o olhar dc Madge
Roeherav, que im-
piorava. . .

Etchcto.
Abre a escotilha e
o alçapão! — orde-
nou elle, aborre-
ei do.

Tanchè diri-
giu-se logo á esco-
'ilha e, auxiliando-
>e com seu diecio-
nario, começou a
azer perguntas aos

prisioneiros» com
:ma pronuncia,que

provocou a alegria
discreta de Etchc-
to. Isso não pare-
ceu agradar a Cu-
rabec.

Ha trez
'ias que elle tenta

conversar com os
prisioneiros. Que
pretendera esse ve-

Isso não faz mal — murmurou Dramont —
E que responderam elles?..."— Se te apanhamos a geito, cara de fuinha,
arrancamos-te a pelle devagarinho..."

O accesso de riso foi geral.Emquanto suas relações verbaes se limitarem
a isso — observou Dramont — não apresentarão
gravidade.

I! íote intipathico ?
A prende

J^spanhol— disse o Basco, divertido.— Se compre-
sV-ndesses o que elle lhes diz, nao ficarias aborrecido.
Sabes o que lhes disse agora? Foi o seguinte :

"Então, 
que tal o forno? Querem que deite

aSua ou sal?...

 Qlha!  clisse Mauricio. com as mãos cheias de jóias,

Bruscamente Esclide ergueu-se com o braço
estendido para a muralha granitica:

— Uma abertura alli, entre duas rochas!
Em sua pressa de olhar, Tanche — seria

descuido ? — deixou cahir de seu diecionario uma

I,s O0
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folha de papel dobrada, que desappareceu pelo
alçapão.

Os marinheiros haviam empunhado as gajjcs
e manobravam para metter o Grébe em uma abertura
estreita e contornada, bordejada de arrecifes.

Ou muito me engano — disse Esclide cheio
de esperança — ou, d'esta vez, temes onde lançar
ancora.

^abertura, perfurando a muralha, penetrava até
uma espécie de jjord onde se via uma rampa suave,
coberta de areia fina e branca.

Sobre essa pequenina praia, acabavam de app-
drecer, similhantes a enormes cetáceos, os destroços
de trez baleeiras ventrudas, de quilha arrembada e
cujas linhas recordavam as do século XVII. Nessa
bacia abrigada, o mar não pudera destrcçal-as com-
pletamente.

Maurício e Didier trecaram seu pensamento cem
um olhar. .

Teriam voltado? —¦ interrogou Didier, in-
quieto. Será que ainda não partiram? — objecteu
Maurício, indeciso.

Quando o Grébe ancorou sobre um fundo de coraes,
os dous rapazes deliberaram. Decidiram deixar a
guarda do yacht e dos prisioneiros a seus dous maru-
jos e descer, armados, afim de reconhecer o terreno. A
topographia da ilha, submettida a um rápido exame,
parecia concordar com cs documentes, que possuíam
e isso os encheu ole uma febril esperança.

Porem quando embarcaram no pequeno bote,
Madge, que elles haviam posto ao corrente de seu
segredo, supplicou-lhes que não a deixassem a bordo
só, em presença dos bandidos. Em vão,Esclide objecteu
os perigos, desconhecidos perem possíveis, que pediam
esperal-os na ilha. Mais uma vez a supplica dos olhos
azues venceram sua hesitação e Madge Rocheray,
egualmente armada, foi a primeira a pisar a fina areia
da praia deserta.

Vistos de perto, os vestígios das embarcações
não passavam de um amontoado de madeiras podres
e ferros carcomidos e que cahiam em pó, ao mais leve
toque.

Não creio que tenhamos de nos servir de nossos
fuzis, pelo menos contra homens — disse Maurício —
Sem a menor duvida, ninguém mais desembarcou
aqui, ha cerca de dous séculos.

Bruscamente, Dramont, que inspeccionava a
carcassa de uma das chalupas, abaixou-se e apanhou
no fundo da mesma alguma cousa. . . Um fulgor rubc-
risou suas faces.

Maurício! Olha!. . .
Esclide e Madge curvaram-se sobre sua mão.

O objecto, quasi negro, pelo contacto com a areia,
brilhava mesmo assim, sob os raios do sol. Era uma
grande medalha de ouro, cahida de alguma corrente,
tal como a& usavam os hespanhoes contemporâneos
de Carlos v. .

Uma emoção intensa invadiu os dous compa-
nheiros. Essa medalha encontrada na chalupa, pedia
ser a af Firmação da existência do thesouro, mas também
p indicio de que elle fora retirado de seu esconderijo
e levado para bordo de algum navio, vindo em sua
busca. Hesitantes entre a esperança e a resignação,
nao ousaram formular hypotheses.

Temos que encontrar a gruta! — disse Esclide
com voz rouca.

Guiando-se pelo documento, emprehenderam a
ascensão de um planalto de flanços abruptos. As pedras
rolavam sob seus passos. O sol, derramando seus raios
por essa fenda estreita provocava um calor terrivel.
Elles caminhavam, titubeantes, impellidcs por uma
ânsia de saber, de vêr, de ter certeza. Antes a desillu-
são brutal do que essa angustia da duvida!

Maurício só se deteve ao notar <•ue Madge es-
tava exhausta.

Desculpem-me! Fiz mal em querer vir. . .
Agora seu um estorvo...

Deteve-se, por um instante, comprimindo os
espasmos de seu coração.

Maurício sentiu-se envergonhado:

Que animaes o ouro faz dos homens! — exclamou
elle. ;'/; ;

Quando Mádge recuperou as forças, elle lhe offe-
receu seu braço, para continuar.

Vai adiante. Ncs iremos devagar — disse a
Didier.

Dramont, cem a fronte enrugada, proseguiu em
sua marcha forçada. Maurício guiou a moça, ampa
rando-a, nas passagens difficeis. Ella tratou de ryth-
mar seu passo com o d'elle, voltando-se de «uando
em quando, como para lhe perguntar: 

"Esta bem,
assim? Não o atrazo muito?"

Elle sentia, por sua solidão presente, por tel-a
tão junto de si, por guiar-lhe os passes, por protegel-a,
uma tal emoção, que seus pensamentos, evoluindo,
transformaram a senda rochosa em uma estrada recta
e longa onde podiam caminhar lado a lado, hombro
contra hombro, sustentando-se mutuamente, elle
com seu braço, ella com seu olhar. . .

Foi necessário que Dramont gritasse, para lhes
recordar ó thesouro.

Quando elles o alcançaram, Dramont estava de
pé á entrada de uma ogiva natural aberta na rocha.

m Com as mãos cruzadas sobre o cano de seu fuzil, cur-
vado, immovel e mudo, parecia hypnotisado por um
espectaculo horrendo. Foi preciso que Esclide pousas-
se pesadamente a mão em seu hembro para tiral-o
d'aquella immobilidade.

Então, meu velho? Temos o thesouro?
—; Alli...
Disse isso com voz rouca e physionomia trans-

tornada. Esclide entreu. Ccmo Madge fizesse um
movimento para seguil-o, Dramcnt estendeu o braço
autoritário, quasi violento:

Nao! Não! Não entre!. . .
Madge, surprehendida, recuou. Esclide ficou

um longo instante na caverna. Quando sahiu, seus
olhes tinham a mesma expressão dos de Dramcnt.
Seus olhares se encontraram. Maurício aspirou o ar
fortemente e enxugou a frente coberta de suor.

Heim ? — disse Dramont simplesmente.
Horrível! — confirmou Maurício em voz baixa.

Deixaram-se cahir sobre a areia vulcânica. Madge
observava-os, intrigada. Finalmente adiantou-se,
desejando também vêr e saber. Com um mesmo movi-
mento os dous rapazes impediram sua passagem.Não, senhorita!

Ella deteve-se, interdicta. Ambos arquejavam
ccmo se tivessem um fardo sobre o peito. Didier foi
o primeiro a se erguer.

Paciência, meu amigo! Temos que ncs resignar...
Foi para isso que viemos até aqui.

Sim. . . sim. . . foi para isso. . . repetiu Mau-
ricio, cem um riso sinistro.

Ergueu-se, parecendo fatigado em extremo. Madge
quiz seguil-o. Elle recusou, quasi bruscamente.

Não! Fique aqui!
Ao menos — implorou ella — diga-me que r.ão

corre risco algum...
Maurício sorriu cem tristeza:

Oh! Quanto a isso, nenhum!
A linda moça senteu-se, sem comprehender, mas

resignada.
Os dous amigos penetrara^ novamente na egiva.
O espectaculo era sinistro.
No meio de uma gruta com paredes de basalto,

no fundo de uma profunda cavidade, feita no pó de
lava, jaziam trez enormes carapaças de tartaruga
marinha transbordantes de riquezas; destroços de bai-
xellas de ouro; argolloes, medalhas, collares, braceletes,
jóias de toda a espécie, torcidas, quebradas, arran-
cadas dos corpos, que as tinham usado.

Em vão os séculos haviam passado sobre ellas ; o
curo, sob a poeira dos annos continuava seu papel de
tentador e luzia docemente, como fogo sob cinzas.

Porem, em torno da escavação, dispersados pela
areia negra, onze esqueletos acabavam de branquear
ao lado de armas carcomidas pela ferrugem: machadçs
de abordagem; sabres curvos; pistolas de pedra, cuja
coronha, quando descarregada a arma, se transformava
em casse-tête; emfim longos fuzis de bucaneiro cem
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quatro palmes c meio de cano e que atiravam balas
cle libra c meia, taes como eram usados no século XVII.

A maior parte dos esqueletos estava mutilada e
Iraya sobre seus osses os vestigies dcs golpes as-
nos. A cabeça de um rolara a seis passos do corpo;

o não tinha mãos; um terceiro tinha o thorax
lido da clàvicula ao extern um.
Tudo indicava que cm torno do thesouro se trava-

ra luta formidável. Utensílios de acampamento esparsos
em torr# deixavam presumir que a gruta fora o asylo
(I v dous homens encarregados pelo capitão Desmarest

guarda do thesouro. Teriam sido mortes defen-
ido-.o contra os flibusteires vindes, apez a morte

m<
sa
ou
fe\

;11ene

capitão, para re-
cuperal-o? Mas os
il.Tmsteircs por sua
vez tinham travado
luta encarniçada em
torno d'esses despojos
provenientes da mor-
te e cujo ouro, no-
vãmente engendrava
a morte.

Sem duvida, aquel-
le esconderijo coriti-
r.ha apenas uma pe-
quena parte da sum-
pfcuosa preza do navio
li espanhol. O do-
eu mento fallava em
trez esconderijos dif-
ferentes. Dous, segün-
do o magazine norte-
americano, haviam si-
do descobertos, recen-
temente, pelas autori-
dades equatorianas.
Pelo extravio do do-
cumento encontrado
por Dad, por faltar á
Dad um navio, só-
mente essa parte, con-
servára s^u macabro
segredo. Quem, pois,
conheceria jamais os
detalhes da sangrenta
tragédia, que se des-
enrolara em torno
d'esse thesouro ?

Teria o navio que
transportara os flibus-
teiros batido em ai-
g mi recife coralino de-
pois de ter embarcado
a maior parte do lhe-

aro ? Os homens,
que haviam ficado em' ira,ter-se-biam mas-
sacrado pela posse do
que restava ? E os

'breviventes ? Tc-
; m morrido de ina-
inção sobre esse ilho-' deserto e selvagem ?! as, então, que de-

iam pensar das cha-
i pas abandonadas na

!'aia? Todas as sup-
1 »osiçSes eram permit-udas.

0 que estava ainda
apresentava uma

' 
%* V*/^^- *^sssmEFj&: sm í' v,«\* *JjÍ*À*^C «'a'*' 'rVwf J1^-' '*' '¦'. ^ t w -'^. f 

'//^Vaj

*^*A \-* ^"^WjJfl^tfli * ••¦! WW ** * ^fltflflV **»•/" ^*V ¦#"*'*•" JLilílfí^^ê ¦ M' ¦^m\*í^/ÊSm tF*^** ** J*^1 ¦ J&i^mtm1 jf ¦*'

'"^fl^fl*-,' ^*afl_"*flfl^aS2l?^jf?iR r ¦^^^^^SSÍm' ¦ * j^t* * r^f'' v*l --^C "y""1' ¦ 1 * *^fc~ *? m**f\, ^v; \ m^**' * »^r^f• ^TíP^ V «i
y*lA*^^^y*^Sk«" * - ™* rM\ ÉflV «flfll ¦'., O»- ¦¦/ 'WSr Z- K»k3**'flJ"í. í *;';^iS5r t/lií&fc' «m. ,<K V HVtflflV ' \ • '' >í ri* ¦/!/ r^ff*íífl*C VoV 'T* Jr^

3fifefcflífl7*^95*^3l^^^^^Q ^L^ ¦ .r'^Tr*l^^fl^ ¦/
h^^IVIhI Iflflfllvti^''^ ^i7"fl»K-'',;,-*flv"i"flfl»"cV''«* ^*^v i¦¦

¦EK^flflflflflfl flflHurflTSuflfl ¦kMvw-:. í^^.lCflV.fr-¦-» 1-flu flflB Iam. ^rstfl flflflflflff^ ¦>dfl*flMLTflflíâfli*fl\jflJ»'*N*. ¦¦fll Kv tfl^<vSflfllX'' ><v I'>¦¦ 7Mm^*vt^MW3muw^Lmmmma±vijm_?mmsm\MS9*'* .^. *•% s..-- 1

I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Kifcflflfc^^^fl»EMEflb»^y^f^^B^flflffx' ^flBflMtv^^^^yl^^^^^^^ Ití- ' '**'***- ' "¦ í^'-i •**'¦

II wS^<Í'k1 IIlaI PWv \^^^^fli^fl^BffijBiwBBWBM^lB^f*^^P^^^*flB

• flflflflflflflflfl»»flflflflflflflflfl«««««««»»»*»**»'****",-**B'B****II,,"*',BB*1"

Porque o julgasse satisfeito, Madge juntou as mãos
e extasiou-se. O instineto feminino levou-a a apanhar
um collar, e, rindo de prazer, passou-o em tor-
no de seu pesçcço.

Maurício, com olhar allucinado, viu luzir sobre
sua pelle morena a jóia monstruosa. Em certos pentesuma crosta escura tirava o brilho do ouro. Elle atirou
longe as jóias, que tinha em mão.Não colloque isso sobre seu peito! — jissecom voz transtornada.

Ella fítou-o, surprehendida e murmurou:Não pretendia ficar com elle...
Porem o rapaz tirou o collar de suas mãos e

atirou-o longe.
Acabava de evocar

a infeliz, que usara
aquella jóia, de quem
havia sido arrancado
no meio da carnifici-
na. A victima toma-
va, em sua mente,
a physionomia de
Madge.

Ella observava-o,
amargurada, com os
olhos cheios de censu-
ra. Elle desculpou-se
com irritação mal con-
tida.

Perdôe-mc. . .
Não me comprehen-
deu...

Mas baixou a cabe-
ça, subju'gado por
aquelle olhar tão puro.

Dramont manti-
nha-se á entrada da
gruta e reflectia. Es-
elide receiava encon-
trar seu olhar, para
não ler a mesma re-
pugnancia instinetiva,
que o invadira, logo
que avistara o the-
souro.

Em todo o caso
— pensou — quem
resolve é Dramont. . .
Não foi elle quem for-
neceu o capital para
a empreza ? Com que
direito e em virtude
de que escrúpulos po-
deria eu prival-o de
seus lucros

Voltou

OS PROD1CIOS DA ENGENHARIA, REALIZADOS PELOS INSECTOS - Tanto nos
orgulhamos de nossos arranha céus, entretanto as íermdas constróem ior-
miguciros, como o que se vê na photographm acima, cem 6 metros e 8U
centímetros. Comparado ao tamanho de seus construetores, esse colosso

grande fortuna. Maurício e Didier, hypnotisados pelo°uro, approximaram-se lentamente. Com mão hesi-
uinte, Maurício tocou os despojos trágicos; depois, pre-zn de uma espécie de frenesi, apanhou jóias com as
duas mãos e sahiu até á luz do dia, com a expressão
de um demente.

Olhe disse elle a Madge.

e declarou em voz
alta.

Mesmo assim,
foi muita sorte ainda
encontrarmos isso!

Dramont estreme-
ceu como se desper-
tasse em sobresalto:

Sim. . . muita
serte!

Os restos do thesou-
ro não constituíam,
agora, todo os bens de
Esclide?

E Dramont, com
tados Unidos. 0 £0fe nervoso,

afastou todos os seus escrúpulos.
E' preciso ir a bordo e trazer nossos mari-

nheiros, para transportarem isso.
Sim — disse Esclide, sem enthusiasmo —

Temes que ir a bordo.
Como voltassem cm direcção á praia, Dramont,

que caminhava á frente, estacou de súbito e, voltan-
do-se, disse:

está para os mais orgulhosos monumentos humanos como se ve na gra-
vura Damos ahi, para comparação, o edifício Larkin, de Ne^York

(378 metros) o Chrysler (286 metrqs) o Wool^rth (262 metros) o Cha-
nin (224 metros) e o Ritz (168 metros) os mais altos edifícios dos Ls-

I
a cabeça J

I

! De seus dedos pendiam correntes enriquecidas
| Por pedrarias, cordões de pérolas, jóias cinzeladas.

J

S S 'i
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— Não passem por alli. . . E' melhor contornar-
mos por esse lado...

Avistara em unia cavidade da rocha mais trez
esqueletos !

Da utilidade dos As asperezas da trilha, que con-
diccionarios duziam á gruta, prolongaram

durante um dia inteiro as ma-
nobras de embarque.

alternativamente, Curabec e Etcheto acompa-
nharam Maurício e Didier. A presença de um marujo
era indispensável a bordo para vigiar os dous peones,
de resto solidamente amarrados. Quanto ao Sr. Tan-
che, embora estivesse, momentaneamente, collocado
no segundo plano das preoccupações dos dous com-
panheiros, seguira com accentuado interesse as opc-
rações de embarque, dirigindo a Maurício sorrisos e
lisonjas. No emtanto, continuava a se instruir na liri-
gua de Miguel Cervantes, em companhia dos prisio-
neiros.

Foi o Basco quem acompanhou os rapazes na
ultima viagem. Madge Rocheray, persistindo em sua
repugnância por ficar a bordo, longe de Maurício,
mantivera-sc ria praia a sua espera, um pouco triste.

Curabec, sempre vigiando com o canto do olho*
os dous patifes estendidos no tombadilho, recompunha
o velame do Grébe c polia os bronzes. Tanche, de dic-
cionario em punho, sustentava com os prisioneiros
uma palestra animada, que parecia interessal-os viva-
mente. Contra toda espectativa, os prisioneiros já
não pareciam zangados com o "cara de fuinha".

Isso C3ntrariava muito o bravo marinheiro. Porem
como seu commandante houvesse até então tolerado
essas palestras, não se julgou com o direito de interrom-
pel-a. Todavia, o interesse repentino que os misera-
veis ligavam ás palavras do usurario, pareceu-lhe sus-
peito. Emfim ... aquella era a ultima viagem, antes da

partida do Grébe. Curabec sabia, egualmente, qvfiel á palavra dada, Maurício de Escude desembarcai
os dous patifes em San Cristobal antes dc tomar
caminho de regresso, contentando-se com inform ;
o governo do Equador sobre a revolta dos"peones

— Está custando muito ficarmos livres Íà'ess; s
pestes. . . Gente d'essa espécie em um yacht! Crec f
Ainda se fosse em um dos barcos que viajam para .-¦<
galés !

Porem viu ao longe, na praia, Etcheto armar o
bote para a volta a bordo. A proximidade díPpartie .
tranquillizou-o. Contentou-se com verificar a solide.
das cordas que amarravam os prisioneiros e lançou
a Tanche um olhar ameaçador. Etcheto manobrando
o bote veiu depositar a bordo seu ultimo carregamento,
depois voltou á margem onde o esperavam EsclirK.
Dramont e a jovem Floridiana.

Tanche e os prisioneiros haviam-se calado. Cu-
rabec arrumou no porão a carga do bote. Depois come-
çou a içar a grande vela, murmurando que, assim, ain-
da ganhariam tempo, quando chegassem a bordo

O vasto triângulo de lona desdobrou-se com uni
ruido secco e ergueu-se alegremente.

O velame formou um para vento entre o marujo
e o sol. Quando Curabec sc ergueu para admirar seu
trabalho, verificou, com estupefacção, que havia duas
sombras, de pé, desenhando-se por transparência sobre
a tela illuminada. . .

Sem hesitar, o bravo marujo abaixou-se para
passar sob o mastro horizontal; porem nesse instante
sentiu sobre a nuca um choque violento. . .

Tudo, em redor d'ellc, volteou. Tentou gritar
para avizar seus amigos, porem a lingua ficou-lhe col-
lada ao céu da bocea. Agarrando-se ao mastro, tentou
levantar-se... Recebeu um segundo golpe, mais forte,
no alto da cabeça e a vertigem augmenteu.

(Continua rio próximo numero)
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Clara Bow Esther Ralston, Baclanova Evelyn Brcnt

Mary Brian Florence Vidor Nancy Carroll Ruth Chatterton
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EnthusiasMo e castigo DE totó — Desenho de G. Studdy

Henrique IV brincava com seu filho, o futuro
Luiz XIII, andando de gatinhas, como se fosse um
cavallo e tendo-o ás costas.

Nesse momento entra um embaixador e o rei,
sem, se erguer, perguntou:Senhor embaixador... Tem íühos ? „

Sim, sire. . .
Então... posso continuar.

0 professor Pierre Vachet, do Collegio Superior
de Estudos Sociaes, da França, disse recentemente que
o amor é unia enfermidade contagiosa, que só ataca os
organismos debilitados — como a gryppe — porem de
peiores conseqüências.

Assim, Helena de Troya, Cleopatra, Francesca de
Rimini, Messalina, Heloyza e a Dama das Carne lias
foram apenas casos pathológicos. . . graves.
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Findlater
não se fizera
fabricante de
pianos por
vocação. Es-

sa industria lhe
fora imposta por
herança paterna
e pelo fracasso
de seus jnais ca-
ros sonhos. Seu
ideal era ser me-
dico ou chimico,
mas sua ardente
curiosidade scien-
tifica, sua ambi-
ção de surprehen-
der os segredos da
natureza, foram
prejudicadas por
uma memória in-
certa e uma in-
curavel incapaci-
dade para qual-
quer esforço men-
tal persistente.
Por isso, quando
seu pai falleceu,
elle, com 23 an-
nos feitos,, ainda
não tinha conse-
guido completar
os preparatórios.
E, sem outros
bens alem da
modesta fabrica
de pianos, que
seu pai fundara
havia um quarto
de século, não
teve outro reme-
dio senão tomar
conta do "nego-
cio e resignar-se
a abandonar seus
sonhos.

Consolára-se,
empregando suas
economias na or-
ganisação de um
laboratório onde
dedicava suas

i horas vagas a ex-
periencias de chi-

¦ mica, com a va-
. ga esperança de

fazer, um bello
: dia, um descobri-

mento, que ihe
desse gloria e for-
tuna. Mas esse
dia nunca che-

í gou e, agora, com
quarenta annos,
continuava a se
òccupar com chi-
mica, mais por
habito do que

! ;por guardar ain-
da alguma con-
fiança em seu coração.

E eis que, uma tarde de Março, um acontecimento
em apparencia banal, veiu transformar por completo
sua existência.

Fú-Shan, o velho e taciturno chinez, que, havia já
vinte; ánriòs, constituía toda a criadagem de sua casav dé áoltèirão, o bom e tranquillo chinez foi victimado por
uma gryppe quasi fulminante. Sentiu-se mal um dia,
com febre, tonteiras. . . Como de costume tratára-se,
el}e próprio, com remédios de sua terra.. .No dia
seguinte amanhecera peior é o Sr. Findlater, inquieto,
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k$.v._x'o*:''vx^^^ , .. ,-.

mmW^k^^^^^'¦'-'¦¦ 
' ¦'¦'''^ff^ sacudira a cabeça, cc-.n
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O Sr. Findlater ergueu essa taboa do soalho c viu, no vão formado pelo

de resistir. No terceiro dia, fizera-lhe duas injec-
çoes, mas confessara não esperar grande cousa de
seu resultado. De facto, logo apcz sua partida, o
bom Fu-Shan fechara os olhos para sempre, quasi
sem soffrimento, tendo apenas forças para dizer
duas ou trez vezes, fitando seu patrão intensamen-
te : "Para. . . meu. . . filho. . ."

Sim. Embora a voz lbsse muito fraca e entrecor-
tada por uma espécie de soluço arquejante, o Sr.'Fin-
dlater'distinguira bem essas palavras.

Para meu filho? Que? E que filho seria este de

!L, j
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quem nunca havia fallado ? Verdade seja que Fu-Shan
sempre fallára tão pouco 1

O Sr. Findlater renunciara a comprehender.
No dia seguinte, depois que o corpo de Fu-Shan

foi levado em um solido feretro de ebano, para ser
transportado a seu paiz natal, de accordo com as ins-
trucçoes e o pequeno pecúlio, que, como bom chinez,
tinha depositado no Consulado, seu patrão resolveu
fazer uma desinfecçao minuciosa em seu quarto e,
desviando o leito onde o criado dormira durante tan-
tos annos, notou que debaixo d'esse leito, uma das
tab6as do soalho fora despregáda e estava apenas
pousada no logar. Intrigado por essa singularidade,
curvou-se, ergueu essa taboa, que era espessa, pe-
sada. . . Por baixo d-ella, no estreito vão deixado pelo"forro" da casa, viu dez ou doze pequenos saccos de
aniagem, cuidadosamente amarrados.

Cheio de curiosidade, o Sr. Findlater acabou
de afastar a taboa, encostow-a á parede, abriu um dos
saccos. . . e estremeceu encontrando-o cheio de libras
esterlinas.

, Tremulo de emoção, correu a fechar a porta e
febrilmente contou o que havia nesse sacco e em todos
os outros. . . Era uma verdadeira fortuna. . . vinte
e oito mil seiscentas e dezeseis libras.

Assombrado, não podendo acreditar no que se®s
olhos viam, no que suas mãos tocavam, o Sr. Findlater
trez vezes recomeçou a contax. Estava certo, não podia
haver engano. . . Estavam alli 28.616 moedas de ouro.

Passou o resto da tarde e a noite
contemplando aquelle thesouro e

reflectindo. Na manhã seguin-
te, apoz uma noite quasi

totalmente insomne, o
Sr. Findlater re-

solveu não ir
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"forro" da casa, vários pequenos saccos cuidadosamente amarr

á fabrica. Fechou-se no laboratório, a maior sala de
seu apartamento, situada ao lado de seu quarto e
sentou-se para continuar a retlectir.

Quando, pouco depois, bateram á porta, elle so-
bresaltou-se como se fosse surprehendido na pratica
de um acto criminoso. Quem batia era uma pobre
mulher da visinhança, que elle contractara para lazer
o serviço de limpeza da casa, durante a moléstia de
Fu-Shau. c t*.

Entreabrindo ligeiramente a porta, o br. mn-
dlater declarou-lhe que ia passar uns dias tora e, por

isso, dispensava seus serviços. Quando voltasse, man-
daria chamal-a.

De novo só, voltou a meditar ardentemente sobre
aquelle problema, que lhe apresentava tão múltiplas
e variadas faces.

Em primeiro logar — quando e como teria Fu-
Shan ganhado aquelle dinheiro? Quando e como p
teria introduzido alli ? E por que, possuindo tão con-
sidera vel quantia, sugeitava-se a viver alli, humilde-
mente, trabalhando como um criado ?

E era positivamente certo que, aO) entrar
para alli, logo que seu pai morrera, isso é — ha
cerca de vinte annos — o velho chinez já possuía
aquella fortuna; porque, entre todas aquellas libras
esterlinas, não havia uma só, que nao tivesse data
anterior a 1914. De resto, essa verificação da data
era inútil. Desde o inicio da grande guerra, toda a
circulação de moedas de ouro cessou na Inglaterra
como em todo o mundo; portanto, somente antes
d'ísso poderia Fu-Shan ter obtido aquella quantia em
libras.

Para meu filho... — murmurara elle no ultimo
momento... Nunca lhe fallára em filho algum...
Mas também nunca lhe fallára naquella fortuna. .

0 Sr. Findlater deu de hombros, com máu humor,
Que devia fazer? Escrever ao consulado chinez rela-
tando o que acontecera? Era o mais simples. 0 cônsul
depositaria o dinheiro num banco e poria um annuncio
nos jornaes, para que o filho de Fu-Shan se ápre-
sentasse.
^- Sentou-se diante de sua secretaria e escreveu no
alto de uma folha de papel de carta : "Caro Sr. Con- .
sul") Mas não foi alem d'isso e perdeu-se de novo
em suas reflexões.

Como demônio teria o Chinez introduzido uma
tamanha quantia em ouro em sua casa? Vinte e
oito mil seiscentas è-,dezeseis libras esterlinas repre-
sentam — fez rapidamente o calculo — mais ou menos
o peso de um piano. . . "

Sem dar por isso, pronunciara essa phrase quasi
em voz alta. 0 som de sua própria voz fel-o estremecer,
porem, passados alguns instantes, repetiu, como para
bem avaliar todo o senso, que se continha nessas pa-
lavras:"Mais ou menos o peso de Um piano".

Todo um plano ousado mas seguro surgia ante
seus olhos. . . Levantou-se, caminhou até á janella e
olhou distrahidamente para a rua atravez da chuva,
que cahia, fina, mas nutrida e constante. Nesse mo-

mento a campainha da porta tilintou. John Fin-
dlater voltou-se num sobresalto e ficou immo-

vel, com o ouvido alerta. Tocaram de novo,
depois de um minuto ou mais de paciente

espera.
Então, dando de hombros, como

quem sacode longe de si qual-
quer receio infundado, foi

abrir a porta.
De pé, no es-

tfeito patamar,
estava um. ho-
mem alto e ma-
gro, üm homem
de tez amarellà e
olhos oblíquos. O
coração do Sr.
Findlater bateu
tão fortemente,

dos. que não lhe per-
mittiu dizer uma

palavra. Foi o homem quem fallou, dizendo sim-
plesmente :

Eu sou o filho de Fu-Shan.
E sorriu, com o ar obsequíoso e vago, peculiar

a sua raça.
O Sr. Findlater fitava-o, assombrado, mas sem

duvidar. Aquella apresentação não precisava de teste-
munhas nem documentos. O rosto e sobretudo o sorriso
reproduziam com similhança espantosa o velho ser-
vidor que durante vinte annos tivera em torno de si.

Meu pai morreu — continuou o Chinez.

i
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—• Sim — respondeu o Sr. Findlater com um
gesto indeciso.

Então — disse o chinez com o mesmo sorriso,
por assim dizer immovel —. . . eu pensei que o senhor
havia de precisar de outro criado.

Não — atalhou o Sr. Findlater com uma reso-
lução e uma serenidade, que conseguiu bruscamente,
graças a um intenso esforço mental — Pelo menos por
emquanto não preciso porque penso em fazer uma via-
gem para me tratar. . . Eu estou doente. . .

E calcu-se.
O resto do filho de Fu-Shan parecia incapaz çlé

uma expressão; entretanto houve em seu olhar uma
espécie de desapontamento. O fabricante de pianos
ficara dianie d'elle sem saber mais o que dissesse, com
um desejo profundo de vel-o retirar-se, mas sem saber
o que fizesse para despedil-o.

O chinez sorriu de novo, murmurando: "E' 
pena...

muita pena", depois com um olhar indefinivel. disse:
m 

— Meu pai, quando partiu da China, era rico,
muito rico. . .

E calou-se. E esperou com uma paciência que
parecia não ter fim. O Sr. Findlater reflectia rápida-
mente. Quando partiu da China. . . Ha mais de vinte
annos. . . Que edade poderia ter então este rapaz?. . .
Oito ou dez annos. ., Portanto, elle nada pede saber
ao certo. E, recuando um pouco, observou :

— Desculpe. . . mas está fazendo muito frio e
esta porta aberta está me enregelando. Sinto
muito não poder tomal-o para meu criado.
Passe bem.

E fechou a porta, por traz da qualficou immovel, attento... Passou-se
um longo instante; depois a pc-
sada porta envidraçada do
saguão bateu com um
ruido surdo. O Sr.
Findlater correu á
j anel Ia e viu a
silhueta do chi-
nez atravessar
a rua e afãs-
tar-se com passo
meudo, apressado.
O fabricante de pianos
fez e s t ai a r os dedos,
num movimento nervoso; mas
affirmou a si mesmo com ene.r-
gia: 

"Não. Se tenho que fazer alguma
declaração, deve serão consulado. Eu
não podia dizer a este rapaz : — Ah ! . .
você é o filho de Fu-Shan ? Então entre. . Eu
tsnho aqui vinte e oito mil e tantas libras paralhe entregar.-- Não. . . Essas cousas não se fazemassim. . . Ha formalidades indispensáveis. . ."

E voltou a sentar-se diante de sua mesa; voltoua mergulhar em suas reflexões. Ao fim de meia horaestendeu a mão para uma estante; tirou d'ella um grossovolume intitulado Aletallurgia e começou a ler atten-tamente o capítulo VI. — Mctlwdos para isolar oouro da prata, do cobre c outras ligas.
O ponto, que o preoecupava agora era o seguinte:Uomo lançar em circulação eu depositar em um bancode repente, vinte oito mil seiscentas c dezeseis moedasde ouro, praticamente retiradas da circulação ha maisde quatorze annos ? Todo o mundo havia de querersaber como e onde obtivera similhante quantidaded essas moedas. . . Portanto, o que havia a fazer eraapresentar somente o ouro, puro... porque a ligadas moedas inglezas é conhecida c seria logo notada.

Mas ao isolar o ouro contido em mais de vinte e oito
mil libras... Cerca de 200 kilos de ouro, o peso de trez
homens normaes!. . .

A mesma idéia primeira voltou a surgir cm sua
mente, dando-lhe novo alento, indicando-lhe a solução
de outro problema, que surgiria depois: — O peso de
um dos pianos, que elle fabricava e vendia com tão
pouco lucro. . .

Ia ter muito trabalho. . mas, se o levasse a bom
termo, teria o conforto, o luxo, o bem estar assegura-
dos...

Suas mãos tremiam quando foi ao telephone
fallou a seu fornecedor habitual de produetos chimicos
e pediu-lhe que lhe enviasse vinte galões de ácido
sulpluirico. com urgência, no mesmo dia, se possívelfosse.

Tomada essa providencia, que era o primeiro
passo para a execução de seu plano, toda a nervosi-
dade desappareceu de suas rnãcs e foi C3m ar perfei-tamente calmo que ficou a passeiar vagarosamente
pelo apartamento deserto e silencioso, acariciando em
sua mente um sonho minucioso e deslumbrante.

Passava pouco das trez horas da tarde, k
quando um caminhão, pesado e barulhento,
se deteve na rua, diante da porta. Che-
gando ao patamar e semi-oceulto
pela porta, o Sr. Findlater viu o
chauffeur c seu ajudante des-
carregarem no pateo os
botijees de ácido. A's
4 horas menos 5 mi
mitos, o chimico
amador dava
inicio a
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seu tra-
balho, que
devia ser lon-
go, porque
dispunha de appa-
relhagem para fazer a
operação em pequenas
quantidades. Mas o resul-
tado, que entrevia, pagaria bem
tedo o seu paciente esforço.

Trabalhou tedo o resto do cfia e
uma parte da noite, só se detendo
quando a fadiga não lhe permitiiumais conservar cs olhos abertos. Ape-
zar d/isso, despertou cedo, no dia se-
guinte, porque não podia deixar de ir
a sua fabrica. Uma ausência mais
prolongada e sem explicação poderia despertar curió-sidades inconvenientes.

O gerente recebeu-o com estas palavras :
li õ^rp da bem 3ue ° sen^or veiu hoje! Está me-lhor.-r lemos uma encommenda de trez pianos paraUeorgetown Aqui está a carta do Sr. Roberts.

U br. i'indlater, simulando grande abatimento
physico, leu a carta. Esse Roberts era um exporta-

Do alto do pa-
tamar, semi-oc-
culto pela por-
ta, o Sr. F.indla-
ter viu o chauf-
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cior de Georgetown, que acceitára a representação
de sua fabrica naquella região semi-selvagem, sem
grande esperança de fazer negocio com pianos. E,
ííííora, arranjara comprador para trez.

Muito bem — disse o industrial.— Qual é o
primeiro navio que temos pára & GuyanaT^O Em-
press. . ¦ depois d'amanhã. . . E' muito cedo. . .Mas nós podemos. . . — atalhou o gerente.Nao. . . Prefiro o Agincourl, que parte de
domingo a oito dias. . . Telephone para a agencia e
contracte o frete de quatro pianos.—isQuatro ? — repetiu o gerente, com ar de espanto.— Sim, quatro— insistiu o S. . Findlater.

E mande reservar também uma passa--jem, com uma cabine... E' para mim.
Eu preciso de alguns dias de re-

pouso ; não estou me sentindo
bem, ha já dous mezes. . .

Tenho uma ideia a ex-
por ao Sr. Roberts...

Aproveito a ocea-
sião, vou até

Georgetown
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um pia-
no. . . para

ver o que se
pode fazer por lá.

O gerente abria
grandes olhos ass»mbra-

dos. . . Aquella viagem, as-
sim súbita... Nunca ouvira

o patrão fallar em afastar-se da
Inglaterra. . . Emíim. . . Esses ho-

mens são assim mesmo. . . Resolvem
tudo de um momento para outro.

E foi telephonar. Pouco depois
voltou com a resposta. Havia uma
cabine disponível no Agincourl...
Havia mesmo duas. Mas não havia
logar para quatro pianos. Podia-se

arranjar tudo do seguinte modo : elle iria no Agin-
court e os pianos seguiriam num navio de carga.

— Não! — disse o Sr. Findlater— Eu quero ir
com os pianos. Não posso perder tempo. . . Esses
cargueiros, ás vezes, demoram-se muito. Não querol«car dias e dias, á espera, em Georgetown. Veja
outro navio.

Ainda d'esta vez, o gerente não comprehendeu

seu aju-feur c
•Jante descarre-
garern no pateoos botijões de

ácido.

a íantazia do patrão, mas também não a discutiu nem
julgou ver nella nada de suspeito.
vi y~ 

"§. 
°^e — acrescentou o Sr. Findlater, com ardisplicente -— Mande levar um piano a minha casa,um piano ia encaixotado. Quero fazer uma experien-cia com elle, antes de leval-o. \

O gerente cumpriu também essa ordem. Nãolhe passou sequer pela cabeça a ideia de indagar cemo
podia o patrão fazer experiências com um piaiío encai-xotado.

O Sr. Findlater teve mais esse trabalho: —Oabrir
a caixa de madeira, desarmar o piano e espalhar suasvarias peças por todo o apartamento. O que elle
queria aproveitar era somente a caixa, que/no diado embarque, seguiu d'alli mesmo para bordo, zelo-samente fechada.

0 Sr. Roberts estabelecera-se em Georgetown,
seis annos antes, tentado pela lendária riqueza daGuyanna. Tinha a illusão de que, com algum ca-
pitai para comprar e exportar produetos naturaes,
enriqueceria em pouco tempo. Esses produetos exis-
tiam valiosos, abundantes. Mas o Sr. Roberts es-
quecera-se de ter em conta o problema das distancias
e dos transportes, por assim dizer inexistentes nessa
parte da America do Sul. Então, para compensar

a penúria dos negócios de exportação, acceitára a
representação de varias industrias inglezas, in-

clusive os pianos do Sr. Findlater. O queelle não esperava era ver, um bello dia
por signal, dos mais quentes —
esse industrial desembarcar em

Georgetown e apparecer em seu
escriptorio.

As explicações do recém-
chegado ainda mais o

assombraram. Um
homem civiüsa-
do, um inglez
de Londres, pre-
cisando de ferias

para repouso, lem-
brar-se de vir a Geor-

getown 1 Similhante ex-
centricidade ultrapassava

todas as suas faculdades ima-
ginativas. E para cumulo, alem

dos pianos encommendados, o Sr.
Findlater trazia mais um, que pretendia

vender no interior!...
Como? — repetiu o Sr. Roberts — Não

quer deixal-o aqui, em consignação? Pretende
vendel-o, o senhor mesmo, no tót^ior^^'v^;.í§í;:-

Pois claro — declarou o Sr. Findlater, calma-
mente.

O negociante desatou a rir. '
No interior! — exclamou elle — Mas que pensa

o senhor que é o "interior" na Guyanna Ins^eza ? Ima-
gina talvez que vai encontrar campos cultivados e,
aqui e alli, ridentes aldeias como na Inglaterra ?... Que
illusão! A Guyanna, sahindo d'aqui, é selva, matto
quasi virgem, flcresta quasi impenetrável e, como
habitantes, selvagens, que abandonaram a anthropo-
phagia :ão ha ainda uma geração. . .

Eh. . . — replicou o Sr. Findlater, com um
ar experto — Sei tudo isso. . . Floresta, selvagens semi-
nus. . . Mas tenho lido muito e talvez saiba mais do
que o senhor, que vive a borda d'esse éden mas nunca
penetrou nelle. Sei que no meio d'essas florestas ha
jazidas maravilhosas de ouro e diamantes; que entre
esses selvagens ha regulos e caciques riquíssimos, que
usam metaes e pedras preciosas como nós usamos alu-
miniò ou zinco.

Ora! ora. . . — exclamou o Sr. Roberts, estu-
pefacto e zombeteiro. — O senhor leu essas carami-
nholas em algum magazine ittusfrado e acreditou! A
velha historia do Eldorado. . . dos caciques, que têm
machados, tacapes, escudos. . . tudo de ouro. . . Acre-
ditou em tudo isso e fez uma viagem tamanha atraz
d'essas miragens!. . .
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Perdão! — atalhou o industrial, tomando o ar
de quem não admitte que o tratem como um tolo ou
uma creança — Nao se trata de miragens. Eu tenho
informações seguras. . . De resto, se vou perder meu
tempo e meu esforço, é por minha- conta. Não lhe
estou pedindo que me acompanhe. Desejo apenas que
me arranje carregadores. . . uma escolta, emfim. . .
Com os demônios I Eu não sou o primeiro que se
mette a explorar o interior da Guyanna. . .

Não ha duvida — concordou o Sr. Roberts —
Semjfre se ganha alguma cousa explorando as terras
novas. O que nunca vi foi andar por taes logares para
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O Sr. Findlater, projectado violentamente da boléa, cahiu de costas e, volteando no ar, viu

vender um piano. . . Mas emfim. . . Não leve a mal

minhas 
observações. Apenas julguei que devia dizer-

lhe. . .
E seu olhar, observando discretamente o physico

pouco vigoroso do Sr. Findlater, completou claramente
suas palavras. Um homem naquella edade e pouco
robusto não parecia o mais indicado para emprehender
sósinho uma viagem de exploração pela formidável sei-
va sul-americana.
Mas não lhe cabia discutir com um homem, que

viera de tão longe com aquella convicção. O melhor
s
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era deixal-o ir. Os factos se encarregariam de conven-
cel-o e, se não resistisse ás fadigas da expedição, se
ficasse por lá. . . paciência. Elle tentara prevenil-o.
Portanto, sua responsabilidade estava salva.

Tranquillisado por esse raciocínio, o Sr. Roberts
decidiu a facilitar tudo para a realização da fantazía
de seu excêntrico hospede.

O mais diffjcil foi organizar a escolta, porque o
transporte de um piano exige esforços penosissimos
que o Sr. Findlater aggravou, estabelecendo um iti'
nerario, que o afastaria das raras estradas conhecidas
para penetrar em plena floresta, em busca Jí- dizia

elle — das tribus, que têm menos contacto
com os homens brancos.

— Essas é que conhecem os segredos
da selva, a localisação das jazidas. . . Com
essas é que eu quero entrar em relações 
repetia elle, com ar inspirado.

E um bello dia, ainda mal refeito do
espanto, o Sr. Roberts viu o magro e pai-

lido industrial londrino, com o rosto
quasi occulto por um enorme chapéu
de cortiça, seguir pela estrada de
Nuranao, montado num burro, segui-

do por dezoito carregadores, seis
dos quaes levavam, numa espécie

de palanquim, a caixa do
piano.

Nuranao é a primeira locali-
dade, que se encontra ao lon-

go d'essa estrada, ao fim de
cincoenta e tantos kilometros;
mas se alguém, algum dia, for
a Nuranao e perguntar poraquelle extranho explorador,
saberá que elle nunca appare-
ceu por alli. Trez mezes intei-
ros que esteve ausente, andou
sabe Deus por onde. . . Em

ponto habitado,
ninguém o viu;
mas, passado esse
tempo, voltou a
Georgetown, com
sua escolta...
isso é, com outra
escolta, porque
vinha acompa-
nhado por deze-
seis homens, mas
nem um só d'ei-
les era da escolta
com que partira.

Gomo e onde
os substituirá?

— Tive que ar-
ranjar outros —
explicou elle ia-
conicamente ao
Sr. Roberts. —
Os patifes, que
coníractei aqui,
abandonara m -
me, um a um.
Felizmente, os
chefes selvagens
forneceram-me
outros...

? i

Ah!. . . Então lidou com chefes. . .
Pois claro e vendi o piano.Que? — exclamou o negociante. — Yen- j

deu-o? A quem? Por quanto?. . I
Por emquanto, ainda não sei — respondeu s

o industrial, com a mesma fleugma. — Vendi-o j
a uma espécie de rei, que vive perto de uma j
cachoeira. . . para os lados da fronteira do Bra- »
zil... |

E não sabe por quanto [
— Não. . . porque elle me pagou em ouro. . ?
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Sim-, aquelle
caixote quadra-
do, que eu trou-
xe está cheio
de barras de

0 Sr. Ro-
berts pasmou ;
mas a calma do
Sr, Findlater
assegui^va que
elle nao enlou-
quecera. . . E o
caixote alli es-
tava.

De resto,
sem lhe dar at-
tenção, o índus-
trial já cônsul-
tava indicadores
e jornaes, para
saber qual o pri-
meiro navio a
partir e se po-
deria transpor-
tal-o, com sua
preciosa baga-
gem.

Auxilíando-o
no que podia, o
Sr. Roberts re-
flectia, exaltado,
febril. . .

Seria possi-
vel ? Então elle
estava alli, vege-
tando, t r a b a -
lhando por ga-
nhos miseráveis
e aquelle ho-
mem, com auda-
cia e informa-
çoes seguras, en-
riquecera em
poucos mezes. . .

E já seu
cérebro architec-
tava planos. . .
Guardaria se-
gredo sobre essa
aventura, orga-
mzaria uma ex-
pedição e parti-
ria também pela
floresta.

Disfarçada-
mente, mas com
insistência, ten-
tava arrancar ao
Sr. Findlater
informações
mais minuciosas.
Aquella cachoei-
ra. . . De queraça era o tal
regulo selva-
gem ?... Quantos
dias levara parachegar a elle ?...
Como explorava elle a jazida, para reduzir o ouro
a barras ? . . .

O Sr. Findlater conteve essa curiosidade, pro-
m et tendo-lhe, com ar mysterioso, que voltaria em
breve, afim de organizar uma expedição de maior
vulto. . . e que o levaria como sócio.

Essa risonha perspectiva assegurou-lhe a discre-
Çao e o enthusiasmo do negociante, que passou a
auxilial-o dedicadamente na compra de passagem,
frete e seguro do precioso caixote. . . Quanto ao pa-
gamento da escolta, o Sr. Roberts quiz se encarregar
de fazel-o, com a esperança de interrogar os carre
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... o rosto do chauffeur, um
ros^D amarello e careteante, com

o inconfundível sorriso, que, du-
rante tantos annos, vira em tor-

no de si.

gadores; mas
o Sr. Findla-

ter antecipára-o
nessa tarefa, gra-

tificando e despe-
dindo aquelles ho-

mens, com incumben-
cia de levar, com ur-

gencia, cartas a vários
pontos do interior, de mo-

do que o negociante não encon-
trou mais um só era Georgetown.

Ainda assim, a noticia da prodigiosa aventura
espalhára-se pela cidade e o Sr. Findlater viu-se
cercado por uma verdadeira multidão, que lhe sup-
plicava esclarecimentos. Teve que embarcar quasi
occultamente, porque a promessa de proxúno regresso
não aquietava os impacientes e, mesmo a bordo,
continuou a receber pedidos importunos. Em nosso
tempo, o telegrapho sem fio não p^rmitte o isola-
mento nem mesmo em alto mar.

Ao fim de dous dias, essa situação aggravou-se.
O correspondente da Agencia Reuter, em Gecrge-
town, telegraphára a surprehendente noticia para
Londres, que a irradiara por todo o mundo.

E, agora, eram banqueiros, inventores, associa-
çoes de caridade e até particulares, que lhe telegra-
phavam, propondo negócios ou pedindo auxílios. . .

O Sr. Findlater só respondeu a um banco de
Londres, com o qual contractou, em extensos tele-
grammas, o deposito de seu ouro e até o transporte
de bordo para o cáes de Southampton e d'ahi para
a caixa forte. ' .

Nos últimos momentos da viagem, ainda discu-
tiu e determinou os detalhes finaes. Só descansou
quando teve a certeza de que o banco mandaria um
caminhão esperar no cáes sua inestimável bagagem.

Quando o navio encostou ás docas, um fiel do
banco subiu a bordo e presidiu a manobra de des-
carga do caixote, sob o olhar attento do industrial

43
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No cáes estava parado um pequeno auto-caminhão
blindado, com fechadura de segurança. Uma vez
posto nelle o caixote, o empregado do banco ia sen-
tar-se ao lado do chauffeur, quando o Sr. Findlater
deteve-o com um gesto.— Não — disse elle com voz breve. Prefiro
n eu mesmo.

E sentou-se na boléa do caminhão.
O vehiculo partiu immediatamente ; correu porum instante ao longo do cáes, depois entrou por

rihão ia agora por uma longa rua, que parecia deserta. Voltou-se para o chauffeur afim de inter^v
gal-o, mas não teve tempo para isso... O fülgir Vuma faca attrahiu seu olhar... Sentiu um choeneviolento no peito e, quasi immediatamente, foi aeirrado pelo pescoço, com força espantosa e atirado \õsolo, para diante do vehiculo.

Volteando no ar, suffocado, sentindo a vidatugir-lhe do coração, teve ainda um momento de i.ucidez, o bastante para ver o rosto do chauffeur um
$
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EíB

DAMAS DE CARIDADE - Composição photographica de G. Dambez.

uma das ruas estreitas, ladeada por grandes arma-
zens, que constituíam o bairro do porto. O Sr. Fin-dlater, immovel, commovido, reflectia. Conseguira
realizar seu sonho inverosimil. Tudo se fizera tal
qual elle imaginara em suas longas vigílias, sósinho,
fechado no humilde laboratório. Eil-o de volta a
Londres, rico, ao abrigo de qualquer suspeita.

Um solavanco mais forte, fazendo-o saltar sobre
a almofada, veiu arrancal-o a esse devaneio. O cami-

rosto amarello, de olhos oblíquos, um rosto em quehavia o sorriso inconfundível de Fu-Shan.
Selwyn JEPSON. I

Francisco I, tendo de escrever a Garcílaso de Ia |
Vega, que era embaixador em Roma, assim iniciou j
sua missiva: "Ao embaixador dos reis e rei dos embai- !
xadores, Garcilaso de Ia Veoa". |
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= CIDADES GAÚCHAS

CACHOEIRA, a "Princeza do Jacuhy"
A remodelação da ei-

dade de Cachoeira é de
data recente. Atéhapou-
co ella era uma velha
cidade, de typo colonial,
coníPruas péssimas, onde
o pó imperava nos dias
de sol e a lama nos dias
de chuva. Graças, porem,
á operosidade de João
Neves da Fontoura, o
jovem Cícero gauch©, vi-
ce-intendente em exerci-
cio, Cachoeira foi a pou-
»;o e pouco quebrando a
rotina do passado, meta-
morphoseando-se em ei-
dade moderna, com lin-
das praças, ruas bem cal-
çadas, boa illuminação e
irreprehensivel serviço de
águas e exgottos. Pos-
suindo industrias de mon-
ta em seu seio: engenhos
de arroz, fabricas de café,
de massas alimenticias,
barracas de couros, excel-
lente porto fluvial na
margem esquerda do Ja-
c«hy, alem da estrada
de ferro Porto Alegre-
Santa Maria, pode-se di-
zer que tem vida pro-

j pria, que dia a dia prós-
] pera e se dilata.

Está situada a 72,m59
acima do nivel do mar,
tendo 30°,2o/ e 55" de
latitude sul e 52°,5°' e 42"
de longitude Oeste. A ei-
dade é banhada ao sul
pelo rio Jacuhy, navega-
do por iwnumeras gazo-
linas nas águas médias e
nas cheias, deli-
mitando o muni-
cipio, ao Sul a
grande serra da
Encruzilhada e
ao Norte a Serra
do Botucarahy,
dous enormes pa-
redoes esfumados
no horizonte dis-
tante.
Foi somente

nos começos do
século XVIII

que o Rio Gran-
de começou a ser
povoado por por-
tuguezes. Desde
1724 alguns cTel-
les começaram a
formar as primei-
ras estâncias de
gado nos actuaes
nVunicipios de
Cachoeira, Rio
Pardo e Encruzi-
lhada, o que deu
origem ás cida-
des de Cachoeira
e Rio Pardo. Ca-
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A egreia mcthodista de Cachoeira

choeira originou-se de 110
soldados, que arrancha-
ram nas proximidades do
Passo do Fandango, á
margem esquerda do Ja-
cuhy, dependentes de Rio
Pardo,, constituindo o
curato de S. Nicoláu do
Botucarahy.

Manoel José Gomes de
Sepulveda, que governou
o Rio Grande do Sul com
o supposto nome de José
Marcellino de Figueiredo,
de 23 de Abril de 1769 a
21 de Maio de 1778, at-
tendendo ao progresso que
ia tendo o referido arran-
chamento resolveu ele-
val-o a "Freguezia" 

por
acto de 10 de Junho de
1779, com o nome de Nos-
sa Senhora dá Cachoeira.

Cachoeira progrediu ra-
pidamente apezar do en-
trave que lhe oppunha
sua dependência de Rio
Pardo. Em 1818, seus ha-
bitantes, em uma longa
representação aò rei D.
João VI, pediram seu des-
membramento da villa do
Rio Pardo e a graça de
ser erigida em villa a en-
tão freguezia de Cachoei-
ra. Entre as muitas razões
apresentadas havia "os
incommodos e prejuízos
que soffriam, indo repeti-
das vezes a dita villa
( Rio Pardo) demandar
seus recursos numa distan-
cia de dez legoas, sendo-
lhes necessário atravessar
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Um aspecto da praça José Bonifácio
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A estação hydrau-
lica municipal.

dous rios, a
maior parte do
anno invadèa-
veis e deixar
por muito tem-
po ao desam-
paro suas casas
e negócios".
Referiam-se,
nessa represen-
tação, abs rios
Pardo e Botu-
carahy sem
pontes naquel-
le tempo.

D. Joâo,ten-
do em consi-
deração o nu-
mero conside-
rável de seus
habitantes, re-
solveu, por ai-
vara de 26 de
Abril de 1819,
crear a Villa
Nova de S.
João da Cachoeira, tendo por
limites: a Leste o rio Santa Ma-
ria e o Jaguary até sua verten-
te, de onde procurava a verten-
te do Pequery até sua foz, no
Jaçühy e d'ahi o Botucarahy
até a Serra Geral; ao Norte a
Serra Geral até encontrar o ar-
roiò Toropy; a oeste o referido
arroio, o Ioicuhy, o Uruguay e o
Quarahym pelo qual subia; e ao
sul a Coxilha de Sant'Anna até
o ârroiò Poriche. Era, como se
vê, um enorme município, den-
tro do qual se encontram actual-
mente os ae Uruguayana, Ale-
grete. Santa Maria, etc.

Pará a nova villa foram crea-
dos os cargos de dous Juizes Or-
dinarios, um de Orphãos, trez
Vereadores, um Procurador, dous
Almotacés, um Tabellião do Pu-
blico e um Judicial de notas, um
Alcaide e um Escrivão.

No archivo do Município, exis-
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N. S. da Conceição da Cachoeira. A velha ma-
triz edifiçada em 1822, que está sendo remodelada.
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te a acta de
creaçao da vil-
Ia, lavrada pe-
Io escrivão da
Ouvidoria Ge-
ral, José Soa-
res de Cam-
pos, na presen-
ça de Joaquim
B. de Senna
Ribeiro,* da
Costa, repre-
sentante de
D. João. Essa
acta tem a da-
ta de 5 de
Agosto de
1820, dia em
que foram le-
vantados o
pelourin ho,
symbolo da
Justiça e da
autoridade, a

casa da Câmara e a Cadeia.
Em 1822, deu-se inicio á cons-

trucção da egreja matriz, solido
templo em estylo colonial, sob a
invocação de Nossa Senhora da
Conceição. Está ella agora sen-
do reconstruída, obedecendo a
uma bella planta, conforme se
verifica pelo clichê aqui publicado.

Estalando a revolução de 1835,
em Porto Alegre, de ram-se a
seguir' òs acontecimentos de Rio
Pardo, onde Andrade Neves se
levantou tentando jugular a re-
volução, cercando-o os irmãos
Sarmento Menna. De Cachoei-
ra partiu incontínentí Antônio
Vicente da Fontoura, á frente de
200 guardas nacionaes em soccor-
ro dos irmãos Sarmento Menna.
A sua chegada em Rio Pardo, os
Caramurús debandaram e Fon-
toura regressou victorioso para
Cachoeira.

Os Cachoeirenses, sabendo d'es-
se êxito, prepararam-lhe festiva
recepção. A uma milha da villa
foram encontral-o o juiz de

Paz e um verea-
dor, acompanha-
do pelos quaes
entirou em Ca-
choeira. A villa
o recebeu, enga-
lanada e festiva,
ao espoucar de
fogtietes, com vi-
vas a liberdade!
Senhoras joga-
vam-lhe flores.
Em frente á ma-
triz, a Câmara in-
corporada espe-
rava-o e a seus
companhei ros
para cumprimen-
tal-os. Seguiu-se
um "Te Deum
laudamus" onde
o incenso espira-
lava ao som do
órgão, fogos arti-
ficiaes e outras

Um canto da praça
José Bonifácio.
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manifestações
em honra do jo-
vem heróe.

Pacificada, em
1845, a provin-
cia, com a hon-
rosa paz firmada
entre os heróicos
Farrapos e o go-
verno imperial,
D. Pedro II —
o imperador de
20 annos de eda-
de — embarcou
para o sul, afim
de visitai-o,
acomp anhado
por sua real con-
sorte. A 7 de Ja-
neiro de 1846 a
então villa de
Cachoeira teve
o prazer de hos-
pedar a grande
comitiva impe-
ria 1, associando-
se o povo á Ca-
mara para pres-
tar homenagens
a tão illustres
itinerantes.

Seguindo de-
pois para S. Ga-
briel, teve o im-
perador ainda
neste município
uma bem grata
surpreza. A'
frente do luzido
2.° Regimento
de Cavallaria
esperava-o o te-
nente-coronel
Osório, futuro
ma rquez do
Herval, afim de
dar a guarda de
honra na "cam-
panha", com
uma brilhante
©f f icialidade
e soldados, que
eram cavallei-

A rua 7 de Setembro, antes de sua reconstrucçSo.

ne. Faziam par-?
te da mesa elei-
toral Antônio Vi-
çente da Fontou-
ra e seu cunhado
o general José
Gomes Portinho.
De parte a parte
a cabala havia
sido grande.
Houve, %a occa-
siao em que se
procedia a vota-
ção, uma áspera
troca de pala-
vrás entre um
dos mesarios e
um homem do
povo, estabele-
cendo-se logo
confusão da qual

1
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originou

Aspecto actual da rua 7 de Setembro.
ros de primeira qualidade, no dizer de Fernando
Osório. D. Pedro confessou nunca ter visto cousa
tão imponente, pois montavam todos cavallos
brancos, com rigoroso asseio em seus uniformes.

Pela lei provi-dencial n.° 443 de
1859, Cachoeira foi
elevada á categoria
de cidade pelo con-
selheiro Joaquim
An tão Fernandes
Leão, presidente da
província; e a co-
marca pela lei n.°
779 de 25 de Outu-
brode 1872.

No dia 8 de Se-
tembro de 1860;
procedia-se á elei-
ção para vereado-
res e juizes de pazna egreja Matriz.
O velho templo
tantas vezes histo-
rico ia presenciarnaquelle dia, sce-
nas degradantes de
Caudílhismo infre- Projecto da nova matriz de Cachoeira,

gravese
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conflicto. Portinho
subiu a umacadei-
ra, pedindo calma
a seus compa-
nheiflos, sendo ai-
vejadó por trez ti-
ros, o ultimo dos
quaes roçou-o leve-
mente, ao mesmo
tempo que o preto
liberto Manoel Pe-
que no avançando
sobre Fontoura; vi-
brava-lhe diversas
facadas, deixando-o
quasi moribundo.

Portinho indig-
nado, avança para
um dos chefes do
partido contrario,
o coronel Hilário
Perei ra Fortes e, de
espada e m punho,
fal-o recuar até o
ait a r. C om o, po-
rem, este lhe pedis-
se que não o ma-
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Paizagens de inverno, de Palencia. Anjos, de Palencia.

tasse porque era chefe de fa-
milia, Portinho, num rasgo
de generosidade e com um
gesto de desprezo, disse-lhe:

— "Nao te mato, porque
não sou assassino como tu".

Fontoura foi levado para
sua casa. A principio nao
inspirou cuidados, mas a 12
peioroü, vindo a expirar no
dia 20/

Destácou-se na persegui-
çâo ao criminoso e seus man-
datarios, como parente e
amigo de Fontoura, o nobre
veterano de 1835, Fructuo-
so Borges da Silva, que mais
tarde, em S. Luiz das Mis-
soes tombou, também, victi-
ma de "tocaia", ás 11 ho-
ras do dia 25 de Dezembro de 1861, cercado, como
fora, por 22 bandidos.

Eis o resumo histórico da linda "Princeza do Ya
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e vehiculos é tal que,
ande-se a pé ou de
automóvel, só é pos-
sivel mover-se a pas-
so de tartaruga, en-
tre empurrões, in-
sultos, toques estri-
dentes de buzina,
pisadellas e gritinhos
nervosos das mulhe-
res, que perdem^ol-
sas, sapatos, cha-
péus, etc. ..

Isso é bastante
para transformar o
prazer de ir ao thea-
tro em um proble-
ma de difficil solu-
çao e, naturalmente,
irritante.

E se fosse isso
apenas...

Uma boa cadeira
custa de quatro a
oito dollars (33 a 66
mil reis) e nao é pos-
sivel obtel-a na bi-
lhetaria mesmo com
uma semana de an-
tecedencia, porque
os "cambistas" lan-
çam mão das melho-
res localidades, que
vendem pelo dobro
ou triplo.

E, uma vez fran-
queadas essas bar-
reiras, capazes de
desanimar um ena-
morado, o especta-
dor entra, inicia-se
o espectaculo e a
peça... é soffrivel.

0 conhecido pro-
Jessor da Universi-
dade de Vienna, Dr.
Fernando Iíochtetter,
recebeu do governo
soviético a incumben-
cia de reembalsamar
o corpo de Lenine.

0 professor Hoch-
tetter descobriu um novo methodo de embalsamamento,
que demonstrou ser superior aos actuatmenle empregados.

A idéia básica d*esse methodo é a de substituir a

Paizagem andaluza, de OU vares.

cuhy", que nãfJ satisfeita com ter sido berço de varões água das matérias orgânicas por glycerina ou outros
illustres .na guerra e na substitutos, evitando a
paz, quiz ser ainda berço -^asBasI» _, I "* • ^B l*W fl| Ã \ ^^MJL^PJflfflT dissecação depois do pro-
de poetas como Ma rcello i^^ltfBflflfltflaflB 3^ tf v ">#flftlPlB^rfBÍill cesso de desinjecçao.
Gama e Fontoura Xavier, """^
nomes, que transpuzeram
as fronteiras da própria
pátria e foram brilhar no
estrangeiro.

Deoclecio Paranhos
Antunes

Em umas dez quadras
contidas entre as ruas 40
e 52, ao longo da Broad-
way, em New York, exis-
tem uns oitenta theatros
e para mais de trinta ei-
nemas; de modo que, cer-
ca de oito horas da noite,
a congestão de pedestres

m/% *^\Êma* *m. gmmm^mmm^SStmm^~=SS' " BIIWBIVliBlafMl

Futuro cnmpeíío dos vendedores
Estou o achando muito pequeno para estar tomando conta

de uma pharmacia. Você tem diploma?
Não senhor... Mas temos um preparado da casa, que pro-

duz o^mesmo effeito. . . E' até melhor. . .

(^principe de Conde,
insigne guerreiro, convi-
dou um amigo para jantar
e este, por esquecimento,
nao assistiu ao banquete,
o que muito aborreceu o
principe, tanto que, en-
contrando-o em uma fes-
ta, voltou-lhe as costas.

— Oh, senhor!—excla-
mou este—Muito grato...
Disseram-me que V. A. es-
tava zangada commigo e
vejo que me enganaram,
por que volta-me as costas
e é fama que nunca o fez
diante de inimigo algum...

*!•¦
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Cuidados de belleza...

A' luz do dia ©u dos fó-
cos electricos, louras, casta-
nhas, morenas ou ruivas, de
oito differentes tonalidades de
oelle e cabellos, necessitam ca-
Já qual de uma "maquillage"

individual, com tonalidades
diversas em pós e rouges, para
realçafteus respectivos typos.

Não é sufficiente a indu-
mentaria para que uma mu-
iher fique formosa e elegante.
Não é bastante a perfeição das
feições. E' necessário que o
conjunto se torne harmonioso
e não haja detalhes que mal-
logrem o effeito geral.

Os peritos em questões
de belleza, reunidos recente-
mente em uma Convenção
em Chicago, decidiram qual
a cor artificial para as faces
e os lábios, capaz de se har-
monizar com a cor dos
cabellos, dos olhos e da
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JraiseQ&ra. as facesJapis/wV*
ou rubi para os lábios, pó crê-
me è lápis azul para os olhos.

3.° -—Loura saxã: —-
Olhos castanhos claros, ca-
bello louro-cinzá e pelle lei-
tosa. Vermelho coral para as
faces, lápis para os lábios,
vermelho geranio ou cardeal,
pó cor de carne e lauis cas-
tanho para os olhos.

4.°:—- Loura Ticiano:—
Cabello avermelhado, olhos
castanhos e pelle branca. Ver-
melho coral para às faces, la-
pis vermelho cardeal para os
lábios, pó creme è lápis cas-
tanho para os olhos. ; 3

5.° —¦ Morena cclta:-r-Ga-
belios negros, olhos azues e
pelle clara. Vermelho geranio
ou cardeal para os lábios, po
creme e lápis azul para os
olhos.

6.° •— Morena saxã: —
Cabello e olhos castanhos.
Pelle branca. Vermelho fram-
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Os povos pittorescos — Commungantcs e Filhos de Maria em uma aldeia da Hungria.

pelle, tanto durante o dia, como á noite.
Para isso escolheram oito typos differentes de

belleza, determinando as espécies de pintura que lhes
convém.

Eis os resultados d'essa convenção:
. 1.° — Loura dos paizes do norte: — Cabellos louros,

muito claros, olhos azues e pelle muito branca. Deve
usar vermelho geranio para as faces, baton para os
lábios, vermelho vivo ou cardeal. Pó de arroz branco-
creme e lápis de sombra azul para os olhos.

2.° — Loura celta: — Cabello castanho muito
claro, olhos azues ou pardos, pelle de marfim. Vermelho

boeza para as faces, lápis do mesmo tom ou rubi para
os lábios, pó Rachel claro, lápis azul para ps olhos.

7.° — Morena do norte: —• Cabellos castanho-
escuro, olhos azues, cinzentos ou pardos e pelle de
marfim. Vermelho framboeza jj para as faces, lápis
framboeza ou rubi para os lábios, pó Rachel e lápis
azul ou cinzeiitc para os olhos.

8.° — Morena latina: — Cabellos negros, olhos
negros ou castanhos muito escuros e pelle azeitonada.
Vermelho framboeza ou de folhas de rosa seccas para
as faces, lápis framboeza ou rubi para ®s lábios, pós
ocre e lápis castanho escuro para os olhos.

mJ
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não pode servir,
por exemplo, para
matar os micróbios."O frio engurgi-
ta a vida, em cer-
tas condições.

"E i s alguns
exemplos tomados
ao áccaso. No in-
verno, rios da Si-
beria, como o Ienis-
sei e o Obi ficam
gelados e os peixes
presos nos blocos
de gelo. Tornam
a viver quando o
gelo se derrete,
com o inicio do
verão."A

Arte moderna — Rcsurreíção. Quadro de Richard
Teschner.

A ACÇÂO BI0L06ICA 00 FBFO
O Dr. Lortat-Jacob, medic > do

hospital S. Luiz, de França, fallou
perante a Faculdade de Medicina de
Paris, sobre o papel anesthesico e the-
rapeutico do frio, citando factos, que
primam a influencia de uma tempera-
tura baixa sobre a vida orgânica."E' uma; idéia fundamental em cryo-
therapia, à de que o frio "freia" a vi-
da nos tecidos musculares e orgânicos,
parece adormecel-os, immobilisal-os em
um estado de vida vagarosa; porem

___H Mh_í '
_fl __5^__ HHHb ¦

__znmw¦I H_.1 BJI _BSkS\*Hí_n_sI H_^^H____m^_í* ^___^^H ______?A'^__r^H_____flpB ¦'**^____nC_?W|íflfl hh_^

|___* ^Sfl _*/¦'¦' a*<st/'«'- ^i—_ 
fl' _____

flV;--' •¦Tr-N^ ''"' 
$M$tJmwmW^

___[¦' <*&¦ ¦ _____' '^^N__k!?_i_P^s'-

flflflflflflflflflflflflBflflB¦-• vS* fl___fl_S H_.-_HHHHHHHHHHr <*% ^c_3fl _P*-_______________§* - * • ^^6_3 HPI»)'''
fflfl _fl '^^HÜ BBfl ;*#<_fl _L ¦ ./ffl fl'*>

fl _m____B ____! fl' '¦¦ ¦
BI Bi ¦'.¦t
fl fl'-^.HflflHHHHHHHHHHHHHHH—_H_____fl—SHHL.'
flB—F^^^^fl flBHflÉ flB^?£''. y »flpf^síSfflJ __^P

mmb- ___* ' _B t'i 3# ¦ ________¦'¦"'

(___¦?'. __¦£*;. HH 

<¦?:# d ' H_ ___??'-- í_____(¦ _¦ Bfl¥--'~ -flfll' :ÁfV,-' flfl BR^íi¦L;¦¦•; ¦¦ fl-- fl™R*fl flE i
:BK _^Jk^Bl_~ _ Ifl'''' ¦|.',*'"^^PWk

Hflflfl í__l__l tB _______l _____^**to*fl flffjS! b* __fl _______fl___________r__"•^^__P^W^^_p_£*»5__^________________ ____! ____J__fl

.:*; flflH__^j_fi-flP-l-fl»—_.\^*1£> ' **Ítfl*í-^"*:£*P\_5?_i '-_________________________B '—H¦ l-PPMim.fi '^T^ã-feÊr- ^ __*!_,'fMhi_Â_i ________j^fl flu_____^____B__?' ". _Í_nHH__ã-___B flfl

E _^^^^jr'^^n^XM_ol Bl

___! __ESí?'''ík^**.'^i____S___I ___! I

Porta do pavilhão do México, na recente expo-
sição de Barcelona, composta em estylo asteca.
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experiência
de Pictet é impres-
sionadora. Vinte e
oito peixes são mer-
gulhados em água
a zero^gráu duran-
te vinte e quatro
horas. Faz-se, em
seguida, uma con-

gelação lenta d'essa água
até 20 graus. Peixes e gelo
formam um só bloco. Trez
semanas ou dous mezes de-
pois, o degelo oermitte en-
contrar os peixes vivos.
Essa experiência foi utili-
sada na pratica para a ex-
pediçao de peixes vivos, em
pequenos volumes e a
grandes distancias, posto
que um vagon de 10.000
kilos com água gelada po-
de conter apenas 500 grammas de trutas vivas."Foi verificado, egualmente, que certas moscas das regiões
árticas não possuem azas, o que lhes dá o aspecto de formigas.
Em algumas re-
gioes das mais ai-
tas dos Alpe% as
moscas têm o mes-
mo aspecto.

"Pequeninas ves-
pas, collocadas du-
rante quarenta e
oito horas em um
frigorífico, ficam ir-
remedi avelmente
privadas de suas
azas.

"O frio tem, por-
tanto, acção sobre
os tecidos; porem
muito,, diversa, sé-

. gftrido a qualidade
I í-y esses tecidos. As-

síh^ sobre os teci-
dos'moços, cm via
de crescimento, im-
pede sua prolifera-
ção. Age também
sobre os pigmehtos
colorantes. Alguns
ratos embarcados
em um vagou fri-
gorifico d'elle sa-
hem totalmente
brancos, apoz uma
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| Maternidade — Grupo esculptorico de C. Gust
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longa viagem.

Crea tu ras modernas com silhuetas antigas — As actrizes
norte-americanas Viola Dana e Shirley Mason, com

vestuários de cyclistas em 1890.
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Miss Josephine Dunn,
da "Metro". Artistas excêntricas
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Nfl restau-
rante.

0:beef
estava mau
e pequeno...Se elle
não estava
bom, o se-
nhor ainda
teve sorte
por encon-
t r a 1 - o pe-
queno.

Maneira
de dizer:

—- Parece
que agora
vão fabricar
meias invi-
siveis...

, — Oh, eu
queria vcl-
as... para
acreditar/

O sentido
do tacto nos
dedos pode
distinguir a
dif f crença
de meio
grau de tem-
peratura.

Jeannette LoJJ, da "Metro".
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Miss i5!rz//y Phj/pps,
da *Fox".
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Anita Pcige, da "Metro". pC_«.,«-.». j
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lima gran-w de com-
panhia de
Fumos dos
Estados
Unidos vai
gastar doze
e meio mi-
1 h õ e s de
d)lla^ em
annunciar
uma nova
marca de
cigar r o s,
que preten-
de vender a
quinze cen-
lavos por
carteira de
vinte.

A propa-
ganda será
d i r e c t a -
mente diri-
gida ás mu-
The res, a
quem tra-
t a r ã o de
convencer
da superio-
ridade dco
fumo sobre
as gulodi-
ces. As co-
lumnas dos
jornaes e as
paredes de
immen sos
q uarteiroes
se cobrirão
de annun-
cios : "Em
vez de co-
mer bom-
bons, • fu-
mem cigar-
ros "tal"...

Todos os annuncios serão feitos em torno d'essa
ideia: que o fumo é saudável e o assucar nocivo.

Não comprehendemos a necessidade que a empreza
de fumos tinha de se metter com os fabricantes
de bombons, a me-
nos que queiram *-h—«.—m—-••—••—«-s

Os mais

mI mElLu~. ^mP. pfl

b.- ' i
b 4Im. ' .m
^mW^' ¦'- ¦ : ^L 
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C^WPT' / Â\\\
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Efl p^- ¦ *H Hm d ' .. ""fl

^B ' ^fl

mPPPPPPPPPPPPPPPPP. ml* II
¦fl mPa. mPPM pfl pfl

MPPPPPPPPPk VB^Sfl

PB Pa^MPA^^Mpt^PPPPpl

Miss Nattialie Kingston, da "Universal'
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Miss Alice Joycc, da "Warner Brothers* .

forçal-os a comba- j
ter o fumo, por to- jdos os processos, {
como certamente
acontecerá gComam '• u não
bombons, o certo é
que a juventude fe-
minina dos Estados
Unidos dedicou-se a
fumar com enthu-
siasmo, para escan-
dalo dos homens,
sempre conservado-
res nesses assum-

!

í
í
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bellos olhos
da scena

muda

j ptos

0 alphabeto dós
indígenas das ilhas
Sandwich tem ape-
nas doze lettras; o
hebreu, o syriaco, o
chaldeu e o samari-
lano, vinte e duas,
cada um; ojrancez,
vinh e trez; o grego,
vinte e quatro; o por-

mmm\ mPX.PUlpw
mPPPpBÜBW y^\ W'
Mm m?'*'''1.-''Mm mm. mtL^Mammm

1*mm WmtúÊÊ 
BV-jéH IwJRmW^*W^^*m flfl flfl KaHSamygamli ^êMkWÊk iWÈLWÊÍk ¦--

PJ P> • ^M\ Bafe',? ¦'¦'nvP PC^ffPJ HJM SSCálSMM.! ppppk fiSnm.mm mwXíías~ ¦ .•,v:':...-..i ..•r..e-VMMl MwMl WWPt»flPWSllIvailp^ ia^mW- . ¦ '¦lmmmmm%m:<!úm?>*m BIIBBhbSS

j ^ iLv., :">iWI IÜ8 i
j^m^H HR^mb mKib^ubmSí^mI R«™9vsB BB

_mHmp1 IpiÉffl BèMPfWwtóS flB^SBI B
v.^^a«aBMPl BKBBWfPwW-*'--.- ' ^KJBii

mPmWp^pHpVÍHp^^^^^^H

-£UiS'-'i".; fiiiWiÍYííií»iH.i/**i,.i;'i'.i-.iV-^~ ¦:¦!-:"..! -r'.-' ... ,i lÍJmmm PPumPI mwmmmvSmJi*

tuguèz, vinte e cinco; o
hespanhol e o slavo,
vinte c sete; o alie-
mão; o inglez e o hol-
landez, vinte e seis; o
árabe, vinte e oito; o
persa e o copta, trinta
e dous; o georgiano,
trinta c cinco; o ar-
menio, trinta e oito;
o russo, quarenta e
uma; ú sanscripto e
o japoncz, cincocnta.
Os alpliabetos elhiope
e iarlaro contam ca-
da um duzentas e
duas lettras.

Miss Mary Duncan, da "Fox"

As autoridades do
Saciei resolveram que
os cidadãos privados
dos direitos cleitoracs
não poderão matri-
eu lar seus filhos nas
escolas superiores.
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O QUARTO DE DORMIR — Quadro de Jlary D. Elivetl.
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Historia dá Terra e da Huinânidádê
CAPITULO XIII

FASCICÜLO II

TERCEIRA PARTI
gSPOVOS, SUA HISTORIA E SUA
EVOLUÇÃO ATE' OS NOSSOS DIAS

O POVO
AUS^TRIAGO

A situação econômica era também muito má.
Enlanguecia a Agricultura; em ^conseqüência dos
privilégios' feudaes dos;proprietários idas terras. O
commercio soffrià, sob ò peso de um aggravante sys-
íhema de direitos pagaveis na fronteira e no interior.
Os impostos eram excessivos e o Estado soffrera uma
bancarrota dupla, emquanto a pródiga emissão de
papel moeda acabava de peiorar a situação economi-
ca do paiz.

Francisco I morreu em 1835; succedeu-lhe seu
filho Fernando I* homem physica e mentalmente
fraco. O poder de Metternich augmentou, então*
Porem, apezar da persistência nó mesmo systhema de
governo, os povos da Áustria iam se preparando para
a liberdade política e para a realização de su;*; aspi-
rações nacionaes. Os symptomas da tormenta, que
com tanta violência deveria estalar em 1848, accu-
mulavam-se lentamente nos domínios dos Habsburgos.

Por outro lado, Metternich não esquecia as pre-
tensões da casa de Habsburgo, na Allemanha, embora
a Áustria, ao abrir mão da Bélgica, em 1815, permit-
tindo o estabelecimento da Prússia nas províncias do
Rheno, houvesse renunciado em favor d'aquella po-
tencia, ao papel de protectora da Allemanha contra a
França. Seu desejo de conservar as províncias italianas,
que detestavam o governo austríaco, foi outro erro,
que custou caro á monarchia.

; Essa política, unida á rèàcçâo interior, impediuo império austríaco de desempenhar um papel históricono desenvolvimento da questão do Orientei'¦¦mté^iit^
tornou muito aguda durante as primeiras décadas do
século XIX. Suas antigas lutas cònira ^s TWcosíi^á:
posição geographica e sua soberania sobre tantos slavosaparentados .por sua raça com os habitantes da penin-sula balkanica, pareciam indicar a Áustria como futura
herdeira dos territórios turcos na Europa, quando oimpério turco cahisse, Porem nem os^Sèrviòs nem os
Gregos obtiveram o apoio de Metternich; éin suas lutas
pela liberdade. -'.y-V f^^^^S^^í^S^H^^S: : vi

A Rússia, a grande rival do Oriente^ foi a campeã
das populações christãs nos Balkans e um dos resul-
tados de sua afortunada guerra contra^ .a TurÇjuiaí
terminada ^com o tratado de Adrinopolis(1829), foi:
o estabelecimento de sua influencia sobre as provínciasdanubianas—a actual Rumania. Isso collocava em suas
mãos as boceas do Danúbio, acontecimento políticae commercialmente muito importante para a Áustria.

A revolução,; que rebentou em^ Parisem "Fevc-
reiro de 1848, avivou o fogo latente nos povos descon-
tentes, subordinados a Áustria. Aquelle movimento
pareceu abalar as frágeis bases da monarchia dos Habs-
burgos e dir-se-hia imminente seu fim, tantas vezes
annunciado. Porem fpi jsalyo primeiramente o pres-
tigio da tradicção imperial ainda mais unido e robus-
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.ar; OS FRANCEZES ENTRAM EM VIENNA (1805) — Os infortúnios da Áustria chegaram a seu grau máximo, quando o gene-

| rál Mack, á frente de um números d exercito, rendeu-se a Napjleão em Ulm, a 20 de Outubro de 1805. A immcdiata conse-

Iquencia 
d'essa victoria foi ficarem indefezas, ante o avanço dos Francezes, a Áustria inteira e bôa parte da Ba viera ; Napoleão

entrou t.*iumpha'nte em Vienna. Pela primeira vez, havia muitos séculos, penetrava um invasor na capital dos Habsburgos.•1
tecido durante as lcngas campanhas napolconicas.
Havia outro factor talvez tão importante como
aquelles ^— e era a opposiçio de interesses e rivalidades
entre os povos d'esse império hecterogeneo. O governo
imperial fez-se senhor da situação, collocaiido uma
raça contra a outra,
medida, que teve pleno
êxito.

Succederam-se rapi-
damente os levantes
populares em Budapest,
Vienna, Praga, Agram,
Veneza, Milão e Lem-
berg. No capitulo con-
sagrado á Hungria, tra-
taremos mais detalha-
damente da rèbellião
húngara.

A 11 de Março os
estudantes e os artífices
de Vienna pediram que
fosse concedida r uma
C institu ição liberal,.
Dous dias depois, o pó-
yo exigia á demissão
d !> odiado Metternich>
q ue fugiu de Vienna e
tbi se refugiar na In-

/glá.terra. . *í
.Sua queda foi o sig-

nâl da revolução nas
outras regiões do impe-
rio e também na ÁÜe-
manha .0 governo de
Vienna prometteu ^a-
tisfazer todos os pedi-
dos; que as "dietas"
formulassem para cada
província do i mperio'.
Nem podia fazer outra
cousa, pois o exercito
se achava occupado em
siiffcdar a revolta na
Itália e, até que essa
campanha ficasse deci-
dida, era incerto o des-
tino do império.
-Por espaço de vários
mezes não existiu, por
assim dizer, governo
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O príncipe Metternich-VVimmeburC (1773-1859), grande estadis-
ta e diplomata austríaco, nasceu em Coblenz. Em .1809, em sua
qualidade de ministro de Estado austríaco, negociou.o casamento
da archiduqueza Maria Luiza da Áustria com Napoleào e mais
tarde desempenhou pape! preponderante no congresso de Vienna.

Suas inclinações ,levaram-o ao despotismo e á autocracia.

central e Vienna se viu á mercê de um "comitê" de
estudantes e de radicaes allzmães. O imperadcr
teve de fugir duas vezes de sua capital, durante
esse período.

O marechal Radetzk v ganhou na Itália-a batalha
de Custozza ( 25 de Ju-
lho de 1848) e ao fim
de poucos dias occupára
novamente toda a Lom-
bardia. O poeta vien-
nense Grillparzer, em
seu celebre poema dedi-
cado a Radetzky, disse:

" Sóm"ente em teu
acampamento se en-
contra a verdadeira
Áustria. Nós, aqui, não
passamos de ruinas de-
soladoras!"

No emtanto, o prin-
• cipe de Windischgratz
acabara com a revolta
de Praga ( 16 de Jü-
nho ). Essas victorias
foram celebradas pelos
revolucionários de V ien-
na orno triumphos do
germanismo e esse tri-
umpho collocou os Bo-
hemios, Slavos do sul
e os Rumaicos ao lado
do governo imperial. E'
que viram nos pedidos
e no triumpho dos re-
^t>lucionarios àllemães
em Vienna e dos revo-
lucionarios húngaros em
Budapest, o maior pe-
rigo, que poderia amea-
çar suas aspirações ha-
cionaes. Foi dominado
também o levante da
Galitzia, collocando os
Ruthenos em face dos
Polacos. Finalmente foi
suffocada a revolta de
Vienna pelo exercito do
príncipe de Windisch-
gratz, que tomou a ei-
dade depois de um bom-
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ardeio de trez dias ( 31 de Outubro de 1848). Exce-
íuando a Hungria, à revolução estava dominada em
da parte.

Nomeou-se, então, um governo capaz, sob a pre-dencia do príncipe Felix Schwarzenberg, o "soldado
stadista", firme defensor do absolutismo. 0 novo

gabinete, no emtanto, decidiu-se a favor de um governoonstitucional e, em uma proclamaçao publicada a
11 de Novembro do mesmo anno, annunciou que a
; onservaçao da Áustria come Estado unido era neces--ariajoara a Allemanha e para a manutenção do equi-
;brio europeu. '¦

Os a con teci-
rnentos, que se
iesenrolàram na
Allemanha, em
i 848, tiyeram es-
irei tá ligação•com os oceorri-
dos na Áustria.
Poucos dias dé-
pois, a 2 de De-
zsmbro, o impe-
radar Fernando
abdicou em favor
de seu sobrinho,
Francisco José,
que só tinha, en-
tão, dezoito án-
nos de edade e
reinou até sua
morte, oceorrida
ern 1916.

Ao oecupar 6
throno, Francisco
José declarou-se
monarcha consti-
tucional. Na pro-
clamação formu-
lada por oceasião
de seu advento,
disse: "Firme-
mente decidido a
conservar puro o
brilho de nossa
coroa, porem dis-
posto a partilhar
nossos direitos
com os represen-
tantes de nossos
povos, confiamos
em que, com o
auxilio de Deus
e a união de nos-
sos povos, logra-
remos unir todos
os paizes e raças
da monarchia em
um Estado so-¦ido".

A 4 de Março41 imperador pu-hlícòu a Consti-
iuição para toda
a monarchia

una e indivizi-
vel". Nerafos
oohemios, nem
os Slavos do Sul,"em os Hunga-r°s a approva-"am • A Hungria

' ecla rou sua
ompleta inde-

•"""""l

rava ficar a frente da confederação germânica e, as-sim, a casa dos Habsbürgos triümphou de todos osperigos, com que servira tâVgravemente ameaçadadurante os últimos deus arinos. 4S f:$í :&
£ Finalmente, em 185f, Schwarzenberg supprimiua Constituição e a Áustria voltou a ser um Estadoabsolutista. Durante os dez annos seguintes, as diver-sas raças gemeram sob o pulso de ferro de um dospeiores governos reaccionarios dos tempos modernos.* oi política sua centralizar tcdàs as províncias, pri-vando-asde to do e qualquer vestígio de ^ovèrfo pro-
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endencia ; po-

A REVOLTA DO TYROL EM 18C9. (Quadro de C Jordan),— Com o tratado^^de Pressburgo em
1805, Napoleão forçou a Áustria a ceder o Tyròl á Baviera. Profundamente .offendjdos.com isso,»: oa
Tyrolezes revòltaram-se quatro annos mais tarde e, dirigidos pelo grande patriota André Hofer, expulsa-
ram do paix os franco-bavaros. Mesmo depois da victona de NapojeSo em Wagram, que forçou, ps Aus-

triàcos a retirarem o apoio aos Tyrolezes, estes continuaram lutando ate a execução de Hofer.
em, auxiliado

Pelos exércitos russos enviados pelo tzar Nicoláu I,
rancisco José conseguiu derrotar completamente os

yungaros * a capitulação de Vilagos (13 de Agosto
;íe J849) poz termo á revolução. A Áustria poudeinibem neutralizar a tentativa da Prússia, que aspi-

prio, germanizando tedas as outras raças. Fiel a tra-
dicção dos Habsbúrgos, o governo chamou em seu
auxilio a Egreja catnolica romana e assignou com o
papa o celebre Concordato de 1859. Deu, assim, á
íe catholica uma posição privilegiada, confiou aos

í
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i, mais acima, que a posse dos principados
b a livre navegação 6.3 Danúbio até sua

*am10W'**W't'*'

bispos a fiscalisação total da educação e concedeu ao
clero outras importantes attribuições.

Contribuíram para enfraquecer esse regimem va-
rios factos europeus : — em primeiro logar o reappa-
recimento da questão do Oriente, a guerra de 1859
com a Itália e a de 1866 coma Prússia

Dissemos
Danubianos e a livre navegação
desemboccadura tinham importância capital para a
Áustria. Essas considerações eclipsaram da mente
dos estadistas austríacos o sentimento de gratidão pelo
auxilio da Rússia á monarchia em 1849. Ao rebentar
a guerra da Criméa, a Áustria se collocou ao lado da
França e da Inglaterra para defender contra a Rússia
os principados Danubianos. Por assim dizer não tomou
parte activa na guerra, porem enviou á Rússia um
ultimatum, que decidiu o tzar a assignar o
tratado de Paris ( 30 de Março de
1856).

Esse tratado assegurou
a solução da questão do
Oriente em favor da
Áustria; porem esta
não ganhou com
isso nem amigos
nem alliados. A
participação
dá Sardenna
na ç am-

Fanh. 
/ ao

a do da
Franç a
e da In-
g 1 a ter-
ra, cau-
sou-lhe
grande
alarma
e no
c o n -

ris, Ca-
vour

trouxe á
baila o
problemaitaliano
pois o go-
ver no da
Áustria, na
península, era
o principal obs-
taculo, que se op-
punha á unidade da
Itália.

Pouco' depois, Nà-
poleão IIí, muito ihtçres-
sado em enfraquecer o poderio
da Áustria, realizou uma allian
ça com a Sardenha. A^ güer-
ra entre aquellas potências re-
bentou em 1859. A Áustria foi
derrotada em Magenta e depois
em Solferino (23 de Junho);
Napoleao III marcou uma en-
trevista com Francisco José em
Villafrança e ahi foi assignado
um armistício. Em consequen-
cia da guerra, a Áustria teve de
abandonar todas suas posses-
soes na Itália, excepto Veneza.

Essa derrota forçou o go-
verno a conquistar a opinião
publica, fazendo concessões constitucionaes. Em
1861 o imperador concedeu uma Constituição, que
introduziu o governo parlamentar na Áustria. Po-
rem os artigos d'essa constituição não satisfaziam
as diversas nacionalidades; assim, a Hungria, Veneza,
Croácia, Transylvania, etc, negaram-se a enviar
deputados ao Parlamento viennense.

'iPvV

m>*
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André Hofbr nas montanhas de Isel em 13de Agosto de 1809. (Quadro de von Blaas).Hofer, o maior dos patriotas tyrolezes, era filhode um hoteleiro. Ao rebentar a revolta do Ty-rol dej 1809, foi posto á frente de uma das divi-soes dos insurrectos e nao tardou a ganharfama derrotando os Bávaros. Suas victorias le-varam-o ao commando supremo e o patriota ce-lebrou sua promoção destruindo um exercitofranco-bavaro em Berg Isel, a 13 de Agosto,entrando tnumphalmente em Innsbruch. Napo-
te?°-j a honra de pôr a preço sua cabeça.Detido traçpeiramente em 27 de Janeiro de 1810,foi executado por ordem expressa do imperador

dos Francezes.

Entretanto Bismarck trabalhava para collocar
a Prússia á frente da Confederação Germânica e com-
prehendia cjue, para conseguil-o, era necessário separar
a Áustria inteira da Allemanha. A contenda sobre o
Schileswg-Holstein deu-lhe o pretexto para resolve?
o assumpto pela força das armas. Em 1866, a Prússia,
alliada á Itália, declarou-lhe guerra. Apoz uma curte
campanha de sete semanas, a Áustria foi completamente
derrotada em Sadowa ou Konisggratz (3 de Julho ).
Na Itália, os Austríacos obtiveram um triumpho ent
Custozza, emquanto o almirante Tegetthoff ganhava
a batalha naval de Lissa. Ao ser assignada a paz, a
Áustria teve que abandonar Veneza e assim terminou
o longo período do domínio dos Habsburgos na Itália,

Em virtude do tratado de Praga assignado com
a Prússia, o imperador da Áustria perdeu a posição,

de que, durante tantos séculos, haviam des-
fruetado seus antecessores na Alie-

manha. A longa luta entre os
Habsburgos eosHohénzollern,

pela hegemonia^ na Alie-
manha, iniciada por

Frederico, o Grande,
terminava como tri-

umpho dos Ho-
henzollern.

Em consequen-
cia d'essa

guerra, co-
meçou uma
nova era
para a or-
gan iza-
ção in-
terna e
para a
política
estran-

Seirao lm-
p e r i o!
Exclui-
da final-
mente da
Itália e

da Alie-
manha, a

Áustria se
impoz a ta-

refa de for-
mar uma na-

çao com as di-
versas nações

comprehendidas
em seus domínios.

Emquanto mantivéra
sua posição na Allema-

nha, a empreza era impôs-
sivel. Os AUemaes formaram

a raça dominadora e o germa-
nismo fora a base do systhema aus-

triaco de governo. Porem, com
o desenvolvimento da unidade
germânica, o germanismo esta-
belecera o novo ideal de uma
Allemanhf unida, cujo centro de
gravidade se encontrasse fora
dos confins da Áustria. Esse
ideal era, naturalmente, opposto
ás aspirações das outras raças e
a Áustria notou que essas as-
pirações, agora, podiam ser satis-
feitas. O barão Beust, estadista

.' influente na Saxonia e bem co-
nhecido por sua opposiçao a Bismarck, recebeu do im-
perador o encargo de dar ao império sua nova forma.

Beust decidiu, primeiramente, contentar os Hun-
garos, satisfazendo seus mais importantes pedidos
pelo chamado accordo ou Compromisso de 1867, queestabeleceu a Dupla Monarchia, tal como existiii até
1918. A ideia de um império centralisado fracassou

¦ 
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BATALHA DE SOLFERINO. (Quadro de J. Rigo) — Em 1859, as implacáveis revelações de Cavour sobre a política da Aus-
tria na Itália haviam deixado a primeira sem amigos na Europa, quando a França eo Piemonte lhe declararam a guerra. ^ A 24
de Junho os alliados derrotaram os Austríacos em Solferino, perdendo os dous bandos, respectivamente dezoito e vinte^ mil ho-
mens. Affirma-se que essa carnificina diminuiu a ambição de Napoleão III, que# resolveu aceitar as propostas de pais indicadas

pela Prússia, sob a ameaça encoberta de uma intervenção. ¦,' ,,

completamente e teve de ser substituída pela de um
dualismo. O principio contido nesse accordo, era divi-
dir o império em duas partes, dando numa d'ellas a
hegemonia aos Allemaes e na outra aos Húngaros.
Os Slavos e os povos de outras nacionalidades deviam
ficar collocados em posição de inferioridade política.
Por uma cruel ironia do destino, os Allemaes e os
Húngaros, ^ué, em 1848, trataram de desmembrar
a monarchia dos Habsburgos, convertiam-se, agora,

em raças directoras, emquanto eram sacrificados os
Slavos e Rumaicos, que haviam ^ permanecido fieis
á ¦ dynastia ¦ reínantev LLL-, L LÍL"^^^LLL^^L<^:fir!§L^

Mencionamos varias yezes á rivalidade de raças
e a luta entre as nacionalidades; cabe-nos, agora, dar
alguns detalhes sobre esse^ ponto. Isso^é tanto mais
conveniente quanto a política *inteiía, interior e «-
terior da monarchia, esteve^durante seu ultimo meio
século de existência dominada por essa questão e ella
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wat^.t», » -^^ -, .^, i^T- ~\ n 14 íIp Tiinho de 1800 foi para a Áustria, que soffreu naquella dataBATALHA DE MARENGO. ( Quadro de G. Lcjcunc fe^^á^pdl LunevHlc. O plano de campanha de .NapoleSo. cüio* desastrosa derrota de Marengo, virtualmente causa da humdb^ft«| 
tstraíegU; porem a formação tactica no campo Je ba-

Ponto culminante foi essa jornada, 6 tido até hoje,^ff^teg^^lS ^l^Pé a brilhante carga de cavallaria dirigidaWh. « dehcente e se »So fo.se » -P^X^Í^oAÍSS^TSSU ter vencido. ,
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nao seria comprehensivei sem um conhecimento mais
profundo.

Nenhum paiz europeu, com excepção da Rússia,
ofrerecia uma mistura de raça, nacionalidades, idio-
mas e religiões como a que se achava sob o sceptro
da casa dos Habsburgos. Nella se achavam repre-
sentadas as trez raças principaes da Europa: a latina,
a germânica e a slava, sendo a raça ttirania repre-
sentada pelos Húngaros. Considerando unidas a
Áustria, e a Hungria, com uma população superior
a .51'.3%.000 habitantes, a raça slava era, relativa-
mante, a mais numerosa, pois comprehendia cerca
da 24; 000.000, emquanto entre as duas raças domi-
n idoras. contavam-se í 2.000.000 de germânicos e
10^000.000 de Húngaros. A própria Áustria consi-
d >rada potência germânica, contava.apenas 10.0QÒ.000
de germânicos em uma população total de 28.500.000
habitantes. Alem de 750.000 italianos e 275.000
rumaicos, o resto da população pertencia á raça slava...
Porem geographicamente os Slavos se achavam divi-
didos em dous grupos por uma solida barreira de Ger-

Itália, os Servios da Croácia, Slavonia e Bosnia, coma Servia, os Rumaicos da Transylvania e Bukovina
com a Rumania e os Ruthenos e Polacos da Galitzia
com seus irmãos da Rússia.

Fácil é pois comprehender as forças centrífugas
que se achavam em jogo na monarchia e como os
grandes movimentos nacionaes menos importantes
affectavam as aspirações d'aquelles povos e a políticainterior e estrangeira do governo.

.Devemos recordar também que o século XIX
foi o século das nacionalidades e que a Áustria t^ve ainfelicidade de vêr estabelecidos em seus limites vários
Estados nacionaes poderosos, taes como uma Alie-
manha unida, uma Itália unida, uma Servia e uma
Rumania, independentes.

Na própria Áustria foi concedida uma nova Cons-
tituição depois^ de ficar resolvido o compromisso com
a Hungria e introduzido um governo parlamentar.Porem continuaram ininterruptamente as rivalidades
e lutas de raça, que constituíam um serio obstáculo
á tarefa doj parlamento e do governo. À luta' foi
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p*i" ¦>¦ ^fr-flfl wm\#.C*~J*mMtMmM97a Bflflfl Fflr^YJBflJjflftflfl mW-r •< tMMm'c^tlmSfeâ^Ss^/íammm Bfl^jEfciSflM^flBMflJ^BiJBflBl BBBflPJ IBfls^JflBJBTaflB BBKHfc^-AJ^flflfll

»».."•- fll WMrT.•'^MTMWMhMM flB^flfl BVflflfl WMMX^ffW9^ ~1 flCfl—r— — .-s >»bb"•,'.>,i?^yj*fl BLf.vasSfc^SBMgBJ fl» '4ç-" iífl flfl ¦!• 'flflfl
¦ariftjtVfl imiJEBSx EíKfl BtIImI fl\<*flfl
¦¦Y^y''.fl flaraBl mMélmWiM flfll flPBSfeY^V-
;íMWnE¥<?sfl BkB! Ha^Q^Snfli Ksfli BwflG BeH mg» !»!wotí 43*frdfg&fcSa«gfe"'Yflfl ¦BflT^OPflgWfl Bs?Sfl^-glal flflPffflJi lÉBfcflCMCTHWflT Bfll Bflfr \'. j ^^V-tf^* /<
&8aaB3flBfc<&flfl. BfllflgflBÍ:£Ml flBKyBflW] BBflMEflBB flBrai»3fo£r$-yJflfl flflBJBflRMfll flflMjjEflflBflfl flBflBfcM:"^ TV*rdf *¦• ><'flLBBBFâfl RKsbkSlIÊ Bflp^njisl* flfl fl*55fl ¦flí''BíffB3flfl5Hl ¦¦!¦'~

fl WM fl*flBJ Bk^R :ftfl KjK^fl W áM W&M\\-;.. \fl ¦ IflflMaHflSfllBIE5iSJgfll flSís-?flB^g«IMl BBjJBsalM flaf t» fl fl*., ;í :fTflJ Bs-^aflk; -V, ifl flj Iw;-^lV7''.'» -""fll fl- VW''>B BP4I 1:-j I»1! R-y»" -flflflL-". - flJr„ • b-i-ív" fflflflflPBP?^SflflMK^^flt5^Ksl;^-''i^fll WmTM-úiZzMmWf^j-TfmmW&fi&Mm bbpP^I» ^Sflfl aB^flflflflZ' *.Mm MM--.-. Vfll Bfll..^'fl', -.-• i^flfl ¦r "!-Y,flfl»t ¦¦•¦fll flflflBlIflj^^fljP^^ggjpafB IÊí^|Í»^yflf*^B flr^f^fBfll flL-v-^fl K". "fl Br»-;flt_:-^^ fl::^^i'aflrYíJBIilBll
Jflfll flflflflg^flHíf ^'-flflBflflflflfl -^bB flKflH flfllk ¦* flfKflA*' j flfl flflfe^5rf*gfll flfl^Bflflfl flfcflflflB P^^^flfl flfl^iflfll flflBBM ¦flflfl*flflflflTflB MM^S|1B fl^.fl flW?fl fl^flMflflflmflHr >IB fl Tb ffSJfl 8B Bt^ <J IK 8b Eh Ifl fl*B| BfiYj fluVflBÍi ''MM BflJI flfl flfliP-WBflfl flfl^^^^^BB ^P?* '-TflB H^^fl flflflflflflflflBílflflBflfl Bfl
fl Hfl bkí9 fl^Yfl B^vfl fl -* *S Bti^fl SSi3 ¦fl Bfl flfl mrM PMJFafl BW' *flW ¦j flr^ flc^ffl Bl^J Hfl BIL*fl HL^fll W9 flBA 11CT»' "" ^^B™^fl ^."'flBKÍfl fl^í K
fl ^H flV BbB HbTjfl fllk nflJflA ^ * flBBflw 'bflflfl flBflflfl flBflflBcK 'flfl flflKflO c *' ' B¦j Hrf^D BJ"9I flflflu BhS BC ^^^flJ Bvj] Bn 'flflx^lfll BBJl H. 'Í^B B^<BJ BY''"vBIBnH BBflflJ

1 Bif-^^^ P^ EB Bflflfl flft^jl *jfl ¦»:-3 M fl••'jai PSÍS ¦¦KTTflBhZ ^iT ^flflTTJF * ^^MmmmMMr a-fl .flfl flflfcflBl ¦BB6ã3BBkrf»fl*Ji flfll flflfl flBB >¦ JHflfli' Ifl KíkSfl flLlfl flflfl B\'^flflKfl1 I
¦BCvflfl mmMuiMt&!"ámMm-'-S^-^MMm flfl i • *--l*U&SÍMmVHmMM BK^BrVBVJRfli flflflflfl PK Y' »flBB Bflflflflb^JTflBBflBl flfl V*. ¦.*,-.. r,mm! y. ^T'TjflflflBP^T^flN^3flfl ¦BB^-f-flBBflwfl¦ Rtüfli flBBv?wafltkivfl] flB«g/*"^>í^^flf^sfl flF^MflESl Bfcflfl fl ¦. >¦ '.'.BBr^ 4flT*9 Bufl ¦flKâflflJflflfl^^fluiflri SflB«í.' *<*v<^%'flflBS?^BBJBBBBJflJ fl. A%| FT ^^B B^^' .^V^ iflflR,.Jflfífl flfll ¦Iflflfl^jflTfll flfl**^flBBflflWr»ÍBflflíi '^H Hav UF * V - •JrflX^>?S- * ^/^«^Hl ¦PflBVBúflflBflBcflrl flTXhdfl •Mr- ¦ ^^^*wS36re^>- *s^*»«,^5^ _Jt**"*^t-^H flfllJflBflLflnE flL'i#'^^flBBBf ^BBBKfl 'flfl flH' " 'uf ¦" -^flK,flBtllÂBK '"'<t mMmwmMm Wr^ *^ **" "* Lto — ' -' i flMflBi '¦' mi m ¦"¦! jTtV* 7 r*ir*"^fr^*^i^flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl 1

¦fltlflfl flflF' ''^¦flflbflk /fll flfl ' AT ' ' YflK flflflflfl fl^flflfl ¦¦Fiit'''"* • -" '^HiflflflflflflflFBflflflflflflt*^*,^l^^^^^^^flBfly^ "^' . *»T^l^jy*v*fiySflflflflflflflflfllfl^flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl
IflBBBBBBS^flBBBBBBBBBBBBBBBB^i^^flBBff/^flBBBF »^'~V ''' *BB^^flBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ¦'>'IjMMXÜA '^¦^w^flrflflfl flfc^flflfll flfllIBh.í<*flBÍC~fl fl -¦. ¦¦ '-sifl^v/-",- ...'flflífl flflB-. flflfl AW- >' jfll ¦flBflMflflfl flflt7*- - '^BflBftim" ¦' — i imiiiri^^^A^mmtimh^mmm fl»fl fls££flflflrifl] fle-; -»i; fs -MflKfl B flSflflfiiraSfll BBuiiÍMLâiJBBBMS^*./^' ¦*'?^c«slaa^B?lflB fl II Ifl i^BB K<'1'-' - bwB flBflJIfll flM^^aBaflte^Bl wSSmzmm1^.. > :r ^'--"h i iBw^flBBBBflflflflflflflflflflflflflflllfl flfl B^.flR-.fl H 'flk . flfl fl^flflM^^^W^%L-flflfl ¦flflBflflflBflflfl^flflBMflflfll IIflHfl H*-*fllAr(fl Ã\- -, flfl. ariflfl flfl flflfl flBBfe: j^MMK^MlSm^^MtSMLiyMMMJfll ÃBBiBI flfllBFfll BI- 'flfl¥Lí3 B' ¦ fl. i' ^íflB^'^B Wl^wsSÊsPf «S^wía «flflfl IIHflB flAY'iflflaNíVfll K'^¦.vÃ?^flfl;q^^a2BBaSF:-.;^,'.Yfll¦¦R^-^--..-;'-.,í ".¦¦'* MmÊmw^M*ABflVflfl HflII flfl flLfliBi^"! flB :^:;mMmÍMmí ¦"¦ :í-'->^flfll9[fln1 Rfl I
¦ BB iÜÈBí 

'flv- 
fl( fll S^- <JMgflM^^"^^^É*flr3 Bifl BfB

B Bfl Bfl»flY^B^' JB ' Mflr M' V ÉiWDN ífl^l BB B^í^ r^ ,'.^flflj BSÃr^fi YflW^flEl ^rm* -BBk B-B ^^flifl V"fl fl^fl K*^QSfl&£Í&!fl I
JflTI Bfl^flflV^ >flH^l^flflfl^^:Í^v^0^flfl^^^H flflflflflk. -fl BMfl?T:''M*r^^^teriflfl1^^,-?'.í^M flflE^gfl Mg-^^ifllfiJT^rWriTlBfll flfl BflV, I flfl ^t Jê -Êrn^Ê Mm Ka '.^—.^^-flifll BYa^b BsaÉB^VjffiBBJ flfflfl. B BI ti^B^' flfllYíBlB^ífl Bk"^^^BA ifl] BJ31 Bírirreai flKnfll flfirSiyfiíall Bfl flflfl •¦* -fl flflfl flrl - s fll fll ¦ B^^iWfl.fl ratKflB B^-fl fl/^flSrvSaB BBfcflWC Sbiflra .^9»'flflJU fl Bi ftBi^^-B B^flifllfl Bj^fll Kú^RaaaBfl flfl ''JlflitfLjflf fl Bfl~ -fl flfll BflflV'\L.'fl flBflflMttflfll Hk^fl flBBfllfl fl

B -fl Bi^liiVflBfll PU B
fl mf WMt ifl^Z. w ^Bflâfllí fl^fl^ Khj fl

^¦~""^"™S^S^S^SSS^^^^S5I^S5SSSSS^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^P^^^^fl^flflflflflflflflflflflflflflJBBBflflflfl^

i»»>—i

íol^?SSL^líl1™^ ( Qufdr° de Isabcy ),-O grande Congresso de Vienna foi reunido em 1814 - 15, para re-Y
contra à F^andl nf^T 5"~ ?* S^ *"?-** naPo!eon,cas: 

f Inglaterra a Áustria, a Rússia e a Prússia tinham^alliad*contra a J^ran^a. Depois da derrota de Napoleão, a Franca foi forçada a collocar nas mãos dos aluados o destino de to,o^os paizcs libertados da soberania franceza. '..'- ' '¦•¦'¦.' .-",'. ¦- ':¦:.¦ 
• 

'.'•.¦'¦ 
»y-: ''¦•","'•¦.' '¦'. '.^Víi-'

mais aguda entre osTcheques e os AllemSes do Norte
e entre os Slavos, os Italianos e os Allemaes no Sul.

A contenda versou principalmente sobre o pró-blema do idioma, pois cada nacionalidade pedia que se
reconhecesse o seu, como lingua òfficial, na adminis-
tração, tribunaes, escolas, etc, das diversas pròvindasem que eram, respectivamente — em maioria. Os
AllemSes e o governo sustentavam gue o allemSo
devia sér conservado como lingua òfficial em todo o
império. Os Tcheques pediam, alem do mais, a com-
pleta restauração do reino da Bõhemia, que fosse
o imperador coroado rei d'essa nação e a Bòheinia
occupasse a mesma posição que a Hungria occupava
na monarchia. Os Allemaes, acostumados desde algum
tempo, a exercer um governo enérgico, oppuzeram-se
a taes pedidos. w 

"

{Continua no próximo numero)

manicos, Húngaros e Rumaicos; Slavos do norte e
Slavos do Sul, também se dividiam ainda em numerosas
nacionalidades, que differiam entre si no idioma, reli-
giâo, tradicçoés históricas, rivalidades nacionaes e,
poqemps, dizer tambeni, nas aspirações para o futuro.
Os jStatyos^ dó iul dividiam-se em Slovehos e Croatas,
catholícós, romanos e servios, orthodoxos gregos.Alem dó mais reinava grande inimizade política entre
os Polacos e Ruthenos .^

A. distribuição d^essas diversas nacionalidades é
outro ponto importante, pois éxceptuarido os Húngaros
e os Tcheques, que se achavam comprehendidos inte-
gralmente na monarchia, a Áustria-Hungria continha
uma só parte das outras nações. E essas outras nações
viviam em grupos compactos, que se estendiam alem
das fronteiras, onde viviam seiis irmãos. Assim os
Allemaes estavam em contacto directo com a Alie-
manha, os Italianos do Trentino e da Istria, com a

¦ii ii.
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Costumes exóticos

Penetramos no portal,
rnamentado com bran-
as flores e passamos atra-

vez de um pateo cheio de
ooliÊe (carregadores),

vestidcs com saias ver^
íes, exhibindo soes bran-

cos no peito e nas cos-
tas. Ch a péus redondos
com plumas vermelhas co-
b.-iam suas cabeças.

A's pancadas, que, so-
bre preciosos tambores de

dourada, davamlacca!
quando entravam os visi-
í antes, os lamas ( sacer^
dotes) começavam a en-
íoar as psalmodias de
suas orações buddhistas.

No salão principal es-
tava o feretro, enorme
caixa de ma-
deira e ferro,
coberta de ri-
quissimosbor-
ciados. A seu
lado, vestidas
de grosseira
fazenda bran-
ca estavam as
mulhere s ,

ajoelhadas e
as filhas do
fallecido, la-muriosase so-
luçantes. Du-
rante novén-
ia dias nao
deviam aban-

j" tlonar su»
compungidaattitude; co-
meriam e dor-
mi riam alli,
rezando e cho-
rando a cada
instante,
Avancei até
o altar eleva-

àz> diante do

..................••?:::••
I***it*
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|| UM FUNERAL NA CHINA

;*','.**W.í;*?'^^^^^^^ .1 LaMMMmm fl»fl*flflfl^flfl^flfl^flfl^Mflfcfl^Mi '/'•'•'•'* £^¥^9 "

flflflflw^BSP^aTMs.I ¦>¦:.¦ ¦¦jJaVflfcff "ai. 'BmCí«^WBBI mmw9T^^SmmmL. ;
I B~í>SHf"*flBT^B ¦¦ ¦¦' ¦'¦*_'•,r cf^1^s9 flvIPflfl ¦!'-'
^^mmmmmmm*£jS*(^5S3M*it/Mmm R***!*fl*fl*flV:?-i*'ifl^fl*fl*B a-* .3*K-^fl\*^BflHi> flflfl*** flflVVflfl Bf., 1C^Mflvl Bfl.'m-?iZ.-J*>it™-ZM\ KsSzBim ma> Jkmw mMM flS'fl'-fl K'' Zl fl'
HH W^%^^'^t^x^'*''--'''tmmm\ ^HHTflvI HV^fl^LA*} K-^H^B "fl H ymÊ Lflt?/flK/ M%

jjfl^^flfc-tr^-^-^BM fl^Efl^Jéflfl B^L^flflfl^Bflflflfl flfl. ^flVJ flTflflíflfll LKiflVJW.- '"''í¦'Vflwl

H 1.^ v('iH Hv fl flflkü,'^í**l Süfl H -' -^flfliíí^w™/' 'Zw,
HflW«V fl I : ?H*^flflflflflflfl%Vfll ¦ ' °ffln"üa*Sís"&- - '
¦K-flflJ flflflk-flflj [ -¦ Mmm .«fl HCfll BI '¦''-'<¦¦ ft-mWlaWw&Cs- ,¦ ¦ ¦ W\Mm Wrmmms m Z |fl mmèlÊMm* ¦
fl Ia"! ^^Q fl ~^B ."'-jfl B h BLiâT ''
HV- '•*'' ¦"^*fl H "*¦ *?J ¦.¦« flW-;¦
BB '"::- '"-IB flflflflfll flflfl fl :

^fl :..•'/¦ -/• fl '-fll!''

^^¦''^.jí-.^js.- '.''¦¦! ^B' - ~~''Bb ¦¦£

"fl HL. -*í3i - ¦¦" H* *-^*fl B^iSflfl
BfliflLflflfl H*^rf^.f:>M^fl Pfl911IBBHHWflflflflBHflflv«> ^ÉflèflA. ."WHHflflflflflflP^^flflfl^.' ig/m

Automóvel de papel, reprodücçaó do usado pelo. morto, cm
hpmerís representando seu chaufféur e sua òrdenança. .-•'-./¦.

fl HB BflW^f''""•¦' ¦}'¦"¦'/.:''.':'^'^rí^-^'-
B* ¦'- -#*".

II flfl Bflfl ¦**

I flflBflLfr.! Jr^j^fl-*'. jfci.^flV» -* .^3 :i -¦:-.*' >~i>iv>--'
paflj HflrTBB «BIBBBHflTflflflflflfl frMmZ/fiiZkr^*,fj?MiT*ES9*flK^L*L"'-íL--'''' flL fl ¦ *B 

í -'ív**i*
I Bb flBflYJ flBpMK^Rrc*!'^ /'^flflBflrifl- ^/<V-.*-'¦¦."??.*¦ w ^***-£^C'^^^l flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl*flflflfl———1^^^fl—^TTS^g^fltUnJsK^*jBaaM*frf^rafl^*^?yf^<i^Tfl»M^-- '¦ . .- o. • ¦¦>;. a-^a^^sa^aK.Tã^íaiafc^g,-.--a .

I BB JnBfl m\ TflaJvfl )#2 It .lítai «frB BÍbíMí-í1 '»• irt -"-' . - ^."- - :'"' inMBriirfflfl WK^tnfll't^'
IB flflB Bk^^Bfl^^il^j^"*.»'. j*^jfly fl |^*^^^fe^fe.'--'V'^*'- '^":^*^|^BI aMWfc^ fl--,'

B**M*^flflflflflflflik>^LAÍ^flfll B**^l 
' 

*' -'i^^f^^Bc' •*i^*^H B,ji
Bfl hMl ÂndBRP^ Bflfl EdiÉm'' .u4'iual|iãBtfliBijfli Bili IvjfliiXw HKhÜL^I EKfll

Ifl líflr'^»»fl"^*] ^hlS flfl "flflflS "KM"P-Lfl EBd}
I OH mWJik\ mr ' ,1 I^J VflSi flTflrifl BV3 ¦

|£!Çfl"j ¦"Ffl V *. I *..''"" Zr' 'm ! 
'fl flnjflfl flVflfl *L.^É flJfll c^^fllná^fl K

VSfl K ' .:-\WrZ wk.'*-^m-M\ S\\mS ÍPflX^S flrfll flflpfl B
¦WS?-.'.':' flr -«¦" flfX*J IflflKflfl flfl '• - iB KiflV9 flflP9.fl .flflfl bW '• yr. r*^K-j^iB Hflflfr*fli'<jai^^B BPB B

mMm mmwmMw * *flaT ¦ 1 '¦* /B wT9mfi^ S V -'¦tJíTcB ã^* *rflflil.3ÉI K ¦¦ ¦¦MT^Im» flFT*flTB£flW flMJflPi?S!3praBx-TfljflTflwflL ? 99 Lv m flmflS ÀV'flkV'*BkflflAV flYflml^flfl I K^'^ V-f JH M II Kll^Hfl^H BHBflHflflfll mvnSSir ¦¦: >:i.>wjmuWíZ(Mmi wrm Wm-^m flBlH kíl1, >v.'.'- ''"¦tflw^ifll B?H BM-iiil BB B

O enterró-de Chow-Tfle-Ah, presidente da Republica chinesa, em 1924 O feretro' parado
diante de um dos edifícios de palha offerccido ao^ morto por se^us amigos. ^. : ^

feretro e iiiclinéi-me trez
vezes, fazendo nova iii-
çl inação ao voltar-me
para as mulheres. ^)s hor
mens também faziam sua
reverencia, porem sem se
voltar para as mulheres
(o que seria uma indeli-
cadezh) è: a^ehás pata
nm dos herdeiros ;ÍP^
rentes do fallecido,; que;
os acompanhará; ;ate lo-
altar; --.. $z^f$^M;_\.,\

Depois d^essas ferver1
rençias de rigor, osí 

''Jpi^:

rentes m ais chegados, en-:
carregados .de' TeÇèber-^s;
visitas, leváram-mèyaiê
uma sala onde havia uma
mçáiâbéna servida.V AJ^i
iião tardei a tra^ár^còüi-

•alègré-Vi;è>;;-ai?if.í
madàHpàlesTr
tra:^'0.cortejo -.'•
sahiria ás oti^
zé;; da manhã'¦
jdò;dià: seguin-.:
te;J^D;uT;a:iite;

ítóii|ev ja/hftrèèi;:e ?
ate 6 momen--^
;to' :,,;.do' '^siáhi--; ¦;
;.mèntid( :^£xjme+ \
zbve- soaram os
tambores, èm-
qiiái^ò:?doces;.
:tóelodJ^í^(e-'
sinos acompa-

isacérdbéei.
Á\S dez erd: já

dão, q.ue> <)bs-
trüihdo a ^ua,
difncultayai;^
^(ci^cn-la^^o;-.^
.'Qpm^Gybyi'<x,

desfile, ^ri-

y.'z":z:]!
Z.'i !

- ':", I
' 
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¦fl^ ^rfl ^1 £J
B ^twT*i Bfllfli*-'¦¦ flaflfl fl*flflH B*flHW.' ^^^B'

flv^-^fl HU-''''*-fl] BflV * '' ^m f

BKMfl Bafl ÉIÊM aTL ^!fl Mr-JWYfi flrF-^flfll RW ¦
»Jfl Hk. ¦'¦ smm BfllttW Bi^jB5:j.^ÍF^a^W H^^^^flfl BB
D hVIw! flflflj flfl

fl II II

II sB Bfl
\W§ wm
^«TOiaflPifl flffl fl«.^f>Mli^raflfl flfl Ifl^Ml' ÍWÍI P^l flPIPWI Bfl

Ekk] BSSflKsTIi 11
-,j«tot*^í Bflflflfll Bflufl BI

SflflflKtoBnBflfllflflflflflflflflB^ ^i^I^MJPMBflSflflBIBBflBSBZ^Bflflflflfl flflflfl BflflflflflBflfltflflfl»B?Hfl!SBflafl»*»»»*'l*l*,a,*—,Ba""™""""^

Os povos i>ntorescos — Mulheres da ilha de Malta com seu
vestuário nacional.

11- Mm\ JBflflfll m\ - ^-*Wflflfl flfl mwT^mMwmm mmmmwi^mt!SmSmmV^UfS^^'-/ir'Mi^^il flflfljflflfl ÃT MflflflflMMa^T*irifl * i iW íJli1!!! " iflTilff nWii) 'Mi ' itWTTI*Jfl^W fl mm M^^h^i^^sÊísSS^^tiM^^Smmm^SnMk^Mm Mm
1' flfl-B Bfl Bl^^^^H ^^flSflflfllflflflSlfl I'^flflfl Bfl 

*^EfíP^ 
#:V''-^'âSfl1 II lllfl I31 vj-^i-fllfl fl fl B-i--:^'tpy^| wW B' '•j^Bml fl. flfl' fl Bv^fl fl

flfllH B^l B^fil fl*K''^*i flflflfl Bfl ¦ Pü''l IPIP
'. riÉ^B irar in'il f "HHIS^H BÍ®>•M\M BV'.-' flfl fl- ?'. ^°Vflflfl^^fl^Í££^fl| fl -' Htf Ití'*»-^:
Él fttw^l Ifll I -' «B ^P^^>** JmÊÊ

f fl Bfl BftÜifl HPal K:^l R31 Lvflfl flBÉ^v'. ' flfl Âfl^ Pfl Bfl^flfl
II B9 B^K' fl H mm flWfl flfl «fllnfl Bafl ¦w^,*:''H-t flR^iflfl flm^SS Ãflifli»B B*MmmM fl flj Blfl11 lfliflá..i 1*1 ldlÍB'JI II flvxlffl¦fl Mm**l flWCfl flJ^^KSflgl
II ¦¦¦¦¦ Hl Ik-JI n£v ira H
II HiiiiliS fl^BIflflflfli
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A miséria !nas grandes cidades èuropkas — Recanto de
um asylo nocturno em Paris.
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meiro, leões e outros differentes animaes, feitos com
folhas de arvores; depois almofadas bordadas, lanter-
nas e vestuários. Seguiam-se todos os bens que o fal-
lecido possuirá (casas, carruagens, flores e creados)
perfeitamente imitados com papel. Tudo isso era
para ser queimado ao chegar o cortejo ao cemitc-
rio, para que, acompanhando-o ao céu, pudesse pro-
porcionar ao fallecido todo o conforto, que conhecera
em vida. v

Em_ seguida vinha seu retrato, eollocado em uma
espécie «de torre ou pagode, feito com flores e fitas

brancas,
s eguido
pela or-
c h c s t ra,
que toca-
va uma
marcha fu-

nebre. Depois, vinham os sacerdotes buddhistas
com vistosas túnicas amarellas e mantos explen-
didos, cahidos de um hombro.

Diante do grandioso feretro caminhavam os pa-rentes mais próximos, vestidos de fazenda grosseira
(luto chinez) e com gorros differentes, indicando o graude parentesco; logo atraz os palanquins, que levavam
as mulheres e as ereanças. Os amigos, ostentando uma
flor de papel branco no chapéu, acompanhavam o
feretro em longas filas. ..

De quando em quando, alguns meninos, portadoresde longas varas onde eram enfiados pequenos discos
de papel, lançavam estes ao ar, dando gritos, emquanto
os mendigos disputavam a posse dos discos, que repre-
sentavam o dinheiro do fallecido e têm fama de dar
sorte ao que maior numero conseguir recolher. Lenta-
mente, entre os gritos, a orchestra militar e os psalmosdos sacerdotes, avançava o cortejo. De quando em

A Torre Eiffel

1 —
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A torre ilíuminada numa noite de festa nacional, 2 — A casa das machinas da torre. Geradora c reguladora de forca ele-ctrica para a ílluminação, elevadores e serviços da estação de telegrapho sem fios.
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A arcada da base de onde se descortina o panorama dé Paris. I
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&&££tído
•H—.11-

; ando se de"
iha ante

x bellissimo
Üficio depa-

x,, levantado
¦professo e

_nío do qual
.. via uma me-

; coberta de
(Ck anjaresi

nstBuida por
; «nigos do ial-
.ecidó. Depois
de algumas re-
-erencias con-

íinuava o cor-
te; o e, apenas
passava, um
grupo de ope-
rarios demolia
o precioso edi-
ficio de palha
e devorava os
manjares offe-
recidos ao de-
funto por seus
amigos.

E assim se-
guiu o cortejo,
durante horas
e horas, até
chegar, já em
plena campi-
na, ao mauso-
leu de marmo-
re, ao qual des-
ceram a, im-
mensa caixa de madeira e ferro*
que, finalmente, a terra cobriu
piedosamente % E ainda, duran-
te trinta dias, nó templo bud-
dhista onde o fallecído costu-
mava fazer suas orações, ceie-
braram-se diversas cerimonias
em sua honra.

IH BP^fl BII Ipb III wèm |
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tempo raes.
Os marinhei-
ros observa-
ramquea pre-
sènça d'essas
aves é signo
de máu tem-
}Px c alguns

Ihe,s a 11 ri-
mem ó* poder

de desenca-
idear^v'. ás;:Atòí|r.
mentas.

aves
voam roçan-
do as ondas e
comem innu-
meros arii-
mães que flu-
ctuami .na sú-
pe^fici^id^s
águas durante
e depois das
tempest a de s.

Atolls SURGIDOS EM torno das ilhas Bermudas — Os atolb são formações circulares de
cora!r> que se erguem do fundo do mar até a superfície das águas, como verdadeiras torres.
Depois o vento
trás pó e detric-
tos que se vâo ac
cumulando den-
tro d'essas torres
até enchei-as. E
assim se formam
novas ilhas.

A creada-;—•
Ao servir o
>'antar, como

O talasidromo, chamado vulgarmen-
te petrel ou ave da tempestade, voa
sobre as ondas durante os mais fortes

'j^'-^>V-«'.-t'"*íJCíi*V.*t.''*>*'!V'*' '*¦'. 
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-^¦u^sJBb BflflflflB ¦¦¦ '¦ ^Bl BB
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H HKs-sá1'?» 'MajSkflBaínia^au H
|flflflflfl?flJH^BJHBflBmS^^^^BS?l^ »^'flFi^ afll BflpaflflawilflHB BBHflB Bfll
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^flí Iflaa^ 
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lá ^''^Bafeti^^^aflBZflBaBB^AAA^^'-'."
¦•!';^^fll BaSafl^ttaiflBB flBfl^r^iamM^flfl BBpfe^A^'^çjã£WJÍ

A^^ss^BRflBfllIBB^BflflflflflBÉiBBBBflâ^''^' ''"JJ^SÜB bit fll If^:^^
"AA^^^SÇwfl flífliv^1 •*'-':*

v T ^''Jflflfl^Si^Hfl^flBBBB^lVflfl Bflfl)BB^av<£a^lmBV^flBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB:¦•¦fll mWAi-i^íTlKAu BBâl m¦¦:¦¦'
flHawflB BV* *&Sj&-£ÍFt>ÍÀL?mm B

flj bS^^^mÍISB B^H HHR^vÃv "•.' • >. V'TS l^J mrMm?flfl BflaS-'<'C"A^^^S^jÍB Bi-
Hfl HBBmpW^^^aãt;i^' ^"^"'íí.^-íébBB bHI
«J PM^iM!?*%rfll H

Btí_iw^Míá9l BFí^i BB BB! BBBBBBK'f%s^HBBBBr ;„ > aBBBVBBBBBBBBBBBBfl Eí^bHI KH/í-fl I

AwflJ flfl Bltá^lS^B B-
'A^tflflfl IffiKffll^éíVi^T^v ¦í**--t"'flfl ¦K"íiíA
biI9J BESeSí^í?'''•¦¦-.• .'o ^ 'Bfl Hv '

'^.^fl IflflBBBBBBBBBBlMlfÉflWavfll B "*
|-^Sflj Rn^^|fl ^B^^-'
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As maravilhas da natureza —Um arco natura de rocha coralina nas
ilhas Bermudas. < \. " ..

í/ew? í/âer: "0 
jantar está na mem"'ou 'V jantar tM *êrvido'vT

A patroa —-^ estiver como o de hontem, poderá dizer\x'fQ
lantar ejtá horrivel"!...

Todo o publico carioca já se habituou aos ap-
pareihos automáticos e luminosos que regulam
o trafego em nossas avenidas. O que talvez
muita gente ignora é que esse apparelho c
muito recente. Seu inventor é o inspector Pa-
trick Shea, da guarda civil de Massachussets

V E. Unidos) cujo retrato damos acima.
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^kffl^BJaBBflBBfllafl Bflafe^a^^raaffi^Bafl flfl

Ifl limaaf'^' ^'" ^''^-C^iiaMW^S^HB Bg^lB bB

Y^JB B^MBawc^l^,tT^,"'^^JttA":''AimBlÍ JWiv^"- fl

ffl. EflBff^^^^.^^lÃaBailifl bbMWbW^B BKfeBflfl WP'".' atl ummW '
^flj Bfl^lAflflBBfl BflBK"^BaBBBBB.^BI BaHBr:i«aSSa!"y '

fl B^^bBB aafll B^a>^5"^«BBíSÍBPte: ••'¦¦' -'Vi*»- -
HaBC H^^^SCi^.ííí&-oí'^. 
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Para ganhar tempo e espaço-- Projeto de estrada para automóveis feita
de cimento armado como um viaduçto, sobre as linhas linhas férreas. Pare-
ae cimeniü ^ .^ norte-americana. . . mas é é inglesa.
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A PARTIDA DE UM HYDRO-AVIÃO ¦—

Photo tomada de outro aeroplano,
mostrando o rastro deixado na

água por um hydro-aviao ao
levantar vôo.

*
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Sport moderno O polo-aquático. A ultima novidade invert-
tada em Los Angeles:

64

CADA TERRA COM SEU USO — O policiáiíUnto dos
transeuntes nas grandes cidades.

Afim de evitar os
accidentes a policia
das grandes cidades
europeas determinou
que os transeuntes só
podem atravessar as
ruas em determinados
pontos, nos quaes os
vehiculos sao forçados
a se deterem. A regra
é geral, apenas os pro-
cessos de execução va-
riam. As photographias
ao lado mostram -nos
um policial de Paris
detendo com um gesto
um: casal que queria
atravessar a rua em

Sonto 
nao permitti-

o : e um de Ber-
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lim segurando a força uma senhora, que ia praticando a mesma imprudência

O relatório dos peritos francezes encarregados
pelo Governo da Pérsia de avaliar as jóias da coroa,
indica que, entre essas jóias, uma esmeralda, solta,

vale 655:200$000; um collar de pérolas 84O:O00$OQ0.
Quanto aos brilhantes, entre os quaes se conta o
famoso Daria-I-Noor, seu valor c incalculável.-

COMO E' FA_S__rTüdo =:» TUDO SE EXPLICA PEQUENA ENCYCLOPE-
DIA POPULAR

Porque ha tanto naturalista que estuda òs insectos ?—
Por que esse é o ramo que possue maior numero de especialistas.— Por que 1 ¦—

O Dr. L. O. Wohar, um dos mais acatados entomologos do
inundo, chefe que (oi do Laboratório de Entomologia de Washin-
gton, explica "jpor 

que ha mais insectos do que qualquer outra
forma de vida".''Conhecemos mais de dous milhões de insectos differentes.
a maioria dos quaes deverá extinguir-se se o homem co ntinuar
a viver sobre a Terra. Se assim não fôr, nós é que seremos extermi-
nados por elles.

POR QUE HA RAÇAS HUMANAS HAlXAS E outras alta* 7 —¦-
O Dr. Bennett Bean, professor de Anatomia da Universidade da
\ irginia. nos falia:

—r Medi 1022 grupos de pessoas de differentes raça.-: e paizes
e obtive uma altura media no homem: — um metro e 64 centi-
metros. O typo mais alto é'o Australiano, que chega a um metro e
83 e o mais baixo, o negro, nao da África, de uni metro e 27 cen-
timetros. Estou convencido de que a alimentação fixa a estatura
das raças. Os povos que vivem perto do mar absorvem demasiada-
mente iodo, o que os impede de crescer e os do interior consomem
mais cal, o que facilita o crescimento dos ossos. A difficuldade de
encontrar alimento abundante nas regiões polares e equatoriaes
faz com que os Esquimós e Bosquimanos sejam tão pequenos. Os

habitantes das regiões temperadas e férteis da Europa tendem a
crescer por que dispõem de ma ir e melhores alimentos.:

O QUE SIGNIFICAM AS ABREVIAÇÕES NAS RECEITAS MÉDICAS: •—
Muitas vezes, nas receitas médicas, certas palavras são escriptas
abreviadamente. Vamos dar a explicação d'essas lettras myste-
riosas.

aa: — Essas duas lettras, interpostas entre os nomes de vários
medicamentos e um algarismo, significara que esses medicamentos
devem ser misturados em quantidades eguaes (é a abreviação da
palavra grega ana, isto é: tanto de cada um ou cada uma ). Exem-
pio:; 4-:r:'r'. 

'••-^.o';.*.'X'

Hidrato de chloral, 'Alcoolato de cochlearia, a a 10-grs.
Ou se>am: 10 grammas de hydrato de chloral e 10 grammas

alcoolato de cochlearia.
N.° 1: — Exemplo:4gemtná de ovo n.° 1, significa uma gemma

ovo. Depois uma formula de "papel" ou cápsulas, n.« 20, IB
ou 50, etc. indicará seu numero. •

ad ou add: — Significa: addicione.
bm: — Abreviação de banho-maria.
acc: —¦ Abreviação de decoeção.
</. /., </. p., a. v.: Abreviações de

píàcct, quanlum vult, isto é: a quantidade
a. s: — Abreviação de <fuantum satis, isto é: a quantidades.üríicierite.

ne

duc

juantum Ücct, tfuanlum
que quizer.

LIm^Hm i II tu ¦* Kll
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Fez um movimento para se er-
;i i, mas creio que nao lhe res-
L v ara forças para tanto.

Vamos, Bill> fi
(;.. onde estás — disse
o mendigo — Se nao
io posso ver, posso
«>üvir-te mexer um
<Íedo. . . Negócios
sao negócios! Le-

anta) tua mão
esquerda, menino,
segura a mão es-
querda do capitão,
,jelo pulso e traze:a
aqui, junto da minha
mão direita.

0 capitão e eu obede-
cemos silenciosos e eu vi o meu-
digo passar, da palma de sua mão,
que empunhava o bastão, qualquer
cousa para a mão do capitão, que
se fechou immediatamente.

Prompto 1 — exclamou o
c égo.

JIM, O PIRATA
AMADOR

Romance de R. L. Stevenson

PRIMEIRA PARTE

Resumo da parte )a' publicada

Tendo dito isso, largou brusca-
mente meu braç^o e,#com uma segu-
rança e agilidade incríveis, saltou
para fora da sala, para a estrada,
onde, emquanto eu permanecia im-
movei, pude ouvir seu bastão, que
batia o solo, afastando-se.

Passaram-se alguns instantes
antes que o capitão e eu pudesse-
mos recuperar a faculdade de racio-
cinar; depois, finalmente e quasi ao
mesmo tempo, larguei seu pulso, que
continuara a segurar e elle abriu a
mao esquerda, cuja palma fitou,
pensativo.— Dez horas! — exclamou elle.
— Faltam ainda seis. .. Hei de es-
capar-lhes!

Ergueu-se.
Immediatamente cambaleou, levou a mão á gar-

ganta, firmou-se um instante; depois, com um grito
abafado, cahiu a fio comprido, com o rosto contra o
soalho.

Corri no mesmo instante para elle, gritando por
minha mãi. Porem tudo foi inútil. O capitão fora fui-
minado por um ataque de
apoplexia.

Facto interessante. Eu
nunca estimara esse homem,
embora, ultimamente, come-
.asse a ter por elle profun-
-Ia piedade; porem logo que

> vi morto, rompi em pran-
u desesperado.

Era a segunda morte,
jue eu assistia e o desgosto

;ia primeira estava ainda
em vivo em meu coração.

IV — O COFRE DE I^)RDO

Nao tardei', é claro, a
nzer a minha mãi tudo

quanto sabia e talvez melhor
teria feito se lhe tivesse dito
;>ntes.

Avaliamos im media ta-
mente a difficil posição em
que nos encontrávamos. Uma
parte do dinheiro d'esse ho-
•nem, se o possuía, era-nos
devida e não pedíamos ter a
esperança de que seus cama-
iadas, principalmente os
dous specimens, que eu co-
nhecera, Cão Negro e o Men-

Jim Hawkin, menino de 11 an-
nos. vivia no se#do XVIII, com seu
pai e sua mãi, no albergue do Almi-
rante Benbow, no littoral da Ingla-
terra. Um dia hospeda-se alli um ho-
mem nuitD grosseiro, que se embria-
ga, diz chamar-se apenas "capitão" e
parece receiar ser visto por marinhei-
ros. Chega, depois, ao albergue um
marinheiro, por alcunha Cão Negro c
falia ao "capitão", este expulsa-o
brutalmente, mas fica tão impressio-
nado que cahe com uma syncope.
O medico e juiz de paz do logar, Dr.
Livesey, consegue salval-o, mas des-
cobre que elle é um antigo pirata e
ordena-lhe que fique no leito oito
dias. "Não é possivel — geme o capi-
tão. — Antes d'isso elles me manda-
rão a marca negra."

Mas o pai de Jim adoece, morre e
esse desgosto quasi o faz esquecer o
capitão, quando, um bello dia, che-
ga ao albergue um velho mendigo
cego. O capitão ao vêl-o enipallidece.
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QUADROS FAMOSOS — A dansa dos cães, de
Gconjz Mor lana.

d igo, pensassem em nos pagar as
dividas do morto.

A ordem do capitão de cor-
rer immediatamente' a

cavallo para prevenir o
Dr. Livesey teria dei-
xado minha mãi só

: e sem prptecçao.
Portanto nao pen-
samos nisso. De
facto, parecia-nos
impossível perma-
necer mais tempo

^ no albergue. ; ;:
A queda de uma bra-

za, no fogão, o tiç4ac
do relógio,, enchiam-nos

de alarmas. Nossos ouvidos
j u 1 ga vam perceber, pelos arçe-

dores, ruídos de passos, que se ap-
próxima vam; a presença do cadáver
do capitão sobre o soalho da sala e
a lembrança do detestável çégo, ron-
dando pelos arredores e prestes a
surgir, faziam-me por momentos, co-
mo se costuma dizer, tremer dentro
de minha pelle. Era necessário, de-
cidír qualquer cousa, o mais depres-
sa possivel. Resolvemos ir preçurar
auxilio nas casas dos visínhos.

Sem chapéu, sem fechar a por-
ta, sahimos correndona escuridão da
noite, sob uma chuva fina e cortante.

A casa mais próxima ficava, ain-
da assim, a algumas centenas de
metros, do outro lado dá bahia vi-
sinha e o que me dava alguma cora-
geni é que se encontrava na direc-
ção opposta aquella em que p çégo
desapnarecera. Gastamos nisso pou-
cos minutos, embora nos detivesse-
mos alguns instantes para nos abra-
çar e prestar attençao aos menores
ruidos. ,>i

Mas nada se ouvia, alem do ligeiro marulhar das
águas. .' ..-: -|^ | ;../,':

As luzes já estavam accesas quando attingimos o
prédio e não posso esquecer a alegria ^ue senti, ao \êr
a sala üluminada e bem aquecida...

Mas tive logo profunda desillusão, ao verificar
que nem um só visinho con-
sentia em se juntar a nós,
no Almirante Benbow ! Por
mais que lhes J explicássemos
nossa angustiosa situação,
homens, mulheres, creanças
preferiram ficar ao abrigo,
em suas casas. O nome do
capitão Flint ert bem conhe-
cido por alguns e causava
terror intenso. Alem d'issp,
alguns dos homens, que ti-
nham trabalhado nos campos
alem dó ,Almirante Benbow,
recordavam-se' de haver en-
çontradp innümèros estranr
geiros: ii# estrada. ;Tonian-
db^os por contrabandista^
haviani fugido. poremi hão
sem que um d^lles avistasse
um pequeno navio a vela,
no locai conhecido por 

"ba-

Emfim, quem se intitu-
lasse camarada do " capi-
tão' causava terror aos vi-
sinhos. .

Em summa : — encontra-
mos mais de um prompto
para montar a cavallo e ir
prevenir o medico, que mo-

>.
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rava na direcçao opposta, mas ninguém nos quiz
auxiliar na defeza do albergue.

Costuma-se dizer que a cobardia é contagiosa.
Porem, ás vezes, ella encoraja alguns. Assim, depois
que todos se negaram, minha mãi lançou-lhes em rosto
o que pensava a seu respeito. . . Não queria — declarou
ella — perder o dinheiro pertencente a seu filho, que
não tinha mais pai.Se nenhum dos senhores ousa ir ao albergue —
disse ejja — Jim e eu iremos. . . sem ter nada a lhes
agradecer! Poltrões!. . . Abriremos a mala do capitão,
nos mesmos, embora com risco de nossas vidas. Vou
levar esse seu sacco, Mrs. Crossley, para nelle guardar
o dinheiro a que temos direito.

Naturalmente eu declarei que acompanharia
minha mãi e todos gritaram que isso era uma loucura. . .
Porem nem um só quiz vir comnosco. Tudo quanto
fizeram foi entregarem-me uma pistola carregada,
para o caso de sermos atacados. E prepararam dous
cavallos, promptos a nos receber se fossemos perse-
guidos, na volta. Um rapazinho encarregou-se de ir
immediatamente procurar o medico e soccorro armado.

Meu coração batia fortemente quando partimos
para essa perigosa aventura.

A lua cheia começava a se erguer e brilhava toda
rubra atra vez do limite superior do nevoeiro e isso
augmentava nossa pressa, porque, antes que nos fosse
possível voltar, tudo estaria claro como o dia e nós
seriamos visíveis aos olhos de qualquer pessoa.

Esgueiravamos-nos ao longo das estradas, silen-
ciosos e rápidos e não vimos nem ouvimos cousa alguma
que pudesse augmentar nossos temores até o momento
em que, com immenso allivio nosso, a porta do Almí-
rante Benbow bateu atraz de nós.

Immediatamente colloquei a tranca e detivemos-
nos um instante, para tomar fôlego, sós, na immensa
sala, com o cadáver do capitão diante de nós.

Minha mãi foi buscar no bar uma vela e, de mãos
dadas, atravessamos a sala. O morto estava estendido
tal qual o «.eixáramos, de costas, com os olhos abertos
e um braço estendido.

Abaixa as cortinas, Jim — murmurou minha
mãi — elles poderiam chegar e espiar-nos do lado de
fora. E agora — disse ella, quando eu executei sua
ordem.— E' preciso tirar-lhe a chave... Oh 1 Meu
Deus !. . . Não tenho coragem para tocar no morto.

E desatou em soluços ao dizer essas palavras.
Ajoelhei-me diante do corpo do capitão e vi no

soalho, junto de sua mão, uma pequena rodela de
papel, ennegrecida de um lado. Comprehendi que isso
devia ser a "marca negra" e tendo-a apanhado, vi,
escripto sobre o outro lado, com lettra firme e clara,
essa curta mensagem: "Tens tempo até ás dez horas!"

Elles só chegarão ás dez horas, minha mãil
— exclamei.

Exactamente nesse momento nosso velho relógio
bateu uma primeira pancada. . . Esse* ruido repentino
causou-nos ter-
ror horrível, po-
rem nos trazia
uma boa noti-
cia: eram ape-
nas seis horas.

Vamos,
Jim — disse
ella — a chave 1

E xaminei
todas as algi-
beiras do mor-
to. . . algumas
moedas de pou-
co valor, um
dado, um rolo
de barbante
muito sujo e
enormes agu-
lhas de madei-
ra, um rolo de
fumo mordido
na ponta, uma Architectura moderna — Plano gera!faca de cabo cm
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curvo, um compasso marítimo de algibeira, um is-
. queiro... Era tudo quanto havia com o morto. Eu
começava a perder a esperança.

Talvez a traga em algum cordão preso em torru
do pescoço — suggeriu minha mãi.

Dominando forte repugnância, rasguei a camisr-
junto do pescoço e ahi, de facto, presa a um barbante
duplo, que cortei com sua própria faca, encontre*
a chave. Esse êxito encheu-nos de esperança e subimo:
apressadamente a escada, até o quarto onde elle dor-
mira por tanto tempo e onde a mala se encontrava
desde o dia de sua chegada.

Exteriormente, era, em tudo, egual ao que secham.-
um "cofre de marinheiro; a inicial "B" fora marcada
sobre a tampa, com um ferro em braza e os canto;
estavam um tanto gastos.Dá-me a chave... — disse minha mai.

E embora a fechadura estivesse dura, ella a abriu
em um instante.

Um forte cheiro de fumo se evolou do interior e,
á primeira vista, appareceu apenas um vestuário com-
pleto, elegante e em excellente estado, cuidadosamente
escovado e dobrado.

Elle nunca vestiu isso — observou minha mãi.
• Mas por baixo d'esse vestuário, havia uma om-
pleta confusão de cousas: um sextante para medir dis-
tancias, varias pontas de fumo de rplo, dous pares
de bellissimas pistolas, um pedaço de prata em barra,
um velho relógio hespanhol e alguns outros bibelots
de pouco valor e proveniencia estrangeira, um par
de compassos, um par de bússolas montadas em cobre
e cinco ou seis curiosissimas conchas das índias
oceidentaes. . . Muitas vezes pensei que elle devia
ter transportado essas curiosas conchas por toda a
parte onde o arrastara sua existência errante e tumul-
tuosa.

Até então, nada encontráramos que tivesse algum
valor, a não ser a barra de prata e os bibelots; porem
não era isso o que procurávamos. Mais abaixo, estava
enrolado um velho manto de marinheiro, rasgado em
vários pontos. Minha mãi puxou-o com impaciência
e descobrimos os últimos objectos contidos no cofre;
um embrulho immundo envolvido em tela encerada,
que parecia conter papeis e um sacco, também ence-
rado, que, ao ser tocado, tiniu alegremente.

Mostrarei a esses miseráveis que sou uma mu-
l||er honesta — disse minha mãi.— Quero apenas o que
me é devido; nem mais um farthing. . . Segura o sacco
de Mme. Crossley.

E começou a contar a importância da divida do
capitão para comnosco, retirando as moedas, uma a
uma de seu sacco, para collocal-as no que eu segurava.

Foi uma tarefa longa e difficil, porque as moedas
eram de todos os paizes e de todos os tamanhos. Do-
brões, luizes de ouro, guinéus, e não sei que mais, tudo
misturado ao accaso. Os guinéus eram, infelizmente,
raros e era apenas com elles que minha mãi podia fazer

a conta.
Quando esta-

vamos mais ou
menos no meio
de nossa tarefa,
segurei-lhe brus-
camente o bra-
ço, porque ou-
vira, no ar silen-
cioso e gelado,
um ruido, que
me fez saltar o
coração em meu
peito : o bater
regular do bas-
tão do cego so-
bre a estrada
gelada. Esse
ruído approxi-
mava-se rápida-
mente, cmquan-
to retinhamos
nossa respira-
ção. . . O cego
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¦ eu fortemente varias pancadas á porta do aluer-
e ouvimos que tentava forçar a porta. Depois

¦ou um longo silencio dentro e fora de casa.
almente, o bater do bastão recomeçou e, com

• nde alegria nossa, afastou-se pouco a pouco e
abou por se extinguir completamente.

Minha mai — exclamei com voz rouca —junte
do e partamos. . .

Estava certo de que o facto da porta estar tran-
i ia parecera suspeito ao cego e de que não tarda-

Íamos a ter o bando inteiro atraz de nós; mas
'jaifto eu me felicitava por haver collocado a tranca,
roguem poderia dizel-o sem ter conhecido esse cego
errivel.

Porem minha mãi, embora amedrontada, não
onsentiu em tomar um penm/ a mais do que lhe era
ievido e também recusava obstinadamente contentar-se

com menos. Queria a quantia exacta.
São apenas sete horas — disse ella.

Conhecia seus direitos e não os abandonava;
discutia ainda commigo, quando um longo assobio
soou ao longe, sobre a collina. Era o bastante e mesmo
mais do que o bastante, para nos assustar.

Está bem. Levo o que tenho aqui — disse ella,
erguendo-se vivamente.

E eu vou levar isto para arredondar a quantia^
— disse eu apanhando o embrulho, que continha os
papeis.

Pouco depois, descíamos a escada, tacteando.
Deixamos a vela junto do "cofre" vasio e, abrindo a
porta, batemos em retirada.

Era tempo. O nevoeiro se dissipava rapidamente,
já. a lua brilhava e illuminava as alturas de cada lado.
No fundo do valle e em torno do albergue, apenas
uma frágil capa de bruma subsistia ainda e escondeu
os primeiros passos de nossa fuga. Muito antes de es-
íarmos a meio-caminho da casa de Mme. Crossley,
pouco alem da collina, íamos ser batidos pelos raios
da lua. E não era tudo, porque ruidos de passos ra-
p i d o s chegaram até
nossos ouvidos e, vol-
tando-nos para olhar
nessa direcção, vimos
uma luz balançar-se e
adiantar-se rapidamen-
te, indicando que um
dos atacantes trazia
uma lanterna.

Meu filho —
lisse minha mãi, brus-

camente — toma o di-
iheiro e foge. . . Eu
vou desfallecer. . .

Isso — pensei —
será a morte certa para
nós ambos. Quantoamaldiçoei, então, a
covardia de nossos visi-
dios, quanto censurei
uinha pobre mãi por
ua honestidade e sua
upidez; por sua teme-
idade, ha pouco e sua

• raqueza agora 1
Estávamos proxi-mos da ponte, feli-y-

mente e eu a sustive,
cambaleante como es-
tava, conduzindo-a até
a borda do riacho onde,
de facto, ella soltou um
suspiro e cahiu sobre
^eu hombro.

Não sei como en-
contrei forças — e te-
no muito ter sido bru-
tal. Sei apenas que
consegui arrastal-a ao{ongo do riacho, até o
arco da ponte, sob o
qual nos mettemos.
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O boudoir mais espelhado do mundo - Apresentado pelo archl-
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lizada recentement

Nao pude fazel-a adiantar-se mais, porque a
ponte era bastante baixa e somente de rastros era
possivel passar sob ella. Fomos, assim, forçados a
ficar onde estávamos; minha mãi inteiramente visi-
vel e ambos, a uma curta distancia do albergue.

V — A MORTE DO CEGO

Minha curiosidade, entretanto, foi mais forte
do que o medo, porque não pude ficar onde me achava.
Voltei, sempre de rastros, até o riacho, de ondc& escon-
dendo minha cabeça atraz de uma moita espessa,
dominei a estrada diante de nossa porta.

Colloquei-me ahi, exactamente quando nossos
inimigos começaram a chegar, em numero de sete ou
oito, correndo, batendo fortemente a estrada com os
grandes sapatões. O homem da lanterna ia poucos
passos adiante de seus companheiros.

Trez homens corriam juntos, de mãos dadas e
pude distinguir, máu grado a bruma, que o do meio
era o mendigo cego. Pouco depois sua voz veiu con-
firmar minha suspeita.

Forcem a portal — gritou elle. .
Sim, senhorl — responderam duas ou trez

vozes.
E todos se atiraram para o Almirante Benbow,

seguidos pelo que transportava a lanterna. Vi-os, então,
deterem-se e ouvi-os trocarem palavras em voz baixa,
como se ficassem surprehendidos ao encontrar a porta
aberta.

Porem essa indecisão foi curta, porque o cego
repetiu a ordem. Sua voz era, agora, mais alta e forte
como se elle estivesse impaciente e irritado.

Entrem, entrem! — gritou, injuriando-os por
sua hesitação.

Quatro ou cinco obedeceram immediatamente;
dous outros ficaram na estrada com o mendigo.

Houve um longo silencio, depois um grito de sur-
preza e uma voz gri-
tou :

Bill está morto 1
O cego praguejou e

continuou a injuriar
seus asseclas.

Revistem-o, cam-
bada de palermas, em-
quanto outros vão pro-
curar o "cofre", lá em
cima I — gritou elle.

Em breve novos gri-
tos de espanto foram
ouvidos; a janella do
quarto do capitão
abriu-se violentamente,
com um ruido de vidros
quebrados; um homem
curvou-se para fora, sob
o luar e^ dirigiu-se ao
mendigo cego, em bai-
xo, na estrada.

Pewl — gritou elle
Alguém aqui esteve

antes de nósl Remexe-
ram todo o conteúdo
do cofre I

Mas encontraram
nelle o que procura-
mos ?

Encontramos di-,
nheiro...

Para os infernos
com o dinheiro, imbe-:
cil 1 Os papeis de Flint,
digo eu 1

Não os encontra-
mos em parte alguma

respondeu o homem.
E vocês ahi de bai-.

xo ? Revistaram Bill ?
gritou O cego. i
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A essas palavras um outro individuc
ficara em baixo para revistar o capitã<

iduo surgiu, o
para revistar o capitão.

Revistei Bill — disse elle— Nada encontrei.
Foram os moradores do albergue. . . Foi aquelle

garoto amaldiçoado! Oh! Por que não lhe arranquei
os olhos! — gritou Pew. —Estavam ahi, ainda ha
pouco, aferrolharam a porta, quando eu quiz en-
trar. . . Procurem-o e tratem de encontral-o.

E' verdade! — gritou um dos homens — Dei-
xaram luz aqui!

—*Vamos! Procurem-o! Rebusquem a casa toda —
repetiu Pew, batendo raivosamente com o bastão
na estrada.

Ouviu-se, então, um barulho infernal em tcda a
casa. Passos pesados iam e vinham, derrubavam mo-
veis, arrombavam portas e o echo chegava até os ro-
chedos; finalmente os homens sahiram, um apoz outro,
declarando que nada haviam encontrado.

Nesse instante, o mesmo assobio, que tanto alar-
mára minha mãi, foi ouvido por duas vezes e muito
prolongados. Eu julgara que fosse um signal do cego,
reunindo seus homens para o ataque; porem cempre-
hendi,depois, que era um signal, que provinha do outro
lado da collina, na direcção da casa de Mme. Crossley
e que, paio effeito causado sobre os piratas, devia
avizal-os de algum perigo próximo.E' Dick, outra vez! — disse um d'elles — Dous
assobios!... Vamos ter dansa, meus amigos!

Poltrao! — exclamou Pew — Dick sempre
foi precipitado e medroso. . . Não tenham receio. . .
O amaldiçoado garoto deve estar ahi por perto. . .
Procurem-o ! Ah ! Se eu tivesse olhos !. . . Vamos,
palermas !

Essas palavras pareceram produzir algum effeito
sobre os homens, que recomeçaram a procurar-me,
porem sem grande animação e espreitando a collina,
de onde partira o aviso de Dick; alguns nem se move-
ram, permanecendo indecisos no meio da estrada.

Vocês têm uma fortuna ao alcance da mão,
imbecis. . . e ainda hesitam! Podem ficar ricos cemo
reis. . . se o encontrarem! Sabem que elle está pelos
arredores e ficam ahi a tremer. . . Nenhum de vecês
ousou affrcntar Bill e eu ousei, eu, um cego! E perdemos
uma oceasião excellente por culpa de vocês! Então
hei de ficar condemnado a ser, para tedo o sempre,
um mendigo, cego, sem peder pagar nem mesmo
uma garrafa de rhum, quando poderia ter carruagem!
Se vocês não fossem medrosos haviam de enccntral-o !

Pará os diabos, Pew ! — Já temos aqui uma
bôa quantia. . . — resmungou um dos homens.

E elles devem ter escondido o papel — disse
outro — Fiquemos com os guinéus, Pew. . . e basta
de pragas!

A cólera do cego augmentou, ante essas objec-
çoes; o furor
venceu sua
paciência e
elle começou
a descarregai}
pauladas pa-
ra todos os
lados, ao ac-
caso. Seu bas-
tão cahiu rui-
dosamente so-
bre alguns dos
homens.

Estes, por
sua vez, inju-
riaram o mi-
seravel, amea-

fandó-o 
em

inguagem
horrível ; po-
rem foi em
vão que ten-
taram arran-
car-lhe o bas-
tão. .

Essa briga
foi nossa sai-
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vação. Emquanto ella se desenrolava, outro ruido
chegou até nós, vindo do alto da collina. . . ruido de
patas de cavallcs, lançados velozmente.

guasi 
em seguida, um tiro de pistola rescon.

ra, certamente, o ultimo signal de perigo, per-
que os piratas fizeram, immediatamente, meia-vclta
e dispersaram-se em tedas as direcçoes; uns para o
lado do mar, outros pelas voltas da estrada; de sorte
que, ao fim de poucos segundos, ninguem mais appa-
recia, a não ser Few, que ficeu só, no meio da estrada.

Todos o tinham abandenado, por medo eu para
se vingar de suas injurias e pauladas, cieio eu .•'Elle
continuava, colérico, a bater a estrada cem seu bastão,
tacteando, chamando seus camaradas, finalmente,
enganou-se de caminho e correu alguns passes para
junto de mi,m gritando:— Johnny, Cão-Negro, Dick! Cerro pedem aban-
donar Pew, camaradas, o velho Pew!. . .

Nesse memento, o ruido dos cavallcs attingia o
alto da collina e quatro ou cinco cavalleircs surgiram
sob os raios da lua, descendo a ladeira rapidamente.

Pew comprehendeu então seu erro, fez meia
volta lançando um grito e correu directamente para
o fosso, no qual releu. . . Porem ergueu-se rapidamente
e tomou novo impulso, agora completamente desòrien-
fcido, correr do directamente ao encontro do primeiro
dos cavalleircs, que chegava.

O cavalleiro tentou evital-o, mas em vão. Pew
foi derrubado cem um grito, que echccu lenge e cs
quatro cascos o pisaram e o atiraram para um lado.
Elle cahiu scbie iir jeelho,depois deiteu-se decemente,
como se quisesse dcimir e não se meveu mais.

Saltei, immediatamente, para a estrada e chamei
os cavalleircs. Elles detiveram suas mentida* e vi
logo que um d'el!es, pcucos passes atraz des cutres,
era o rapazinho da casa de Mrs. Crossley, que se en-
carregara de pre^enir o Dr. Livesey. Os outros erím
of f iciaes da guarda aduaneira, que elle encontrara em
caminhos tivera o bom senso de trazer em sua com-
panhia, sem mais tardar. A noticia da presença do
pequeno navio ra "bahia de Kitt" chegara aos ou-
vides do inspecter Dance e elle resolvera visitar a
localidade, ra mesma noite.

Foi a essa circumstancia que minha mãi e eu
devemes nao perder nossas vidas.

Pew estava morto. . . Quantc a minha mai, quando
a transportamos para a casa de Mrs. Crcssley, um
pqpjco de água fria e saes nao tardaram a reanimal-a;
ella não sentia mais receie, embera continuasse a de-
piorar nao haver pedido retirar do "cofre" do capitão
tudo quanto este lhe devia.

Entretanto, o inspecter partira a cavallc, tão de-
pressa quanto pcssi\el, até a "tf Ha de Kitt"; peum
seus auxiliares foram forçados a desmontai e caminhar

ao accaso pelo
valle, puxan-
do suas mon-
tadas atraz
de si e mesmo
sustendo-as,
a cada passo,
temendo em-
boscadas. As-
sim, não é de
surprehender
que, ao che-
garem á bahia
em questão,
avistassem o
navio: já a
bôa distancia
da praia. O
inspector gri-
tou, intiman-
do os homens
de bordo a se
deterem. Uma
voz respon-
deu, convi-
dando-o a íi-
car onde es-
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t, a se não queria receber algum chumbo. . . E no
ER-snxò instante uma bala assobiou junto de seu
jb jnibroj

Pouco depois, o navio dobrava o cabo e desappa-
rscia. O Sr. Dance ficou no mesmo logar, similhante
- segundo sua própria expressão — a um peixe fora
t; água; e tudo quanto poude fazer foi enviar um ho-

em ao posto próximo afim de prevenir a fortaleza
da passagem do navio.

Apezar de saber que isso é inútil — disse elle —
Conseguiram fugir, ahi está! Em todo o caso estou
satisUito por ter pisado Pew!

Eu já tivera tempo para lhe relatar minha historia
c voltei com elle até o Almirante Benbow.

Não é p Dssivel descrever o estad*- em que os piratas
haviam deixado a casa. Emlora nada tivessem carre-
:; ido alem do que se continha no c fie, verifiquei im-
ríi2cliatamente que estávamos arruinados.

O inspector não podia comprehender.
Se elles levaram o dinheiro, por que estavam

tão furiosos ? Que procuravam então ? Esperariam
encontrar mais alguma cousa ?. . .

Não. . . senhor! — respondi — Não creio que
procurassem dinheiro; julgo que desejavam o que tenho
aqui. . . e para ser franco. . . gostaria de collccar em
segurança. •

E mastrei-lhe o embrulho de tela encerada, que
continha papeis.Csrtamente, meu rapaz, tem razão — disse

inspector — Eu me encarregarei, se quizer. . .
Pensei — comecei eu — que, talvez o Dr.

Livesey...
Tem razão! — interrompeu-me elle alegre-

mente. — E' um cavalheiro e um magistrado. . . E
agora que me lembraste, julgo melhor ir eu mesmo
avizal-o do oceorrido e informar o squire. . . Mestre
Pew está morto, é um facto. . . que estou longe de

msntar; mas dirão que foi assassinado por um offi-
o ai de Sua Magestade e melhor será que eu mesmo
explique o oceorrido. . . E ouça, Havvkins, se o quizer,
eu o levarei commigo.

Acceitei esse offerecimento e voltamos juntos até
a casa de Mrs. Crossley, onde estavam cs cavallos.

Emquanto eu informava minha mãi de nosso
projecto. todos montaram.

Dogger — disse o Sr. Dance — tens um bom
cwallo. . . Leva esfe rapazinho na garupa. . .

Logo que montei, agarrando-me á cintura de Dojr-
ger, o inspector deu o signal e partimos não muito
depressa, pela estrada, que
onduzia a casa do Dr.
Livesey.

VI —Os PAPEIS DO CAPITÃO

Quando nos detivemos,
ante a porta da casa do
Dr. Livesey, a escuridão
era completa.

O Sr. Dance dissé-me
que saltasse e batesse.

A porta foi aberta logo
em seguida pela creada.

O Dr. Livesey está ?
perguntei.
—- Não — disse *ella.

Veju á tarde; mas sahiu
para jantar no Hall com
o squire.

Então, melhor. ..
Vamos até lá, rapazes —
disse o Sr. Dance.

D'esta vez, como a
distancia era curta, não
voltei na garupa; prefericorrer seguro ao estribo de
Dogger até a residência do
squire.
„. # De cada lado, os edi-
ncios do Hall davam para

¦ Y'"«» *'

grandes jardins. Ahi Dance saltou e levou-me cemsigo; !
mandaram-nos entrar immediatamente e uma creada J
"?s levou, por um corredor illuminado, até uma grande jbibliotheca. O squire e o Dr. Livesey, de cachimbo !
em mão, ahi se achavam sentados, junto de um grande |.togo. j

Nunca eu vira o squire de tão perto. Seus sobre- !
cenhos eram pretos e moveis, o que lhe dava a appa- |
rencia de um caracter nada mau, porem brusco e ai- f
taneiro. Era alto e de hombros largos, com o rosto I
de expressão resoluta mas ao mesmo tempo l&nevo- J
lente, colorida e bronzeada por suas longas viagens. 1Entre, Sr. Dance — disse elle cem ar impo- j
nente e protector. |Boa noite, Dance — disse o medico cem um I
signal de cabeça — Olá, amigo Jim. Que bom vento j
te conduziu até aqui. I

O inspector perfilou-se e relatou sua historia cemo j
se recitasse uma licção. Pena é que os leitores não pu- |
dessem vêr aquelles dous genilemen curvarem-se para I
a frente, afim de ouvil-o melhor e depois fitarem-se... I

Até se esqueciam de fumar, tanto estavam sur- =
prezes e interesrades. . I

Quando souberam cemo minha mãi voltara ao I
albergue, o Dr. Livesey deu uma palmada na perna 5
e o squire exclamou: "Bravo!" 

quebrando seu longo •{
cachimbo contra a grade do fogão. Muito antes de I
eu terminar, o Sr. Trelawney ( era esse o nome do |
squire) erguera-se e caminhava de um para cutro I
lado e o medico — como para melhor ouvir— retira- j
ra sua cabelleira empoada e ficara sentado, com |
cabeça inclinada para um lado. I

Finalmente, o Sr. Dance deu por finda sua narra- j

Fez muito bem, senhor! — disse o squire I
Quanto a ter esmagado aquelle patife, considero uma I
bella acção. Foi como se tivesse esmagado uma ser- j
pente. Esse garoto é valente, ao que vejo. ... Hawkins, I
meu rapaz, sacode esse timpano... 0 Sr. Dance to- j
mará um cepo de cerveja. . . ;v j

Assim, Jim — disse o medico —- você tem em |
seu poder o que elles procuravam? |Aqui está, senhor — disse eu, entregahdo-lhe |o embrulho de tela encerada. !

O medico examincu-o em todos os sentidos, Comoy j
se seus dedos se recusassem a abril-o; depois, metteu-o jtranquillairente nc bclso. !

Squire — disse elle — quando Dance refrescar j
a garganta deverá voltar para onde o chama o serviço =

de Sua Magestade, mas I
quero ficar com esse meni- j
no e leval-o para dormir j
em minha casa. E, com sua I
licença, proponho ~ que se
mande preparar immedia-
tamente um lunch em sua
intenção. i-j .^*\-

—- Sem duvida, Live-
sey — disse «p squire —
Hawkins tem direito a
mais do que um lunch.

Trouxeram uma em-
pada de gallinha, pão e
leite. Comi bastante por-
que estava com uma fome
de lobo, emquanto o Sr.
Dance recebia novos cum-
primeritos e se retirava.

E, agora, squire? —
disse o medico.

E agora, Livesey ?
—- disse o esqUire ao riiesmo
tempo.»7' SüI^Y^SyS

Cada um per sua
vez — disse o medico rindo

Já ouviu failar nesse tal
Flint, supponho ?

—- Se ouvi? —excla-
mou o squire — Ora! Foi
o pirata mais sanguinário
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— Que é isso?. . . Estes selvagens têm medo de um
aPP*relNão%eantrí....E'>><1ue 

j* >tão cansados d. oa;
vir a "Casinha da collina

l
^..caaaiaap, 

OS eai- „ Não senhor. E-que ;a .estão -,^s ^ .^^ m& ^^ 
.

:iOS do Hall davam para vir a "Casinha da collina f
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bras era devida, evidentemente, a alguém; mas ha-
viam apenas seis cruzes para explicar a causa d'ess. •
divida. Aqui e alli, entretanto, lia-se o nome de uri
porto ou cidade, como "diante de Caracas" ou um
simples indicação de lattitude ou de longitude tae
como "62° 17' 20" ou "20° 2' 40".

As inscripçoes remontavam a mais de vinte afinos
e o valor de cada somma augmentava á medida que <•¦
tempo avançava e, no fim, um total geral fora feitr
depois de cinco ou seis addições erradas; fechand
tudo, lia-se: "O monte de Bonés".

Bella atrapalhação! — disse o Dr. Lrvesey,Acho tudo isso claro como o dial — exclamo?
o squire. — Trata-se do livro de contas do pirata. .
Essas cruzes indicam os nomes dos navios1 afundado,
e das cidades saqueadas. As quantias representam a
parte do patife; quando receiava confusão, acrescentava
cjualquer cousa como "diante de Caracas". Algum
infeliz navio abordado nesse ponto do mundo. ..Bem^—disse o medico —Ahi está a vanta-
gem de viajar. . . E as quantias augmentam á me-
dida que elle sobe de posto, bravo]

Não havia quasi nada mais, no livro, alem da po-sição de algumas cidades annotada sobre a paginabranca do fim e uma tabeliã para converter moedas
Trancezas, inglezas e hespanholas a um valor commum.

Que homem prudente! — exclamou o me-
dico. — Nao devia ser fácil enganal-o.

Agora vejamos p outro papel. . . — propoz o
squire.

O doutor abriu o papel com grande cuidado e des-
cobriu o mappa de uma ilha, com a latitude e a lon-
gitude, sondagens, nomes de collinas, fluxos e refluxos
e todos os detalhes necessários para levar um navio
até ura ancoradouro seguro em um ponto indicado.
Poderia ter nove milhas de comprimento e cinco de lar-
gura e o aspecto de um dragão empinado. Possuia dous
bons portos de barra bastante fechada e, no centro,1
uma coilina chamada "La Lorguette". Varias marcas
ahi foram postas depois, mas principalmente trez
cruzes, com tinta vermelha, duas na parte norte da
ilha, uma ao sudoeste e junto d'essa ultima, com a
mesma tinta vermelha, porem com uma lettra pequenae nítida, muito differente dos rabiscos hesitantes do
capitão essas palavras: "Thesouro 

principal aqui."
Nas costas, a mesma mão escrevera estas infor-

inações complementa res."Grande arvore. Encosta da "Lorgnette" tendo
uma ponta ao N. de N. N. E."Ilha do Esqueleto E. S. E. e E.

Dez palmos.
O veio de prata fica no esconderijo norte; pode-se encontral-o na direcçao do monte, a leste, dez bra-

ças ao sul da rocha negra, onde está a frente."Os braços
sao encontra-
dos facilmente
na coilina de
areia N., pon-
ta do cabo nor-
te, situado E. e
úm quarto N.'7. F."

Era tudo;
mas embora
lacônico e pa-
ra mim incom-
prehensivel,
encheu de ale-
gria o squire e
oDr. Livesey.

~ Li vesey
—disse o squi-%
rc — você vai
abandonar im-
mediatamente
sua terrível

Aerodromo e balneário moderno — Projectado para a praia de New Califórnia (E. proiissao. . .
Unidos). Uma avenida-ponte circular, constitue um elegante passeio e assegura mar tran- ( Continua no

quillo aos banhistas e aviadores. próximo numero)

que o mar possuiu. . . Barba Azul não passaria de
uma creança a seu lado. . . Os Hespanhoes tinham-
lhe tal medo que, muitas vezes, palavra, eu me sin-
to orgulhoso de que elle fosse Inglez. . . Vi seus bar-
cos com meus próprios olhos, diante de Trinidad e o
cobarde que dirigia nosso navio, ao saber que se
tratava de Flint, deu meia volta e refugiou-se em
Port of Ispain I

Exactamentel Ouvi fallar nelle aqui mesmo...
Alas o que desejo saber é o seguinte: Elle tinha di-
nheirofl?. . .

Dinheiro ? Então. . . não sabe ? Que procura-
vam esses miseráveis ? Dinheiro, meu amigo, somente
dinheiro! Só por dinheiro é que essa gente arrisca a
vida mil vezes!

Havemos de tirar isso a limpo —- respondeu
o medico — Mas está tão enthusiasmado com Flint,
que ainda que deixou dizer o que desejo. E' o seguinte:
Supponhamos que tenho aqui commigo, uma indica-
ção certa do local em que Flint escondeu seu thesouro...
Quanto poderá ser ?.. .

A quanto deve chegar esse thesouro ?. . . Ao
seguinte: se possue a pista, que diz, mandarei equipar
immediatamente um navio nas docas de Bristof. Le-
val-o-hei, assim como Hawkins, commigo. . . e iremos
buscar esse thesouro, embora tenhamos de procural-o
durante um anno!

Explendido! — exclamou o medico — Nesse
caso, se Jim concorda, vamos abrir este embrulho.

E tirando-o do bolso collocou-o na mesa, diante
de si.

Era um embrulho grosseiro, todo cozido com fio
gr®sso; o medico teve de abrir sua bolsa de cirurgia e
com o auxilio de uma tezoura cortou os fios; então
surgiu um velho livro e um papel dobrado em dous
e fechado com lacre.

Vamos, primeiramente, ver o livro— disse o
medico.

O squire e eu olhávamos por cima de seus hom-
bros porque o Dr. Livesey fizéra-me signal para que
me approximasse e assistisse a essa operação.

Na primeira pagina só se viam alguns rabiscos,
como os que se fazem quando se deseja experimentar
uma penna nova. Depois havia escripto o que eu já
vira tatuado no antebraço de Bill: "Bill Bonés e seu
bom prazer". Havia também: "Billy Bonés, imme-
Jiato", — "Não ha rhum" —- "Elle a teve diante de
Palm Key" e outras phrases isoladas e inintelligiveis.
Não pude deixar de perguntar ao medico "quem tivera
diante de Pai Key" e "que 

poderia ser", ao que elle
respondeu: . . -„

Um ; amigo que 
"teve" uma faca plantada

nas costas". • • provavelmente.. . Até agora... nada
de interessante... Vamos adiante!

As dez ou
doze paginas
seguintes esta-
vam cobertas
por uma serie
curiosa de in-
scripçoes.
Uma data no
fim de uma
linha e na se-
guinte uma
somma, como
nos cadernos
de contas com-
muns; mas ao
envez de um
calculo perfei-
to, números e
cruzes mal tra-
çadas e rabis-
cadas. Onde
se lia 12 de
Junho de 1745,
por exemplo,
uma quantia
de setenta li-
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AS CIVILISAÇÕES» DESAPPARECIDAS

D MYSTERIO DE
0

Os estudos archeologicos,
cultivados cada vez com
maior enthusiasmo pelas prin-
cipaes nações do mundo,
encontram actualmente, no
immenso scenario da Ame-
rica Hespanhola, vasto
campo para exploração.
Começa-se a averiguar,
mercê d'esses estudos, que
esse continente viu nascer,
desenvolver-se. e extinguir-
se mais de uma civiliza-
çao tão complexa e admi-
ravel como aquellas outras
cujas ruínas attestam, ain-
da hoje, nas margens do
Nilo ou na Mesopotamia,
um passado de incompa-
ravel grandeza.

De todas essas civiliza-
çòes, a mais mysteriosa e
também a que maior interesse desperta
e a dos Mayas, nome que ainda têm os Índios do sul
do México, Guatemala e Honduras.

Duas
instituições scien

L/—¦ v

GUINDE POVO AMERICANO
•>*

0

Pintura maya — Representa
dades som

o deus-sol expulsando as dívin-
brias da noite.

dos Mayas, emprehendimen-
to que representa colossal
esforço, já que, destruídas as

principaes cidades d'esse
povo, quasi extincto elle
próprio nos primeiros an-
nos do século XVI, cober-
tas suas ruínas por gran-
des massas de vegetação,
a busca e explorações de
seus vestígios apresentam
difficuldades pouco menos
que insuperáveis.

Por isso, foi preciso que
uma poderosa empreza in-
dustrial norte-americana, a"United Fruit Company",
retalhasse milhares de he-
ctares de terras virgens,
tanto em Guatemala como
em Honduras e iniciasse a
plantação de bananeiras

¦^"MHHNMMMMMHMMMHMMMMMMMM| grandes

em grande escala, para que os admira-
veis monumentos mayas tornassem á luz do dia, de-
pois de dez séculos de sepultamento, favorecendo, d'es-
se modo, por uma circumstancia fortuita, q$ trabalhos
de investigação.

I recho de uma muralha em minas, mos-liando a solidez das construcções mayas.

tificas dos
Estados
Unidos, a"Carnegie
I n s t i tu-
tion", de
Washing-
ton e o"Peabody
Museum",
da Uríiver-
sidade de
Harvard,
vêm estu-
dando des-
de ha mais

d e u m
quarto de
século a
architectu-
ra e a es-
culpt ura
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: ^: A maior parte dos archeologos calcula que a civili-
zação niaya floreceu ha muitos milhares de annos,
embora o monumento mais antigo que d'ella se en-
controu date apenas do anno 113 antes de Christo.

Quando as cidades de que se tem encontrado ruinas
foram edifiçadas, os- Mayas já possuíam calendários
de uma exactidão absoluta e uma escripta hieroglyphica
completamente desenvolvida. Tudo isso prova que
nessa epocha, elles já haviam chegado a um alto grau
de civilização. A própria existência d'essas cidades
prova que os Mayas haviam abandonado, vários se-
culos antes, a vida nômade dos povos caçadores, con-

[ M»>BlM>llgM^g^Mfl»fllljlllMgfl»»>flflflflflflflflflflfl» ¦> 11 ¦ .~m «fl». mmmmmmMm.mm»mmi mt^mrr »*f**>*»Mj*jg^>j***M,flJ^^'"* ^
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parentes do Sol em torno da Terra, da Lua e do pla-neta Venus — calendários cuja comparação lhes per-mittia estabelecer um anno convencional de trezentos
e sessenta e cinco dias, cuja connexão era feita por umsysthema equivalente ao de nossos annos bissextos —
denota que esse povo possuía conhecimentos profundosde astronomia e uma sciencia arithmetíca bastante
desenvolvida.

O período histórico dos Mayas ou, pelo menos, o
que se pode basear chronologicamente nas inscripções
de seus monumentos, teve inicio juntamente jrom aEra Christã. O que se poderia chamar foco da raça,

encontrava-se, então, si-
tuado ao sudeste de Gua-
temala, entre o golfo de
Honduras, no mar das
Antilhas e a formidável
barreira de Sierra Ma-
dre.

Nessa epocha e em um
território relativamente
pequeno, equivalente a
superfície da Bélgica, o
povo Maya construiu as
cidades de Ouiriga, Co-
pan, Ixkun e Palenque,
entre outras de menor
importância.

O systhema de edifica-
ção era quasi sempre o
mesmo: sobre uma colli-
na artificial, o templo, de
forma pyramidal; depois,
em torno do mesmo, a
cidade, com suas praças
ornadas com esteias e co-
lumnas cobertas por es-
culpturas symbolicas e
artísticos hieroglyphos.
Os edifícios, construídos
com perfeição e de accor-
do com um processo que
lembra, de modo assom-
broso, o cimento armado
moderno, constam, em
gera!, de dous c trez an-
dares c algumas vezes
quatro. Mediante um
artificio engenhoso, os
construetores Mayas fa-
ziam os andares superio-
res descansarem sobre
um volumoso pilar, coilo-
cado no centro da cons-
trucção.

Juntamente com a
architectura desenvol-
veu-se a cerâmica, que,
a julgar pelos restos con-
servados até nossa epo-
cha, alcançou alto grau
de perfeição. O jade e
outras pedras finas, o ou-
ro e o cobre, passavam
pclíis mãos cios gravh 'ado- |

vertendo-sc em sedentários,
mercê dos progressos consi-
deraveis, que haviam realiza-
do na agricultura. Consigna-

remos a este propósito que sua mais bella con-
quísta foi a cultura de uma graminea, que só existe
em estado sylvestre nas altas mesetas do México e
os Mayas transformaram nessa planta providen-
ciai, conhecida hoje com o nome de milho c commum
a todas as regiões temperadas do mundo.

A circümstancia dos Mayas possuírem trez calen-
daríos baseados, respectivamente, nos movimentos ap-

res e ourives para se
converter em jóias de
formas extranhas ou fan-
tasticas. Os teceloes fa-
bricavam tecidos de insu-
peravcl belleza, cujos de-
senhos adoptavam ire-

quentemente symbolos astronômicos.
Porem toda essa brilhante civilização cahiu de

modo brusco, constituindo isso o capitulo mais mys-
tenoso e dramático da historia d'essa raça.

O íacto é que, no anno 600 de nossa Era, as magni-
ficas cidades acima mencionadas foram abandonadas
por seus habitantes, que emigraram em massa para o
Norte.
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Desenhos cabalistícos encontrados nos edifícios mayas, inclusive (no centro ao alto) o da mão de Fatma, ainda usado pelos árabes,
com a significação da jiga africana.

Numerosas foram as hypotheses
aventuradas sobre esse êxodo re-
pentino de todo um povo, attri-
buindo-se ora a guerras civis, a
decadencias sociaes ou a invasões
estrangeiras. Porem esses facto-
res de destruição, embora pode-
rosos, não poderiam determinar
esse pânico geral e repentino.

Hoje está, por assim dizer, veri-
ficado, pelo estudo dos vestígios
pathologicos deixados pelo mal,
que a emigração em massa do
povo maya foi occasionada pelo
apparecimento brusco da febre
amarella. Apoiam essa affir-
mação vários desenhos e trez
manuscriptos da epocha, conser-
vados, por assim dizer, milagro-
samente.

Como é sabido, o germen da ter-
rivel enfermidade, também cha-
mada "vomito negro", écommu-
nicado ao homem pela picada do
mosquito chamado scientificamen-
te slegomya jasciata, provável-
mente originário do estuário do
Amazonas. Esse insecto é de cos-

¦•*** *J ^^B^fl^^^aaBBaiL'V'*Br^^«*-w

.^BBBB BBBb.

£¦¦¦ i í*y a* -t'*t i'nJtT^ft-ò •{-'- - ^r'.''.'r-, ÃVflE^flHHRflHBA.
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^^fl flfl^^T^flH m^r
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Mayas, ricas em cisternas, offere-
ceram ao terrível insecto um logar
ideal de residência.

A conseqüência d'essa invasão
fez-se sentir pouco depois. Terri-
veis epidemias de febre amarella
levaram as populações ao estado
de terror indomável e louco, que
devia engendrar uma enfermi-
dade para a qual não era pos-
sivel remédio e que em brevis-
simo espaço de tempo enchia
as ruas de cadáveres, assim co-
mo' as florestas e altares, antes

P.:vK'SiSBpSwaBHajá^tó^S? taT^SI Bt~-
^^flBjlflTgy£JBMBBiB5ffi^
'-¦ ¦' íí-''-'.'1 ^.-ft^SII !S^^^aBv.B^fe4t^^^^Íl Mú.'

B^^''""-'. ' -jsSSÊS-^sSsstí»*

Specimen da d^te maya— Craneo humano fei
to com turquezas e outras pedras preciosas.-

Reconstituição do palácio do governo em
Chi-chen Itza.

tumes do-
mestiços,
pois deposi-
ta seus ovos
invariável-
mente nos
depósitos de
água situa-
dos no inte-
rior das ha-
b i t a ç o e s,
emquanto o
anoplieles ou

salubres e florescen-
tes d'essas civilizadas
cidades. Nada mais
impressionador do
que contemplar, ho-
je, entre os hierogly-
phos mayas preser-
vados da destruição,
aquellesque represen-
tam os atacados pela
febre amarella vomi-
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BB 
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Cabeça esculpida em Ibcha verme-
lha. Detalhe da ornamentação de

um templo do Yucatan.

mosquito propagador do empalludismo poe seus ovos
nas águas estagnadas dos
pântanos. •

Os Mayas, verdadeiros
mestres em irrigação, cap-
tavam as águas de manan-
ciai para alimentar as vas-
tas cisternas, que cons-
truiam junto de suas ca-
sas e mesmo sob as mes-
mas. Suppoe-se que o ''ste-

gomya" ao emigrar do
Brazil, seguiu o littoral do
Atlântico e do mar das
Antilhas, embora levasse
vários séculos para chegar

America Central, onde
—-*- '

£1

as formosas eiidades los
Reconstituição do grupo de edifícios que constituíam o templo

de Lulun.

tando sangue, emquanto, em torno, revoluteiam os
corvos a espera do fúnebre banquete.

Seja como for, a nação dos Mayas desappareceu
durante quasi quatro se-
culos, abandonando a lu-
xuriante vegetação tropi-
cal, seus palácios, seus
templos e suas plantações.
Porem, em fins do século
I, parece que o povo ex-
tincto tentou resurgir e
voltar ao antigo estado
de prosperidade. Agru-
pados no alto do Yuca-
tan, uns 600 kilometros
ao norte de seus antigos
domínios, começam a cons-
truir novas cidades, riva-
lízando com as antigas,
pelo explendor de seus
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templos e palácios,
Uxmal, Mayapan,
Chicen-Itza e ou-
trás urbs explen-
didas.

Esse período de
renascença foi bre-
ve, no emtanto.
Isso, porque o exo-
do dos Mayas pro-
porciono u-lhes
uma visinhança pe-
rigosissima: a das
bel li cosas tribus
mexicanas.

Em 1195, uma
guerra civili, na
qual intervieram
os Toltecas, abriu
uma era de anar-
chia. As popula-
çoes Mayas, não se
considera n d o em
segurança nessas
cidades se rrf^p r e
ameaçadas pelas
incursões inimigas,

O deus-sol. ídolo do altar
mor do templo de Palenque,

no Yueatan (México).

i ugiram para os campos
e dispersavam-se. Em
conseqüência d'isso so-
breveiu a ruina, se-
culo apoz século, da
velha civilização. Ouan-
do desembarcaram no
México, em 1519, os
conquistadores hespa-
nhoes, a decadência do
povo maya era comple-
ta. Somente alguns sa-
cerdotes e nobres culti-
vavam ainda as artes
e as sciencias.

Mas, em sua lenta
agonia, essa bella raça
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Diagrama mos-
trando como os
a s t r o n o mos
mayas determi-
na vam as datas
dos solsticios e
equinoxios. As
stelas e ponto
de observação

í

encontrados em
um templo
maya de Chi-
chen-Itza, per-
mittem, ainda
hoje, verificar
com seguraWça

essas datas.

Rumas do observatório astronômico de Chichen-Itza.

nados aos jardins de acclimação de New York,
Chicago, Washington e outras cidades norte-amc-
rica nas.

0 inventario?. . . EU-o: — quatro tigres, cinco
elephantes, dez ursos, dous urangolangos, cem ma-
cacos de espécies differentes, uma panthera, oitocen-
Ias espécies de pássaros, atem de um formidávelcontingente de animaes. . . para alimentação dos
outros animaes.

Um pessoal especial tratava d'essa bicharada,
a bordo. Trez veterinários curavam seus ferimentos
c alliviavam a nostalgia ou spleen de cada espécie;
vanos exploradores acompanhavam as feras até que

i •

Arca de Noé mo-
derna

Recentemente, um car-
guciro norte-americano dei-
xava o porto de Hamburgo
( Allemanha ), com destino
a New-York, tendo a bor-
do animaes, provenientes de
varias partes do mundo.
Esses animaes eram des li-
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í*m Belawan (Sumalra). j
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teve ainda um* nncfpr^. „;k. varios expioraãore* acompanhavam as eras até qu

hespLhol Imitou ém ^«,T' 
«Wdeao.dom.1,.0 /vy, carregamento representava uma fortuna for-

voltando para o sul, 
™™ "^ C'° Yl'Cata" "' ""^"^ C /l"' «-"»«««& «, varias milhões de dollars

giou-se no interior deGua-
temala, onde fundou a
pequena cidade lacustre
de Tayasal, no lago Pe-
ten, chamacjp também la-
go dos Itzas, onde a civi-
lizaçao maya se extinguiu
definitivamente em fins
do século XVII com a
morte de alguns anciãos,
que vinham conservando
piedosamente as traolic-
çoes da raça.

G. R.

pouco tempo, na
de Nossa Senhora

da Esperança, cm Barce-
lona ( Hespanha ) reali-
zou-se um tríplice casa-
mento, na verdade, pouco
banal. Casaram-se trcz
irmãos. . . com trez mu-
lhe res, que eram trez ir-
mas. O mais interessante
é que o padre, que aben-
coou os casaes era um
dos irmãos dos cônjuges.
E assim tudo se passou
em íamilia!

A intelligencia sem von-
tade, é inútil; a vontade,
sem a intelligencia, preju-
dicial.-- Josa INGÉNIEROS.

eterda vn» 
XadnZ ~ 

9 famOSO camPe^ Casablanca ( 4esquerda ) expõe a um amador o novo joco que imaginou Otabolejro tem cem quadros e mais dous peões e duas peças novav-o chanceller (çom os valores combinados do cava Io L s,, Oe o marechal (com as faculdades da torre e do cávallo

Ha, no ciúme, mais amor
próprio do «jiie amor —
íjA RoCHEFOL*CAUI.U.

í
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A harmonia da natureza.— Composição photògràphica, premiada pela Piciorial Revuc de New York

Humorismo inglez
Um deputado britannico, o Sr. Ponsomby, conta-

nos. no Observer, que, ha alguns annos, quando era
sub-secretario do Estado,
certo dia, ao sahir do Mi-
nisterio da Fazenda., veri-
liceu que seu guardá-chu-
va desapparecera. . .

Como sub-secretario de
Estado, immediatamente.
redigiu em papel official a
seguinte pergunta dirigida
ao ministro.

"Quando alguém toma
guarda-chuva novo de

um homem e deixa em seu
oga r u m g u a r d a - c h uva

velho e quebradoe não dc-
volve o legitimo ao verda-
deiro dono, que medidas
devem ser adoptadas ?
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As raças que desappareccm. -

pygmeus do iutt

A resposta não se fez esperar : ©
"Primeiro : Comprovar a exactidao dos factos.

Segundo: Verificar de modo indiscutível a identidade
do escamoteador. Terceiro: Então, porem não antes,

comprar um guarda-chuva
novo e mande levar a
"conta" ao delinqüente".

Um grande emir casou-
se e, ao descobrir o rosto
de sua esposa, verificou
que era muito feia. Se-
gundo o costume oriental,
no dia seguinte, a esposa
perguntou a seu marido e
senhor:

A que amigos me
permitiis a p resen ta r- m e
sem véu ?

A todos. . . Menos a
mim !
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- Dous indígenas da tribu dv
rior da África .
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comprar o quadrinho. Ao perguntar-lhe o preço, ouviudo pintor:
O mais simples é pagar-me, vossa magestade,"tncoenla francos por ovelha...
O rei, com um rápido olhar, viu que eram mais

ou menos dez ou doze c pensou que com 500 ou600 jranços compraria esse lindo quadro.Dias depois, o pintor levou-lhe a tela ao cas-
leito de Lacken. 0 rei contou os animaes e,
por doze ovelhas, que viu na paizagem, entre-
gou ao artista se iscen tos francos. Alas o^ín-
tor, designando uma multidão de pontinhosbrancos, que se viam no fundo do quadro,declarou, muito serio :
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O idyllio no écran
Vossa magestade esqueceu-se de contar asque appareccm no ultimo plano; são... trezentas,

pelo menos!
Mas. . . isso que ahi está são ovelhas? —

perguntou Leopoldo, estupefacto.
Sim, sire, são ovelhas.
Pã-™e <ma palavra de honra? — insistiu orei, sorrindo.
Sob palavra, sire — replicou o artista.

isrnnt° 
rtl dos bclf)as Pag°"< Mm pestanejar,

i JnnnCO'!' ?°r Um <?uad*»h° <?ue, com 1.200ou L.WU, estaria esplendidamente retribuído

A MANADA DE OVELHAS
Certa vez, o rei Leopoldo da Bélgica, visitando umaexposição de pinturas, interessou-se por um pequenoquadro, que representava um rebanho de ovelhas, cm umcampo mudo verde, ao pôr do sol.
Jlandou chamar o autor c disse-lhe que desejava

CA' E LA'...

O Excelsior, grande matutino de Paris, com-menta, em um de seus últimos números, os ris-cos por que passam os inspectores de vehiculos,transeuntes e os próprios. chauffeurs, principalmentenas ruas de maior movimento da grande capitalfrancesa, durante a noite, oceasião em que oschauffeurs nao conseguem ver os transeuntes ou opropno inspectop que estende o braço para a (renteou para os lados !
Para evitar esses riscos continua o Excelsior
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. as autoridades inglezas fornecem a seus inspectores
de vehiculos longas blusas brancas. Nos Estados Uni-
dos foram mais longe ainda. Recobriram os farda-
mentos dos signaleiros com um producto especial
que tem a propriedade de se tornar phosphores
cente nas trevas, como os ponteiros dos mo-
dernos relógios de algibeira.

O redactor do importante jornal accres-
centa que a municipalidade parisiense está
estudando o meio de . pôr em pratica o
mesmo processo.

Esse facto deixa bem claro o seguin-
te : que nenhuma outra cidade do mundo,
mesmo as que nos assombram por interme-
dio de suas revistas ou producçoes cine-
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j i%n Abarado e £/7j/ Damita, no film "A ponte
de S. Luiz.

S matographicas, é tao bem illuminada como o
I Rio de Janeiro, onde, mesmo nos bairros mais

j afastados do centro, a qualquer hora da noite,
avistamos com facilidade não somente um ins-
pector de vehiculo, parado no meio da rua,
mas até mesmo algum gato, notivago invete-
rado...

ENCONTRADA HA CINCOENTA^ANNOS^OIt U^ PKCADOÇOS
AUSTRALIANO, UMA JÓIA VALE, ACTUALMENTE, TREZENTOS

E SETENTA E CINCO CONTOS !
0

Tclcgrammas de Londres annunciam que ha
cerca de meio século, um pescador de pérolas cha-
mado Kelly, cathotico Je/voroso, encontrou nas
costas australianas um grupo de nove pérolas do
mesmo tamanho, presas entre si, formando uma
cruz. Convencido de que seria peccado vender essa
maravilha, enterrou-a na areia.

Um explorador australiano, vários annos de-
pois, conseguiu compral-a por meia dúzia de libras e
levou-a para a Inglaterra, onde, depois de mil c uma
peripécias, essas pérolas joram enriquecer uma collecçao
de objectos raros expostos no pavilhão de um grande jor-
nal de New-castle, por oceasião da Exposição do Norte-
Leste, iaunqurada ha pouco pelo príncipe de 6alies.

Es,m jóia obteve a designação de Southem-Lross

( Cruz do Sul) e foi avaliada em 1.250 000 francos,
ou sejam, ao cambio aclual, 375:000$0001

As mulheres da tribu dos kachins, da Birmânia,
usam os cabellos jrizados, quando solteiras.

Ao casar, seguindo a tradicção, renunciam a essa
jaceirice.
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Í M Sorrisos de artistas

SO |

a i s um
curioso

\ record, d'es-
I ta vez de in-
r teresse para
\ os criadores

de aves.
Nos arre-

dores de
Nantes, na
região w de
L a n g o n
( França ),
uma criado-
ra, a Sra.
Laboureux,
notava, com
justo abor-
recimento,
que uma de
•mas gatli-
nhas adijui-
ria uma gor-
dura anor-
mal e... dei-
xava de pôr
ovos. Sem
d uvida —
pensou — a
pobre gatli-
n ti a e s t á
atacada por
alguma ter-
rivel cnjer-
mi dade.

Vendo, ao
fim de mui-
tas semanas,
que a gatli-
nha já não podia nem sequer arrastar-se peto solo aproprietária da jazendo resolveu matal-a

Oh, surpreza! Ao abrir a pobre gallinha. encontroudentro delta, jresqmnhos, do tamanho commum ecom suas cascas perjcitas, 44 ovos, mais 5 outros, emjormaçao !
Se josse pos-

sivet jorçar as
de ma is ga 11 in lias
a adoptarem esse
systhema, o pre-
ço dos ovos, cer-
lamente, baixa-
ria.
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Miss AV/na S/warcr, da ,7iV//w.
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MEDIDAS RIGO-
ROSAS CONTRA
A EMBRIAGUEZ

0 canlão Se
Turgovic ( Suis-
sa ) realiza, ac-
tualmente, uma
implacável cam-
panha contra o
alcoolismo. Na
lei contra a em-
briaguez, a pre-
sentada, recente-
mente, ao conse-
lho, jiguram os
seguintes artigos:" As pessoas
viciadas, que per-
turbarem suas
jacuIdades de
trabalho ; aó que
expuzerem suas
jamilias á mise-
ria; as que, por
si sós, constitui-
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Miss ,/oa/j Crawjord. da ///W™.
».».

Miss ^//v ^7Vvi (Ja /./>r/ v;///-,/;;í/

W/w ptvvV^ pa/.a fl segurança publica e as
Tm uTT"- 

eí?andaío' <vào internadascm um hospício
Devemos accrescen/nr ,,,, / •«^1 octniar que o,\ curiós re-
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^/»*«/« £., Corbin, cx-estrclla infantil, hoje astro «Ia First National. \
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AH indo de seu
c s c r i p t o r i o,

I apoz um dia de
enervantes con-
sultas, mesqui-

nhas e pouco rendo-
Radford resolveu

mais ai

á
Cjf » mO

sas,

 Por E.

leter-se pelo caminl

">

Phillips Oppenheim

i ÍA em que
E' uma

me encontro,
cousa alluci-

nante. . . inimaginável.
Meu noivo... Mas é
verdade... o senhor
nao sabe. . . Eu estou

IO... cm ai- noiva de um rapaz chamado Arnoíd Grandlet. . . Tal-
gum logar mais. alegre do que seu austero club, para vez já tenha ouvido fallar nelle... Es«rèveU um
tomar um cock-tail. Um pequeno bar, na frente de livro sobre viageuse outro sobre minas e jazidas,
um restaurante pequeno mas elegante e bem mon- — Sim... sim, conheço... — disse Radford.
tado^attrahiu-o. — p0js \iem também deve conhecer uOa com-

entrou. A sala estava quasi vasia. Havia alli panhia... a Kopthill Concessions. . .
apenas uma mulher, que
pela silhueta parecia anula
moça, sentada a uma mesa
do canto. Radford sentou-
se a certa distancia, notan-
do, por habito profissio-
nal, que ella tinha o rosto
apoiado ás mãos numa at-
títude, que parecia de es-
pera desanimada ou de
profunda desolação.

Pediu um Martini e ac-
eendeii um cigarro.

Ao som de sua voz, a mo-
ça voltou-se bruscamente,
fitou-o com attenção, sor-
riu. . . Seus olhos scintiila-
ram como se uma idéia su-
bita e feliz lhe através-
sasse a mente. Depois cr-
gueu-se e. aproximando-se
rapidamente, perguntou :

0 Sr. Radford, não
é verdade ?

Sim, senhora. . . e te-
nho a impressão de que
também a conheço. . .

Eu tive o prazer de
lhe ser apresentada, ha ai-
gumas semanas, no atelier
Í3erne . . . — recordou ella.
Eu sou Estellc Drayton.

Sim, senhora — con-
cordou elle, erguendo-se
cortezmente — Lembro-me
até de que c pintora. . .
faz miniaturas.

Reconhecera-a ao pri-
meiro olhar, mas simulara
abstracção para vêr o que
ella faria. Miss Drayton
sorriu de novo, timidamen-
te e propoz:

Dá licença que man-
de trazer meu chá para
sua mesa ?.... Desculpo ser
indiscreta mas preciso mui-
to de lhe fallar.

E, como elle acquiescesse
de bom grado, ella fez um
gesto ao garçon e entrou
ílogo no assumpto.

Eu também mgi lem-
bro de que o senhor é dete-
ctive particular. . . Ora,
eu me encontro numa situa-
çao tao angustiosa que
nem ao menos sei se nie
deva dirigir á policia- • •
Se o senhor tivesse a bon-
dade de me ouvir e me
ac mselhar. . .

Terei muito gosto se lhe puder
Ella passou as mãos sobre o rosto pallido, um

pouco abatido mas de uma belleza incontestável edis-
se, como fallando a si mesmo.

Sim. . . estou certa de que poderá. O senhor
e .justamente a pessoa a quem posso conriar a ai t Iicçao
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Ao gesto do porteiro, curvou-sc e viu íi numelia d

ser útil.

uni liquido, que escorria sob a porta.
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Conheço muito. . . Vários de seus accionistas j
me tem consultado ultimamente porque ha umas tantas I
duvidas sobre o valor dá jazida. . I

E' esse o ponto — atalhou miss Estelle |
Essas duvidas suscitaram uma verdadeira crise na em- J
preza, uma crise tao grave que a assembléa de accionis- j

a
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tas resolveu tomar uma providencia para esclarecer de
uma vez por todas o caso. O senhor sabe do que setrata ?

.— Mais ou menos — disse o detective, que queriaouvil-a.
— E' o seguinte — explicou ella — A empreza pos-sue uma grande extensão de terreno na África do Sul

terreno com jazidas muito productivas. . . Isso é. . .ahi é que está o mysterio, a duvida. Ha occasices
em que produzem muito. Ha outras em que o curo.
por as^im dizer, desapparece. . . De repente, a prcdu-cçao passa a ser de diamantes, enormes, soberbos,
quando não cessa por completo. A' vista d'essas alter-nativas incomprehensiveis meu noivo foi encarregado
de ir á África estudar a situação. 0 senhor comprehen-
de. . . a missão era das mais honrosas porque repre-
sentava uma grande confiança na inte^rid/de moral,
na honestidade. . . sem contar a competência, o valor

í

de technico
Fallava com

enthusiasmo tão
sincero que era
comm ovedor.
Ranford concor-
dou.

— Na verda-
de, para um ho-
mem, que, alem
de competente,
não fosse de uma
absoluta intei-
reza moral, esse
encargo seria uma
perigosa tenta-
çao. No local da
jazida, único co-
nhecedor do valor
da en p -eza, o Sr.
Grandlet poderia,
se quizesse, fazer
uma especulação
segura e altamen-
te rendosa.

Exactamente
— disse miss Es-
telle — Elleaccei-
tou a missão;
partiu ha cinco
mezes. . . Duran-
te todo esse tem-
po só tive nòti-
cias suas duas
vezes...

— Provável-
mente porque o
Sr. Grandlet an-
dava por logares
de onde não se

— Comprehendo — murmurou o detective 
Mesmo entre os directores poderia haver algum quede posse das informações, começasse a comprar acçôes'E o mercado da Bolsa é muito sensível. . . Num casodesse gênero, qualquer alteração pode dar lucros ou
prejuízos formidáveis.

,7~ Foi isso que Arnold me explicou antes de partir— disse a linda moça — Ora, Arnold chegou hontemsegunda-feira. Avisada por um telegramma, fui espe-ral-o na estação de Waterloo e tive o prazer de vel-onao abatido e magro pelas fadigas da viagem mas soli-do e bem disposto: apenas um pouco queimada pelosol africano. Conversamos duante um ou dous minutosna plataforma da estação,emquanto elle via descarre-arsua pequena bagagem; mas, de repente, um homem altoe magro, que, infe izmeníe, não pude vêr bem, apro-ximou-se e tocou- he num hombro. Quando Arnoldse voltou, elle lhe disse não sei que ao ouvido
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-Nao..,
não é isso. Antes de sua par-tida, ficara combinado que elle
não escreveria, nem a sua família nem a mim, senão
rf^m U- S 

6 6ÍSaS mfsmas> P°r intermédioda companhia, que poderia abril-as e lêl-as antes
m«TliaS íntreSar -.Tudo para deixar bem claroque elle nao me enviava informação alguma Meupróprio noivo exigira essas precauções afim de evi-tar quaesquer duvidas sobre a correccão de seu pro-cedimento. Não acha que elle fez bem? Trata-sede uma empreza collossal, que tem acçoes no valorde dous milhões de libras... Tratando-se de inte-resses tao consideráveis, não faltaria quem imaginasse

q-UCA* . l^mfim, isso fora o combinado entre Arnold esir Mathew Bndgeman, o presidente da companhia
Arnold so devia apresentar o relatório do que vira e ve-n-hcara perante a assembléa geral de accionistas queesta marcada para a próxima sexta-feira. Nem mesmoo br. Bndgeman e os outros directores deviam ter co-nhecimento de cousa alguma, antes d'essa assembléa

Sem d«r attençao ao
presidente, .sem mesmo notar
que elle tombara ímmovei so-

Immediatamente, Ar- • mnold pediu-me que o desculpasse por alguns minutos,entregou-me uma pequena pasta, que trazia sob umbraço c, deixando-me de pé, junto de sua bagagem,aíastou-se, seguindo o homem que lhe fallára. Accm-
panhí, ando-os com o olhar vi qUe ambos se dirigiam
para outro homem, que parecia esperal-os, á por!.-, daestação . E os trez sahiram juntos .

E depois? - perguntou Randford.
Depois, nada — concluiu miss Estelle. sempoder conter as agrymas Arnold não voltou...Ao l,m de duas horas de espera angustiada, resolvilevar as malas para a casa onde meu noivo mora,

próximo do P.ccadilly. Ahi nem sequer sabiam queelle chegara. Em minha casa tamb)em nao h£ivia
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tive a menornoticias d'elle e, até este momento, não
indicação, um recado... nada.

Oh! -exclamou Radford Então trata-se
de uni caso muito grave.E' o que eu penso balbuciou a moça, sem
mais conter as lagrymas. Por isso é que lhe supplico
que. . .

Pois claro. . . estou ás suas ordens — declarou
o detective — Vou me dedicar de corpo e alma a es-
clarecer esse mysterio. Diga-me... cm primeiro lo-
gar. . , A pasta. . . a pequena pasta, que elle lhe entre-
gou . . . Abriu-a ?

Não senhor. . . não me atreveria. . . Guardei-a
em meu quarto. . .

Que imprudência! exclamou Radford --
Quem sabe se ella não contem documentos valiosos,
exáctamente os documentos que representam todo o
interesse nessa questão... Conhecendo suas relações
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A ninguém

com Arnold, podem
desconfiar. . . Disse a
alguém que elle lhe en-
í regou esse objecto ?

<•
por

Nem mesmo a minha cdiu-

um instante, reflecíindo,

Não
panheira de casa

Radford calou-se
depois perguntou:Como eram os homens que pareciam esperal-a
na estação ?

O que bateu no hombro de Arnold era ainda
nioço, vestido decentemente mas sem luxo. . . tinha
o typo vulgar de um empregado de escriptorio. O
outro, o que esperava á porta, era um senhor de meia
edade, de aspecto mais imponente. . . mais conforta-
vel. . . Emfim, os dous davam a impressão de patrãoe subalterno.

Sena capaz de reconhecel-os ?
Oh! certamente. Eu sou muito plrysionomista .
Sabe se Arnold contava encontral-os na estação?
Creio que não. Elle contava ser esperado ape-

nas por mim

Mas outras pessoas podem ter sabido a horacie sua chegada — observou Radford — Reflicta,
senhonta A missão de que seu noivo se encarregaraera de tal importância, que eu até me admiro de quemuitas outras pessoas não tenham ido esperal-o Amenos que elle tenha tomado precauções para que nãosoubessem. . . Mas isso havia de ser muito difPicil. . .Uutra cousa. Sabe se as informações que elle íraziaeram ou não favoráveis á empreza ?— Não.. Como poderia eu saber? Arnold êcie uma integridade, cie uma rigidez de escrúpulos,
que desafia toda a comparação.

De resto não chegamos a failar durante um mi-nuto sequer; mas, ainda que tivéssemos conversadolongamente,estou certa de que elle nada me teria dito...«em a mim nem a pessoa alguma. Arnold tem uma
perreita comprehensão das responsabilidades.

O detective lançou um olhar ao relógio. Eram
7 horas e cinco
minutos.

Dá-me licen-
ça quetelephone a
alguém, que me
pode ser útil nes-
tas circumstan-
cias ?

E logo que a mo-
ça accedeu com
um gesto, elle di-
rigiu-se á cabine
telephonica situa-
da num canto do
bar. Voltou um
quarto de hora
depois e disse, com
um brilho singular
nos olhos.

Tentei em
vão failar com um
dos directores da
Kopthill Conces-
sions. . . Fallei a
u m secretario, a
única pessoa, que
estava agora no
escript o r i o da
Companhia. Esse
secretario disse-
me que o Sr. Ar-
nold Grandlet era
esperado na terça-
feira mas não ap-
pareceu. . . Tele-
phonei a outra
pessoa, fque me

s importante. . . Dis-
£e-me que as acções da Kopthill não soffre-
ram alteração na Bolsa.

— Porque considera importanttessa noticia?
Radford sorriu da ingenuidade de miss Estelle.Reflicta um pouco, senhorita. Imagine quealguém conseguiu descobrir as informações que seu

noivo trouxe do Sul dá África. De posse d'essas infor-
maçoes e portanto sciente do verdadeiro valor da ja-/.ida, esse "alguém" naturalmente trataria logo de
vender ou comprar acções da Companhia. . .

Ah ! — exclamou miss Drayton .
Comprehende agora ? Pois muito bem. Vamos

agir sem demora. Tem telephone na casa onde mora ?
Sim ?. . . Então, toque para lá e pergunte se ha alguma
novidade. Diga a sua companheira de casa que vai
jantar aqui e peça-lhe que, se houver alguma cousa,
previnam-a immediatamente. Por minha vez peço-lhe
que jante aqui, em minha companhia, não só porque
preciso de interrogai-a ainda como porque sou forçado
a esperar aqui uma informação, que pedi a um amigo.

—-Agradeço-lhe muito o interesse que está tomando
por mim. Vou telephonar immediatamente.

Emquanto espero, vou organizar o menu para
nosso jantar disse o detective, dirigindo-se á mesa

1( (j |( ((  |
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do gerente, situada na sala do fundo, onde estava ins-
tallado propriamente o restaurante.

Cinco minutos depois, voltando ao bar, Radford
viu alli apenas um rapaz com typo semitico, sentado
diante da mesa mais próxima da porta. Foi até á
cabine telephonica. Estava vasia.

Onde está aquella moça com quem eu con ver-
sava ha pouco? — perguntou elle ao garçon.O rapaz, somnolento e impassível, informou:—- Aquella moça fallou ao telephone e sahiu.--* Como? O senhor não estará enganado? Ella
combinou jantar aqui...

O garçon deu de hombros com scepticismo e disse
apenas:

Eu a vi sahir.
E' verdade — confirmou o único freguez pre-sente — Eu também vi. Uma moça loura, esbelta.

Sahiu e tomou um taxi, que ia passando.Nao disse cousa alguma? Não deixou um re-
cado?. . . — insistiu o detectivc attonito.

As respostas foram negativas. Miss Dravton
desapparecera de modo tão inexplicável como' seu
noivo na estação Waterloo.

Radford sahiu também e um automóvel levou-o
a casa em que miss Drayton morava. Sem interrogar
o porteiro, subiu ao 3.° andar e não tardou a encontrar
a porta na qual dous cartões de visita apresentavam
os nomes de Estelle Drayton e Aimée Mordant. Tocoua campainha. Não houve resposta. Tocou de novoe teve como resposta o mesmo silencio. O detective
desceu apressadamente a escada e entrou no cubículo
do porteiro.Miss Drayton está em casa ?

Sim, senhor. Subiu não ha um quarto de hora.
í.*j j~~i Sntão ouca A(3ui está minha carteira de iden-tidadel Eu sou um detective. Estou a serviço de missDrayton, tratando de um caso de grande importância,
bei que ella está em casa. . . O senhor também viu-asubir ha pouco. Pois bem, toquei a campainha com in-sistencia e ninguem me respondeu. Tenho razões paraacreditar que houve alguma cousa de anormal. O se-nnor deve ter chave de todos os quartosTenho.; . — respondeu o porteiro, ainda hosi-tante — mas so posso abrir os aposentos de um inqui-Iino, se houver para isso um motivo muito serio.Pois creio que é este o caso — replicou o detec-tive, com energia — Miss Drayton estava ha pouconum restaurante e pedia-me meu auxilio, julgando-seameaçada por um perigo dos mais alarmantes e que iaattmgiu seu noivo. Sahiu de súbito, sem prevenirpessoa alguma. . . certamente foi chamada pelo tele-
pnonev . Entrou em sua residência e, agora, não at-tende a campainha. . Tudo isso é de máu agouro
£aça-me 

o favor de subir commigo e abrir a porta'nêVerej forÇado a appellar para a policia& dizendo estas ultimas palavras, collocava sobrea mesa uma moeda de meia libra.
— Eu não preciso de que me paguem para fa- '

j 
zer a minha obrigação —disse o porteiro.
A J*r Tj- 

* í™^ n°, bolso e caminhou diante
| de Radford dirigindo-se ao elevador. Diante da portaT hesitou ainda um instante com a chave na mão De'pois, ia tocar a campainha, quando, lançando um olhar
I ao cnao, recuou:

— Céus! Que é isto! — exclamou elle com voz1 tremula.

O detective acompanhou seu olhar e viu no soalho7 a mancha de um liquido que escorria por baixo da| porta.
Mas não precisou de dizer cousa alguma Assus-tado por aquclle incidente, o porteiro collocára a chave

na fechadura e abrira a porta.
Havia um pequeno corredor e uma sala—o atelier— ambos ímmersos em profunda escuridão Feliz-mente o porteiro conhecia todas as disposições locaes

e, estendendo a mão para um recanto da parede accio-
IM2I jm commutador. Duas lâmpadas se accenderam
e Radíord viu que a sala, bastante espaçosa, estava na
mais completa desordem; moveis cahidos, o tapete
fora 

do Jogar, armários e gavetas abertos... Evidente-
e
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mente houvera alli, não somente uma busca desorde-
nada e brutal como também uma luta.

Uma columna collocada junto á porta estavatombada e d'ella cahira um largo vaso de crystal cheiode flores. A água d'esse vaso é que se espalhara pelocorredor e escorrera por baixo da porta, causando ta-manho susto ao porteiro.
Quanto ás duas moradoras do apartamento esta-vam invisíveis. O detective e o porteiro estavam ainda

immoveis, na surpreza do primeiro momento, quandoouviram um ruido surdo, abafado. Era como se ^>guemestivesse batendo em madeira muito ao lcnge. .
Guiado por esse rumor, o porteiro correu a uma

porta situada no fundo do atelier e sem mais hesitação
arrombou-a. Então o ruido das pancadas accentuou-se
e os dous homens puderam localisal-as. Vinham de umarmário embutido na parede do quarto. Dentro d'essemovei, amordaçadas, com as roupas e cabellos emdesordem, comprimidas brutalmente, estavam missEstelle Drayton e sua companheira de casa.— Depressa, Sr. Radford, depressa — disse Es-telle com voz arque;ante — Persiga-os, ainda poderáalcançal-os. . . Sahiram d'aqui agora mesmo. Nãoha dous minutos.

< Porem o detective sacudiu a cabeça. Compre-hendia tudo agora. No momento em que tocara acampainha, os assaltantes, fossem quem fossem, aindase achavam alli. Tinham sahido aproveitando os pou-cos minutos, que elle perdera descendo e convencendo
o porteiro de que devia abrir a porta. Nada adian-taria correndo á rua. Elles já deviam estar longe.

Então, miss Drayton contou. Quando tocarao telephone para sua casa fora attendida por uma vozdesconhecida, voz de homem, que dissera: "Ahi
E miss Drayton? Ainda bem. Eu sou um amigo deArnold... Foi elle quem me mandou aqui. Venhaimmediatamente. Não perca um minuto. Trata-se deuma questão de vida e morte. . . "A 

pobre moça nãohesitara. Esquecera tudo para attender áquelle ap-
pello, que acreditava vir de seu noivo. Ao entrar foraagarrada... Prenderam-lhe as mãos, cobriram-lhe abocea com um lenço e intimaram-a a declarar ondeestava a pequena pasta que Arnold lhe confiara.Embora visse sua amiga também incapaz de tomar suadefeza, Estelle recusara fallar. Então seus aggressores,
dous homens ainda moços, que ella nunca vira, tinhamcontinuado a rebuscar em todos os moveis. De repente,a campainha tilmfára. Os miseráveis começaram porprendel-a juntamente com Aimée naquelle armário.

Miss Drayton nada mais sabia.— E a pasta ? — perguntou Radford.Ah!... estava tão bem escondida que elles
provavelmente nao a encontraram.

Apanhou uma cadeira que estava cahida alli perto,levou-a ate junto da parede e, subindo a ella, ergueuum quadro pendurado a bôa altura. Mas logo, seurosto tomou uma expressão de tristeza e dissabor.Elles acharam. Estava aqui... por trazd este quadro.
. Emquanto o detective calava-se, reflectindo,Aimee explicou como haviam elles entrado alli. Tinhamtocado a campainha. Ella fora abrir pensando quetosse sua amiga. Aquelles dous homens declararam-lhe que miss Drayton os mandara afim de ver umasminiaturas... Deixára-os entnlr sem desconfiança.Apenas se viram no atelier elles a dominaram, amarra-ram e começaram a revistar tudo. Pouco depois, o te-lephone tocou. Um d'elles attendeu e attrahiu Es-telle com uma mentira. O resto já sabemos.

Bem — disse Radford, subitamente — O casoe que elles se apoderaram da pasta e dos documentos
que ella continha . . .

Esse mal não tem mais remédio... Portanto,miss Drayton vamos cuidar do que ainda pode serremediado. . Mas nada adianta correr. Prepare-se evenha com sua amiga ao Clovcr. Vamos jantar ecombinar com calma o que convém fazer.
E como miss Estelle parecesse hesitar, acres-centou :

A menos que prefira entregar o caso á policia.

1
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Eu ^ão. . clissc ella, num ímpeto irresistívelconíio inteiramente no senhor.
Estavam já sentados á mesa quando Radford

perguntou:-Miss Drayton, porque sahiu d'aqui ha poucosem me deixar ao menos um recado?

i—ii—i

Mas eu deixei... Pedi
o prevenisse.

O detective chamou

ao 'garçon" do bar que
o garçon e perguntou-lhe. demente.

*'?'V

or que nao me deu o recado que esta senho-ra lhe deu para
miifi ?

Esqueci —
respondeu o ra-
p az com s u a
inalterável cal-
ma .

Quant o
lhe deu aquel-
le rapaz de na-
riz en curvado
para que tives"
se esse esque-
cimento ?

O "garçon"
corou ligeira-
m c n t e, mas
guardou silen-
cio.

—- Tam-
bem esque-
ceu que elle
lhe pagou
V a m o s a
ver se isso
lhe d es per-
ta a me-
moria.

E poz uma
libra em ci-
ma da me-
sa.

—A ques-
tão nao é de
dinheiro — dis

• se o "garçon
I AquelTe rapaz

meu a mico
doeíecíive.

— Também eu
7- declarou Rad-
ford, apresentan-
do sua carteira
Eaffirmo-lhe que,d'esta vez pelomenos, o senhor
loi illudido por seu
amigo. O que elle
íez aqui não foi
trabalho de detec-
tive e sim de cum-
plicidade com um
bando de cri mi no-
sos. Sim, porque,agora, não podehaver duvidas —
disse elle voltan-
do-se para as duas
moças — Trata-se
de uma a c ç ã o
enérgica e ousa-
<-a em torno do segredo trazido pelo Sr. Arnold.

E, despedindo o "trarçon" com um gesto, Radford
passou a dar a miss Dravton minuciosas instrucções
^ni voz baixa .

fl0 seguinte, pouco depois das 1 1 horas da
manha, o criado do escriptorio de Radford trouxe-lhe
um cartão de visita em que se lia o seguinte nome:

oir Mathew Bridgeman". O detective fez um

e, bgo em seguida, viu diante de si um homem já edoso
u n S . 
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— l-.n precisava cie lhe fallar
homem que pode me auxiliar.

com ^PeI?\'1™ j?8fantee,'.çÒmó Radford acquiecesse
n l • g °' mdlca"c|o-lhe uma cadeira, sir^Mathew
\ f i Di^el, u 1 u .

Tendo duvidas sobre o verdadeiro valor das
auèvm, 

qUC ¦P,"SSíUe "° 
ful da Africa' a Companhia deque sou presidente resolveu mandar ao local um tech-nico de grande competência o Sr; Arnold Grandlet.«-sse senhor passou cinco mezes visitando as jazidasregressou ha poucos dias. . ''.:'¦¦•-- Trazendo de certo um bom relatório — disseo (letect,ve com um ar de polidez ingênua.Ahi e que está o ponto—declarou sirMathew—

-Ll e mcus companheiros de directoria tomamostodas as precauções para que o relatório do:or. Urandlet, favorável ou contrario a com-
panhia, ficasse absolutamente se-

creto até o dia da assembléa
geral, que se deve reunir
depois de amanha. Não
preciso de explicar o motivo
d'essas precauções, não é
verdade ? Pois bem, o navio
em que o Sr. Grandlet via-
java, chegou a Southamp-
ton ha quatro dias; portan-

to, elle devia ter chegado
a Londres ha já trez dias.

Não sei se chegou mas
não appareceu em
parte alguma. Não
me inquietei, acre-
ditando que, para
melhor dar côhta

de minhas ins-
trucções, o Sr.
Grandlet se

deixara ficar
em alguma
localidade
dos arredo-
res, á espe-
ra do dia
da assem-
bléa; mas
esta ma-
nhã, um fa-
cto novo
veiu me in-
quietar
profunda-
mente.

— Qual ?
— pergun-
tou o dete-

ctive.
-7- Um facto dos

mais graves. Lo-
go ao se abrir a Boi-
sa, as acções da Kop-
thill entraram em
baixa. . .

Ahi — exclamou

I
I

. . -— disse ella — O senhor té exactaméhtc
na situação em <ime me encontro.

gesto

involuntariamente Radford.
Baixa rápida, alarmante — continuou sir Ma-

lhew. — Nossas acções estavam, ha seis mezes, cota-cias a 06 ou 58 shillings. Meia hora depois de aberta
a Bolsa, cahiram a 12 shillings. Neste momento jádevem estar a 10.

Que deduz o senhor d'ahi? -- perguntou fria-
mei'te o detective.

— Ora, o que deduzo!. . . A

í
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pode deduzir é que algucm surprehendeu ou obteve
as informações que o Sr. Grandlet trazia. . . e deduzo
também que essas informações eram desfavoráveis
á empreza. . . Tanto que quem surprehendeu o rela-
torio apressou-se a vender as acções. . . c seu acto
determinou o pânico.

E a importante personagem calou-se. Radford
fitou-o por alguns instantes, antes de dizer:

— Sua visita tem a meus olhos um aspecto muito
singular^ por que eu já estou encarregado por outra
pessoa ae in-
vestigar sobre
o d esap pareci-
mento do Sr.
Grandlet.

Sim ? ...
Quem é essa
pessoa ?

Uma po-
bre moça, que
está noiva do
Sr. Grandlet,
e a quem elle,
ao chegar a
Londres, con-
fiou uma pas-
ta com papeis.
Essa pasta foi
lhe roubada.

Céus! —
exclamou sir
Mathews —
Então ha no
caso verdadei-
ros bandidos...
Quem sabe se
nao mataram
Grandlet !

Na o o
creio — disse
Radford com
firmeza.

Então foi
elle o trahi-
dor. . . si mu-
lou o roubo da
pasta para. . .

Não. Es-
tou certo de
aue o Sr. Gran-
dlet é um hò-
mem de exem-
plar honesti-
dade — disse
o detective,
continuando a
fitar o capita-
lista com inal^C
teravel sereni-
dade.

Mas, en-
tão. . . que é
o que o senhor
pensa ? — per-
guntou sir Ma-
thews, quasi
com violência
— Tenho o di-
reito de saber.
Possuo duzentas e cincoenta acções, que me custa-
ram 18 a 25 shilings. Cada minuto que passa dimi-
nue seu valor.

— Ora — disse Radford, com calma — Isso nao
é uma perda tão considerável para um homem como
o senhor. . .

Sir Mathews acalmou-se subitamente.
—- Sim — concordou elle — E' claro que isso nao

me deixa arruinado... mas nao é agradável perderuma quantia d'estas. Alem d'isso, o mysterio do desap-
parecimento de Grandlet inquieta-me.
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Miss Evclj/n Brent, da "Paramount

Quanto a esse ponto, pode ficar tranquillo.
Houve quem se inquietasse antes do senhor.

Sir Mathews fitou por instantes o detective como
se procurasse descobrir o verdadeiro senso de suas pa-lavras; depois, pretendeu pagar a consulta e, como
Radford recusasse receber qualquer quantia, agrade-
ceu e retirou-se.

Immediatamentc Radford ligou o telephonc para o
esçnptqrio de um corrector seu amigo e perguntou-lhe:— E' verdade que as acções da Kopthil! estão

cahindo ? »
- Oh 1 —

e x c 1 a mou o
outro com voz
a 1 te r a d a —
Nunca vi um
desmorona-
mento assim I
Em poucas
horas cahiram
de 28 para 10
shilings. . .
Nesse andar
nao tardarão
a chegar a
zero.

A's 7 horas
da noite. Rad-
ford foi se en-
contrar com
i^iss Estelle
Draytnn no
restaurante
Clover e res-
p°ndeu a seu
olhar ancioso
com as se-
gu in tes pala-
vras:

Infeliz-
poente, nada
descobri até
agora.

Mas as
acçõpç <J a
Kopfhill es-
tao cahindo e
isso deve ser
o resultado
do roubo da
pa^ta de Ar-
nold.

Quasi no
mesmo ins-
tante, o cor-
rector seu
amiVo, atten-
dendo a seu
convite en-
trou no res-
taurante.

A quan-
to calcula que
estarão ama-
nhã as acções
da Kopthill?

rt

Trez a trez e meio shillings.
Muito bem. Compre mil para mim
Está fallando a serio?
Muito a serio.
Como ? . . . Comn ? V ou'Orno r. Você enlouqueceu

sabe alguma cousa que todo o mundo ignora?- Nao sei cousa alguma. . Mas convem-me pos-suir essas acções.
Em fim -— disse o outro, recebendo o cheque

que o detective lhe entregava mas eu acl
está maluco.

mas eu acho que você

W|| || i |
/
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- N*°- Estou com fome. Vamos jnntar. , ,

itfuyfo

* vf

E ra u m a
em que se ^Z^X^dZT™^ ", M,«
accionistas da Kopthill Cone ict Tc^T"0' 

"
e mulheres, moços c velho* oi, i cdos' homens
pa.-eciam 'evan^.-seedrút\ÍSl:^ereSLdeS
de, tao profundos eram cm seus rostos , ,f ?"desespero, da cólera ou do furor stygmas do

aQuando sír Mathews Brid'
geman entrou correcto

começo u

1

como sempre coecupou seulogai
na mesa da presidência, entre csdemais directorcs, houve na salaum murmúrio, um movimento,

òir Mathews, com o ar au-ton ano e severo, que nunca
perdia, ergueu-se e
assim:

Senhores accionistas Nasituação affjicíiva e inexplicável
em que nos encontramos, cabe-me o dever de expor as provi-dcncias c precauções que esíadirectona tomou para salvaguar-dar os interesses ccirmursAdiante! Adiante —bra-
daram vozes impacientes ra as-sistencia--Isso já nós sabe-mos.

Diga-nos antes porque motivo as acções
desmoronaram —
tou outra voz

— Jsso ! Is-
• — vocife-

grave r/Któ ':¦:
¦**¦*'•*¦->¦ 

":>• '• - *'

&

feÜft^ Pe'° —*^-

I;!-«en(esnã0oC ££ 
"'^*a » "£»?• d« Pessoas aqui

d^do que sou Arnoíd Trandlet " ° " C°meÇar

vras tão Sr M*' 
^ nPP,aus0Js «""lou essas pala-cao simples. Mas a um gesto deGrandleto silencio

^..... se restabeleceu
e éíle con ti-
nuou :

— Encarre-
gado de veri-
ticar o valor
das jazidas da
Kopinill, tiz
duranie qua-tro mezes at-
tento e zeloso
es mdo dessa
região e em-
barquei tra-
zenao minu-
cioso relatório.
Mas, a bordo,
em meio da
viagem, ras-
guei esse do-
cumenio e a ti-
rei-o ao mar.

—- ün! Oh!

outros

í

so
raram

E ergueu-se
uma verda d ei-
ra tempestade
de invectivas,
entre as quaesse d is ti ngu iam
estas palavras:"O relatório !
Ladrões! liou-
ve combinação
para nos rou-
bar!"

Sir Mathews,
«mpassivel, de
P e, c o m a s
mãos apoiadas

j 
a mesa, c.spe-

j 
fava, como um

j 
Homem habi-

j 
tuado a fazer

l frente a esses
j 

tumultos de
assem bl ca.

J Mas de súbito
| seu olhar fixou-
í se na porta si-
! <uada no fun-

d° cJa sala
c,}e empallide
ce" visível
mente, contra-
hlndo as mãos00 rosto numa
«pressão de cspnnío,

Iodos se voltaram na11 e viram um homem

e
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O RETRATO DE PAPAI

quasi
"lha:

de terror,
direcção indicada por seu

aincia moço. alto e robusto

— Quadro de Roy Sletcr

a ho

exclamaram
lia assistência.

— Por quedesde meu em-
barque estava
recebendo peloteiefeiapiAusem
lio propostas e
peaiaos tão
insia4osos que
comecei a aes-
coiuiar aie de
minha própria
sombra. Os te-
legramnias, as
perguntas in-
discreias e as
oilertas de
jornaes já eu
esperava... e
nao me preoc-
cupavam . . .
Mas recebi ou-
tros teiegram-
mas, outras of-
íertas, que va-
liam para mim
outros tantos
insultos. Por
isso, resolvi
que, ao chegar
a Londres, eu
me esconderia,
eu me mante-
ria absoluta-
mente isolado
até o dia. . .
mais ainda até

í
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Mue entram T- ."r""-ul ainaa moço. alto e robusto
mesa di « 

C.?in^a-se com passo tranquillo para aua presidência. ,

^ curvafdo811' ^atllews deixou-se eahir em sua cadeira
vel/com ~Se\ bmscar?epte para a frente, ficou immo-1 a cabeça apoiada á mesa. Porem a attenção

ra d'esía assembléa.
Muito bèm — gritaram da assembléaMas o relatório foi divulgado — bradar.moutras vozes. 1UcUlira
Não! 

T protestou Grandlet cem enercia —O re atono esta aqu, - disse elle batendo na. propria
a assembléa. A ;azida e magnífica, de uma riqueza



&$eitfMdo

íncomparavel. . . não produz por que está sendo expio-
rada por processos antiquados e technicos incompe-
tentes...

Teve que se deter diante do vozerio delirante, que
se erguia. Os que tinham vendido acçoes urravam de
furor. . . Os outros abraçavam-se, saltavam, clama-
vam sua alegria — Mas as perguntas não tardaram
a explodir: "Mas então?" "Esse pânico na Bolsa!..."

—Também isso vou explicar — continuou Gran-
dlet— Ja no porto de Southampton, recebi uma ultima
proposta.*, imperativa, quasi ameaçadora. Então,
decidido a defender a todo transe os interesses da
companhia, que confiara em minha honradez, preparei
uma armadilha para os que queriam obrigar-me a ser
deshonesto. Redigi a lápis um falso rascunho do rela-
torio, declarando que a jazida nada valia .

Apenas puz o pé na estação de Londres fui cha-
mado a me entender com a pessoa, que, por assim dizer,
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maneira mais pratica e segura de realizar a manobra
proposta por Grandlet.

Fechem as portas ordenou um director mais
cauteloso.

E o ladrão? perguntou outro.
Grandlet voltou-se e com um gesto discreto in-

clicou sir Maíhew, que continuava na mesma attitude.
Precipitaram-se, tentaram erguel-o. O presidente

da Kopthill Concessions estava morto. Uma embolia
fulminára-o no momento em que vira sua infâmia revê-
lada. •

E. Phillips Oppenheim

1

0 homem mais alto de toda a França é, sem duvida'
um habitante de Arras, que, graça, r a sua estatura de 2
metros c 27 centímetros, goza de certa popularidade entre
seus concidadãos. Seu peso é de 120 kilos; o numero
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Maria Casajuana, joven"hcspanhc)la, que, escóifíicla por concurso pela Fox. trabalha agora no elenco d'essa empreza com o
nome de Maria Alba. m)

me intimava a lhe communicar meu relatório. Antes
de seguir essa pessoa, entreguei ostensivamente a minha
noiva, que me fora esperar na estação, uma pequena
pasta na qual collocára o falso relatório. Chegando á
rua, fugi da pessoa, que pretendia dominar-me e rui
me oceultar com um nome de fantazia, num hotel dos
subúrbios. Como já previa, a pasta foi roubada a
minha noiva. O ladrão cahiu no logro e vendeu suas
acçoes, produzindo o pânico na Bolsa... Mas nada está
perdido. Eu me comprometto a ficar aqui; a Bolsa
está aberta.. . Fora d'aqui, ninguém ainda sabe a
verdade. Os que venderam acçoes poderão reha-
vel-as.
Os accionistas já de pé, em grupos, discutiam a

¦- I
de seu calçado é. . . 54 e a envergadura dos braços do
gigante c dc 2 mel ros e 58.

Ahi estã\ um homem que vê as cousas "superior-
mente . . .

Irá para o cinema ou para o "ring" esmurrar. . . c
ser esmurrado ?

Tendo morrido, quando se encontrava em Paris,
de passagem, o vigário de um pequeno povoado do
norte de França, seus conterrâneos resolveram prestar-
lhe homenagem erigindo no pequeno cemitério da
villa um monumento com a seguinte inscripeão. "aAqui

;az monsenhor B. . ., enterrado cm Paris".
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O PíC-NIC- Quadro de F. E. Turner.



13.° Anno — N. 5 — Agosto 1929
•ii—ii.

i -¦¦ii ... n—ií—— H—ii—ãiii«—ti

A BALEIA
E' bem verda-

de que pensamos
pouco nas ba-
leias. Estão tao
longe de nós que
seus sofrrimentos
nao nos interes-
sam. Entretanto
a baleia é um ani-
mal sympathico,
dizem os que a es-
tudaram sem in-
teresse por seu
azeite. Seu amor
materno é im-
menso e parecem
possuir intelli-
gencia bastante
desenvolvida .
Não devemos es-
quecer que a ba-
leia é um mam-
mi fero, o que a
colloca muito aci-
ma dos demais
peixes, na escala
zoológica.

Ora, até hoje,
as baleias, perse-
guidas implaca-
velmente, eram,
alem do mais,
condem nadas a
uma morte cruel.
De facto, lançam
um ar pão no
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Arte .moderna 0 circo. Quadro cie Laura Knight.

corpo do animal, que se extenua, depois, puxando obarco, em sua luta para fugir. De outras vezes o ar-
pão e munido de um engenho, que explode em suas car-nes, matando-a mais ou menos rapidamente. Esses
dous processos são deshumanos. Ainda se fossem eco-nomicos! Mas não o são... porque o animal perde
grande quantidade de sangue antes de morrer.

Assim, por oceasião da próxima estação baleeira,

os pescadores vão tentar um novo processo. Um fio de
metal será amarrado ao arpão e, logo que essa arma se
crave no corpo da baleia, uma violenta corrente electri-
ca matará instantaneamente a enorme preza. Resta
saber se a corrente electrica não affectará a qualidadedo azeite, que é a causa principal da pescada baleia.
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Onde repousa o marechal Foch — O feretro,no nicho que lhe coube, na chamada crypta dosmarechaes, na capella de S. Luiz (Asylo de In-
• validos) em Paris.
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O "Soltio Privado" no Casino de Monte-Cario. Quadro de John Laverez
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A POPULARIDADE DE UM SOBERANO As pri-
meiras photographias do rei Jorge V, apoz
seu restabeleci ai en to. Foi tal sua procura
que, cm menos de um mez, a casa editora
vendeu dez mil cartões postr.es com esse e'i-
ché, destinando o resultado ao Hospital Edu-

arde» VII.

A MORTE DE FOCH E OS
COMMEMTARIOS DA IMPREN-

SA ALLEMÃ

Pareceu-nos curioso ob-
Sírvar os commentarics ger-
manicos a propósito da mor-
ti do vencedor f im 1 da
g-ande guerra. E'claro que,
e n geral, a opinião publica
a'!ema admittedif.icilmente
que Foch tivesse verdadei-
ramsnte mais mérito do queos gmeraes allemães.

A palavra que mais ve-
ps surge de suas hoecas é'sorte". Ao que af.irmam,
o grande soldado teve uma
sorte incrível em todos os
instantes de sua carreira.
Mas, num artigo publicado
pelo Bcrliner Tàgeblatt, o
general Kadisch responde a
tudo isso com uma senten-

ça do velho Moltke: "Só-
mente o homem de valor
te m sorte," . Éter m i n a :"Se o ancião poude fran-
quear novamente, como
general issi mo, acclamado
por todo o mundo, as por-
tas de Metz.que fôra obri-
gado a abandonar quando
adolescente, deve-o a esse
estado de espirito, que o
fez dizer, durante a guer-
ra, quando lhe annuncia-
ram a morte de seu filho
unico:"Apaziguemosa der,
que nos causa essa des-
graça de família e faça-
mos o que convém parasalvar a pátria !"

O correspondente da Ga-
zelte de Voss, em Paris,
termina assim uma longa
hiographia do marechal :"Foch teve outro mérito
alem de seu gênio militar.
Poderia, demorando as nc-
gociações do armistício,
transformar a derrota alie-
ma cm verdadeira catas-
trophe, que o cobriria de
gloria. Soube resistir a
ejsa tentação e, mais do
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O maior sino no mundo — Existe t m Mos ¦
cow e nunca chegou a servir em cg! cia algu-
ma. Serve dc monumento a uma j raça pu-blica .
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que todas suas proezas militares, sua
declaração de que a effusão de sangue
não devia durar um minuto mais do

que íosse necessário para
assegurar a victoria, me-
r :ce que se renda home-
nigem a sua memória."

E o general von Sekt,
an';igo chefe de estado-
maior allemao, disse :"A morte, que não co-
nhece fronteiras, permit-
te a um antigo inimigo
abaixar sua espada dian-
te do corpo do marechal
Foch, que foi um grande
soldado e um grande
Francez. "

Novo TYPO
Foi posto e

DE OMNI BUS PARA VIAGEM, COM DORMITÓRIO m tr,fego. recentemente, na Inglaterra, fazendo
viagens entre Londres e Manchester.

O salmão percorre, em
pouco tempo, longas dis-
tancias. Um d'esses pei-
xes, identificado por meio
de uma chapa dc prata,
coltocada cm uma de ôuas
barbatanas, percorreu, em
menos dc um mez, mil
ki Io mel ros.

GOMO E' FÁCIL SA-
BER TUDO Economia domestica PEQUENA ENCYCLO-

PEDIA POPULAR

PARA REMEDIAR O CHEIRO DESAGRADÁVEL DE CERTOS LEGU-ME3 DURANTE A çocçÃO— E' facM fazer desapparecer esse cheirodas couves, repolhos e couve-flor. E' bastante collocar no reci-
piente em que estão sendo cozidos um pedaço razoável de cascade pao ou ptão torrado, envolvido em panno, para não dissolver

Ha um meio muito simples para conhecer se uma fazenda
contem algodão. E' bastante apanhar um "retalho", 

banhal-oem azeite, deixar escorrer o excesso de azeite comprimindo o pannoentre duas folhas de mata-borrão e fital-o contra a luz. Os fiosde Iinho ficam translúcidos e os de algodão opacos.

COMO SE LIMPAM OS UTENSÍLIOS DE ZINCO - - Depois de
algum tempo de uso, os utensílios de zinco tomam o aspecto
de sujos, muito desagradável, apezar de todos os cuidados quese lhes dispense e das lavagens por que passem .

O meio mais pratico de limpal-os é mergu!hal-os duraníe
alguns segundos numa mistura composta de duas partes tle

VLU*% LUma 
de aCÍd° su,'furico; ao sahir d'esse banho, enxu-

de nõ?osC°m 
"m Pann° 1P° C °S "<?nsi,ios tom«™ o aspecto

om k^RA 
TORNAR AMARELLA UMA RENDA BRANCA — Mergulhal-aem cha ou em água com enxofre durante algum tempo. 

1CrjU'ftal

conscCrvac?oVdní° 
°°S °V°5-T Um t,OS, mc^rGS processos para aconservação dos ovos consiste em submergil-os durante alsrum

^u':rc,(s"Z,ín,nUtOSi em 0'e° <1<=,lin.ha^ «"• deixa? escorrei,
cobnl-os com arca secca e a.nda por cima uma camada de palha.

Dar brilho AO ENGOMMADO — Para dar ao engommado

fndlcaK tkrebenl,na' 
CU,a ««antidade a pratica depressa
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Ao que pare-
ce as autorida-
des policiaes da
Prússia costu-
mavam recor-
rer ás videntes
e outros proces-
sos análogos pa-
ra a descoberta
dos autores de
cr^nes. Chega-
vam ao cumulo
de.em certos ca-
sos, concederem
certificados de"aptidão de cia-
rividencia para
o descobrimen-
to dos crimino-
sos. . ." Na tu-
ralmente, hou-
ve excessos . . .

O caso é que
o Ministro do
Interior d a
Prússia, acaba
de prohibir ex-
pressa mente o"emprego dos
methodos para-
psychicos ou
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Es?flT aBLáB BI

Nossa Terra. Uma gamelleira secular, em Uberaba (Minas). Photo do Sr. Antônio Ribeiro Eello

telepathas. para o descobrimento dos assassinos".
Que diriam se a nossa policia tivesse adeptado

egual processo ?

Um òfficial altamente graduado, mui/o invejoso,
queria oceultar seus desprezíveis sentimentes sob a 

'capa
*.a adulaçãs. Ao felicitar um general por uma brilhante
viclona, perguntou-lhe:

E que dirá o, egera, cs inveje se s, de si a gloria?Não sei — respondeu o general — Era execia-mente o qi:e pretendia pergi.ntcr-lfe. . .

——«—c—^
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O.? mais famosos perfis. • Camilla Hlorn (allemã) e Dolores dei Rio (mexicana), ambas estrellas de Hollywood.
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A mania heliotherapia
A luz do sol é hoje considera-

da pelos technicos elemento in-
dispensável não scS á saúde temi-
nina como também a sua belleza.

Em conseqüência d'isso, abriu-
se em Miami, no Estado de Fio-
rida ( Estados Unidos ) a primei-
ra clinicagrle heliotherapia e a esse"Solarium" açodem em grande
numero as mulheres.

E ahi está como tudo, neste
mundo, se transforma, desde o
conceito da beüeza feminina até
ás normas empregadas para pro-
porcional-a.

Antes, nos livros de belleza,
uma das cláusulas estabelecidas
era a de que a pelle das mulhe-
res devia ser branca como a neve;
assim o proclamaram Ovidio,
Brantome e demais peritos na
matéria. Toda a medida contra
o terrível inimigo da formosura
feminina, — o Sol — julgava-se
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As clientes do Solarium na Florida expondo-se á luz do fjl.

pouca Agora, ao contrario, necessita-se da cum-
plicidade de Heho para penetrar no reino da belleza.b2 a própria Venus se apresentasse, hoje em dia, aalgum d esses concursos de belleza, que tao frequen-temente se organizam em todo o mundo, seria una-nimemente eliminada pelo jury por nao ser bastante
tostada tanto variou o conceito da belleza feminina!

O Dr. Staíh, medico do Solarium de Fio-
rida examinando suas clientes.

curiosidade de ouvil-a. Apresentou-
S2 disfarçado naquelle pequeno re-
canto de feitiçaria. Quando lhe to-
CDu a vez, a "vidente" disse-lhe que
era casado, porem galanteador e
com muita sorte, que enviuvaria e
se apaixonaria por uma viuva mais
velha do que elle, de baixa origem
e desprezada por todos; com ella se
casaria e por ella teria tal paixão
que só faria o que ella bem quizesse.

A primeira pessoa com quem o
rei se encontrou ao sahir d'alli foi
o duque de Crequi, a quem se apres-
sou a contar a extranl a prophecia.

Ambos riram da inepria da "adi-
vinha", da innocente credulidade
de algumas pessoas e zombaram do
futuro predito ao monarcha.

Porem pouco depois da morte da rainha, no peitodo soberano surgiu louca paixão por Mme. Scarron,
continuando inteiramente a prophecia, que lhe pare-cera tão absurda.

ILuiz XIV e a feiticeira
Vários annt>s

Mme. Scarron,
por Luiz XIV,
a corte estava
em S. Germain.

Naquelle tem-
pc, o mundo in-
teiro se preoc-
cupava com sor-
tes e feitiçarias.
O rei também
tinha essa fra-
queza e, ao sa-
ber que vários
de seus corte-
zãos, que resi-
diam na parte
superior do cas-
tello real, rece-
biam uma famo-
sa "vidente"" de
Paris, teve a

antes de ser conhecido o nome de .^flü] mW
^mm i_^víTp:7** •mA^m ^^
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Arte dos primitivos americanos
dansarino e escudo esculpidos poi

Colômbia Britannica.

— Chapéu de
indígenas da

Semiramis, rainha da Assyria, mandou gravar sobre
seu sepulchro as seguintes palavras:

"Quem neces-
sitqr de dinheiro,
abra este sepul-
chro e apanhe
quanto quizer..."

Enganado por
essa inseripção,
D a rio mandou
abrir o túmulo
e... achou ape-
nas essas pa-
lavras, grava-
das em uma
pedra:
— Se teu co-
ração não esli-

vesse atormen-
lado por uma

ambição insa-
ciavcl, não ataca-
rias os túmulos,
interrompendo o
repouso dos mor-
tos 9 >
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Um chapéu que
CAME DO CÉU "r!^!^^^^^^^^^^^^^^
Quatro dias ha-

viam passado, de-
pois do horrível dra-
ma. D. Antônio, o
vigário de Santafus- I:::::::::::::::::::::::
ca, estava em seu ''"*
jardim, occupado em
rege ir suas roseiras, quan-
do Martin, o sineiro, che-
gou sem fôlego, dizendo-
lhe que Salvatore estava
cahido, na estrada, preza
de um mal repentino. Era
preciso que D. Antônio
accorresse até a villa, com
os óleos santos e talvez
nao chegasse a tempo.

D. Antônio apanhou
seu chapéu e sua ben-
gala, depois, passando
pela egreja, muniu-se com
os óleos consagrados. Pou-
co depois, chegava á vil-
Ia, acompanhado por vários camponezes, que ha-viam auxiliado o transporte de Salvatore, victimade um ataque de apoplexia. O pobre homem agoni-sava, deitado em um dos quartos mais arruinadosdo velho edifício tendo uma commoda, duas cadei-ras e um monte de palha por todo mobiliário.

0 ACCUSADOR IMPREVISTO
ROMANCE DE CARLOS DE MARCHI

ílliííüí""""""»"¦__'•¦•••••¦••••••¦••_¦_
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RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA

sociedade deqieé sócio e aforTt6,™1 "^ P^^entes a uma
risco de ser preso A' v7stA A'?L' 

intm;ado a ^stituil-as, vê-se em
han^ito »,i 5£ ^W_^„^dteSo".':_3rá? '"''

villa , que possue nos arredores da cidade íV ™V- * T*11- que pretende sahir de Nápoles ôcculí^ d,Zseguiçao do povo. E' que, tendo uma vZ ace ?_/„ ü 1 < ?'ganhou a fama de adivinhar os numcrosJcmiT - * loteria.
um passo pelas ruas, sem se ver cercado MretV™ ftde dl?r
números. «Jrcaao por gente, que lhe pede

No dia marcado, levando o dinheiro para na-ir a v;il_ Isahe de casa mu to cedo, coninra ..m rW,„A S 7-' ° padre
trez números ao chapeleirc oue ES . *V nOVOí dlZ ao accaso

Süt; as4swx__5£SSSi_s«

de

péu

O moribundo nao tardou a entrepar a ai ma aoUreador. D. Antônio fechou-lhe os olhos, recitou asorações e, deixando o cadáver, voltou lentamente aopresbyteno. Caminhando assim, pensaíivo, viu so-
, ,-:hiíÍÍÈj hre o soio

í\í\iéMMMl>,li&i!ÍÊÍÍ' a s°mbra
MMÈM& de 

seu cha-

nhada pe-
Io sol e de-
teve-se,
surprehen-
d ido.

Parecia-
1 li e o»u e

irSM-^SiáliMfl --^^V'' / f • íí "3o era a
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O barão Coriolano recuou, com um arrepio irreprimível.

que o acompanhava
havia tantos annos,
em seus passeios ao
sol.

As abas de seu
chapéu davam-lhe
sempre a idéia das
azas abertas de um
grande pássaro.
D'esta ve_f o gran-

pássaro tinha qual-
quer cousa de esbelto e
de gracioso, que nao era
peculiar.

D. Antônio tirou o cha-
e sua surpreza aug-

mentou. Nao era seu ve-
lho chapéu, de pello gas-to, rebordos usados; era
um bello chapéu novo,
cem fitas de seda, um
verdadeiro chapéu de
monsenhor. . .

— Que significa isso?— exclamou D. Antônio.
njllMP Li, nas Santas Escri-P «ras. que um corvo levou um pão ao propheta
bem k^r1" nUnCa SOU¥ 9ue Deus enviasse tam-bem chapéus novos aos pobres sacerdotes.

y ™a.ls interessante era que esse soberbo chapéupareça fe.lo de enec-menda para sua cabeça, comose na verdade tivessem tomado sua medida
rr,\â? 

ev,dent* <5ue houvera troca. Essa troca sópedia ter oceorndo no quarto do morto.
„,ro \m SeAUlrÍe> de facto' quando lá voltoupaia os funeraes, D. Antônio encontrou seu velho cha-peu que ficara sobre uma cadeira, em um canto e com-prehendeu que apanhara o novo sebre a ccmmcda on-de se via ainda seu vestígio marcado pelo pó. Promet-teu a s. próprio rest.tu.l-o terminada a cerimonia; po-rem, absorvido pelos cu.dados de seu ministério, nãopensou mais nisto.

Teria Salvatore antes de morrer, descoberto deque medo aquelle chapéu viera parar na villa ?lena seul cão, mdo, ccmo sempre, deitar-se napa ha do estabulo .encontrado o chapéu atirado paraum canto? Tel-o-h.a levado a seu dono, ccmo foziacom as peças de caça ?. . Teria farejado mais algumacousa? Teria levado Salvatore ao lccal amaldiçoado?
Teria sido a descoberta do crime o
que dera o golpe final no velho
servidor ?

Quem poderá jamais sabcl-o ?

D. Cyrillo resuscita?

O barão, invadido pela idéia fixa,
nao cessava dr-> perguntar a si
mesmo se todas as precauções
tinham sido tomadas, se ai-
gum indicio não subsistira
contra elle. . . Por cumulo de
prudência, queimou as cartas
de D. Cyrillo, que tinha em
seu poder. Estava occupado
com essa tarefa, quando Ma-
gdalena entrou.

— Exceílencia. . . — disse
ella — hoje, cedo, o padrevoltou... i

— Que quer elle ? — ]
perguntou o barão, com
voz rouca.

Disse 
que

quer fallar com
vossa exceílencia.

Disse seu
nome ?

^ 
— Não quiz. . .

Voltará. . .
Que poderia ter
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a lhe dizer esse padre, que voltava com tanta insis-
tencia ? O barão não conhecia padre algum, exce-
pto... 

'o seu". Quem poderia ser este, que já se
apresentara duas vezes em sua casa e não queria
dizer seu nome ?

E' claro que o barão não temia ver surgir a som-
bra do padre Cyrillo; mas o padre Cyrillo podia ter
amigis. . . Se um d'elles se lembrasse de indagar?. . .

Mich.nalmente seus olhos cahiram sobre o calen-
dario preap a uma das paredes da sala e que exhibia
ainda o f4", data do famoso acontecimento.

Esse "4" era uma recordação brutal... talvez um
indicio. . . O barão ergueu-se para arrancal-o, quando
ouviu novamente a voz de Magdalena, que lhe dizia:

— Excellencia. . . E' uma carta!
A missiva trazia o carimbo postal de Santafusca.
A mio do barão tremia tão fortemente, que a car-

ta cahiu sobre o tapete. Fechou apressadamente a por-
ta, apanhou a carta e rasgou o enveloppe, com gestos
febris.

Perguntava a si próprio: "Será 
que descobriram

alguma C3usa?" Durante alguns instantes seus olhos
se recusaram a prestar-lhe serviço, não poude distin-
guir nem uma só das lettras, que lhe appareciam va-
gas e confusas. Pouco a pouco as palavras, as linhas
emergiram d'esse nevoeiro. Poude então ler. . .

A carta estava assignada: Jervolino, secretario.
Era o secretario do prefeito local, que, em um estylo
burocrático e com formulas cheias de deferencia, an-
nuaciavalhe a morte de seu fiel servidor Salvatore,
victima de um ataque de apoplexia,que o acommettera
em plena estrada. Depois, longamente, contava como
elle próprio fechara o gradil da villa e retirara a única
chave, que conservava na sala do conselho da commu-
na, a espera das ordens ulteriores, que sua excellen-
cia se dignasse notificar-lhe. . .

E nada sobre o padre !
Irra 1 Que susto me pregou esse imbecil ! ex-

clamou o barão — Depois accrescentou, baixando a ca-
beca e levando as mãos aos olhos: "Pobre Salvatore !"

Seu pezar era sincero; recordava-se de seus foi-
guedos de creança e as caçadas que fizera nas monta-
nhas, em companhia do excellente servo.

O pobre velho morrera em plena estrada banhada
de sol ! Por que? Simples accaso ? Teria deixado vo-
luntariamente a casa amaldiçoada? Mas... porque
razão o fizera? Como pudera descobrir? O barão pro-
metteu escrever sem mais demora, pedindo a chave; u
villa ficaria completamente vasia e fechada aos olha-
res curiosos.

No emtanto, essa morte, tão brasca, deixava-lhe
impressão. Nas circumstancias em que occorria, talvez
tivesse uma significação mysteriosa, talvez fosse um
aviso do destino.

0 barão sahiu; sentia necessidade de distracçoes...
Entrou no salão do cabelleireiro, que, digno filho de
Figaro, era o jornal fallado da cidade. O barão dese-
java, por esse &eio, sondar a opinião publica. . .Então? Quaes são as novidades, Granello ?— perguntou elle depois de sentado e envolvido na
toalha branca...

A ultima... ? Ah ! Não sabe ? Philippino Man-
tica ganhou meio milhão na loteria...

O uem e Philiíppino ? perguntou o barãoHoje. . . o homem mais feliz do mundo. Hon-
tem, o mais miserável chapeleiro de Nápoles. O mais
surprehendente ê o modo como acertou nos nume-
ros. . .

Como foi ?. . .
Dizem que o chapeleiro obteve

trez números... adivinhe de quem?
da indicação ciosh

— D e quem :
Adivinhe o

posso adivi nhar
Ora..
Como

De um padre. .
Ora.. .
Sim, de um padre que adivinha os números

que vão dar no Loto e indica milhares. . .
E quem é esse padre?...Leia. . . O Piccolo de hontem conta tudo. . .

.ii——»n o.

Nápoles inteira não falia cm outra cousa; leia!. . .
Ha de gostar. . .

O barão apanhou o jornal e justamente na pri-
meira pagina viu impressas, encabeçando um extenso
artiao, essas palavras nítidas, em caracteres enormes.^"O 

PADRE CYRILLO".
O que sentiu o fidalgo, lendo esse nome, que jul-

gava apagado da superfície da terra, é difficil de dizer.
Se nao estivesse bem sustentado pelos braços da pol-
trona teria tombado. Foi preciso que reunisse toda
sua energia para não se trahir. . ^

Felizmente, para elle. Granello foi distraindo por
algumas pessoas, que entravam nesse instante na loja
e não viu a physionomia do barão terrivelmente pai-
lida. Coriolano fechou os olhos por um instante, teve
tempo para dominar sua emoção c recompor sua phy-
sionomia.

O jornal contava a extraordinária aventura d'es:e
meio milhão ganho pelo chapeleiro, de accordo com
as indicações do padre Cyrillo. Accrescentava que,
desde então, o padre Cyrillo desapparecera e ninguém
mais o vira. ¦.

O barão apressou-se a sahir e poz-se a caminhar
sem destino.

C Encontrou-se, sem o querer, no Mercado, junto
da casa em que residira Cyrillo. Uma pobre mulher
amammentava um bebe, sentada no primeiro degrau
da porta.

Coriolano não resistiu ao desejo de interrogal-a.
O padre Cyrillo mora aqui ? — perguntou,

lançando um rápido olhar á escadaria humida e negra.
Partiu, excellencia ! — disse a mulher.
Para onde foi?. . .
Quem sabe?. . .

E a boa creatura fez um d'csses gestos vagos, bem
napolitano, gesto de indifferença e resignação, o
qual engloba tanta cousa e resume toda sua philosophia
instinetiva e fatalista.

De resto, tudo era calma no mercado. O pequeno
bairro tinha sua physionomia habitual. O barão com-
prehendeu que não obteria alli detalhes interessantes
e que seria imprudente interrogar abertamente. Con-
tentou-se com comprar todos os jornaes e de voltar
para sua residência afim de se informar.

A SOMBRA PO OUTRO

Durante os dias, que se seguiram, o barão dedicou-
se a convencer a si próprio de que não havia motivos
para alarmas. Os jornaes não falia vam mais no padre
Cyrillo, não tratavam mais do caso da loteria e impri-
miam o nome do barão para annunciar sua eleição
á presidência do Club dos Caçadores. Toda a sym-
pathia dos amigos voltára-lhe depois que elle pagara
pontualmente suas dividas de honra. Tudo lhe corria
maravilhosamente.

Uma bella manhã, Magdalena voltou a lhe annun-
ciar a visita de um padre — aquelle que já viera varias
vezes -— e desejava ser recebido. O barão sentiu que
necessitava de toda sua coragem para receber essa
visita. E' claro que não ia ver surgir diante de si o
padre Cyrillo! Mas, em todo o caso, era um padre. . .

O prelado, que se apresentou, cumprimentou
amavelmente. pousou seu chapéu sobre a mesa e sen-
tou-se, explicando que fora enviado pelo arcebispo.
Tendo ouvido dizer, ha tempos, que sua "villa" estava
para vender e sabendo quanto era são o logarejo,
monsenhor pretendia fazer uma proposta de compra.Não pretendo vender Santafusca! — respon-
deu bruscamente o barão.

Ah!. . . Mas c que a Cúria soube que um padrede Nápoles entrara em negociações com vossa excellen-
cia. . .

De Nápoles? — exclamou o barão. Depois,
obedecendo a uma suggestão repentina, accrescentou
com ar distrahido: — Ah. . . sim! Refere-se ao padre
Cyrillo? l

Quando pronunciou esse nome o barão ouviu
resoarem todas as syllabas. Era como se outra pessoaas houvesse pronunciado. E depois de um curto
lencio, continuou:

si-

»n— —ii.
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De facto. . . Esse padre procurou-me e devia-
mos tratar do negocio; mas não tornou a appare-
cer. . . Porem, mudei de idéia... Não venderei por
preço algum a casa de meus antepassados.

Perfeitamente. Só me resta pedir desculpas
pelo incommodo que lhe dei, excellencia. Entretan-
to. . . Se quizer conhecer nossa primeira offerta, direi
que estávamos resol-
vidos a lhe propor
sessenta mil liras. . .

- Sessenta mi!
liras ! — balbuciou o
barão, que via, ago-
ra, o dinheiro cho-
ver de todos os la-
dos. Por que não
lhe tinham feito essa
offerta no dia 5 de
Abril ?. . . Accaso. . .
accaso.
caso '

tudo e ac-

O vigário er-
gueu-se e, no mo-
mento cm que esten-
dia a mão para apa-
nhar seu chapéu so-
bre a borda da mesa,
fez um movimento
em falso. O chapéu,
impellido por sua
mão, saltou, cahiu
sobre o tapete e ro-
lou até junto da pa-
rede. Monsenhor
abaixou-se para apa-
nhal-o e despediu-se.

A porta se fe-
chára. . . O barão
permanecia li vido,
rigido e como pre-
gado ao chão...

Uma visão re-
pentina gelára-o de
terror !

Esse padre, cur-
vando-se, tomara a
mesma attitude do'outro", 

quando se
curvara sobre a eis-
terna.

Então, no espi-
rito do barão, surgiu
uma duvida, simples,
banal, cruelmente
banal, mas que no
tumulto de seus pen-
samentos ainda não
se lhe apresentara.

O "outro" tam-
bem tinha um cha-
péu ! Ao primeiro
golpe da alavanca de
ferro, esse chapéu
saltara, rodara no ar
e cahira sobre o
monte de tijolos. . .
Que fora feito d elle?

O barão precipitara sua victima na cisterna,dançara areia, cal e novamente areia. . . Rolara uma
pedra, amontoara o material sobre essa pedra, escon-dera a alavanca na cal. . . Mas o chapéu! Não pensaraneile Esquecera-o lá... Pensara era tudo, menosno chapéu...

Medo !

mancha negra sobre o vermelho da argiüa. Mas. por
dSiV a- i rar3° menta]' nSo Pens"ra em tíral-òdali,.. . . Ainda devia estar lá, entre os tijolos e a pa-«ecle mancha negra sobre o fundo sanguineò.í.U barão v.a-o distmctamente, como se realmenteo hvesse d.ante dos olhos. . . Sobre o monte de tijolos!grande, negro, d.sforme, coberto por longos peNos!implacável, como um fantasma

ac curador !
Esse chapéu, certa mente, cons-

titula um perigo--- Os jornaesnão haviam contado que o "pa-
dre" indicara cs números em tro-
ca de um chapéu?.

Que imprudência não ter pen-sacio nisso antes 1
Era preciso, sem perda detempo, ir a Santafusca apanhar ochapéu, se, por felicidade, ainda láestivesse e dar-lhe sumiço, custasse

o que custasse. . .
O secretario da pretoria tinha

ainda,^ em seu poder, a chave da"villa" e sendo o jardim fresco e
tranquülo, era provável que os
vadios de Santafusca o procuras-sem, nas horas de sol quente,
para gozar as delicias dos rei-
vados...

O barão passou d}us dias, fe-
chado em seu quarto, a meditar
sobre a maneira como entraria na'villa".

No fim do terceiro dia, alu-
jou um soberbo cavallo e através-
sou Nápoles, pelas ruas mais po-
pulosas; fazendo caracolar o ani-
mal nos trechos onde a multidão
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E o bom D. Antônio retirou-se,
levando o bello chapéu novo.

evocar uma aCoriolano esforçava-se por ^^.„ umatodas as impressões d'esse instante terrívelcordando-se da seena do pequeno pateo. 1sobreesse triste local as luzes de sua memória, parecia

uma
.. . Re-
ançando

9?

como uma
í ji i , " "a 'uícs cie isiiii nieinor
| me ver o chapéu, entre os tijolos e a parede,
'—n——H

í
era mais compacta, provocando, de propósito, as im- jprecações dos cocheiros e dos mercadores ambulantes. jDesejava, assim, que Nápoles o visse passar, ¦!
despreoecupado, brilhante, ruidoso, como se nada de-vesse inquietar o fidalgo de Santafusca.

Mas apenas se viu na campina, esporeou o animal,
que partiu em galope furioso.
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O dia estava sombrio, coberto por grossas nuvens
espessas e cheias dágua. Soprava um forte vento do
mar. Pouco depois a chuva começou a cahir, os relam-
pagos e os trovões passaram sobre as montanhas.

Chegado á vista do logarejo, o barão conduziu
sua montada a passo.

Seguiu sob uma chuva fria e persistente ; repen-
tinamente, erguendo os olhos, viu erguer-se diante
d'elle a "villa", longa constrUcçao, que se estendia
sobre a rampa, mais livida e mais triste do que sempre
fora, no scenario cinzento do céu, atravez do espesso
véu de chuva.

A' vista d'essa casa, que resumia todo seu passado,
onde estava, agora, encerrado seu terrível segredo, o
barão sentiu um calafrio; baixou a cabeça e conhe-
ceu o profundo desanimo do condemnado.

A tempestade continuava a se amontoar sobre
a montanha. A chuva cahia raivosamente. Os relam-
pagos assustavam o cavallo. O barão sentia-se como
um fogo fatuo sob a ameaça dos elementos desenca-
deados. O sentimento de sua fraqueza physica evocava
nelle toda a verdade sobre seu aniquilamento moral.

Quando a chuva se acalmou um pouco, conduziu
o animal pela única rua da aldeia.

O ruído dos cascos ferrados sobre o cascalho cha-
mou a attenção dos pacatos habitantes. Todos reco-
nheceram o barão e o saudaram. Das lojas e das casas
surgiam cabeças, curiosas. Santafusca fingiu sincero
interesse por essa boa gente. Deteve-se. Pediu deta-
lhes sobre a morte de Salvatore. Informou-se sobre
a colheita das azeitonas. . . Entretanto, o sineiro Mar-
tins correra a prevenir o vigário D. Antônio de que o
barão chegara. O bom padre apressou-se a vir saudar
o senhor da aldeia. No momento de sahir, reflectiu
e julgou não dever apresentar-se com seu velho chapéu.
Tinha comsigo o bello chapéu novo, que ainda não
tivera tempo para restituir. . . Levou-o.

Se elle pudesse adivinhar o que havia de trágico
nessa acção tão simples!

Ia, com o chapéu da victima, saudar o assassino]
A' vista de D. Antônio, uma ligeira nuvem pas-

sou sobre os olhos do barão. Recebeu-o, entretanto,
delicadamente e pouco depois despedia-se.

Mas que teria dito se pudesse adivinhar que tinha
alli, sob seus olhos, o único testemunho de seu crime,
um objecto, uma cousa muda e temível, que viera bus-
car com tanta angustia!

Qual dos senhores quer ir chamar o secretario
da pretoria? — perguntou sua excellercia.

Um garoto partiu velozmente. Dous minutos
depois voltava em companhia de Jervolino, o secre-
tario.

Uma visita ao morto

Caminhando ao lado do barão, Jervolino contou-
lhe que recebera a visita de um tal Georges, sobrinho
de Salvatore, com uma carta de seu tio, na qual elle
o fazia herdtiro de seus miseráveis bens.Conheço o rapaz e sabia que Salvatore ten-
cionava deixar-lhes seus haveres. . . Assim julgueiattender á ordem expressa na carta e executei-a hon-
tem. . . Fiz mal, excellencia ?. . .

Não. . . Fez bem. . . — disse o barão. . . —
Onde mora esse rapaz ?. . .

Na Falda, lá em cima, excellencia. . . Possue
um albergue chamado "O Vesuvio".

O barão saltou do animal, amarrou a rédea ao
gradil e agradeceu o secretario, pondo-lhe na mão um
escudo de prata por seus serviços.

O outro acceitou, inclinando-se e confessando-se
inteiramente a seu serviço.

O barão deteve-se um momento diante da casa e
contemplou o horizonte onde as nuvens estraçalhadas
pelo vento deixavam ver trechos de céu azul. Per-
guntou a si próprio por que viera alli. Não se recor-
dava mais. . .

Suando 
a memória lhe voltou, sentiu um arrepio

„ . . e a empreza lhe pareceu árdua. . . muito ar-
dua. . . Tratava-se, agora, de voltar ao local do crime
e rever tudo; parecia-lhe que seus pés se recusavam a
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guiai-o, que seu coração recusava funccionar nesses
minutos atrozes. Abriu com uma pequenina chave
a porta do pateo exterior e deteve-se na galeria do rez-
do-chão, onde ouvira, da outra vez, os passos do padre
Cyrillo.

Da galeria, seu olhar mergulhava pelas portas
abertas, na longa e tenebrosa serie de salas desertas,
que evocavam para elle tantas recordações.

No espirito perturbado do barão, uma confusão
surgia entre o passado e o presente. Vivia simulta-
neamente duas vidas differentes, sem poder compre-
hender o que tinha a fazer. Chegou a ponto de erguer
por duas vezes os olhos para ver se, no fundo da ave-
nida de oliveiras, avistava o padre Cyrillo.

— Se elle apparecesse! — murmurou em voz alta.
E começou a desejar, com extraordinária inten-

sidade, que, de facto, o padre Cyrillo apparecesse;
seria a prova de que tudo quanto temia não passava
de uma íllusão terrível, que todo esse odioso passado
não era mais do que um pezadello. Poderia refazer
sua vida, ser um Santafusca digno de seus antepassados,
ser um homem honesto, digno de todo respeito, que
ha pouco fora prodigalisado pelos habitantes da ai-
deia. . .

Uma hora se passou assim, sem que o barão tivesse
a minima noção do tempo. Um grande silencio, um
calor pesado e suffccante pesava sobre a verdura en-
xarcada pela chuva. . .

Uma tentação mais extranha do que as demais
assaltou o barão. . .

Por que não iria confessar tudo a D. Antônio,
o vigário de Santafusca ?

Duas horas soaram na torre da parochia e San-
tafusca reconheceu o som argentino, que o alegrava,
antigamente, quando dissipava seus receios infantis...
Eram esses sinos que o despertavam, pela manhã,
na hora em que a aurora se desdobra, aquella em que,na linha branca do horizonte, começam a se agitar
os pássaros.

Essas duas pancadas argentinas pareciam dizer*
Vem. . . vem!. . .

Porem essa hesitação não durou muito; o barão
dominou-se e, convencido de que a salvação, a
segurança, dependiam d'elle semente, resolveu ir em
busca do aceusador temido, do fatal chapéu. Des-
ceu os degraus que conduziam ao jardim; e, primeira-mente com uma pesada lentidão, depois com preci-
pitação crescente, roçando a muralha, penetrou sob
a abobada das estrebarias, atravessou um pardieirobaixo e cheio de teias de aranha, chegou á entrada do
pequeno pateo fechado entre o paredão do recinto
e a muralha das estrebarias.

Ahi deteve-se por uns segundos. Precisava de
reunir sua coragem. . . Suas artérias batiam forte-
mente. Ouvia o ruido surdo de seu coração, no grandesilencio.

Do local em que estava não via ainda o monte de
areia e de tijolos, que cercava a cisterna. Era preciso

trez passos rez passossidar mais dous ou
Uma immensidade!

O morto alli estava, a espreital-o. . .
Santafusca teve ímpetos de voltar. Qualquercousa mais forte do que sua vontade deteve-o.
Tentou curvar o pescoço, para ver d'allí mesmo,

sem necessidade de caminhar com receio de perdero equilíbrio, tão fracas sentia as pernas. . .
Não o conseguiu.
Então, com um supremo esforço, adiairtou-se. . .

Chegou. . . Viu. . .
Tudo estava como deixará . .. A pedra, a areia,

os tijolos, a alavanca enterrada na cal. Nada mudara
de aspecto. . . Tudo estava em seu logar. . .

Mas o chapéu não estava alli

* -*

gemeu o barão com as pernas— Maldição!
tremulas.

Nesse instante um ruido de palha remexida fel-o
dar um grande salto. Da porta da estrebaria sahiu,
correndo e batendo com a cauda, um grande cão.

I—H—»||«—II—»II— li il il —l
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baria

O barão, com um rugido de cólera, gritou:— Sahe !
O cào fugiu, correndo, para o interior da estre-

pedra, ver ? iMas... para que? Tinha a lem- í

Santafusca dominou-se.
— Imbecil! resmungou E' o cào de Salva-

tore.
Tremia violentamente. Sentia que as forças o

abandonavam e teve medo de sua fraqueza, porque,se cahisse, estaria per-
didjO.

Era preciso nao des-
animar. . . Tinha de re-
ílectir, orga n i za r um
plano !

Salva tore morrera
poucos dias apoz o cri-
me, victimado por um
mal imprevisto. Talvez
que, em suas marchas
ociosas, passasse pelo pa-
teo e apanhasse o cha-
péu. Seu cao também
poderia ter levado o in-
desejável chapéu para
seu nicho. . .

Tendo encontra d o
esse chapéu, era natural
que Salvatore o levasse
para seu quarto, á espe-
ra de que apparecesse
seu dono.

O barão correu, an-
sioso por verificar.

Encontrou apenas a
commoda e o leito de
madeira coberto com pa-
lha. Coriolano abriu uma
gaveta e nella nada des-
cobriu. Abriu outra, uma
terceira, tocou, palpou a
palha em todos os senti-
dos. . . Nada ! Então,
livido, voltou ao jardim.

O cão poderia ter
abandonado o chapéu no
jardim ou levado para a
estufa.

O barão percorreu
todo o jardim, entrou
no pequeno bosque, pi\ -
curou na fonte, correu
até a serra onde estava
o nicho do cào e... nada
encontrou.

Preza de terror lou
co, voltou á casa e per-correu, correndo, os apo-
sentos vasios, perseru-
tando todos os recantos;
subiu a grande escada
antiga, cheia de árabes-
cos, atravessou uma lon-
ga serie de salas em rui-
nas, subiu outras «esca-
das menores, desceu a
cubículos, que ha muito
nao visitava, já persua-dido de que nada encon-
ta "raria, porem impellido
pelo medo, pela curiosi-
dade irreflectida, por um
desejo indomável e pun-
çente de se apoderar
d esse maldito chapéu, que lhe fugia, que o desafia-
va, que poderia trahií-o !. . .

Bruscamente, deteve-se.
— Não o terei enterrado com o padre?...E indagou de seu organismo se teria forças paracomprar a paz, a almejada paz de espirito, por um ta!

preço. Se teria coragem de remexer o monturo, erguer

¦ • f**'« v|«v, . Anule* d ICill-branca perfeita de ter visto a cabeça, mia, estourarsob seus golpes furiosos.
_ Incapaz de supportar, por mais tempo, essas vi-soes, que o cercavam, de prolongar essa busca inútil,saltou sobre o cavallo e fugiu.

Fez um esforço violento para se dominar, quandoviu chegar a seu encontro o "secretario". Este fechouo gradil e entregou a chave ao barão.
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— Oh — exclamou o negociante. — Este é o chapéu que eu dei a D. Cyriilo.

A propósito — interrogou o fidalgo — Que dizia
sobre esse sobrinho de Salvatore ""

Que lhe entreguei vários objectos encontrados
no quarto do pobre homem.

Ah! — exclamou o barão Coriolano, entre-
vendo uma súbita esperança. — E onde mora esse
rapazinho ?
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— Em Falda, excellencia... no albergue doiiW • >l °Vesuvio .
O cavallo partiu lentamente. Um bello sol cahia

a puiD: a atmosphera, como lavada pela china re-
cente, era deliciosamente pura.

O ACCUSADÜR PÕE-SE A CAMINHO

Entretanto o bom vigário D. Antônio resolvera
alliviar sua consciência.

Desae que se apossara, por distração, do magnífico
chapéu, perguntava a si próprio quem poderia ser o
proprietário e a quem devia restituil-o. . .

Da que modo esse chapéu de "! mo ns ignore"', tão
elegante e tão novo fora parar no quarto do pobre
criado : Não interrogara o barão que, sobre essa pontonão poderia estar mais informado do que elle, posto
que estava distante de Santafusca, no momento do
óbito. Teria um "monsignore" visitado o pobre Sal-
vatore? Não era possível. . . D. Antônio, não achando
resposta satisfactoría para esse problema, escreveu ao
bispo. Responderam-lhe que como, certamente, o
proprietário não poderia ter voltado em cabello á cidade,
era mais do que certo que teria dado por falta do rico
chapéu; que, de resto, nenhum prelado fora a Santa-
Jusca. O bom vigário enviou Martin, o sineiro, á"villa" 

para apanhar seu velho chapéu . Martin voltou
dizendo que a "villa" estava fechada.

D. Antônio não era capaz de se apropriar do que
pertencia a outrem; já que não conseguia encontrar
o proprietário do chapéu, lembrou-se de envial-o ao
vendedor, cujo endereço se lia no fundo da copa.
Sem duvida, este saberia dizer a quem vendera esse
chapéu de tão extraordinária qualidade e tão elegante.
O sineiro foi o encarregado de collocar o chapéu em
uma caixa de papelão e leval-o á estação ferro-viaria.

Um golpe theatral

Era dia de grande festa, em casa de Felippino,
100 o antigo chapeleiro.

O feliz premiado recebera um primeiro pagamento
de seu meio milhão e, por dous contractos assignados
em um mesmo dia, cedera sua casa de commercio a um
collega e comprara a casa em que morava.
Para solennisar esse duplo e mesmo esse triplo

acontecimento, em uma sala do primeiro andar, man-
dirá preparar uma mesa magnífica, servida com grande
cerimonial paio hoteleiro do "Gallo de Ouro", com uma
profusão de doces e sorvetes.
Alem de Felippino, D. Chiarina, sua esposa e
seus filhos, escavam sentados á mesa, o tabellião Dabi.
que avaliara a casa; D. Ciccio, o celebre "advogado"
que assistira Felippino nas formalidades legaes; D.
Nunziante, com um nariz de Cyranoe que redigira os
actos notariaes; Cyrus Stella, que succedia Felippino
na loja de chapéus; vários camaradas, visinhos, ami-
gas da dona c*i casa, que presidia a refeição, sen-
tada á cabeceira da mesa, resplendente de pérolas,coraes e cordões de ouro.

No momento dos brindes surgiu Gennariello, o
infortunado Gennariello, que, para jogar nos números
indicados por seu tio, vendera até suas ferramentas.
Mas a elle a sorte não favorecera. Ou antes, seu tio
não quizera fazer cTelle um homem rico. E o sobrinho,
desolado, não podia comprehender essa desegualdade
de tratamento. Vejam só! A riqueza para Felippino,
a miséria para Gennariello 1 Porque o infeliz, expulso
de sua casa, tivera até de renunciar a seu officio ;errava, agora, pelas ruas, com sua guitarra, cantando
serenatas, barcarollas e tarantillas, tendo á cabeça
um chapéu alto como uma torre, ornado com plu-mas, flores e pompões.

Sob a influencia da mesa lauta, dos vinhos gene-rosos e do calor, as cabeças se perdiam e os corações
se enterneciam, emquanto os olhares e as palavras se
tornavam excessivamente ternas.

— Quem o diria, Chiaruzza — murmurava Fe-
Hppino, com os olhos humidos — no dia em que abri-
mos essa loja com duzentos escudos emprestados e com

doze
riqueza

chapéus de

homem

ã, quem diria que chegaríamos á

Foi pela vontade de Deus e do padre Cyrillo,
Pippo — respondeu a bella chapeleira .

Oh! Por que não está aqui, comnosco, o bom
Não conseguiram saber onde se foi esconder?

perguntou com seu vozeirão, D. Nunziante, reti-
rando de seu copo um nariz ainda mais vermelho do
que de costume.

-— Nada .
Elle poderia ter escrípto qualquer cousa. . ."Estou vivo mas laço questão de continuar ignora-

do"...
Isso mesmo tenho eu affirmado — disse Chia-

rína — Estamos sempre a sua espera, de um momento
para outro... E o senhor, D. Ciccio?... Que diz
de tudo isso? "~

Sei menos do que os outros, minha bôa amiga— retrucou D. Ciccio com os olhos brilhantes. —
Um dia Gennariello foi até minha casa, recordas-te,
Gennariello ?

Sim, excellencia. Meu tio passou por lá e eu
íiz um concerto em seu sapato.

# 
- Trouxe-me uma carta de D. Cyrillo, em quese lia : "Vou ausentar-me de Nápoles, por negócios de

íamilia. Mando-te trinta francos para um trimestre de
aluguer. Gennariello está com a chave." Foi só !Esse desapparecimento repentino é extranho —
continuou D. Nunziante — Não acha que se devia
avizar a policia, Felippino?

Por que ?. . .
Sei lá! Não havia de ser o primeiro a quem a

sciencja dos números causasse aborrecimentos. Poderia
citar innumeras pessoas, seqüestradas por jogadoresterríveis. Mantinham-as fechadas em adegas, em casas
abandonadas, desejando ser os únicos a tirar proveitode suas informações, dando-lhes apenas um pouco de
pão e água contra a indicação dos números.E outros... a quem mataram porque se re-
cusavam a fallar?. . .

-— Se tivessem feito mal a D. Cyrillo!...
Durante alguns segundos uma espécie de terror

pesou sobre a assembléa .
Seja como for, eu bem desejava possuir a scíen-

cia cabalistica do padre Cyrillo. . . Oh! Havia de aban-
donar as ma:hematicas. . .

Não acham que nessa. . . cousa. . . nessa caba-
listica ha qualquer cousa do diabólico?— perguntoualguém. . .

—; Já houve quem dissesse que D. Cyrillo esteve
no Oriente, entre os infiéis! — accresceritou outro.Senhores! — gritou Felippino, de pé, erguendo
uma taça cheia de vinho cor de ouro. — Esteja elle
onde estiver, no Oriente, ou no Occidente, proponhoum brinde a nosso amigo, nosso bemfeitor, o salvador
de meus íilhos... Bebamos a sua saúde, sua felicidade,
sua longa e prospera vida!

Bravo! Muito bem! Viva D. Cyrillo!
O barulho tornava-se ensurdecedor. Foi interrom-

pido bruscamente com a chegada de um garoto, queentrou carregando uma grande caixa redonda, de pa-
pelâo, amarrada por um duplo barbante, em cruz.
Houve repentino silencio cheio de curiosidade.Quem me manda isso ? — perguntou Felippino.

, Chegou ha pouco á loja?.. Veiu da estrada
de íerro. . .

Papai! E' uma caixa de chapéu — gritou um
dos meninos.

Parece disse o pai, com a physionomiaílluminada pelo enthusiasmo e as libações.
Apanhou uma faca, cortou o barbante, ergueua tampa, afastou uma folha de jornal e viu um chapéude padre, com um bilhete preso á fita.
Felippino leu, não comprehendeu, tornou a lere um pouco por ignorância ou por effeito dos vapores

do vinho dourado, não conseguiu entender. Então,
dirigindo-se a D. Ciccio :—- Ao senhor — disse elle — que está de óculos.
Que dizem esses hieroglyphos ?

( Continua no próximo numero ) .
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A lebre é um dos ani-
** mães que mais im-
migos possue. Quasi
v )dos os mammiferos
carnívoros, corvos, gra-
lhas, etc, auxiliam o
homem no trabalho de
exterminar esse animal,
que ainda não desap-
pareceu por completo
devidíO a seu maravi-
lhoso ouvido, que o faz
perceber o mais leve
ruido. embora esteja
dormindo.

A opinião que um
roubo provoca no publi-
co, cni geral, foi es/u-
dada por um jornalista
norte-americano. Ajjir-
ma elle que a impressão
c.iusada petos ladrões
assim se classifica :

Se um roubo passa
de duzentos mil do lia-
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O
COSTUMES NORTE-AMERICANOS - Um ensaiador de revistas examinando as qualidades plásticas das

pretendentes aos Iogares de coristas.
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M L ¦ S A 1>A T E l R A G A L A R DO A D A- Miss Edith Hunt, de Lon-ares, tendo ficado orphã, ins-tallou-se na humilde officOhaite sapateiro (único bem dei-xado por seu pai) e continuoua servir sua modesta íregue-zia. de meias solas. Mas,'\as horas vagas, fez meia du-z»h de sapatos para creançase mandou-os a um dos váriosorphanatos protegidos pelaramha Mar.y. Agradecendo cs-se gesto de caridade, a rainhaconcedeu á pequenina loja de
^'ss Hunt o tao cubicado•'tulo de •'Fornecedora da

Casa Real'A

metade d'is-
<yo, o delin-
quente é cias-
si ficado como"homem in-
le/tigente ".
Se não passa
de cincoenla
mil do lia rs,
dizem que
agiu em um
momento de
loucura. Se
a quantia e
de vinte mil,
falta-se em"desjalque" e
<sc desce a
cincp mildol-
lars, trata-se
de um "abuso
de conjian-
ça .

A memória
dos antigos
bardos islan-
d e z e s era
prodigiosa.
Um d'elles
cantou, certa
noite, diante
do rei Har-
dold Sigurd-
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^^, cfc/./ ^/./í?/- <- admirado
P^lo publico, que louva•ma habilidade. Quando<? quantia chega apenas á
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O PASSADO E O PRESENTE 
Vestuários de banho de 1900
e de 1929, apresentados em
uma festa aquática em Dou-

vre ( Inglaterra ).

son, sessenta "sagas" dif-
ferentes e, ao terminar,
affirmou que conhecia
outras tantas.

Uma das pragas da África — Um indígena da Guiné, atacado
pela moléstia do sm.no

Nos tempos medievaes
chamava-se "espião" o
indivíduo, geralmente
camponez e de boa vista,
que se collocava, durante
a guerra, em certos loga-
res, afim de observar os
movimentos do inimigo.
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Apparelho adoptãdo na Allemanha para avaliar as quali-da des de um chauffeur. Um pequeno guidòn ligado n uni
ponteiro com o qual tem que percorrer as voltas, que cor-
respondem ás ruas cia cidade em urna plsnta em relevo, quecorre sobre um cylindro. Ao lado, o mesmo apparelho para
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e exame de motorneiros. Tem por fim verificar a prestera com que os candidatos fazem as manobras de dar voltas deter-se. !

á

OS GALLOS DO DR. DOMM
O Dr. A. V. Do mm, da Universidade de Chicago,

ajjirma que descobriu um processo para transformar os
gallos em gallinhas! A única cousa que lhejalta, segundo
ajjirma, para que a transformação seja completa, é queas novas gallinhas ponham ovos.

Esse naturalista e medico já jez numerosas demons-
trações ante a Sociedade de Zoologia de seu paiz, no
correr das quaes, numerosos gallos foram transformado-*
em gallinhas; a operação consiste em trocar as glândulasdos pobres anima es.

Agora o Dr. Do mm está occupado no estudo do
processo para cjjecluar a operação inversa e, muito for-malmente, ajjirma que conseguiu, que agallinhaadquira
todas as ap par ene ias de um verdadeiro ga lio, com aiigmcnto
de crista, a respectiva p/umagem c os esporões. . .

As experiências joram realizadas com 175 gallinhas

e nos Ir mia dias seguintes á sa Ilida do ovo. Porem o mais
cunoso é que ao chegar ao inicio da cdade madura, a
plumagem de gallo, por ejjeito da operação, cahe paraser substituída pela de gallinha, voltando a ave. d'esse
modo, a seu estado primitivo.

Quem o diria ? O grande Lama mandou installar
telephones no Patala, immenso convento do Tibet,
que encerra vários milhares de monjes e também em
Lhassa, sua capital, onde os habitantes, curiosos, oadoptaram immediatamente.

^ O que mais nos interessa é saber como se arran-
TCkto com esse apparelho em um convento. . . onde
eTSste a mais estricta regra do silencio!

Talvez tenham descoberto algum processo de seexprimirem pela mimica, mesmo por telephone...

COMO E' FÁCIL
SABER TUDO

— •, Q ram matica • Litteraria __ • PEQUENA ENCYCLO-
PEDIA POPULAR

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

príncipe de Este. Mas não chegou a terminar essa obra: os últimosactos (quarto e quinto) foram escriptos por Gabriel Ariosto,ir ma o do poeta.
Todas as comédias de Ariosto attestam uma verve e uma ori-

ginalidade pouco communs.
Areovisto, chefe dos Suevos, no século I, antes de Christo.

Chamado pelos Sequanos, que estavam sendo atacados pelosJSduenos, Ariovisto atravessou o Rhcno, venceu os Eduenos eimpoz-Ihes pesado tributo; porem tratou peior ainda os que vierasoecorrer e, pouco depois, os dous povos gaulezes solicitaram deCésar que expulsasse Ariovisto. O Romano, comprehendendo operigo de deixar Germanos penetrarem na Transalpina, começou
por propor uma entrevista a Ariovisto; porem, não conseguindonegociar com elle entrou em luta. Atacou os Suevos de surpreza.tirando partido do temor supersticioso inspirado aos Germanos
pe.a prohibiçao das matronas germânicas (que prediziam o futurosegunoo os turbilhões dos rios ) de combaterem antes da lua nova.Us Suevos foram completamente aniquilados e Ariovisto escapou,
quasi só, ao desastre.

A,ín,I1»ON, poeta grego, nascido t^i Sicyone (Vi século antesde Christo). Resta d elle uma ode A*Sandc.
ARISDAGUES, graminatico armênio do século XIII. Deixouentre outras obras : Artes e Preceitos de bem escrever e um pequenoVocabulário Armênio, o primeiro publicado.¦ Arisdagues, historiador armênio, que viveu no século XI.

vai°de 1 
CÒ00 

a°í 07* 
HUt*r,a da <*""*«'« (Veneza, 1845), que

Aristaooras, tyrano de Mileto ( fim do século V ). Levantoucia a lonia contra Dano, incendiou Sardcs, mas foi vencido e foiorrer na lhracia. Sua revolta e o apoio, que recebeu dos Athe-menses foram a causa ou o pretexto da invasão da Grécia porUario.
ARISTARCHO, de Athenas, contribuiu para o estabelecimentoda tyrania dos Quatrocentos, no anno 411, antes de Christo e foium dos chefes do novo governo. Quando os Athenienses restabele-ceram a democracia elle fugiu de Athenas e, para se vingar, entre-gou por trahição a fortaleza de Aenoe aos Beocios. O trahidor foiexecutado em 406, antes de Christo.
ARISTARCHO de Tegeu, poeta trágico atheniense, contempo-ranço de Euripedes. Introduziu o cothurno no theatro e compozsetenta tragédias .das quaes nos restam insignificantes fragmentos.

Ariosto, íllustre poeta italiano, nascido em Reggio, em 1474'
morto em Ferrara em 1533. Pertencia a uma antiga família nobredo ducado de Modena; o grande impulso dado aos espíritos pelosprecursores da Renascença levou-o bem cedo para as lettrastra o momento em que, graças r.s buscas e aos lelizcs encontros
de Petrarcha, Pogge, Marcilio. Ficin, esses infatigaveis pesquizado-res de manuscritos, toda a antigüidade, ha tanto sepultada nastrevas, resurgia a luz do dia. Plauto e Tercncio acabavam de serimpressos; Ariosto escreveu duas comédias italianas: — Suppó-sitü e Ia Cassaria. . . Um pequeno álbum de poesias lyricas latinase italianas chamou sobre elle a attenção do cardeal d'Este, irmãodo duque de Ferrara, Hercules I. O jovem poeta viveu, então,na corte do cardeal ou de seu irmão. Não era uma sinecura, viverna corte d esses pequenos principes, enciumados uns pelos outrosdisputando a posse dos htteratos,que pudessem dar renome a sua«casas e pagando apenas por meio de uma hospitalidade fartae alguns presentes a assiduidade de seus poetas favoritos. Estestambém, lhes serviam de embaixadores, secretários ou missiona-rios mais delicados ainda. Ariosto desempenhou com espirito eactividade seu cargo de fidalgo da casa do cardeal, acompanhou

seu protector em viagens e embaixadas, estudou para elle os nego-cios espinhosos e encontrou tempo para escrever ainda, em suaresidência, a maior parte de sua obra prima, Orlando Furioso. Bo-
;ardo e Pulei ;a haviam dado, um em seu Orlando Innamorato,outru
em Morgante Maíjgiore, dous modelos d'esse gênero de poema semi-
serio e semi-burlesco, que Ariosto levou á perfeição. Tendo brigado
com o cardeal, dedicou-se ao duque Hercules I, que ha muito dese-
java tel-o a seu serviço. O duque encarregou-o, como seu irmão
de varias missões diplomáticas, das quaes se sahiu bem, chegando
mesmo a ser nomeado governador de um districto dos Appeni-
nos. infestado por bandos de salteadores, com missão de des-
truil-os. Não era essa a arte de um poeta, porem Ariosto provou
que possuía também a tempera de um capitão e guerreou com o
mesmo desembaraço com que escrevia ( 1522).

Escreveu outras duas peças theatraes, superiores ás primeiras:
La Lena ed il Nigromanle e Ia Scolastica, que começara a escrever
para as festas do casamento de Renata, filha de Luiz XII com um

toe
m
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..:P>'Ce//en/c ron/co ner
u/no e Hemofogervco op-
pliçauet a todos os casos
do debi/tdode gero/
p c/p quo/çuer mo-
I es tio jnfec'uo.5c

O Qustreges/b

me/e.T) st do c/oao
constatar em a/oèn* \'tos c/e minha c/t ri/ .

t ca, os benef/cos ef
lpfo5 do Vmho Ton/co
Reconsf/tumte Silva
Qraujo.

HenriquefioxomoBó
l,«m*»»^"^««n»u%t
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Quina-Carne e LactoPhosphato de Cálcio

ACONSELHADO PELOS
MAIS EMINENTES
Clínicos

DO
I PAIZ

.. p% um excellenfe
preparado que se
empreça com o ma-
ximo confiança e
ôempre com èff/cac/o
nos casos odeçuoobô
M/que/Couto,

JJL.

«pE&*>
.. de preparados anoto -

ooJ, nenhum, o meu uerine e supenor e poucoso içuo/am, sejam noc/o-naes ou extrançe/ros, o .^ todos, porem, o preíi- L
f ro pp/a sua efficac/a e
pe/o met/cutoso cuidado

àe seu preparo, a par do
sabor açradaue/ ao po/a
dar de todos os doentese conuatescentes.

Pocho faria

o
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Silva Araújo

PHARYNG1TE
\ ANGINA

ROUQUIDÃO
A.BA5E0EOXYGENO NASCENTE -FUC/ilYMO-KENThOLADAS
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Dyspcpsias
Voinúos

Pcrebas
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Vermes

PEPSIL
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Lavar os dentes
é hoje um Prazer

E fazer com que os "gurys" tenham gosto em lavar
106 os dentes, basta só dar-lhes um dentifricio que gos-tam. . . a pasta Colgate.

Os meninos devem começar a cuidar dos dentes desde
os primeiros annos. Dentes relaxados, dizem os melho-
res dentistas, podem fazer as crianças fortes em fracos
e rachiticos. . . podem atrazar o seu desenvolvimento
mental. . . e ainda podem desfigurar o rosto.

Ha muitos annos é a Pasta Colgate o dentifricio ideal
das crianças. Primeiro por seu sabor de hortelã, e tao
agradável ao paladar, que torna este dentifricio gosto-
so desde a primeira vez que se usa Colgate.

Segundo, porque a Pasta Colgate faz justamente o queos dentistas exigem delia — isto é, limpar os dentes
completamente, e sem nenhum prejuízo. Colgate nao
leva ingredientes que possam fazer mal aos intestinos;
nem antisepticos que podem estragar os tecidos, ou o
esmalte dos dentes.

. A Pasta Colgate leva o ingrediente limpador mais effi-
caz do mundo. Logo que a escova passa nos dentes,
este ingrediente se transforma instantaneamente em uma
espuma branca, e forte, que passa como uma onda pelosdentes e gengivas. Esta espuma leva uma qualidadeadmirável de uma "tensão superficial" de baixo teor, que

permitíe a invadir os logares menores, e é onde começam
as caries, desalojando todos os restos da mucosa, e da
comida, e extirpando toda a impureza com esta espuma
detergente.

Esta espuma leva um pó finíssimo, recommendado pelosdentistas, e que dá brilho ao esmalte dos dentes, sem
estragal-os, conservando-os brancos, brilhantes e bonitos.
Feça Colgate hoje; o tubo leva mais Pasta que qual-
quer e cusía no Rio só 3$000.

Se V. S. nunca usou Pasta Colgate mande o coupon
com sello novo de três tostões.

Note como a Pasta Colgate
limpa aonde a escova não

alcança a limpar

WmÈÊm

àfMã */*,**»*>« / fl fl^V^jf flWWT^PWfMMflflflflflfcflflflflfl^Lfl^^^^"^ ^^^^^^^""9/ #\ \

Quadro ampliado dos es-
paços entre os dentes.
Os dentifricios communs
com "tensão superficial"
alta deixam de penetrar
nos logares aonde costu-
ma começar a carie.

Este quadro prova como a
espuma efficaz da Pasta
Colgate, com a "tensão su-
perficial" baixa,, vae nos
logares menores, onde a
escova de dentes não ai-
cança para limpar.

COLGATE Co. — R. H. Lobo, GO — Rio.

Incluo sello novo de 500 rs. para amostra da Pasta Colgate.

Nome ....

Endereço
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íTORNEIO — JULHO A SETEMBRO

CHARADAS ANTIGAS — 42 a 44

Na (erra em que hoje habitamos — 2Reina unia immcnsa tristeza --¦ 1Contra a miséria lutamos
Sem amparo, sem defesa.

Tudo nos falta: - - carinho.
Saúde c pão para a bocea.
Nosso ventre, coitadinho,
Lembra uma pedra oca.

GoNDEMAGA — {T.E. - A. C. L. n Rio ).

Cada fwspicio tem a sua fiUloria

TutsAç.
3 ~ Que mulher de máu geniol parece um leão novo.

__TORRINIIA 
— (B. C. C. )

¦do grande. Cav. Negro:
O cura é grisalho.

Visconde de Ovar.
4' Valva

2 — Desta maneira não escuto a eaniigâ.

Ao mestre e amigo Dr. Lavrud, para ouc mrperdoe a prolongada ausência.
Bem sei que vou fazer feio,
Mas volto aqui pressuroso,K. com pczar mui profundo,Confesso sem mais rodeio — 2
Que, embora não seja ocioso — 2Eu sou assaz vagabundo.

K ¦ Penga.

cítlrllí;?>VlãgCm 
dn1m *&'&*¦*&* *** dignesctaradtstas que collaboram nesta secção.

A mais excelsa luz da vida — 2K quando em nosso coração
Desabrocha hilarc e florida
A flor do amor e da illusão.

Herança sublime e querida ¦— 2Por todos nós sem distineção,
Chamma ardente nunca extinguida
Iamais em nossa geração.
K doce assim nosso viver. ..Mebe, a deidade peregrina •I ersiste no seu florescer.

Mas nossa sorte é bem diversa;
Quando, em vez de mulher divinalemos uma mulher perversa.Stepjianio Seíxlack (Uberaba, 12-4-929. Minas)

- Cava essa trincheira
Wal.

Tio Sam.
Ao Jojralo:

Pequeno dejejuadouro.
SOTNAS - - ( u. ?<:. R\ )

2 — Este cântaro não (em paradeiro.
Dama Negra - (TI p » _ Pi¦ f , , ,• '• • n ¦ f>i<> brande ).

Ao Cav. JVr.gro:

a - - De que .r(.w,- 0 agiota viver em usura/
LYR,° 

Ji°LVALLE (Betem- Para).
3 ~ Quem é jracn não toca flauta.

Soldado — ( T. P. e A. G. L. B. ).,
2 O peixe nada com rapidez

Juquinha — ( t. P. e A. C. L. B )
— Lembrança e um bonito termo.

Soldadinho. — (T. P.)
— Ponha um acerescimo na nota do metal precioso.

Spartaco ( Betem — Pará ) .
2 — Não gosto de "molho" 

salgado.
Sertaneja ( T. P )ENIGMA PITTORESCO - 66

ENIGMA PITTORESCO — 45

<3£

SRSHãHSfl
c' a 4?3 ISjIí s

CABO DA AFrWJ fpiNT. ITALIANo] \kwkhqí\ TrE6.DE PORTUCaC

OCTA & CíA

ENIGMAS 67 e 68

Recorrendo ao Pai Thomaz:
ti, « ,. SOTNAS.U«ARADASCASAES-46afó

à ¦¦¦• Nem tudo o auc se pesca é peixe.
Audas { Passos — Minas).

Para os amigos Brandão, Jíareoni e Arumeresponderem;*
4 K st ou ./<»/•/«? p.>rque Uco gj/mnastica.

Bonaparte - ( A.C.L.B.)
¦\ota bem, ú meio termo.

CHANTECLF.11 .
- " " O cabo é amigo do barril.

Dr. Kean.

Ao Rubião Júnior:
sempre se briga no Jogo. Y

Pan — ( ^5*. Luiz Maranhão).
Km conversação familiar elle é um homem versado.

Papa Negro.
«ra o h.vfer/òr aceitarei qualquer emprego penoso.

RACHA.

— Desta flor aqui presenteTiro a pétala do fim,' E as restantes tão somente
Formarão flor ainda assim'\

—- "Perdãol Se você consente,
Mais duas eu tiro e, assim,¦t Para ter flor novamente"Junto ao resto a tal do fim".

Tal diaíogo entrefinha
Com o K. Penga, o Pimentinha
Charadista de valor.

Seria você capaz
De me dizer, Pai Thomaz,
Qual o nome da tal FLOR ?

O todo tinha os extremos,
Que fazia a parte central.
Derradeira tirando, vemos
Uma ilha de Portugal.

A prima duas e terceira,
O todo faz tereia e prima,
(V total desta enerenqueira.
E' Homem que faz vindima.

A it leite

íi<-'>>&

Ahthano.
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CHARADAS NOVÍSSIMAS — 69 a 84

2-2 — Não mova nem segure com mechas a trave.
Conde de Rogger ( Parahyba).

2-3 — O cônsul de Caliguta não foi javorccido, por ser muito
apressado.

Dr . Anquínhas ( Rio).

2-1 — Km cima da cama, aqui no quarto, esta a fêmea do
macaco.

Dalva.

1 -3f— Noti a raça como tem jama
Acouz

Aos gri/phophobos:

2-1 — Sente-se abrazado, '"pois" imputa calumniosdrhente.
JOVA NI RO.

2-1 — Eu vi no Rio um porco comer dois gatos.
PimentÍnha (Santos).

2-1 — E' lucro qualquer cousa que não ofjcrccc "embaraço".
TidirivÁ Sarmento.

1-2 -- Não creio na lealdade de ¦'homem"-jingtdo.
José Drummond.

2-1 — Desloquei a perna na ajjlicção do lundu.
Mapeguine.

2-2 ¦— A oecasiao mais importante que tive para atravessar
<.• rio, foi quando nós nos encontramos na cidade.

Dr. Rona Kin (Victoria — R. Santo).

2-2 — Foi rora itm gaz explosivo e injlatnmavcl que se encontra
nas minas de carvão de terra que a mulher preparou essa substancia
explosiva.

Nereide (S. Luiz —Maranhão).

2-1 — Nesta villa só se usa o tecido feito coro fibra d'esta
arvore:

Pai Thomaz.

2-2 — Em uma canoa atravessei o Trombeta e cheguei á
cidade.

Jangadeiro — ( Jíangaratiba).

2-1 — Quem reconhece a dor alheia demonstra ter coração
sç.nsivel.

MORANGUINHO ( S. Paulo ) ,

2-1 — Foi na cidade, que eu ouvi jallar deste peixe.
El Príncipe.

2-1 — Jesus E* inútil, senhor.
Soldado — ( T. P. e A. C L. 8i

1 5.° CAMPEONATO DE EU SEI TUDO
\ SOLUÇÕES DE JANEIRO

1 — Caravaca; 2 — Necessitado; 3 — Cará barbado; 4 —
I Chinchote; 5 — Acannaveado; 6 — Rasourado; 7 — Macacão;
I 8 — Liga-osso; 9 — Tremebundo; 10 — Gaitada; 11 — Quiriri;
| 12 — Depositário; 13 — Piraque; 14 — Tudo-nada; 15 — Caldeia-
I quina; 16 — Sem-fim; 17 — Galantaria; 18 — Parcamente; 19
| A lima lima a lima; 20 — Copeté; 21 — Mondongo; 22 — Forma-
f lidade; 23 — Asialia; 24 — A VIU : 25 — Separa o homem do ani-
| mal a duvida; 26 — Onocentauros; 27 — Carolo-a; 28 — Socia-o;
I 29 — Abracadabro-a; 30 — Escacho-a; 31 — Inça-o; 32 — Fufia-o;

33 — Suspiro-a; 34 — Estive-a, 35 — Estrincho-a; 36 —Novelo-a;
37 — Tremelgo-a; 38 — Destroça-o; 39 — Apaga-o ou Despacho-a;
40 — Songa-o; 41 — Atramentario-a; 42 — Abraço-a; 43 — To-
jeira-o; 44 — Barba a barba honra se cata..

í DECIFRADORES DE JANEIRO

Alguém, Gondemaga, Apollo, Dr. Cesario Malafaia, Inco-

Ígnito, 

Encoberto, Jovaniro, Jorasil, Joalma, Júpiter, Kollosso.
Lunuz Ariz, Lidaci, Nilof, Ninguém, Sancho Pança, Sans Chu-

- pance, Primavera, Ulrica, Mirtho, Almirante, Alpha, Argos, Ano-
I nymo, Bonaparte, Carlos de Aragon; Diana, Cremilda, Caprichoso,

Cartos, E. Morenito, General Pindoba, Barcus, Eureka, Ignotus,
Cecy de Pery, Sotnas, Papa Negro, Thalia, Rubiào Júnior, Vai-
verde, Nemus, Nulus, Phebo, Lyrio Branco, Leon Sady, Ed Léo,
Saturno, Claudius, Apios, Acasto Brasil, Viblus, Dr. Juvenito,
Pseudonymo, Elce, Noeliz, Cav. Negro, Zinia, Rubus, Vima,
Pigmeu, Harpalice, Dama Negra, Argus, Milton Rolão, Orlando
Rego, 44 pontos; Caçadora Cearence, Eme Cê, Fragon, Arnon
Ueyne, Paes Leme, Á Garota, Barão de Damerales, Calpetus,
Conde Guy de^Jarnac, Diana, Dapera, Etienne Dolet, Erre Ceos,
Gavroche, Julião Riminot, Lago, Lakmé, Maloyo, Miravaldo,
Sylma, Tiberio, | Themis, Visconde de Adnim, Zelira, Nellius,
Neo-Mudd, Orlirio Gama, Paracelso, Ruhtra, Seneca, Sezenem II,
43 pontos; Pan, M. G. F. L., Mapeguine, Nereide, Jobatino.
42; Timoneiro, Scott Mallory, Strelitz, 40; El Príncipe. 33; Conde
de Rogger, Stephanio Seixlack, 32; Alvasco, 27; Dutra, 22; Ca
bocó, 18; Thisbe, Dalwa, 12; Copernico, 11; Soldado, Sertaneja,
Jac, Soldadinho, Juquinha, 6.

SOLUÇÕES DE FEVEREIRO

19 — Busca-vidas; 20 — Acaba-mundo; 21 — Ferranha;
22 — Fort o na to; 23 — Guardapisa: 24 — Sacrísmolbo; 25 —
Salsaparrilha; 26 — Nuvens-castellas; 27 — Aguiarada; 28 —

Ml II* 1 IIIM.II -

Limo-letria; 29 Calejado; 30 — Pandareu;~]31 — Baixo-Imperk
32 — Meio-grosso;33 — Ponta-secca; 34 — Dão-dão; 36
Orelhada; 36 — Triques-troques; 37 — Cozinhado; 38 — Pouca-
vergonha; 39 — Palavras sem obras, cythara sem cordas; 40 —
Precario-a; 41 — Pranto-a; 42 — Onzeno-a; 43 — Pedro-a; 44—
Rejeita-o; 54 — Carochos-as; 46 — Bandeira-o; 47 — Eraboscado-a
48 — Endireita-o; 49 — Aferida-o; 50 — Anga-o; 51 — Vareja-o
52 — Filho-a; 53 — Sacada-o; 54 — Rodilho-a; 55 — Garnacho-a,
56 — Radica-o; 57 —¦ Enforco-a; 58 — Travessa-o; 59— Com
passo-a; 60 — Caros alhos, senhor compadre; 61 — Guaporé.
62 — Xexeu; 63 — Muchocho; 64 — LA vão os pés onde quer o
coração; 65 — Archipadre; 661— Perna-vermelha.; 67 — Mogi-
ganga; 68 7— Portogallo: 69 — Pittecusa; 70 — Cosa-; velhas, portas
novas.

DECIFRADORES DE FEVEREIRO <©

Eureka, Cecy de Pery, Barcus, Ignotus, Dr. Cesurio Mau.
faia, Alguém, Apollo, Incógnito, Gondemaga, Almirante, Alpha.
Argos, Anonymo, Bonaparte, Carlos de Aragon, Cartos, Capri
choso, Cremilda, Diana, El Morenito, Encoberto, General Pinboda.
ícaro, Roazo, Jorasil, Jovaniro, Jucá Tellcs, Ninguém, Joalma,
Júpiter, Kollosso, Lunuz Ariz, Nilof, Racha. Sancho Pança, Sans
Chupance, Ulrica, Thalia, Rubiào Júnior, Valverde, Nemus Nulus,
Phebo, Lyrio Branco, Leon Sady, Ed Léo, Saturno, Claudius,
Apios, Acasto Brasil, Viblus, Dr. Juvenito, Pseudonymo, Elce,
Noeliz, Sotnas, Papa Negro, Cav. Negro, Rubus, Vima, Pig-
meu, Harpalice, Dama Negra, Argus, Milton, Rolão, 52 pon-
tos; Caçadora Cearense, Eme Cê, Tragour, Arnon Ueyne, Pae*
Leme, Orlando Rego, 51; Jobatino, Pan, M. G. F. L., Mape-
guine, Nereide, 50; Visconde de Adnim, Zelia, Themis Tiberio,
A Garota, Barão de Damerales, Calpetus, Conde Guy de Jarnac.
Diana, Dapera, Etienne Dolet, Erre Céos, Gavroche, Julião Ri-' minot, Lakmé, Lago, Maloyo, Miravaldo, Nellius, Néo Mudd,
Orlirio Gama, Paracelso, Ruhtra, Seneca, Sezenem II ,Sylma.
Timoneiro, Scott Mallory, -. Strelitz, 46; Conde de Rogger, 39;
Stephanio Seixlack, El Príncipe, 38, Cabobó, 21; Alvasco, 17:
Thisbe, Dalwa, 11; Soldado, Sertaneja. Juquinha. Tac, Soldadi
nho, 10.

VISITAS

Com grande satisfação e agradável surpresa tivemos as visitai
dos cKaradistas Sotnas e Etienne Dolet — presidentes da União
Edipica Riograndense e do Bloco dos Fidalgos, de Santos, reape
ctivamente.

FESTA CHARADISTICA

A Academia Charadistica Luso-Brasileira, da qual é pre
sidente o nosso director, teve opportunidade de prestar expressiva
homenagem aos charadistas Sotnas, presidente da União Edipica
Riograndense e Etienne Dolet. presidente do Bloco dos Fidalgos,
de Santos.

Recebidos em sessão especial, com o comparecimento d*
grande numero de sócios e exmas. famílias, os sympathicos e in-
telligentes confrades tiveram oceasião de verificar quanto são esti
mados pelos charadistas cariocas.

BLOCO C. GAÚCHO
O seu 1.° secretario Nemus Nulus teve a gentileza de no*

participar que em assembléa geral realizada no dia 31 de Maio,
•/i eleita e empossada a seguinte directoria, que dirigirá os destinos
do Bloco no período 1929-1930:

Presidente — Rubião Júnior; Vice-presidente — Claudius;
1.° Secretario — Nemus Nulus ( reeleito); 2.° Secretario — Thalia
(reeleito); Thesoureiro — Phebo; Adjunto thesoureiro rr- Viblus;
Director charadistico — Anthropophilo (reeleito); Bibliothe-
cario — Valverde; Orador — Pseudonymo; Commissão auxiliar
— Ed (reeleito); Apios, Léo.

NASCIMENTO

Edgard Roberto é filhinho do nosso Julião Riminot, do Moro
dos Fidalgos, de Santos e nasceu no dia 8 de Junho.

CORRESPONDÊNCIA
Cartas recebidas até 2 de Julho :

Conde de Rogger ( Parahyba) — Recebemos a sua carta
aceusando o prêmio — Então, está com vontade de obter outros ?...

Igromacii ( Capital); Oicreal (Santos); — Inscriptos para
todos os effeitos e com muito prazer.

Dr. Rona Kim; Gondemaga; Thisbe: Marinettj; Octa &
Cia; Tio Sam; Papa Negro; Arthano; Spartaco; El Príncipe; Dama
Negra; Soldado, Sertanejo, Juquinha; Soldadinho, Jac; Mape*
guine, Nereide, R.A.C.H.A., Thisèe; Dalva; Sotnas; Arlette.
Arthano; Dr. Anquínhas, Pimentinha; J. Drummond; Pai Tho-
maz; Moranguínho* K. Penga* Stephanio Seixlack: — Recebemos
os trabalhos e penhorados agradecemos a presteza com que atten-
deram o nosso appello.

Badaluz ( S. Paulo ) —Recebemos a suo csrtinha reclamando
os trabalhos iniciados no começo do anno passado. Demos uma
busca em nosso erchivo e só encontramos dous pittorescos e assim
mesmo sem soluções — Não teria havido extravio ? — Não poderia
mandar copia de tudo ? Temos muito bôa vontade em llies ser
agradável.

Mapeouivf. ( Maranhão) — Já estamos adoptando o alvitre
lembrado, e mais, cada mappa vem explicado em lettras o que
representa o desenho.

Cabobó (Capital) — Inscripto.

Toda a correspondência sobre charadas deve ser dirigida
para a redacção do EU SEI TUDO— Rua Buenos Aires, 103
1.° andar e endereçada ao director desta secção.

DR. LAVRUD

&KStt&Aâr£.:^&.
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1 Sensacional declaração de um'medico de fama mundial

íI

O corpo humano é uma perfeita machina.electrica
0 triumpho e a importância da electricidade curatoria assombra a classe medica

Causou 

verdadeira surpresa a declaração que, no re-
cente Congresso Internacional da Sociedade de
Cirurgia, realisado em Londres, foi feita pelo pro-

fessor C^ile, deCleveland (Ohio), cirurgião e pensador
dos mais conceituados nos meios illustrados do mundo,
de que o corpo (inclusive o cérebro) é uma perfeita
machina electro-chimica. Esta declaração serve paracorroborar e reivindicar as affirmações feitas pelo
grande descobridor do Tratamento Electrologico Pul-
vermacher, que vem proclamando ha muito tempo,
de maneira categórica, que a Electricidade é a Força
Vital do corpo e o Remédio da Natureza para:

Neurastnenia e todas as perturbações nervosas.
Debilidade sexual.
Dyspepsia nervosa e indigestão.
Irregularidade no funccionamento do figado e dos

rins.
Enfraquecimento e debilidade geral.Prisão de ventre.
Insomnia e depressão mental

e, especialmente, para combater o estado que pre-sentemente incapacita tantas pessoas ( cerca de 72%)
para a vida commercial, profissional e mesmo social.

Assombro da classe
medica

"Nosso corpo — disse o pro-
fessor Crile— é um mecanismo
eiectro-chimico e os milhões de
cellulas que o constituem são
também, cada qual, um meca-
nismo eiectro-chimico. Os ner-
vos sao os cabos conductores
e a Electricidade é a força dire-
ctora que opera, regula e fisca-
lisa todo seu processo chimico
e suas funcções vitaes".

Milhares de pacientes que,
em seu desejo de reconquistar
a saúde e o vigor, ainda hesi-
tam em substituir o vidro de
remédio pela Bateria Electrica
sentir-se-hao satisfeitos e con-
vencidos ao terem conhecimen-
to dessa autorisada opinião de
um dos médicos mais conceitua-
dos do mundo, expendida pe-rante um auditório composto
inteiramente dos membros mais representativos daclasse medica internacional.

A electricidade curativa em vossa
própria casa

E' este o triumpho supremo do Tratamento Ele-
ctrologico Pul vermacher, que nos proporciona a melhor
forma de tratamento electrico, tornando-o accessivel
a todos aquelles que anteriormente só o podiam obter
á custa de muitos recursos.

O "descobrimento" do Professor Crile explica
também a maravilhosa e subtil afinidade que existe
entre os padecimentos physicos e o Tratamento Ele-
ctrologico Pulvermacher. Os enfermos não necessitam
de drogas nem de remédios. ELECTRICIDADE E'
DO QUE NECESSITAM OS CORPOS DÉBEIS,
ANÊMICOS OU DOENTES, pois a electricidade
scientifica e habilmente applicada, como se faz com
o Tratamento Electrologico Pulvermacher,

augmenta as forças vitaes do corpo,
restaura e conserva a efficiencia de funccio-

namento orgânico,
vigorisa o cérebro e o systema nervoso,
fortalece o coração e accelera a circulação,

—- augmenta a nutrição e facilita a eliminação
das impurezas.

— e torna todo o organismo tão resistente ás
enfermidades que, praticamente, o immunisa contra
ellas. í;i

A electricidade alivia e cura as doenças
De que os seus resultados são maravilhosos ser-

vem de prova as curas que causaram verdadeira sur-
presa a toda a classe medica e provocaram as mais
enthusiasticas cartas de agradecimentos e de elogios
de multidões de homens e mulheres que reconquis-
taram a sua saúde.

As drogas e remédios destroem.
A electricidade constroe

Não busqueis mais a Saúde e a Força —que re-
pf.esentam a alegria de viver — nos vidros cie remédios.
Experimentae o verdadeiro Remédio da Natureza :
a Electricidade. O Tratamento Electrologico Pul-
vermacher, operará maravilhas em vosso favor, como
tem operado em innumeras pessoas.

Este Tratamento activa as func-
çoes do figado. rins, intestinos,
sangue, coração e da pelle, e por
meio delle se consegue a regular
eliminação das impurezas e dos
venenos, que são a causa de 90%
das enfermidades modernas.

^^a ^^^^t ^^L ^^^^^^^^k^D *^*mwr .mM^^^ Mm^m mW9^ M^LM

Esclarece o cérebro ennublado, fortalecendo os
nervos débeis, esgotados e irritados.

? malmente, este e um remédio provado que pro-duz uma cura radical e permanente.
Consultas grátisEnviando vosso endereço a The Electrological

Institute, caixa postal 2758, S. Paulo, v . s. receberá
gratuitamente informações completas sobre o Tra-
tamento Pulvermacher. Os interessados que enviem
detalhes sobre os seus casos, indicando os symptomas
pnncipaes que observem em sua saúde, idade e occu-
paçao. Isso dar-lhes-ha direito a um conselho medico
de indiscutível valor, gratuitamente e sem compro-
misso algum para o enfermo.

Coupon grátisEnviando-nos este^coupon, ou apenas vosso nome e endereçoescripto claramente, receberá v. si, gratuitamente e sem com-
promisso algum, óGuia da Saúde e da Força, que a tantas
pessoas tem indicado o meio de recuperar a saúde e vigor.
NOME
ENDEREÇO
Enviar a The Electrological Institute, caixa postal 2758.
S. Paulo.
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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 com-
pletamente. .
As paredes revestidas com Ceio-tex impedem a passagem do frio,do calor e dos ruídos.
As habitações forradas com Ceio-tex são seccas, confortáveis noinverno e frescas no verão.

__B»S_rT_fffn __i 4^____-____SS_SfiPl

Celotex
I INSULATING LUMBER I
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INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY
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RIO DE JANEIRO
RUA SÃO PEDRO, 66

RECIFE
AV. RIO BRANCO, 1390

<^f]fe>
SÃO PAULO =

RUA FLORENCIO OE ABREU, 152
PORTO ALEGRE

RUA CAPITÃO MONTANHA, 129
ENDEREÇO >*LEGRAPHICO GERAL: INTERMACO
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BAZAR AMERICA
PRIMEIRA CASA DO GÊNERO NESTA CAPITAL

:: Casa da elite carioca. Bom gosto, distincção,
« • presentes finissimos • a • a

Faqueiros
e

talheres
de

christofle.

1^1 MMmJ Mm mmWm

I ¦'^v ¦' mMmrW Mmf-^W W
I IpíJ EjhI II F? -^SK ^fiTfl I
¦¦ BI^'.^nH ¦MVr><*."^HH ¦% -.* MmmtZL^m M

Kl L. ¦ **' Mm

Porcellanas,
crystaes,
metaes
finos,

terra-cocta
etc.

38, Rua Uruguayana, 40
*"¦ ,—¦».. ,| »».—tli»H li . ti—»ll —»||. »ll i llw—^|t i |. , ,,. • O M^H. H->aa*llaM>|l«M»i- •
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l MAIOR PARTE DOS IN-
COMIDOS ESTOMAGAES
taes " como as azias, pesadumes,
eructaçoes ácidas, dilatações, nau-
seas e indigestões devem a sua
origem a um excesso de acidez do
sueco gástrico. Para impedir este
mal-estar tão doloroso eparadige-
rir bem, tome V. S. meia colher de
café de Magnesia Bisurada n'um
pouco de água depois das refeições
ou quando a dor se faça sentir.
A Magnesia Bisurada, pela sua
composição alcalina, neutralisa o
excesso de acidez, evita a intoxica-
çSo do estômago e assegura assim a
perfeita assimilação dos alimentos.
A Magnesia Bisurada acha-se á
venda em todas as pharmacias.

Cuidai da vossa beleza como cuideis da
vossa saúde; o vosso rosto é tuna deli-
cada obra prima que deveis proteger.

:l O CREME SIMON
fabricado segundo formulas experimen-
tadas, liberta a pele de todas as suas
imperfeições, conservandolhe a beleza,
a frescura e o aveludado. Da-lhe

brancura e pureza impedindo a
formação de rugas.

PÓ & SABONETE SIMON
Paris

1
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NilO HA CONFUSÃO POSSÍVEL...
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Chapéu. Gravata,
Colarinho, Camisa

e a restante
Roupa branca.

que não se vê mas se
adivinha, são

da CAMISARIA PROGRESSO

^TES"*1*

2 PRAÇA TIRADEHTES-4
••ÉM3i»iMJfl tf 1

Attende-se pedidos dó interior.

t
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LINDAS UNHAS
EM CINCO MINUTOS

Faça V. Exa. uso do Cutex no trato
das unhas»

A belleza das mãos de V. Exa. depende do trato queder as unhas e á cut.cula t,ue as rodeia, e que. si nSotratar, cresce, se rasga e deixa farrapos feios,
E' preciso arredondar as voltas da unha para conseguira torma oval e linda, e acabar com a cuticula. Masòui-d?d° emfna° cortar a cuticula! O uso de tesouras naoso da intecçaç, mas faz renascer a cuticula ainda maisteia e desigual que antes.

A Perfeita Manicura com Cutex.
Primeiro : - Enrola-se um pouquinho de algodão na pom* do p«-lito e humedece-se no Removedor da Cuticula. Applica-se o mesmona base e no contorno da unha, cuidadosamente. A cuticula mortacáe assim com facilidade. «•«*••
Segundo : — Lustra-se a unha com qualquer dos Polidores Famososdo Cutex.
Terceiro : — Fazendo leve massagem ponha-se o Creme da CuticulaCutex sobre a cuticula, e por todo o dedo Este mantém s unhalisa e flexível.

| 
Os preparados Cutex venden.se m todas asperfu^Ha,

REMOVEDOR DA CUTICULA

6 manicuras completas
por 1$000.

Envie este coupon com 4 se
los de 300 réis, para um es-
tojo de experiência, com todos

os pertences para a bôa
manicura.

ENVIE ESTE COUPON HOJE MESMO

I Remetto 4 sellos de 300 réis
I para um estojo de Experien-

cia de Cutex.

113
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GOTTA- SCIATICA— ARTHRITISMORHEUMATISMO

0 NOVO
E PODEROSO
ELININADOR

VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS
E PHARMACIAS DE 1* ORDEM.

DE °Sl tSP^èÍ}5i0fÍAR,0S>! HUõa-MOU»NARl * CO. LTO.

* mi
m
>?

Wi4

ATO PAULO

Remédios que curam 11!
MILHARES DE ATTESTADOS O PROVAM !
Premiados na Exposição do Centenário, licenciados pelaSaúde Publica e receitados por illustres médicos.
SAL DE UVAS —- Refrigerante, laxante e purgantede fructas. E' um remédio efficaz nas doenças doestômago, intestinos, prisão de ventre, azia, diar-
ELlíik* túlJM0 

~rKd'.r8oe,ô 
d^tivo-do 

6$00°
sangue, tônico e anti-rheumatico. Cura syphilis,doenças da pelle, coceiras, rheumatismo etc.Substitue as águas sulfurosas de Poços de Caldas.Pelo correio  8$000BALAS PEITORAES — Deliciosas, aromaticas e in-falhveis na tosse, constipação, dôr de garganta,etc. Pelo correio 4$nnn

COLLYRIO DIVINO - E' mararavilhoso na' cura da
nrfc*?S«a «!ft?SSÍracllo^a etc' etc- Pel° correio.. 4$000POMADA DIVINA — Formula do notável medicooculista dr. Orozimbo Corrêa Netto. E' infal-hvel no trachoma e conjuntivites rebeldes. Pelocorreio fttnnn
LEITE DE BISMUTHO COMPOSTO - A salvaçãodas crianças! Cura gastro-enterites, diarrhéas, coli-
niifí?* ^^^^«oso e »noffensivo. Pelo correio.... 5$000GUARANATOL — Delicioso, original e ideal tônicorefrigerante. Cura fraqueza geral, neurastheniae nervosismo. Pelo correio fitfinn
PASTA. DENTIFRICIA BRILHANTE - A melhor,a mais scieptifica, antiseptica, refrigerante e per-fumada, evitando as gengivites mercuriaes dos que
m _ "8*m mercúrio. Pelo correio  3S500ÁGUA SANTA CRUZ — Água antiseptica e ophtal

™#^m™*Jlue cu/t& feridas> ulceras, dôr de olhos etc.BIOPILINA — Uma loção original, baseada na des-coberta do sábio allemão dr. Zuntz com o enxofre
solúvel, para caspa, queda dos cabellos, cal vicie,seborrhea e çarà restituir aos cabellos brancos asua côr primitiva. E' finamente perfumada. Preço
pelo correio  8$000

Pedidos pelo correio em sello ou vale postal,
a TIJO LIVIO TEIXEIRA, em Jahú, S. Paulo.

A' venda nas drogarias :
ItODOLPHO HESS, ARAÚJO FREITAS ETC.

MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS

a Mercethylina.
formula do dr. Annibal Pereira, é excedente

Injecções indolôres, 1 e 2
Começar o tratamento pela

n. f.

1

Informações á
S. A. Mercethylina

>A CARIOCA n. 4
TEL. C. 3909
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MMHH I. S. BE ESTATURA
COM O GRANDE CRESCEDOR RACIONAL 00

PROF. ALBERT
TESTKMUNHOS

. 
"Distii.cto 

e apreciável senhor • n;irmão que, em carta «ue V S L. ,neudizia que desci™» li ' ô- he escreveu,
ÇRESCEDOrRACIONALCOC0 (* ™». °
formar-lhe que ha Cumpre-me in-
esta Quatro ^entiâto8 £LT3gí%*'* »-me de V. S. att° c S <? "lto- Confesso
General Conesa." 

~~ J CJnM"J ~~'

jP^f^*^^
<!H§I1^

^^(S/sé^misésèêéè

---.,-,¦.--„ .m-mrrr- • 
"Distincto 

sr. : Tenho a satisfará A .nifestar-!he nu** t^nU,, v """«ação de ma-
¦lie o CRESCE

aos resultados práticos paii seS^^i^í?"^^ cm<I««nto
etc. me permitto offeVecê? 

"X 
dca-jê" 

CorresP°"^ntes
Véspera de sua amave! rcsnSsía «. li SU<i rePresentação.
/VW — Córdoha — Professor Vr!>8crcvo;!n« S.S.S -íj.
^hico-Dinamica". ™X? pym.nas.tjça Phisico-Psy-

3

Sr. F. Más-Entre Rios 129. Buenos Aires
ÓV'""-«' '^etter-me graiU .folheto,e testemunhos

Nome

í DniEcç.Ão. .

I Provinc.a e Cidade

••»—— H —1|. •"—II —II.
¦" || \

t
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fl^^^fl flUuB **' ' JRnfl;

4<S$CCC
UMA MARAVILHA AMERICANA

Que vale contos de réis j

VEHPC-AD |
O apparelho mais simples
Dividir, Multiplicar e
RnTC^h^ CABE NOBOLSO DO COLLETEe custa 45$000 apenas.

Útil e necessário paratodo commerciaRte. ban-queiro, guarda-livros,contador, caixeiro, geren-ce e todas pessoas que li-Uam com algarismos. Fazo mesmo trabalho e pfesta
de"IS,p !!rVÍÇ° da« machinas que custam contos

Co„taepOCCUpa u™>Jogar insignificante no bolso
«lias sen^Tma Ü# M9-9?9.999. Somma par-
Pesàa3efrSKe,^ ° total sePara^. Qualquer
Precfsa estudo n^har 

C°™ Cst? aPP,arel«°- Não
Perde tem 

~m exPeriencia P^via. Nao sey ae temP° e nao se estraga.
Nunca erra. Sempre certo.

rir» «iomt im A / 7J/!£2>±.*MC VtST POCKCT aT/ •f"^^^

"•«¦fcS8°%omharCaí. dC Carta. de P6880*8 qu* est"° mais q^toda narfa. j~ Aa ,comPra. Innumeros pedidos renetídrvi A*
S«?Po, raandelnm ^*ntido por c.nco annos. Não percaI0°0 -PpareJhos à,.e ?. 

"íl68 que acabe a P"meim remessa de
postaf«?, A 

refebemos a^a. Mande cheque ou valePostai ou dinheiro em carta registrada a
FRANK SILVA RUA 6ENEBAL GAMARA, 84 - 1.°""" ~™ Caíx» 

P»stal 2368 — tfio de Janeiro

' -^^^^iMi^^flB^^BsJBB^yuBflBflflB^flB^»

CRIA
ROBUSTOS

BEBE'S

porque contém
todas as vi ta-
minas do bom
leite. Não têm
micróbios no-
civos e é tão
puro e diges-
tivel como o
leite materno.

'¦¦'•¦''•',' "^i^^^Bpí^-^^^wHf T '*^Mi-''- '?¦ ¦"-¦'¦ --\
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GANHA-SE MUITO DINHEIRO COM BILHARES!

IUUES BRUNSWICK
ESTEJ.BIIHARES, OE FAMA MUNDIAL, SXO HOJE FABRICADOS NO RIO DE JANEIRO, PELA

COMPANHIA BRUNSWICK DO BRASIL *
Ha ma» de oitenta annos que a COMPANHIA BRUNSWICK fabrica bons bilhares.Em todas as capitães importantes os Salões e Academias de bilhares BRUNSWICK são os mais freuuentadotOs campeonatos mundiaes de bilhar sSo jogados em bilhares fabricados pela nossa Companhia.

t a ,°^° M «rMde numero de fabricas e escriptorios de compras, os preços são vantajosos e s qualidade sempre bó«Tudo qne leva a marca BRUNSWICK é bom.
Nio ha outra organização igual á nossa.
Remettemps catálogos a quem os pedir. Podemos fornecer bilhares para pagamento á vista ou em 12 mensalidadesUs clubs devem ter bons bilhares. Um bom bilhar attráe os sócios e dá freqüência, o que anima os outros e desperta¦uteresse* *r^

BRUNS\írlSkdé um 
*rrazerPtÍm° exercicí°' de,can** ° cérebro e facilita a digestão. E* um sport nobre, e com um bilhar

Um bilhar legitimo BRUNSWICK completo, com 12 tacos, taqueira, um terno de bolas de marfim genuíno, marcador
^LW^l^^o^S^ 

CtC;' comp°.t*m*?ho »***» (medidas de jogo) de 95x190 cms., que é o tamanho corrente nó
Jo B í 

«Pe11*8 2:500$000 posto no Rio de Janeiro. Podemos embarcar cuidadosamente encaixotado para qualquer parte
A fabrica BRUNSWICK no Rio de Janeiro tem capacidade para produzir 600 bilhares por anno
Peça hoje mesmo o catalogo à

Companhia Brunswick do Brasil S. A.
Exposição e venda — PRAÇA TIRADENTES 46 — RIO DE JANEIRO

Tekg. BRUNSWICK - Rio Phone. cw 54,9
Escriptorio e fabricas : RUA S0TER0 DOS REIS, 13 — Phone Villa 2239

FILIAES EM 18 PAIZES

End
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Quando Nené Chora
Convém dar o Bom

LEITE EM PO'

DRYCO
Preço módico Lata grande

Peça. em Armazéns, confeitarias,
drogarias e pharmacias

DRYCO
o bom leite em pó

PHONE: VILLA 2801

1 \ / Bmm li I / '' ss ¦¦
¦H -^ I 1 If •"""' av

ANTES  DEPOIS I

\

Resultado obtido pelo uso das

PILULES ORÍENTALES
Bemfazejas - Reconstituintes

(Appr. D.N.S.P. sob o N° 87 cm 2<>6 1917)
Exigir o frasco de origem sobre o quaidevem figurar o nome e o endereço de

Js RATIE, Pharmaceutico
45, Rue de PEchiquier, PARIS

Agente Geral : A. de COURNAND
87, Rua dos Ourives, Rio de Janeiro.

A venda em todas as Pharmacias.
it < w«¦¦»««¦¦¦ n 1 1 .mi > 1 if 11 ¦i>««f
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PARA 1)N M#DE » a 2.400 mis.
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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C05TUPA
. •^&*%e '¦ "^HHl DE PE E DE MÃO

Afamada marca mundial

Elegante
Durável

Silenciosa

EXECUTA TODA ESPÉCIE
DE BORDADOS
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Esforço propulsor
minimo. Trabalha
para diante e para
trás, sem parar na
mudança e sem
voltar a costura.

Garantida pelos
representantes

exclusivos:

S. A. Casas Reunidas Armbrust - Laport
RIO DE JANEIRO

Rua da Alfândega, 77 - 79
SAO PAULO

Largo de Sao Bento, 12

MS r •»«.~HaBMaBBi|. ¦ l ¦

Motocycletas
Modelo de 1929

Capacidade 488
c.c. Cylindro de
85,5 m|rn por
85 mim. Freios
de expansão em
ambas as rodf.s.
Pn eus Dunlop
de 26 por 5,25.
11 lu m i nação
electríca Lucas.
Temos também
© modelo 505
como movi-
mento de vai-
vul*s na cabeça

do cvlindro.

¦ JlB5*ft *B*" ^B'"
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MODELO 501— MOTOR DE 4 TEMPOS DE 488 II. P.

INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY
RIO DE JANEIRO

RUA SÃO PEDRO, 66
RECIFE

AV. RIO BRANCO, 139
ENOEREÇO TELEGRAPHICO GERAL: INTERMACO

SAO PAULO
RUA FLORENCIO DE ABREU, 152

PORTO ALEGRE
RUA CAPITÃO MONTANHA. 129

Velocidades até 130 kilo-
metros por hora.

Temos em stock modelos
de 225 c. c, 346 c. c. e
976 c. c.

•IlaaKII.
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Zoológico
Aberto diariamente desde 8 horas.
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Tamanduá de Goyaz.
I

Animaes de todas as faunas, notando
Urso branco — Leão marinho

Leões —

se
- Elephante — Leopardos

Tigres—Jaguares.

Linda collecção de Macacos. Lindíssimas secções de Aves. |
Grandes attracções. Corridas. I

Sortei¦o de valiosas prendas. Trabalhos gymnasticos
Parque infantil.

Nova installação do parque de aeroplanos.

i:

**«,
<?—«.

»»'——II—-41—.(,_„.
¦•(——H—H.
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Quando se jaz uso do

CREME PEHUS BARRY
atttráese a attençâo.

u

$

120

E um creme finíssimo, em forma liquida, que não
contem graxa, e tão fácil de applicar como o pó, mas
tendo sobre este a vantagem de adherir perfeitamente á

cutis e nao cahir no fim de pouco tempo.
Com uma só applicação pode-se dar ao rosto, ao collo e
aos braços uma alvura, ^ rijeza e suavidade taes que se
attrahirá a attençâo em toda a parte, devido á pessoa
apresentar melhor apparencia e apparentar ser muito

mais nova.

Quando se usa uma vez o Creme de Pérolas de Barry nunca mais
se pode prescindir delle, pois nada ha que possa substituil-o.

Refresca e tem um perfume agradabilissimo.
ÜNTCOS DEPOSITÁRIOS:

Sociedade Anonyma Lameiro
RIO DE JANEIRO

¦Bv j&*oT^ Zm+^Vmmf

l 3

liije»»«*Mye#ee<«je<a>^^

€

^m^^^^^^M^^^^^^^^^M^^^^^^^^^MMMM^^^^^^^^^^^^^^Mm^^^mmMMM^mmm^. .^^^^^^^MMk -^aãt^^^9RR^Ra^RlBfc. BBBW*

^M^^^^^Sj^\ ^^^m^m^mmmmmJ% I I I 1 | ¦ ¦ I Í ¦ ¦ 1 W Ê^Ê ^HfflH

Baer^^M m bbbb\ mm Mm taal
Antes e depois das refeições
Para despertar o apetite e activar a digestão»

Quer ganhar sempre na loteria ?
A Astrologia offerece-lhe hoje a RIQUEZA.

Aproveite-a sem demora e conseguirá FORTUNA
e FELICIDADjl, . Guiando-me pela data do nasci-
mento de cada pessoa, descobri o modo seguro pelei
qual, com minhas experiências, todos podem ganharna loteria, sem perder uma só vez.
Milhares de attestados provam as minhas palavras.
Mande o seu endereço e 500 réis em sellos, para

enviar-lhe GRÁTIS
O SEGREDO DA FORTUNA

Remei ta este aviso.
Endereço: SR. PROF. P. T0N6 — CALLE P0Z0S 1369

BUENOS AIRES REPUBLICA ARGENTINA
CITE-SE ESTA REVISTA.

 »"¦' Ul IM Mi II—m

tloyd Real Hollandez
• AMttatDAM)

Scrvifo regular de paaaageároa afttr*

EUROPA, BRASIL E RIO DA PRATA
ProaJmaa sahMaide paquete* para a laropai

Oania, 20 de Agosto; Flandria. 10 de Setembro; Zeelandia
1 de Outubro.

ORANIA, FLANDRIA E ZEELANDIA
Eicalem oo porta de LEIXÕES, tanto im viagem de Ida *'*»o

na de voti.
AGENTES OTRAES

\í

Avenida
Anonyma MartiaeMI
Branco na. 106 e 108
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Ford, ao annunciar a mu-
dança radical do seu novo*carro,
lembra-nos que 1908 não é 1928.
Em vinte annos, os progressos nos
diversos ramos da sciencia têm
sido enormes. Por isso, os reme-

dios que então fizeram sue-
cesso, vão sendo esqueci-
dos e substituídos por ou-

tros novos muito
mais efficazes.
Está neste caso o
TRANSPIROL
cujas proprieda-
des para comba-
ter a GRIPPÊ, !N-

FLUENZA, RESFRIADOS
FEBRES, RHEUMATIS-
MOS. DORES DE CABE-

ÇA e dos OUVIDOS, são tão
superiores ás dos antigos reme-
dios, que seria absurdo conti-
nu ar a usal-os.

Os Comprimidos de TRANSPIROL vendem-se
em todas as pharmacias e Jrooanjs

^¦cos concessionar.os; HUGO I^OLINARI & CO. LTD.- rio e são paolo

121
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SAO PAULO
Rua Florencio de Abreu, 89

Caixa Postal 2020

®
<TYP0 ESPECIAL
PARA REPARTIÇÕES
HOSPITAESHOTEI
ESCOLASdeDANSA-

^

^"JS^^SS^^ - LAVA -
if mmf^^T ESPALHAIV ^g^fcv Jfo A CERA E—Y^ífijqSH^ -LUSTRA-

^*immMM^SmmWkm^

BELLO HORIZONTE
Rua Rio de Janeiro, 445

Caixa Postal 133 :á

RECIFE
Marquez de Olinda, 85
Caixa Postal 405

PORTO ALEGRE
Rua Sete de Setembro, 1154

Caixa Postal 417

Peçam demonstrações sem compromisso.

COMI? SUL AMERICANA DE ELECTRIClüADE
RIO DE JANEIROCaixa Postal 100 — Rua General Câmara 130-134 sobr.

Tel. Norte 1688
Y;_ Endereço telegraphico : E()marsud. y

Representantes nos demais Estados.

COMPANHIA SUL-AMERICANA DE
ELECTRICIDADE

Rua General Câmara, 130-134
Amigos e Srs. •

Visitem-nos para fazer uma demonstração de
suas machinas, sem compromisso.
Nome ...... * .'...'; .
Rua . .':...  ;';';_ ;'
Cidade lutado
Dia Hora

UNHAS
ARISTOCRÁTICAS

1 ô K- ° fant"gens do Esmalte Satan :I.° A ao mancha as unhas.
-o Sua.!<Juc!; Pessôa pode appplical-o.
í o £es,ste. a '«vagem mesmo com água quente.4.o 

^ecca instantaneamente.
°*° 

20e,d?asUm 
brÍ,h° C C0,0rId° 

^u^ÍÃyejs que duram por

r;asPeÇpha™Tcl!tC' Sa(an' "" PrÍnciP»« Perfumaria,, Droga-

Kc„f°Pí:nLrntanstalfii,^olvcrcmos ° *!inhtiro»¦§- #
Alvim & Freitas — Caixa Postal 1379

Sao Paulo.

Mm \ >^-# Ml

A*. Amfmd^XZ A**^ «v/W vv _J* • //•&3rSkmmS*S^ÂmW\. Af'i vi/ ifr' ' 
//

|^ ÍMRa&a^Lli^ÉF

i\a<ao te impressiones, amigo. Peores do que elle matei eu
com o meu Flit. . ."

mã^^^jM!vlf(ffí^''''''MimT\xm\ W 
""""""""""""¦""""""¦¦¦¦""^mmm—»—¦—————¦¦M-_—-—mm___.^.«^«¦—_——¦¦¦—

¦ Mív ^^^L ¦ ' i ¦ II' Vil in aLWa^l**"^*ÍB^Ralí III ¦ 1 II
I ÊmW- ¦' Mm Para a cura das m°- I liil WéV^ nr '^^ttZJIIilfl
I 5Ér<; 

'' 
lestias 4ue atacam o I ||jl^ ^^ llw^J * ¦

a^Rai á^Raaar ^ã^— ^aaa^Rãã^Rãã^si— a^Raa '^RH ^a^B bbbW. .Ammm\

a«MHW>w«c\uwtei
: |g|^pía*»D<w-™*«-«-
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O FORTIFICANTE
IDEAL

PARA HOMENS, SENHORAS
E CREANÇAS

'

E'0

BIOTONICO
FONTOURA

consagrado pelas maiores notabilidades
médicas, em virtude do valor de sua for-
mula, um dos maiores triumphos da in- I

dustria pharmaceutica brasileira.

O BIOTONICO FONTOURA
combate a depressão e a fraqueza, cor
rige as alterações nervosas, melhora as
funcções digestivas, auxilia a assimila-
çáo- estimula actividade cellular e con-
tribue para normalisar as funcções do

organismo produzindo

ENERGIA •¦
FORÇA E VIGOR J

0 MAIS COMPLETO
I
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