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Depois de uma
alegre noitada
—depois de ter bebido e fumadoem excesso, amanheceu com

dor de cabeça, mal estar
e depressão.

Ah, como o alliviaram, então,
devolvendo * lhe as forças, o
tjem estar e a alegria, dois

comprimidos da nobre
e excellente
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ncomparavel, também,
contra as dores de cabeçaem geral; dores de dentesc ouvido; nevralgias, en-xaquecas, rheuma-

tismo, etc*

Allivia rapidamente, restaura as
forças e não affecta o coração

nem os rins*
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Um Ob a O
A Melhor Anthologia

em Portuguez
1.200 autores celebres
6.000 annò% de gênio

literário
594 gravuras de pa-

gina inteira
Traducçoes esmera-

dissimas
Ordem chronologica

Cuidadosa impressão
1.000 obras primas
24 volumes, 12.288 pagi-

nas
índice de 5.500 entradas
Biographias dos autores
Eminentes compiladores
Formosas encadernações
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E' esta a primeira e única anthologia, de
alcance universal, em que o Brasil se acha
amplamente representado, junto ás outras

nações da America e da Europa.

W. M. Jackson Inc., editores das afamadas
obras "Encyclopedia e Diccionario Internaci*.-
nal" e "Thesouro da Juventude'', adquiriram
todos os# exemplares restantes da "Fjibliotheca
Internacional", a melhor anthologia em portu •
guez, da literatura universal, de cuja obra unsdez mil exemplares foram vendidos no Brasil,ha poucos annos.

As chapas de metal utilizadas para a im-
pressão desta obra já foram fundidas e jamaisella será novamente publicada. Assim pois, umavez vendidas as poucas collecçoes restantes, seráde todo impossível adquirir-re, futuramente, esta

Agora e Nunca Mais
A composição dos typos e a fabricação dos clichês

de metal para a impressão dos 24 volumes da "Biblio-
thecu" custaram uma grande somma de dinheiro, eactualmente estes typos e chapas custariam mais
do dobro. De facto custariam tanto que se torna du-vidoso que o editor recebesse, hoje em dia, da venda
de uma edição ao publico, a importância do dispendio
feito em typos e clichês, sem contar o custo de papel,impressão e encadernação, pois a procura seria limi-
tada, devido a já se terem vendido umas 10.000 col-
leçõesdas edições impressas com os clichês originaes.

Estes clichês já foram destruídos. Por isso,
quando os poucos exemplares restantes das edições
originaes tiverem sido vendidos, será absoluta-
MENTE IMPOSSÍVEL OBTER-SE ALGUM EXEMPLAR, anao ser adquirindo uma collecção em mãos de umcomprador particular. Desta forma, torna-se perfei-tamente possível que o valor dos exemplares existentesaugmente, como se dá freqüentemente com os livroscujas edições se esgotam. Emfim, se desejarem pos-suir esta admirável anthologia é agora o tempo decompral-a.

© Nunca fora de data
A " Bibliotheca Internacional" nunca ficará

fora de data. Haverá novos trabalhos literários de
autores contemporâneos que não estejam incluídos
em suas paginas, porém os que nella figuram são os
mais grandiosos de tcdos os paizes e de todas as
épocas, e como taes escriptos clássicos que nunca
deixarão de ser de interesse para o leitor, pois for-
mam um archivo escripto dos melhores e mais eleva-
dos pensamentos dos maiores escriptores do mundo.

ÔO aZD$ a dinheiro como pagamento inicial
e, uma vez acceito o pedido, enviaremos a col-
lecção completa da "Bibliotheca Internacional",
composta de 24 volumes. O restante de seu preço
poderá ser pago em módicas prestações mensaes
de 25$ a 35$, segundo a encadernação escolhida.

W. M. Jackson, Inc.
São Paulo

Riachuelo n.° 12-A
Caixa Postal 2913

Rio de Janeiro
Th. Ottoni, 129-134

Caixa Postal 360

Porto Alegre
Andradas n.° 1305

Caixa Postal 475

Visitem a " Exposição — Edições Jackson " na Livraria Leite Ribeiro. j
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grande obra — única anthologia internacional
que faz justiça aos escriptpres brasileiros e por-tuguezes. F"r

W. M. Jackson Inc. offerecem agora as ul-timas colleççoes por preços que, tendo em contaa aande differença de cambio, resultam meno-res do que aquelles por que os editores primi-tivos venderam a obra em 1913.

Esgot 1

í
í

aA„??*einOS fazer este offerecimento, poraue
hteZi'6^8 exemplares da'"Ho!tneca Internacional" por uma quantia menorque o seu custo original. Se tivelsemos que p^!

c^derni^?*8 
a*UaeS Ú^ P*^1' ^Press* e m-

nor Úm» ' se".amos obrigados a vender a obra
dohrnT quant,a consideravelmente superior aodobro do preço por que agora é offerecWa.

O
Por maiores que sejam as ambições do leitor emgeral as exigências constantes da profissão e da vidasocial e domestica, que nos requerem em geral umasdezeseis horas das vinte e quatro do dia, tornam im-posMvel a le.tura de 1.200 livros inteiros que se apre-sentam a quem dese;e tornar-se conhecedor dos 1 200autores mais eminentes de todos os tempos e de todosos paizes.

Quanto se pode ler em um anno ?
Mesmo que a pessoa lesse á razão de 100 palavraspor minuto durante quatro horas todos os dias (6 000palavras por hora ou 24.000 por dia) - e assim nãoi estava tempo algum para se pensar no que se lesse— e o leitor continuasse assim dia após dia e semanaapós semana, ler.a em um anno quasi nove milhõesde palavras. Dando-se 500 palavras á pagina e 300paginas ao volume, ou 150.000 palavras por volume,ter-se-niam lido num anno sessenta volumes.

Levaria 20fannos
Levar-se-hiam assim 20 annos de leitura, a quatronoras por dia, para se completar a leitura dos 1 200livros que encerram as idéas essenciaes das divisõesprincipaes da literatura. Felizmente não se torna neces-

^ario 
ler todos esses livros para se conhecerem os au-tores e se comprehenderem as suas principaes idéas.

Pode-se confiar nestes eruditos *
Se o leitor conhecesse algum erudito que se offe-recesse para vir todas as noites dar-lhe conselhos,dizendo: Nao leia este livro todo — achará a sua es-sencia e a parte melhor aqui nestas poucas paginas",certamente ficaria satisfeitíssimo e salvaria assim annosde tempo valioso.
E' justamente este conselho de peritos sobre aleitura que os compiladores da "Bibüotheca Inter-nacional" offerecem.

Os melhores escriptos de 1.200 autores
Nesta anthologia se encontram mil e duzentosautores celebres, cada um com um trecho dos seusescriptos que, no ;uizo do compilador, representamelhor e mais exactamente o estylo do autor.Ueve-se entenderfdaramente que esta obra éuma anthologia — nao um conjuncto de todas as pro-ducçoes completas dos escriptores.

que e a "Bibliotheca"
Cada trecho completo em si

nenhn^P 
"rech? é comPle,to e™ si, mas claramente

r^F™ 
"**"? se 'nclue nesta collecção de lite-

Z 1 9(in çfenc,almentf «ma anthologia e escriptos
h» 1 

°reS 
£e lncluení nos seus 24 volumes.

canitnln SI"*-**8 
"^ 

^a,naef' aPenas se ton»a "«capitulo, mas esse capitulo descreve um incidentecompleto e, nojuizo dos compiladores, illustra o melhorpossível o estylo do autor.

a 'T>Z exfmP]?' na? s,f a<*a incluída inteiramentea Dama das Camehas" de Dumas Filho, mas simaJ^?Sa scena entre Margarida e o pai de Armando,episódio completo em si, que representa o grande dramae o seu autor nesta notável anthologia.
Uu, tomando-se outro exemplo: a "Liberdade",

do 
celebre 

economista e philosopho inglez João StuartMUI, e uma grande obra que todo o pensador desejaconhecer. E, porém hvro muito grande e levaria
"AT"! !fSjP»ra &&¦ Ainda mais: a "sencia deA Liberdade de Mill se contém em poucas paginas,que se podem ler em cerca de meia hora. Mas ninfuemsenão um profissional, poderia encontrar- o trecho queencerra as ideas essenciaes O leitor em geral, desço-
ÍJr«R?kr a.i?bra',na° poderia fazel°- O compiladorda Bibhotheca^, a quem se confiou a selecção detrechos das obras de philosophos inglezes ( Dr Ri-cardo Garnett, guarda dos livros impressos no Museutíntannico por mais de cincoenta annos), sabia comcerteza que o trechp.de/'A Liberdade" intitulado "O
Despotismo do Habito" continha tudo o que preci-zavamos ler para comprehender a idéa de Mill Porisso, marcou essas poucas paginas (dezeseis, na Biblio-tneca,) para serem incluídas nesta anthologia.

Selecção por especialistas
Tem se usado este plano de selecção em toda aobra, de modo que o leitor passa de período em pe-nodo, de autor em autor, conhecendo sempre e cons-cientemente que está lendo o que ha de melhor em cadaobra, escolhido para elle por pessoas quefsabem..bsta claro que os oradores famosos são represen-tados por orações completas e famosas, pamphletarioscelebres por pamphletos inteiros, escriptores de contos

por contos inteiros etc.
Em summa, a "Bibliotheca Internacional"

e uma anthologia dos escriptos dos autores mais ceie-bres do mundo em todos os tempos e em todos os pai-zes, e encerra leitura para pessoas de qualquer idadee de qualquer gosto. E' a melhor biliotheca de lei-turas para o lar.

í

EXPOSIÇÃO Corte e Remetta Hoje Mesmo
A "Bibliotheca Internacional" pôde ser exa-

minada nos nossos escriptorios, situados no Rio de
Janeiro, Sao Paulo e Porto Alegre, sem compromisso

e compra. Fazemos constar aos interessados que asnossas casas ficam abertas todos os dias úteis das«•30 ás 11 horas e de 1 ás 5.30 horas. Aos sabbados,das 8.30 ás 12 horas.

W. M. Jackson, Inc.
Caixa Postal 360 Editores Rio de Janeiro

Queira enviar-me grátis e porte pago um folheto des-cnptivo da "Bibliotheca Internacional". í
Nome  ..... {

• ¦¦'¦'¦ 

'¦'.'.'.'..:::;:::: 

\

Profissão
Rua e numero .......
Cidade. . . , Estado.

E. S. T.—Set.°— 1-929
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otnundo «ATnaoi
PEQUEHá ENCICLOPÉDIA POPULAR DE CONHECIMENTOS ÚTEIS

ORGANIZADA POR UM GRUPO DE PROFESSORES E HOMENS DE LETRAS.

Edição illustrada 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.Poupa trabalho e fornece com rapidez, arquem o consulte, o esclarecimento quedeseia í
Pode considerar-se o mais útil e apreciável livro publicado nos últimos tempos.

O mundo na mão
ÍSV^iííh w£s «^S?!8 necessarIas para chegar a ser um livro popular de estudo,INDISPENSÁVEL EM CASA, NO ESCRIPTORIO, NA OFFICINA E NAS ESCOLAS.

Cf
O mundo na mão,

enciclopédia única no gênero, deve ser adquirida por quantos desejam augmentaros seus conhecimentos em todos os ramos do saber humano.
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 na mão O
E UM VERDADEIRO THESOURO para o professor, para o capitalista, para o nego-«ante, 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

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

E NA LIVRARIA FRANCISCO ALVES RIO DE JANEIRO
NmBiii

»" M«—,1.
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SUMMARIO DAS PRINCIPAES MATÉRIAS CONTIDAS NESTENUMERO i^aiü,
Artigos especiaes

A egreia de S. Pedro
Uma grande casa commercial lia Í.800

annos
A primavera na pintura  .Uma ilha. que teve cem donos  . .
Qual é a edade mais adequada para ocasamento

Paginas de arte

Napoleão e a rainha Luiza em Tüsitt. .Devaneio
Primavera em Java
Caricias da brisa  . . . .O casamento de uma chorusgirl
A silhueta feminina a um século de dis-
tancia

Miss Evelyn Brent
Miss Esther Ralston
A glorificaçào da maternidade peía arteA batalha naval de Medway
Miss Dorothy Revier

A SCIENCIA AO ALCANCE DE TODOS

Historia da Terra e da Humanidade. O
povo^ húngaro

Grammatica Litteraria
Os milagres do medo
A luminosidade das noites

Contos e aventuras

73

91
49
2W

86

45
89
19
71
87

88
43
44
29
28
13

58
102
101
48

im, o pirata amador

Novidades e invenções

Um novo jogo de salão
üs progressos da mecânica  , .As ultimas tendências da moda

Percorrendo o mundo

As grandes capitães européas. MadridFigura antiga na China moderna
As festas da primavera na Europa.
Singularidades de Hespanha  . . .As surprezas do feminismo  ..O gosto pelos sports e pela nudez naÁustria
A Hespanha pittoresca
Alegria latina
As gigantescas encostas da ilha Faroes

Os sports

63

28
65

101

30
66
92
45 .
47 V

48
80
80

A Sem Ventura
O trem que se evaporou
O annel
O homem que fazia ouro.

1

m*+*mmm***l> 5 JC w^T « »^mZy^C^^^^^C^^^^CZC'^^^^.

Conhecimentos úteis ou curiosos

A velocidade dos animaes
Arvores antigas
O prego na historia e na lenda
O palácio de gelo da tzarina
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A 
confissão de Herbert de Lar-

nac — hoje preso e condem-
nado em Marselha lan-

çou alguma luz sobre uma faça-
nha sem precedentes e uma das
mais mysteriosas do século. Embora
as rodas officiaes guardem sobre o caso a maior re-serva, certas indicações permittem considerar de-monstradas umas tantas asserçoes do criminoso eentrever a solução do mais estravagante dos proble-mas. Como se trata de facto, que se
passou^ha muitos annos e do qual a
attenção publica foi desviada
por uma formidável crise po-litica surgida no momento,
parece-nos conveniente re-
cordar seus detalhes, taes
como podem ser apura-
dos hoje.

No dia 3 de Junhode 1890, um senhor,
que dizia chamar-se
Luiz Caratal, apresen-
tou-se na estação da
Estrada de Ferro Lon-
dres-Occidente, em Li-
verpool, declarando
que precisava de fallar
com o respectivo che-
fe, Sr. James Bland.
Era um homem de
meia edade, baixo, mo-
reno e tão curvado,
que parecia atacado
por uma deformação
da columna vertebral.
Vinha acompanhado
por um indivíduo de esta-
tura imponente, porem
que se mantinha a seu
lado com zelo attento e
attitudes deferentes, querevelavam uma situação
subalterna. Esse compa-
nheiro ou criado era, cer-
tamente, um estrangeiro.
Pela tez amorenada, pare-cia hespanhol ou sul-america-
no; mas nunca se soube seunome.

Notou-se que esse indivíduo
trazia sob o braço uma pequena ,7. , ,
pasta de couro preto e um em- ~^l~° desTfmbarcaruem companhialu P1CIU c UIU cm- de um homem alto e moreno.
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pregado da estação, mais obser-
vador, affírmou mesmo que essa
pasta era ligada por uma correia
ao pulso d® estrangeiro. No mo-

mento não deu attenção a essa cir-
cumstancia, mas os factos posterio-res encarregaram-se de accentuar sua importância.U br. Caratal foi introduzido no gabinete do Sr.tíland e seu companheiro manteve-se do lado de fora.A entrevista foi rápida. O Sr, Carãtal declarou

que chegara da America Central. Negócios
da maior importância chamavam-o a

Paris. Tendo perdido o trem
para Londres, desejava
um trem especial. Não
fazia questão de preço,com tanto que fosse at-
tendido com a neces-

aa saria urgência.
O Sr. Bland tomou

logo as providencias,
que o caso exigia. O trem
especial poderia partir den-
tro de trez quartos de ho-
ra, formado por uma pos-sante locomotiva, a Roch-
date, dous wagons de
passageiros e um de carga.
O primeiro wagon tinha
por utilidade apenas amor-
tecer as oscillações do
trem; o segundo compre-
hendia, como de costume,
quatro compartimentos ;um salão, uma sala de
fumar de l.a classe e dous
compartimentos eguaes de

2.a classç. Attribuiram aos
dous passageiros o primeirod'esses compartimentos, fi-
cando os outros trez vasios.
Foi indicado para conductor
d'esse "especial" 

James Mac
Pherson, um dos mais anti-

gos da companhia. Em com-
pensação, o machinista, JohnSlender, trabalhava alli havia

pouco tempo.
Mas occorreu então uma coinciden-

cia notável. Apenas o Sr. Caratal sa-
hiu do gabinete do chefe da estação,
apresentou-se alli outro cavalleiró, de
aspecto militar e muito distincto, o Sr.
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Horace Moore, fazendo pedido egual. Uma súbita e
grave enfermidade de sua esposa exigia sua presençaem Londres com a maior urgência. Sua angustia
era tão evidente que o Sr. Bland propoz-se a fazer
o possível para attendel-o. E como nao se podia
pensar em formar um novo trem especial — pois queo primeiro já trazia grandes complicações ao serviço— só havia uma solução. O Sr. Moore pagaria me-tade das despezas do Sr. Caratal e viajaria nosegundo compartimento de Ia classe. Nada maissimples.

Mas a combinação se tornou impossível porqueo Sr. Caratal recusou pcremptoriamente consentir
em que outro passageiro viajasse em "seu trem".Pagara-o; era seu. Queria viajar sósinho. Era seudireito e não abria mão d'elle.

Não houve argumento ou pedido que o demovesse
dessa resolução. E o Sr. Moore retirou-se profunda-mente abatido quando lhe disseram que só podia con-tar com o primeiro trem normal do horário, que só
partiria ás 6 horas da tarde.

A's 4 horas e 31 minutos, exactamente, o tremespecial do Sr. Caratal partiu da estação de Liverpool.
A linha estava livre de modo que elle não se deteriadurante o percurso e chegaria a Manchester antes daso horas.

Por isso, o Sr. Bland teve a maior das surprezas
e verdadeira consternação quando ás 6 e um quartorecebeu de Manchester um telegramma, communi-
cando-lhe que o trem especial não linha chegado
Mandou interrogar a estação de Saint-Helene, situada,mais ou menos, a um terço do percurso e obteve a se-
gumte resposta:"Especial 

passou ás 4 ti. 52".
Eram 6 horas e 40 minutos quando esse teletrram-

7a í?1 re£e™do em Liverpool. A's 6 e 50 chegou outrode Manchester insistindo na mesma informação:"Especial annunciado não chegou".
E, dez minutos depois, novo despacho ainda maisdesconcertante. Dizia assim:"Presumimos algum erro percurso do "especial'*.

Irem local partiu de Saint-Helene apoz sua passagemacaba de chegar sem o ler encontrado. Manchester".
O caso tomava um aspecto inverosimil. Em todoo caso, de um certo ponto de vista, este ultimo tele-

gramma vem tranquíllisar um pouco o Sr. Blandbe o trem especial tivesse soffrido algum accídente, otrem local, que sahira de Saint-Helene depois de sua
passagem, tel-o-hia encontrado pelo caminho. Masonde estaria então, o "especial" ? Tel-o-hiam mettidoem algum desvio para deixar passar o outro trem?

± 
" bl\ WM mandou telegraphar para todas asestações situadas entre Saint-Helene e Manchester.rouco depois começou a receber as respostas doschefes d essas estações, na ordem em que haviamsido mterpalladas, isso é, na ordem em que se sue-cediam apoz Saint-Helene.'Especial 

passou ás 5 h. — Collins".
Especial passou ás 5 e 6 minutos — Earlestown".Especial passou ás 5,10. Newton".- Especial passou ás 5.20 — Kenj/on".

^Lp&m não passou por aqui — Barton".
U br. Bland ergueu os olhos estupefactos paraseu ajudante.

Isso é espantoso! — exclamou elle.Absolutamente incomprehensivel — disse ooutro, não menos admirado.Se bem me lembro, não ha desvio algum, d'ahi
para diante. . . Portanto o especial deve ter descarri-lhado.

Mas, então, como é que o trem das 4 e 50 nãoo encontrou ?
Não sei. . . Não pode haver outra explicação

senão essa. Vamos pedir novas explicações a Man-chester e pedir ao chefe da estação de Kenyon quemande examinar a linha até Barton.
A resposta de Manchester não se fez esperar:"Continuamos sem noticias do "especial". Condu-

ctor e machinista do trem tocai ajjirmam que não
encontraram vestígio algum de accídente no percurso.Via livre e nada de anormal."

a

t*

<i

—¦ Será possível que esses imbecis tenham pas-sado junto de um trem descarrilhado sem dar por isso ?
E espantoso!... Ainda se houvesse por alli algumdespenhadeiro. . . algum rio profundo...Ao fim de meia hora de espectativa anciosa, che
gou armai o seguinte telegramma de Kenyon :"Nenhum vestígio do "especial". Passou por aquie nao¦ c.xegou a Barton. Percorri eu mesmo toda a linhac nada encontrei que denuncie um acciden/e."

O Sr. Bland levou as mãos á cabeça, com furor:— Mas e allucinante. . . Um trem não pede des^apparecer assim ! Não se pode ter evaporado pelos aresbe dentro de uma hora não tiver recebido informaçõesmais sensatas e verosimeis irei eu próprio examinartoda a linha.
A única informação positiva, que lhe chegou,ioi um novo telegramma de Kenyon, nos seguintestermos :"Acabamos de encontrar entre as atlas hervas, a duasmilhas e um quarto da estação, o cadáver de John Slendero machinista do trem especial. Parece ter cahido da má-china, rolando pela encosta, recebendo cabeça ferimentosdeterminaram morte. Examinei attentamente tonarNenhum vestígio trem.

Como já disse, crise política das mais graves agitoua Inglaterra neste momento, com uma violenta cám-
panha de escândalo contra os personagens mais cmevidencia no governo. Somente isso teve o poder deevitar que o caso do trem desapparecido tivesse granderepercursão nos jornaes e entre o publico. Alguns jor-naes chegaram a affirmar que o machinista Slendermorrera em um accídente vulgar c a policia inventar;,aquella íantasmagona para distrahir a attençâo do
publico dos assumptos políticos.

Mas o Sr Bland partiu no mesmo dia para Ke-nyon, acompanhado pelo inspector Collins, detectiveda Companhia Suas pesquizas foram infruetiferas.Nao somente não.encontraram vestígios do trem, comonao lograram chegar a uma conjectura razoável sobreseu desapparecimento. Comtudo, o relatório do policialmostrou que as circumstancias favoráveis ao desappa-recimento de um trem eram alli mais numerosas do
que se poderia imaginar.

Em todo o percurso entre os dous pontos, a linhaatravessa uma região de forjas e minas de carvão,algumas em exploração, outras abandonadas. Seteentre ellas tem, ou tiveram, linhas particulares,ligadas com a linha principal. Cada uma d'essas linhastem no máximo algumas milhas. Quatro dessas setelinhas — verdadeiros desvios — pertencem a minasabandonadas e não devem deter nossa attenção,porqucos trilhos foram ha mezes arrancados junto da linha
principal de modo a supprimir sua ligação com ella.Kestam trez desvios que ligam a linha férrea comas torças de Carustock, com a mina do Grande Bene com a mina da Perseverança.

A do Grande Ben tem apenas um quarto de milhae termina em um monte de carvão armado diante dabocea da mina. Havia gente trabalhando e ninguemviu ou ouviu nada de anormal. A linha das forjasesteve durante todo o dia oecupada por dezeseis wa-
gons carregados de minério. Portanto, não pedia ter
passado alli. Quanto á linha da mina Perseverançae dupla e tem muito movimento. No dia 3 o serviçotoi especialmente activo e um trem não poderia terentrado por allrsem ser visto.

Entretanto observava o inspector, o corpodo machinista foi encontrado próximo d'essa linha.Portanto e de crer que o trem não tenha ido alem d'esse
ponto.

Quanto a John Slender o exame de seu corpo nada
permitte con;ecturar. Como cahiu elle da machínae que fim teve o trem depois d'isso, nada foi possívelatlirmar.

Passou-se um mez durante o qual a companhiae a policia realizaram simultaneamente e em vão osmais insistentes inquéritos. E cada qual aventouas mais fantaziosas h-ypotheses. Um jornal forjouum verdadeiro romance, imaginando que havia entreos próprios operários da companhia ou das minasdos arredores uma associação anarchista, que orga-

I
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nisára a destruição do trem. H )uve quem faltasse
em excesso de velocidade e um descarrilhamento
atirando o trem no canal de Lancashire, que fica a cem
metros da linha térrea. . . *

Mas essa hypothese cahiu logo porque esse canal
não tem profundidade para fazer desapparecer um
trem inteiro.

Outros ainda, consideraram mysteriosos os dous
viajantes, que haviam encommendado o trem especial.
Suggeriram que a carteira presa ao braço do homem
moreno, essa pasta, que constituía toda a bagagem
dos viajantes, poderia conter algum explosivo novo
e de poder immenso, cuja
explosão destruirá total-
mente o trem. . .

— Sem rumor ? —
perguntaram os scepticos.

E também essa hy-
pothese foi afastada.

Mas quando já co-
meçava a se fazer silen-
cio sobre o caso, Mrs.
Mac Pherson, a esposa
do conductor do trem
desapparecido, recebeu
uma carta de seu marido.
Essa carta tinha ca rim-
bo do correio de New
York e estava datada
de 5 de Julho de 1890.
A lettra era de Mac Pher-
son e o enveloppe con-
tinha também um vale
postal de 500 dollars. A
carta dizia assim :" Alinha querida es-
posa. Tenho rejlect ido
mudo e não me posso aja-
zer á idéia de abandonar
você c minha jilhinha Liz-
zie. Alando-te vinte libras
com as quaes poderão vir
até a America. Se vierem,
installem-se no Hotel
Johnson. Hei de arranjar
um meio de mandar-lhe
um recado, marcando um
ponto para nos encontrar-
mos. Por emquanto, estou
em grandes dijjiculdades
e o que mais me acabru-
nha é a saudade de vocês
duas. Seu marido ajjec-
luoso, James Mac Pher-
son/'

Animada por esse
novo indicio, a policia
tez um inquérito nos
portos e verificou que,
de facto, no dia 7 de Ju-
nho, um homem cujos
signaes coincidiam com
os do conductor de trem,
tomara passagem, com o
nome de Summéls, no
paquete Vistula, que se
destinava a New York.
Mrs. Mac Pherson par-
tiu para New York com sua filha e passou trez sema-
nas no Hotel Johnson; porem o conductor de trem
nao deu signal de vida. Teria elle comprehendido
que a policia seguiria sua esposa para descobrir seu
paradeiro? O caso é que sua esposa teve que voltar
a Liverpool, mais desolada do que nunca.

E o tempo passou sem que o mysterio fosse escla-
recido. O inquérito feito pela policia sobre os dous
viajantes revelou que Cara tal era um financeiro e
agente político conhecido na America Central. Durante
a travessia do Atlântico manifestara a maior impa-
ciência por chegar a Paris. Quanto a seu companheiro,
chamava-se Eduardo Gomez e era um homem de gênio

violento e aggressivo; mas cegamente dedicado aos
interesses de Caratal, cuja fraqueza physica protegia.Agora surge afinal mais alguma cousa. Herbert
de Larnac, condemnado á morte em Marselha, peloassassinato de um negociante chamado Bouvallot,
enviou á policia de Londres o seguinte memorial:

/'Entregando ao publico este documento, não cedo
a um movimento de vaidade ou prosapia. Tenho ou-
trás façanhas egualmente notáveis em meu activo.
Mas não quero morrer sem que alguns fifurões de
Paris saibam que posso revelar cousas, interessando
vivamente a policia, se não se apressarem a me
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Meu amigo inglez esperava-o, disfarçado, na estação de Liverpool.

conceder a commutação da pena, que requeri. Porque
posso não somente revelar o fim que o Sr. Caratal
teve como posso também denunciar os instigadores
e os moveis do crime.

Por emquanto não pronunciarei nomes; limitar-
me-hei a demonstrar a habilidade com que levei a
cabo essa empreza. Nessa occasião servi lealmente
os homens que me contractaram para esse serviço.
Espero que elles agora me paguem na mesma moeda.

1890 foi um anno de escândalos. Em Londres o
ministério cahiu sob os ataques dos jornaes. Em
Paris teve inicio o famoso prccesso do canal de Pana-
má, monstruoso imbróglio político e financeiro, que
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degtudo; EScoS'm.meme t™ T^° 
' CapaZ

caracter^, comecei im^iatZe,S£§® ^JJ

chegado a tempo.o -.^^'^S^SSlSr

¦••—ii.

'¦¦..< 
¥'V.."'Vir.v;

&#Sfê$

^1 ^Bf ffiK^l§#

'^'¦'.¦'iríai^sA.^aí-'

t ;&.!rtyi>'"*

fflj^Éjk:

-***&<;

Vx'' ,<%•*- *v%< ¦W'44fJ < tr

***l%.

De pé, na borda da encosta, meu amigo viu

í
I

msuccesso e preparara „mnJl-j.U Previ™ esse
successivamente Se"e de soluC5es Para tentar

Não pensem que relato es^ rW^l^cer meu trabalho Não s^ratavA para e,ncare-
sass/nato Era precso SÉ&l^éSfg? fímas também os documentos, que elle S> 'panheiros a quem elle fíi • e,oscom-
segredos. VCSSe com™n.cado seus

esse homem, «fe^Wi
organizado seis planos differentes nanS ? °
segundo o 4«e Caratal resoWe^Td's^Tar^

«erro. Tudo se MS^^Üo' fePfM

quasi sempre em reser-
va para a formação dostrens especiaes que fos-sem necessários. MacPherson encarregou-se
de nos arranjar outros
auxiliares entre seuscompanheiros.

Quando vi Caratal
desembarcar acompa-
nhado por um homem
moreno, alto e forte
comprehendi que elle ótrouxera como guarda-costas e devia ser umindivíduo temível. Pa-ciência. Teria fim egualao de seu patrão, issonos antepunha maisuma difhculdade, mas oíacto do viajante pedirum trem especial vinha

nos favorecer.
Mandei um telegram-

ma prevenindo meuamigo, que ficara emKenyon e apresentei-me
na estação, com o nome
de Horace Moore, pe-dindo a formação deoutro trem especial. Eu
;a calculava que isso
seria impossível e con-tava com o que real-
mente aconteceu. Queo chefe da estação me
propuzesse viajar notrem do Sr. Caratal.
Porem este, desconfiado
e cauteloso, recusou
acceitar um companhei-
ro. Sahi da estação poruma porta e, entrando
por outra, metti-me pelaentrelinha e introduzi-
me no wagon de baga-
gem do trem especial.

Ahi recebi de MacPherson uma má noti-cia. Fora escolhido paramacHinista d'esse trem
John Slender, um ra-
paz novo na companhia
e ?"e 

"recebera 
muito

sínuações sobre esse "ne-ocioTm 
~UaS prin\e'ras '"-

nhar alguma cousa/' m qUe se P°dena ga-
Dei de hombros. Que faw? JAtmhamos que matal-o também J q"e ^ PreCIS°'

^ilSS-^p^f não se mantinha
era bastante SÉpItar^^ *£ 

¥** trez dias'
propositadamente a línha°draa'mT'«ha™s escolhido
que estava abandonar!, u * de He^tseau,
iimn flüanaonada, ha muito tempo Essi Pm
demaiíaSAPl'inh"'aJ' *&*& ~ «colha XEsm

rerrea e estende se por uma espécie de valle
-"—ti—H—-ii—.¦.. ., 

-
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o trem passar,
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muito estreito entre duas collinas; de modo que não é
vista dos arredores. Alem d'isso, a linha terminava
a uns vinte metros da bocca da mina.

Começamos por tirar o tabique, que fechava a
bocca da mina e prolongamos os trilhos até á beira do
enorme poço. Em seguida, restabelecemos a ligação
com a linha férrea. Tudo isso foi feito á noite, com os
operários cuja cumplicidade havíamos obtido.

Segundo nosso plano, Mac Pherson devia ir á
machina sob um pretexto qualquer e atacar súbita-
mente Slender, applicando-lhe sobre o rosto um lenço
embebido em chloroformio. Porem o conductor não
soube agir com a necessária presteza. Lutaram e o
machinista cahiu do trem. Felizmente morreu na

Immediatamente, nossos operários, que estavam
oçcultos pelos arredores, apressaram-se a repor o ta-
bique diante da bocca da mina e a tirar os prolonga-mentos de trilhos. Depois, regiamente pagos, todos se
retiraram. Mac Pherson, o mais compromettido, foi.
para Southampton e alii embarcou para a America.

Infelizmente, commetteu a imprudência de es-
crever a sua esposa. Isso nos obrigou a tomar as pro-videncias necessárias para que elle, nunca mais. . .
nunca mais fizesse taes tolices.

Aproveito, assim, a opportunidade pftra assegurar
a Mrs. Mac Pherson que, se deseja casar-se de novo,
nada se oppoe a isso. Herbert de Larnac.

CONAN DOYLE.
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queda. . . Em todo o caso esse incidente foi uma im-
perfeição em minha obra. Quando o trem entrou pelo
desvio da mina, Mac Pherson, que tomara conta da
machina, diminuiu um pouco a marcha; depois pon-
do-a de novo em toda a velocidade, saltou para o

j solo. Eu fiz o mesmo, depois de ter fechado solida-
j mente por fora o wagon de l.a classe.

Do alto rebordo que ladeava a linha, meu amigo
| viu o trem passar, sacudido por uma velocidade louca.
j Entreviu os dous viajantes, que com gestos allucina-
! dos tentavam arrombar as janellas. Mas era tarde.
J Mais alguns segundos e, com um ruído surdo todo
I o trem desappareceu no profundo orifício da mina.
'—~-" m—in h—n ií—ll n—ii——in n—h—ii—ii 'iiii ii—n«—ir

EMULA DE IN AUDI

Telegrammas de Moscow informam-nos que os
professores Kojeonikow e Tchigevsky acabam de descobrir
em Kharkoív uma moça de vinte e dous annos, Sta.
Gleoleva, que é um phenomeno no gênero de Jacques
Inaudi.

Disseram-lhe sessenta palavras em dijjerenies lin-
guas e ella as repetiu immediatamente, sem erro sequer
de sotaque. Em vinte segundos extrahiu a sétima raiz de
um numero de dezeseis algarismos e a nona raiz de um
numero de vinte algarismos. Para verijicar as duaú
soluções um mathemalico de jama gaitou duas horas.

-o ,, ,, „—„. Miss Dorothy Revier da Warner Brothers. .„ „—„—„—„—„«_„—»„__„-_„_„. |
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Nmeu 
Ipai—dis-

se Henrique
em um tom de

gravidade que nao lhíberahabitual e formava frisantecontraste com a mocidade de suapVsionomia - Não se trata de umnamonco como o senhor diz. Eu tenhopor Helgza um amor verdadeiro, profundo,
lho rm»SUa Cdade SemPre se diz '«so, meu fi-
vencido 

Cd<iísao'Se meSm° a ficar sinceramente con-

çãoAraü"rnrtruouerboçasse um §est°de ^™-
por essaBmTçaum*TffeicãodmÍtmtn?r qUV0cê tem
que espécie ?de 

mo*aé'éUa ?'' 
mmt° Srande-• • Mas

Trab^ha.rDnrcçu5risnha bem educada P°rem P°bre-

- Num auto-Sbus.- 
' ^ ** conhe—m?

muito r^oimendavel & 
V™ 

"""k™' " " Mas "3o é

— Bravo! Alem do mais é uma sabia F™ <- 1o caso força é confessar que essa maravi L ^•t°j°

encontra no omnibus um rapaz bonito, eíeganto 
^

pwncip^ro.86 rrhdéia0^- e£r
V„ if qUe. SC trata de Uma levia"a. .: Nada d-issoI Vou lhe contar o que aconteceu. Durante muitos dfa,

, 
encontre-a no mesmo vehiculo porque ella T da

em
casa de
uma fami-
Ha nos Campos
Ei vseos e eu ia á
mesma hora fiscalisar
as obras de nossa casa.iNunca me atrevi a lhe diri-
férmaakPaJia7a' P°rqUe ella "Sotem absolut £ qas maneiras de nmn A'^

J tt ' °nde morava. PnrPrn
sferSotiS^ia^ C~StT Se"d0 S-H
gosto, de an^ustinue não f;reSSa0 

de reV°lta' d^ **
E affirmo-lhe que'isso não fo 

V COra?em para '"^í^-
ficio. Senti verdadeiro lY P/ra-J,n? P,e<?ueno sacri-
e", não a encontrfcj«T^Porfe 

t^ ^ I"mcat 
de fÈd Pf^ |pÍln^Io I

a seu lado, na^taleU de ZTurT. 
* ^ deS™h™<** 

|
sua sTrSeza - M^Tp" 

& 
5*' BLerCai1' sem oc^ltar I

— F.fí^o 
ilme'. P,nard conhece-a I^st.ma-a quasi como uma filha... Sim a
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rígida, a puritana, a intransigente Mme. Pinard
conhece-a desde pequena; ella é que a tem recommen-
dado a suas melhores amigas, ella é que m'a apresentou
com as palavras mais lisongeiras e carinhosas.

Henrique calou-se. O Sr. Bercail visivelmente
contrariado manteve-se por um instante em silencio,
depois, bruscamente, perguntou:E os pais d'essa senhorita?

Heloyza é orpha e vive em companhia de sua
avó, que tem uns pequenos rendimentos. . .

Muito bem — disse o Sr. Bercail erguendo-se
bruscamente, com máu humor, que procurava distar-
çar com um ar irônico. Vive com sua avósinha. . . E'
uma perfeita heroina de folhetim. . . Mas, infelizmente,
o filho de um homem, na minha situação, não deve
fazer um casamento romanesco. . . Pelo menos não
o fará com a minha acquiescencia . .

Meu pai. . . Creio que o senhor ha de ser o
primeiro a desejar minha felicidade.

— Se você entende que pode ser feliz com
uma esposa que eu recuso conhecer. . .

— Oh ! meu pai... E' possível que?...— Ouve, Henrique. Deixemo-nos
de phrases. . . Você é um ho-

mem; pode fazer o que qui-
zer, mas tem qf dever

de acreditar que
eu seria in-

capa'z de
lhe dar

maus

conselhos. Eu sei o que são e o que valem esses en"
thusiasmos da mocidade. . .Mas meu pai...Também sei o que valem esses protestos. . .
Eu também já fui moço e passei por uma crise simi-
lhante. Mais ou menos em sua edade, estive em risco
de commetter uma tolice como a que você quer pra-ticar agora. . . casar com uma moça de situação social
inferior á minha. . . Também me parecia então quenão poderia viver sem ella. . . E hoje abençôo meu
pai que teve a firmeza necessária para se oppor a isso...
Também eu, então, fiquei furioso, irritado, sahi de
casa resolvido a nunca mais voltar. Felizmente a
minha namorada, ella própria, teve o bom senso de me
declarar que eu não devia romper com minha família...
e que não acceitaria um casamento nessas condicções...Ah!. . . ella lhe disse isso ? — perguntou.Veja lá você. . . parece que fazia mais empenho
em entrar pára minha família do que em casar commigo
e eu ainda fui tão tolo que não quiz receber o annel de
noivado, que já lhe tinha dado — um annelzinho
atoa. . . um simples fio de ouro com uma turqueza. ...E nunca mais a viu?. . . — perguntou Henri-
que, muito emocionado.

Nunca. Soube por uma amiga, que ella se casou,
trez annos depois de mim. . . Eu desposei uma moça
de nosso meio, que me trouxe um bello dote e foi,
como você sabe, uma esposa irreprehensivel. . . Em-
fim. . . concluiu o Sr. Bercail, cortando a conversa
sem uma solução para evitar uma scena desagradável.
Reflicta. . . eu também reflectirei. . . e voltaremos a
fallar nisso. . .

Sahiu preoccupado, com os nervos tensos. Tendo
enviuvado ao fim de oito annos de casamento,

concentrara todas as faculdades affectivas
nesse filho, que nunca lhe dera senão

alegrias. . . entre outras, a de se pa-
recer muito com elle, quer no

physico, quer no gênio, quer
no caracter... Agora,

lembrando-se do"que 
soffrera

quando ti-
vera seu

idyllio
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Por sua
attitvide, a
moça p{a Ire-
cia inditferen-
te ás palavras de
alento e consolo de
sua avó.
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em vista um cimento tão bom para effe. ^m c 
"sa

mento, que duphcar.a sua fortuna, o rapaz ia s^ ™*1'xonar por uma professorasínha. . P£U"

Mn,pApap-h0Ui0 Cíapéu e sahíu- decidira ir fallar com
conselho expor-lhe-hia francamente a situarãoe .„formad6»por ella, agiria do melhor modo. Se fosse

Paris Ogt°,mde 
Uma cida<M° interior long de

M" í?mpj Se encarregaria do resto.. .
creada ^.n. ^° CStaVa em casa! ma* sua velha
mouí' ffSLW 

«-aam^ae confidente, infot
alli perto,• no n/ll.:.' b°a m°Ça' morava

O Sr. Bercail não re-sistiu a tentação de ir até
Ta 

ca£í' vêr-lhe o aspe-
* \j'j ila talvez oppor-tunidade de encontrar a talHeloyza, ou conversar coma visinhança. A curiosida-
de foi mais forte. .

i
I

m

1

1

1
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A casa era sympathica.
linha um ar honesto, comse"Pequeno jardim muitocuidado, suas cortinas claras.JJando volta por uma rualateral e diminuindo o pas-so, acabou por se deter nacalçada e surprehendeu asduas moradoras numa salamodesta mas de aspecto

confortável e gracioso. Não
podia distinguir bem as

t pnysionomias ; mas viu que
I f, 

moÇa detivera um traba-
t lho de costura e parecia
I acabrunhada, insensível ás
| palavras de uma senhora
j 

edosa, que parecia consolal-a
1 ou encorajal-a.
I . Quasi sem dar por isso,
I amda sem saber o que ia fa-zer, o Sr Bercail voltou á
I entrada da- casa e tocou á
f 

campainha. Foi a velha
quem yeiu abrir com grande1 Slmphcidade e não mostrouespanto quando aquelle se-ni10F1_de aspecto tão distin-cto lhe declarou que deseja-va fallar a senhoria Heloy-za.^ Naturalmente, querialicçoes para alguma filha.

Quando se viu diante
( da moça, o Sr. Bercail de-teve-se com profunda emo-

Çfto- Aquella creaturinha de 'cabellos pretos, cem silhueta fragü mas asnerfn A'nao se parecia mnc ™~, aspecto sadio

~~ 
Çj* sou Eugênio Bercail— Ah!

Havia nessa simples exclamação vários sentido*surpreza, receio, uma esperança talvez sent'°os.

O %Pr.OÍn'Se % 
meSf-ÍUnto da <3ual "tava.U òr. Bercail continuava em silencio sem saboro que d.ssesse; mas, de súbito, seu olhar se deteve sobrea mao, que Heloyaa crispava sobre o tecido? que cozia
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Surfe; -ã*-s i-sfe-** -
rertence-lhe ha muito tempo'?

.ansSS e!'Í^i Sí^í-SnÃ ^"omjatomara entre as suas, carinhosamente ' q * elIe

^h!.. foi ella que he pediu ? Lu tbem o usava P^aiu :. . . i^ G[\a tam-(

Mme. Pinard poderá dar-lhe informações a meu res-
Pej°,u Eu'- E« vim aqui
pedir-lhe a mão de sua neta
para meu tilho Henrique

— — — wt^^. s

Minha senhora.

Adrien Vely
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Ml LLIONARIOS MENDIGOS ]
York como é

Miss Doris Hill, da "Paramount"

.li—,,.

Nova
sabido - é a cidade dasanomalias, dos factos extra-nhos. A historia que vamoscontar parecerá um conto,mas e um facto.

Uma vulgar mendiga
possuía quatro casas, umautomóvel e trez contas cor-rentes em differentes bancos,sob nomes diversos.

Essa senhora foi levadaaos tribunaes. aceusada pordous detectives, de lhes ha-ver pedido cinco centavos •
para tomar o trem até suacasa, em Brooklyn. Interro-
gada pelo juiz, a dama se-renamente respondeu quemendigava porque lhe eraimpossível viver "sem fazercousa alguma".

Mas os detectives en-contraram em sua carteira,trez cadernos de cheques ! —
replicou o juiz.~-E' verdade, mas o
que tenho não me checa paraviver. w

O juiz então perguntouse na assistência não haveriaalgum amigo ou familiar damendiga. Um rapaz de as-
pecto distincto approximou-
se e attirmpu conhecer ínti-

era aSra. Rose MelvilW^ua^iv"*™***' "Ue

como é for0teqrnfndeÍXapedÍrJeSm0,a'sendo ° s^'h°r
tentai a? moÇ°< 

capaz de trabalhar para sus-
O rapaz sorriu tristemente e disse:

paraTivÍr"110'^^^"13^"30 PreC'Sa de mím
apartamentos em NfwT? 

"^ Tem quatro casas de
bancos e aos Tn^? ' ^ COnta corrente em vários
automo^l, distXX PnTe'a',.em um. «plendido
naeegreia dl n^sl^ batr'ro M,s não T^ T™^

O ;u.z condemnou-a a pagar uma multa de cin"
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í
í
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í
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Primeiras armas — Desenho de Sheppard

coenta dollars e ameçou-a de envial-a ao cárcere porcinco annos se tornasse a mendigar.
Outro caso curioso é o de Louis Rosanetz, preso,recentemente, por um detective do "subway", Rosa-

4 netz, que é homem de quarenta e cinco annos, appro-
ximou-se do único ser vivo que se encontrava, ás trez
da madrugada na estação da rua Cortland e rogou-lhe
com os olhos cheios de lagrymas, que lhe desse dez cen-
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j tavos para tomar uma chicara de café e comer um
I PedaÇ° de pão, allegando que nada comera o dia todo
f j°rjm ° mendlS° teve má sorte d'esta vez. O in-
| dividuo assim supplicado era um detective particularda companhia de trens subterrâneos, que o prendeu,levando-o imniedlatamente perante o magistrado no-

| cturno, Sr. Biishcl.

interrogado, o mendigo declarou que não pedia.- para cale e pão — também conhecia as leis! — mas^
| apenas tenta-
j ra, de modo
I commercial,
I con segui ri um
j empréstimo do
| detective Far-
J rei. O juiz e a
j assistência ri-
I ram perdida-
| mente ao ou-
j vir a cômica

desculpa de
I Rosanetz. O

juiz, irônica-
mente, pergun-
tou-lhe:

Então o
senhor é capaz
de pedir di-
nheiro empres-
tado a um ex-
tranho ?

E por que
não? Os des-
conhecidos são
sempre mais'camaradas"
do que nossos
familiares e
amigos.

O juiz con-
demnou Rosa-
netz a pagar
uma multa de
cem dollars e
a soffrer trez
mezes de car-
cere por men-
digar. Porem
o mais curioso
é que levado
perante o 'caí-
xa" do tríbu-
nal, o mendigo
pagou os cem
dollars em
moedas de cin-
co, dez, vinte e
cinco é cinco-

. enta centavos,
das quaes, se-*1
gundo sua pro-
pria confissão,
tinha uma ma-
leta cheia, em
sua casa. An-
te tal revela-
cão, o juiz or-
denou uma
busca na resi-
dencia de Ro-
sanetz e os re-
presentantes

•* «•'. .
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Outro caso recente e o de um homem mutiladoda perna direita, que appareceu morto por causas naturaes em uma habitação do hotel Royal Nevark 
'

MPullC,|aJesCO,)nu <?ue ° fellecido era nada menos nAM,chael Moran. conhecido pelo alcunha de "o chorio"que, havia dez annos mendigava em Newark, Jersev'C.t.y e Nova York Indagaram no hotel e o gerenledo mesmo declarou que 
'[aquelle 

senhor" era ricle queem flores para suas "amigas" 
e em jantares para con-

vida d os, paga-
va no jfiofe],
cerca de tre-
zentos dollars
por semana.

Na casa dc
Michael Mo-
ran foram en-
contrados seis
cadernos de
cheques, cujos
depósitos se
elevavam á ba-
gatella de c\u-
zentos e seten-
ta mil dollars
(2.278:000$!)
Ganhava em
media 18 d oi-
lars d i a rios
(151 $200). Ti-
nha dias de 3
dollars e 50
centavos e ou-
tros de 37 dol-
lars ( 30$400 e
310$800 respe-
ctivamente!)

Em seu "dia-
no — livro
v e r d adeira-
mente curioso
— apontava
com humoris-
mo admirável
dias maus

os chuvosos ;"péssimos", 
os

dias de sol e"optimos", os
de neve e frio
rigoroso. "Os
transeuntes —
accrescenta —
estão inclina-
dos, nesses
dias, á pieda-
de. Sem mui-
to esforço acre-
ditam que um"pobre-diabo"
ainda não co-
meu um peda-
ço de pão, ás
dez horas d.i
noite. . . Deus
os proteja e
abençoe, para
que continuem

I
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a u xi-

contraram em
gavetas, prateleiras e uma caixa, vários saquinhos demoedas separadas por seus differentes valores e tambémuns vinte bo;udos massos de notas. Perguntaram-lhe aquanto se elevava seu capital. Cynicamente respondeu :"— / have a/?outj>nc hundred thousand dollars'
(84n^«nmem a ser: enho Tf de cem mil dollare!
( 04U:UUUÍj)UUU, em nossa moeda ).

Miss Jeannette Loff, da "United Artists"

> >

a me
liar!. .

Como se ve-
riíicará trata-
se de um 'Pa-

,,««.," m teo dos Mila-
nnrVi^'SHVa e . Pitoresco do que odescripto
dc ParUf 

Ug° "^ !l,minosas PaS''nas ^ -V„/,, Dame

rnnÊZ 
^T" "'^'^ 

¥ Esc°™;"> « municipalidademantém certo numero de vaccas para prover de leitcos pobres que d elle podem necessitar.
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UMA ILHA QUE TEVE CEM DONOS
A Sardenha e seus múltiplos conquistadores. -Os haUtos, vestuários è idiomas,

que conserva de seu longo « i»foaã^fr.^f-. ; ¦¦¦¦¦ -Vve:vv

Recentemente, encon-
trando em revistas italia-
nas photographias, que
apresentam várias scenas
da visita do rei Vittorio
Emmanuel á Sardenha,
notamos a extrema varie-
dade e — mais do que isso
— as extranhas caracteris-
ticas do vestuário usado
pelos camponezes nas di-
versas localidades sardas.
Em certos pontos, esses
vestuários e com elles os
utensílios, costumes e as-
pectos sSo nitidamente
hespanhoes, em 'outros
mais particularmente an-
daluzes ou catalães; mais
alem, jurar-se-hia estar
contemplando habitantes
de uma aldeia portugue-
za; em outras localidades
os vestuários são visível-
mente italianos, gregos ou
mesmo orientaes.

Esse kaleidoscopio tem .
como explicação a perti-naz tendência dos euro-
peus pela manutenção dê L
seus hábitos e prodigiosa
historia d'essa ilha, cujo
pequeno território foi,
desde1 os mais remotos
séculos, eu bicado e oceu-
pado pelas mais variadas
raças, cada uma das quaesdeixou alli immorredores
vestígios.

Vamos recordar aqui, a
traços rápidos, e3ses pro-digiosos antecedentes.

t A Sardenha foi, prími-tivamente, habitada pôr

.¦'.:. ' ¦•¦ -' e- '...'...¦.. . ;¦. , ;'. . . ;. '.. 
• 

; :%-j .¦¦.¦..

-

V

¦ ¦

*

¦

.
...
V

;'

¦' .

" 
'.¦

¦¦ . ./

¦

mmmW^mmÊL^à*mMMmM^ ' ^iTlÍfllBBÍy<*%^^frKyfMffTTfcLi/'^Jff''''"*'1^' 'H"*' flMY* ^^^^1

w< il^fl^^fl^^iHfll Mr-' .''m^w/l^^mmmT^^^mmiSmmm^^im

¦V '¦ ^R :^M mA9^ 'flfflBBBÊUBey/^iB M^fcfcfáfla ÂflÜa refine-,'- ¦
^B *mWÊ Wr^^m 'mT" wk m*«*mmmim& ¦¦'¦ m

^ ' »- <rm mu **m\ I
AíSmml mmm mmfl*^^MMm M^AS*MmMmm\^Lr^^^mmr 

^^Mmmm m^L

^Am m^M^XéÚMmmmmMimmmmmmTif1**. 
'^^^^^^MWMMMT^ÊSa^-"¦¦'¦""'J&xFmmmW Hf '
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Camponeza de Orsogolo com características posi-tiyanierite balltanicas.

As princesas Giovanna e Maria, filhas do rei
da Itália, com vestuário de

camponesas sardas. v

povos de raça ibera ou
berbere e, pára demons-
tral-o, '"conserva ainda
considerável numero de
nuraghs ou nuragas, prin-
çipalmente nos terrenos
basal ticos existentes ao
sul de Macomer .¦ ^

Também são abundan-
tes na ilha túmulos de
construcção cyc 1 o p iç a ]
alli chamados "túmulos
dos gigantes" e que pare-
cem de origem phenicia
ou carthagineza.

Sabe-se de modo po-,
sitivo que colonos de
origem pelasgica funda-
ram várias pequenas ci-
dades na ^barte sul do
território. Depois, a ilha
passou para . o poder
dos Etruscos, que tive-
ram seus novos domínios
disputados pelos Gregos.

Os Carthaginezes também

§ossuiram 
è exploraram a

ardenha durante niüito
^tempo/
^ No anrio 238 antes de

Christo, depois da primei-ra guerra punicà> u Sàrde-^
nha passou para o poderd|^Roma, fàrns^àji^l\.çÁia^
it. Çorsega, uma provinciá>
çuji capital Lera Carolis
( hoje Cagliari ) /

. ííos annos 215> 181 e
115, antes de Christo, hou-
ye sangrentas revoltas dos
indígenas. A producçâo de
trigo, o gado e a expio-
ração das minas eram alli
já^ íniportantes, embora a
pacificação da ilha nunca
houvesse sido completa, v

No anno 458, depois dê
Christcí, d'ella se apodera-
ram os Vândalos; em 533
passou para o domínio dos
Byzaiitmose, finalmente,
em 531, para o dos Sar-
racenos.
.Em 1016, quasi toda a
ilha fiòi submettida pôr;

/Mugahid, emir das Balea-
res: As tropas áè Pisa
impuzeram-lhe seu domi-
nio; en. 1052, «statóecen-
do pira o governo dojpáiz,
juizes (em Cagliari, Iferes
( hoje Logudero ), Galluro
ê Arbórea)^ ^ue# não tar-
daram a adquirir grande
preponderância ^,^inesnio^,
tornaram, sua dignidade7
here<litaHaie:'é>v ";"':* *

Em 1110, o jiiiz Bariso ¦¦¦
ou Beruson de Sabòt^ía/L

: sustentado pelos Genove-
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Velhos pastores da montanha na Sardanhà!,
Vestuário e typo balkanico. v^f
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zes, conseguiu
dominar todo o
território; que,
em 1164, íoi
declarado reino
pelo imperador
Frederico I.

Depois de
muitos distur-
bios, foi Drocla-
mado4*ei E.nzio,
filho natural do
imperador Fre-

. dericoll. Quan-
do aquelle ca-
hiu prisioneiro
dos Bolonezes,
a ilha foi inva-
dida pelas tro-
pas de Pisa,
que, em 1250,
domina ram-a
toda, com exce-
£ção de Arbo-
rea.

vO papa Bo-
nifació VIII es-
tendeu sua so-
bèrania sobre
esse reino, que
cedeu, depois,
j untam ente
com a Corsega,
ao rei Jayme
II, de Aragon, em 1296, mediante o convênio deAnagni, em virtude do qual esse soberano renunciava
a coroa da Sicilia.

No emtanto, esse tratado não foi levado a effeitoantes de 1223, anno em que, tendo obtido os necessários
subsídios, o monarcha aragonez enviou o infante Af-fonso com uma poderosa esquadra composta de tre-zentas naves, levando 25.000 homens de desembarque
e 3.000 cavallos. A 13 de Junho chegou essa armada
a Palma de Sois e o grosso do exercito sitiou "Egrejas",
emquanto parte da frota atacava o castéllo de Cagliari,'

l
¦;;«?(. '* Jw <

¦m>.,M.^

fa <è***. <% ,
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A romaria de Sto. Ephysio em Caglian. E' flagrante a similhança com as romarias de hespanha.
logrando a capitulação da cidade, apoz um assedio desete mezes.

Na batalha de Lucocisterno, os exércitos de Pisatoram vencidos pelos Aragonezes, assignando-se a paz:porem posteriormente as tropas de Pisa, unidas aosGeno vezes, provocaram na ilha um levante, que foiseveramente punido.
Reinava já então em Aragon, Affonso, o Benignoe preparava-se para conquistar Granada, quando de
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Um Nuragh nos arredores de Sitanus, maravilhosamente conservado
atravez dos séculos.

A entrada de um nuraghe. (construcçao da edade dobronze) attestando a existência de uma civilisação pre-histórica na Sardenha.
-»»——.—¦ ¦¦—.._—  ,r „ n
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novo se -revoltaram
os de Pisa em armas,
auxiliados por Geno-
va, sendo necessário
mandar contra elles
o exercito preparado
para a empreza con-
tra Granada.

Uma esquadra ara-
goneza venceu então
osflGenovezes diante
de Cagliari, forçan-
do-os a implorarem
a paz e deixando no-
vãmente submettid^
a ilha.

Sob o reinado de
Pedro IV, o Cerimo-
nioso, occorreram, na
Sardenha, novas in-
surreiçôes, fomenta-
das, como sempre,
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Restos de uma fortaleza da edade de bronze, construída com blocoscie basalto sem liga de argamassa, nos arredores do Abãss^ita.

Um carro de festa aldeâ,
em Bloaghe, com caracte-

risticas ibéricas. > '

pelos Genovezes e paracontrabalançar o pode-
rio d'estes* foi celebra-
do entre Veneza e Ara-
gon uma alliança, em
conseqüência da qualfoi destruída comple-
tamente a frota geno-veza pelas duas esqua-
dras combinadas, em
águas de Alghero.

A revolta dos Sar-
dos nao, foi suffocada,
a despeitod'esse facto,
originando-se uma lon-
ga e dispendiosa guer-
ra, que causou grandes
desgostos ao governo
da Catalunha. No rei-
nado de João III e no
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Um casal Seanori montado á andaluza
«o /aao —-- Um poço que deve ter quatro mil annos. Impressionador exemplo de construcção phenicia na Sardanha.
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Camponeses de Ittiri. O barrètes s5o ibéricos e os vestuários gregos

de Martiijho, o Hii-
man i ta rio, o eco r r e-
ram na Sardenha no-
vos d i s t u r bios, que
adquiriram propor-
çoes alarmantes, .até
que os Sardos foram
vencidos na sangren-
ta batalha de { San
Luri ¦'. ^

A revolta terminou
çom a entrega de
153.000 florins ao
visconde de Narbon-
ne, em pagamento de
todos seus direitos, x

Em 1417 estava a
ilha novamente revol-
tada, sendo, submet-
tida por Affonso de
Aragon, com o auxi-
lio aè uma poderosa
esquadra, ficando eh-
tão assegurada a paz
definitivamente.

Por òccasião da

fuerra 
de Successão

[espanhola, em 1708,
a Sardenha foi con-
quistada pelos Ingle-
zes, em nome da Áustria, que a possuíra em 1713, deaccordo com o tratado de paz de Utrecht.

- Em 1717, reinando Felippe V, a ilha foi conquistada
pelo màrquez de Lece* que, á frente de 7.000 homens,
conquistou Caglían e todas as pequenas cidades dailha, expulsando d'ella os Austríacos, porem teve quecedel-a pouco depois, devido á pressão da Áustria,França e Inglaterra.

Em 1718 a;
Sardenha foi x
perniiu tada
pela Sicilia e
formou, desde
então, com a
Saboia e o Pie-
monte, o cha-
mado reino da
Sardenha, in-
corporado
mais tarde á
Itália pelo rei
Vitoçib Em-
manuel II.

Quanto ao
fallar, encon-o
tra-se hà Sar-
denha a mes-
ma diversida-
de jàf reminiis-
cèncias.

Eiri geral, o
idioma falia-
do pelos Sar-
dosémiiito si-
milhante ao
latim, ipistu-
radp coní vo-
cabulos hespa-
nhoes è itaíia-
nos e algumas
palavras de
Origem gregàl
o que se ex-.<
rAica por ter %
sido a Sarde- ^
nha, em parte
colonisada por

expedições hellenicas.
Mas, na verdade, não
existe um idioma sar-
do e sim alguns dia-
lectos distinctos, uns
similhantes ao geno-vez, ou tros ao corso,
ao provençàl e ao
catalão.

Desde o século XIV
até o XVI esta últi-
ma lingua foi a òífí-
ciai na ilha, sendo
substituída pelo hés-
panhol, quando se ve-
TÍficou a unidade
hespanhola. Nó em-
tanto, em Alghero ou
Alguer, localidade da
costa occidental, fal-
Ia-se ainda o catalão,
sendo também cata-
lães os cantos popu-lares e os nomes da
maioria das ruas

¦f44 :4/?;^4':' \W j \JL| Im//. MT'--
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A águia é dc todos
os animaes o que pa-

,j recc bater o record derapidez no voo; percorre um espaço de 1 875metros por minuto ou um pouco mais de 2Z léguas pornora. Quanto aos outros pássaros de primeira grandeza,a distancia que podem franquear ê de cerca de 230 em umdia. U rei de França, Henrique Ilt quando caçam, deuma feita, viu um de seus falcõesfugir et vinteequatroHoras depois, esse pássaro era aprisionado perto dcmalta, a J70 léguas do ponto dcpartida, xx
A velocidade

inacreditável
dos peixes não
admitte ço m-
pa ração com a
dos pássaros,
nem mes mal
coma dos qua-
drupedes, in-
cluindo o ca-
vallo de corri-
das.

Qjmnio aos
ourtros/ani-
maesl.. Ç ca-
racot percorre
um espaço de

. 50 cèhiime-
iros.ié emein-
co minutos/.
Em compensa-
ção a formiga,
muito menor,
percorre ornes-
mo espaço cm
cinco segun-
dos[Ir'-:í.r:

Outro aspecto de um carro de romaria na Sardenha

No botequim:
—Olámoço!

Vai s a hindo
assim.. .es-
quecendo-se de
pagar o **pa-
raty"'l\ . .

— Ora cs-
saX.. Pois eu
bebojustamen-
te para me cs-
quecer...
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Miss Leyla Hyntns,
da -Metro". Sobre um

arranha
de 37 anda-

novo
céu
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Miss Laura La Plante, da 'TJniverSaí''res, e m
Pittsburg, vai
jer installado um projector de poder luminoso mais iritèn-

so do que o do Sol, segundo affirma o autor do projécto.Esse projector será visível a uma distancia de 500 milhas e
servirá para orientar os aviadores. Terá o nome de Char-
lés A. Lindbergh e custará mais de cem mil dollars. Será"'- ••/¦ ' ';¦' " '¦¦:' - iiistalládo a iirn^ altura ;deríÍ90¦" ,.'. . n- . metros a

Miss Sally Phipps, da ;'FW' O poder tl*essÈ; pharol será
-- de 2.000 milhões de velas A >

Quem affíimar qué um
pequenino pássaro é capazAcle
deter em sua carreira formida-
vel um Atrehi A lançado a 100

j kilpmetrospoj* hora>; será imme-
diatamente taxado de loucura.

Entretanto no tumiel de
Bruhl> nos arredores de; Zorg,
nà: Suissa,, um méli^APPttsanr
do sobre fios elecítncos de Mfe
tensão, provocou um çurtorcir-
cüito. Um tal calor se déspren-:
deu do tunnel em questão que
foi necessário, para evitar áceiT.
dentes, desviar os trens de S £
Gothardo até completa repara-
çao dos estragos. Pequenas caü-
sas, grandes effeitos^ 'At
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3fdr' . cinzas lançadas pelos
vulcões dão â terra grande fér-
tilidade.
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Miss Beth Laemle, sobrinha do famo-
so director da Universal e artista de

,4 , seu elenco.
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AS OBRAS DE
ARTE VIVAS
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/_^<? de ser removi-
dá para que não
josse derrubada.

Ú Existem n o
7 mundo arvores

mais velhas efa-
mosas do que a de

Felippe Augusto.
Ojamoso "roble"

de Abralíão exis-
lente em Hebron

( Palestina ), segundo
ajjirmam os naturalis-

tas, tem cinco mil annos.
Merece ser citado, eguat-
mente, o "baobab" 

gigante,
que se encontra na ilha So-
kotora, possessão britanni7
ca do Oceano Indico, riãp
distante do cabo Guarda-
jui. Sua cdade é avaliada
em seis mil annos.

Esse "baobab** tem trin-
ta metros de altura e seu
tronco mede trinta e quatrode circumjerencia.

Nos Estados Unidos,
embora não haja documen-
to comprobatorio, acredita-
se que existam arvores
millenarias, cujas edades
joram avaliadas pelar dif-
Jerentcs camadas de sua
casca.
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Jfj/rna Loy, da Warner Brothers. Rachel Torres, da Metro.

Miss AtberfaVaugh, da R. K. O.
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.A actriz mexicana Raquel Torres.
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A MAGNÍFICA HISTORIA
DO PREGO

E' importante b pa-
pel desempenhado pelo
prego iio transcorrer
da Historia.

Joel matou Sisara
com um prego dè sua
própria casa. Se do
novo de Deus passar-
mos para a Grécia e
Roma, veremos o pre-
go desempenhar mis-
soes mais altas e hon-
rosas.

Na mythologia gre-
ga a Parca A tropos (a

ue corta o fio da vi-
a) era representada

com um martello no
í
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com grande convicção,
que essa cerimonia deu
excellente resultado.
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Miss Vitma
Banky (aliás
Mrs. Rod La
Rocque), da
United Ártists.

instante em
que cravava
um prego.

Em Roma
antiga ceie-
brava-se a
cerimônia
do prego,
que era era-
vado an-
nualmenté
na porta
latteral do
templo de
Júpiter, pa-
ra contar os
ànhos.

Ti to Liyip
con tarnos
que, quando
a cidade era
assolada por
calamidade
publica, de-
signava-se
um persona-
gem, que
t in ha per-
missão para
realizar
idêntica ce-
rimonia.

Em um
anno de grande peste
em Roma C o anno 36
antes de Christo ), o
Senado escolheu Jucio
Maulio ; para 

' cravar
na porta dp templo
dé Júpiter um prego

{>ara 
con jurar simi-

hante calamidade. E
àífirma Titp Liviò/

0 OLMO DE FEUPPE
AUGUSTO

Existe no ¦¦_¦ jdepaçta*
menta Jrancez \ da yírde-
che, no povoado dè Ecías-
sány a cérça dè vinte fçi-
Ipmetros de Tournon, üm
olmo gigantesco, que jpi
plantado, segundo se aj-
firma, è/h/ins do século
\XH e recebeu ò nonte
de "olmo de Felippe
Augusto", :Pè0yh^^^pi'

{soberano reinante: Dè
1B4Si:,a 1852, foi' cfiay
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Esther Ralston, da Paramount

maao "ólmÒda Êíbèr-

^ssa art^re, japeMr
de sua antigüidade, ain-
da está cheia de vigor.
Mede ^i^Je^l^ç^^^M^'-
tro^^aaUm^
cumferencia è de oito
meítos e quarenta çéhíir
metros. AMigamer^èi \

próximo d*èsfã
ârvor* \ vénèfàvèl,,
elevava-se uma

y cruz de grántto,
onde as procis-
soes costumavam
deter~se;másém
1864, as : raizes
do olmo levanta-

Estelle^ Dixon, bai-
larina ingleza. 
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II 3mmÉ£Ê3£ÊmmmmMi ^Ím^/^^H^MM ^k -."•¦¦ H Bbhb^Í
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SSSS^2%^^3^* — ~ *«" ou,,,. - E- . e^a de
„i?" Perm,tlir ° al«game„t0 deuma rua foi transportada para ou-
ri- if" a í*m "»<#•<» de distanl
res^2Qp homens, 17.600 metros decabos de aço e 3.000 cyíindros deaço, que foram collocados por baixo da egreja.

Os trabalhos duraram cem dias.

Nossa

O palácio de gelo
^ da Tzarina

Unidos invernos mais riço-
l^í&k*"* ha anuiria M o
— k739! principalmente paraa Rússia, onde a miséria eraterrível nos campos, porque ascolheitas juraram inteiramente
perdidas:

A pretexto de dar trabalhoaos operários, mas na realida-de para distrahir a tzarinaAnna, a quem a
saúde abalada
inclinava para a
melancolia, qconde Biron eOQ
marechal Mün-
nich- decidiram

l mandar cons-
truir um palácio
de gelo sobre o
Nem gela d oi

; Cortaram enor-
mes blocos de
gelo e o edifício
j*se erguia, qua-si concluído, ma- .
gestoso, quando
o gelo do rio se
abriu. Cem ope- .
rarios morreram
nesse accídente,
mas os audacio-
sos empreiteiros
não renuncia-
ram a seu plano
por esse jacto.

:•#; Reiniciaram a
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¦I ak^íL^sB flK&ifflB ^Bi"'-' ^./AB ¦¦'flP^Isfl Brfl Bi ;: fl fl'ifl Bflt' ' -j :rfl l^^fl H '¦¦¦'¦ -V>lflm-mm mÈM m si
fl ae^^M K^sefl m?' v.J I

¦. mm l^*TB flBIJlflsfifll flp^v,- -&> *¦¦ Ifl Bs fl fl^llfl flJltlsifl I
¦1 fll* 'flB IsABFiÉB flEy-*?flB Hil

Kl!_^l mwmm Bíafl mwm
l\A flnM^3 flVl
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construcçao sobre a terra firmeCentenas de operários trabalha-ram noite e dja 0 palácio tinha40 metros de comprimento, 4 me-tros de largura e os blocos de gelo70 por 50centímetros. Como ligaserviramse da água, que, gelando,soldava os blocos entre si. Ter-minado, o palácio dam a impres-são de ter sida talhado em um sóbloc&degelo. Aentrada erguiam-se dous obeliscos Balauslradas
ornavam a /achada. A escada-
na onde se viam jiguràs a tlego-ricas, era jlanqueada por oito ca-nhões, também de gelo, a&Limcomo as esculpturas, estatuas, etc.
que ornavam o "hatl" interior.
/Iluminado, esse palácio, tomou,
á noite, aspecto encantador e in-comparável A tzarina acompa-
nhada por toda a corte inaugu-rqu-o. Nunca, tanta belleza, di-
gna das Mil e Uma Noites, re-cebeu maiores elogios.

Com o sol de Maio, o ephémeroesplendor desapparccsu. Acon-teceu o mesmo com uni dos con-struclores. Depois da morte datzarina,. Biron foi enviado paraa Sibéria.
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JORNALISTA E SENTENCIADO
O Sr. Robert Burns, fun-

dador e director do Grealer
Chicago Magazine, que lhe
proporcionava uma renda an-nual de 4.000 libras esterli-
nas ( 160 contos ) foi presocomo fugitivo de uma peni-tenciaria k

Ao voltar da Grande Guer-
ra/..èór oecãsiSp dá desmo-
bihsaçâo e ein companhia dedous camaradas, Burns ten-tou saquear uma casa com-
mercial no Estado da Geor-
gia e, por isso, foi condem-
nado a seis annos de traba-
lhos forçados.

Tendo completado trez me-
zes de detenção ha peníten-

ciaria, conseguiu
fugir e foi se es-
tvàbelecer em
Chicago, onde se
casou com uma
mulher mais edo-
sa do que elle 16
annos.

Ultimamente,
tendo encontra-
do uma íadoles-
cente pela qual
se apaixonara,
dese;ára :¦ iniciar
nova vida com
ella e requereu
divorcio. Foi is-
so o que o per-
deu, posto que
sua primeira mu-
lher, despeitada,
denunciou-o á
policia.
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A BATALHA NAVAL
de Medway—Qua-
dro de J. Sheeres.
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Os primeiros passos —
Quadro de Ferruccio Ferrazzi

formava uma
lar va, da
qual nascia
outra phenix.

A Associa-
ç&6 Allema
dos Amigos
do Gato re-
aplveu reha--bilitar p "ti-
gre caseiro".

Foi organi-
zado o "Dia
do Gato" e
veterinários
reputados en-
sinarão aos,
berlinenses
como se cui-
da d'esses fe-
li nos, em-
quanto litte-
ratos e poe-
tas cantarão
em prosa e
verso as qua-
iidâdes do

Com teu bebi ~ M^ulptu^áe^luan
Adsuãra. -.zT-z-z l
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Depois do banho—Quadro de Ardcngo Sojjici.

Somno e vigília — Quadro de ^/forrA» Nenhais.

animal. Os gatos de Béríiih
serão obseq uiados com suas
guloseimas preferidas. Esse'
será o primeiro "Dia do óa-
to", no mundo.

A phenix era uma ave fabulosa, que os
~.i %/Pc*os converteram em divindade.—H-. Figuravam-a com o tamanho de umaaguià, com crista ou coroa, plumas douradase purpurinas, cauda branca e encarnadaoeus olhos brilhavam como estrellas

Acreditavam que quando essa ave no-tava que seu fim estava próximo, construíaum ninho de madeiras olorosas, sobre o qualse extmguia em chammas e de suas cinzas se

A Nova Caledonia é uma
região dé excepcional saiu-
bndade, onde são désçonhe-
cidas as enfermidades endè-
micas e epidêmicas; não
obstante existirem no paiz
terrenos pantanosos, que bem

Í>oderiam 
acarretar febres pa-

ustres. Essa particularidade

è devida i ^esehçá ^
áiíyore chamada iàull (j$fa-leuca nridijlora), que cresce
por toda a região e cujas
flores e fplhas tlm proprie^idades antisepticas reconheci-
das ha muito e utilizadas
actualmente em medicina; C

•^
;f-T*

O contracto de uma nova
ama-secca :-—Gosta de creanças?:—.
indaga a patroa. v^— Isso depende do orde-
nado, minha senhora.

. 
'•*'¦$*>

'^ms
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Í;Y_^^ 1®^ Fachada 
do Palácio Real/tendo em frente o jardim da praça do Oriente.

I TESTAMENTO CURIOSO1
!
mtI
1

/" ^ l??lV" llr ,Ilcmona ae seus compatriotas. I

j aP reve.rendo Richard John Tacon, morto a 11de Alarço ultimo, em Rollesby, no condado de Nor-tom,, deixou uma fortuna avaliada em mais de 120mil libras esterlinas, ou sejam 4.800 contos em nossa
moeda.

Quem herdou tal quantia ?

Nao se sabe ainda, mas uma parte, pelomenos,revertera em favor do Sr. Todo-o-Mundo. O revê-rendo, de facto, lega, por testamento, a todos oshabitantes maiores, do sexo masculino, residentes na
parochia, na data de sua morte, a quantia de umalibra esterlina.

O reverendo Tacon, certamente, viverá por muirto tempo na memória de seus compatriotas
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A Porta de Ferro, que dá entrada na capital hespanhola pela estrada de La Corunha. ;x
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livro nos revela, ás vezes, o mestre im-
pressorpor meio de uma cuidadosa com-
paração entre os typos da impressão e
as demais características-

Em 1455 trabalhavam apenas na
imprensa de Moguncia, Toâo Guttem -
oerg,^ João Fusts e Pedro Sehoffers ;em 1464 chegavam já ao estrangeiro
os primeiros impressos allemães, indo
ate Roma, onde se fixou a primeiraimprensa italiana, no Convento doi
Bénedictinos; em 1500 é de 199 o nu?
mero de imprensas nessa mesma capital
européa.

Em^ 1470, trez celebres impressores
allemães realizam uma espécie de con-
ferencia, reconhecendo Guttemberg ge-nio da nova arte. E pouco tardou a

O maior e
o menor
sapo do
mundo
O sapo-
boi do
Brazil (na
mão do Sr.

Leon Wa!-
ter, do Fe! d

Museum, de
Chicago) dian-

te do sapo-gi-
gante, da África

Central, do lado —
_:• „A O sapo-mirim do Bra-zil. dos quaes sao precisos vinte mil para dar o peso do sa-

po-gigante.

A SUPPOSTA ARTE DOS SUPP0ST0S
FUTURISTAS

M
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OS PRIMEIROS EXEMPLARES DA IMPRENSA
¦' '¦' *' "*• ..-<¦'¦ ¦/"."*¦¦ xp-.-:~ . *. , ,i - . .¦¦ L.''^-;A

j* Deu-se o nome de incunaveis ás primeiras edi-
çoes da imprensa que foram, desde logo, verda-deira paixão dos bibhophilos.

f a. no século XVII se emprehendeu a obra derestaurar os trabalhos do século XV, com o fimde decifral-os. Es-
sa tarefa, officia-
lisada no século
XVIII, divulgou-
se rapidamente.

Só em casos
isolados a obra do
antigo impresso r
mereceu um inte-
resse particular-
mente^ histórico ou
esthetico. Os "in-
amáveis", por ou-
tro lado, nos offe-

^ recém, não apenas
uma grande visão
do desenvclvimen-
to da imprensa
naquelles tempos,
mas também for-
mam a única tra-
dicção de produc-
çdes dá Edade
Media.

Depois de
longos annos lo-
grou-se estabele-
cer o principio es-
thetico do livro
Sob esse aspecto,
os

BI ¦flBWBfliA
¦ i flfl m

" ff^!^^ a-> *''•-'hl BI
' '^MmmmlíEuiftM mm'~
¦ m^Ammmmmm^^A mm

'A "vS fl-
- At**-*v*?X":-^m P -''

MmM Ifll I -
BI BIfl BA" fll --¦¦ Im mmmm m >¦«¦

*U. 
^M\ ^H 

*

' BI"'¦¦¦¦ ¦ '

Uma tourada, por Miro
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se estender o pro-
gresso maravilho-
so da imprensa.

"incunaveis" Marinha, por Cassio. (Quadros expostos recentemente em Madrid )
constituem para o bibliophilo matéria de uma signi-f ícação especial.

Os primeiros impressores tomaram como modelo
o manuscripto. Não mencionavam o logar dé proce-dencia do livro, a data nem o nome do impressor.
A marca da impressão, que se observa no final do

O ouro do
lago

A propósito das
actuaes pesqúizas
nó lago Ne mi, em
busca do t/tesouro
contido nas gale-
ras de Caliguta,
convém reco rda r
que existe outro la-
go, que contem
inestimaveis the-
souros. E' o de

^Huatavita, na Co-
lombia. Situado a
cincoenta kit o me-
tros de, Bogotá, a
mais de 3.000 me-
tros de altitude, re-
cebia, duas vezes
por anno, as ojje-
rendas dos Índios
Chibchas.

. . Isso se passavaantes da conquista hespanhola; então elevava-se umimponente templo em suas margens; de um pavi-Lhao, dominando as águas sagradas, o grande-saccr-dote, coberto com pó de ouro, lançava-se âs águas eos espectadores atiravam âs ondas jetiches de marfime ouro masstço.
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Resumo da parte já- publicada"
Maurício de Escude, descendente de umafamília de almirantes, çontrahiu numerosas

dividas com o br. Tanche, um homem ga-nancioso, que, embora fosse encarrega-
do por Mlle. de Escude, tia e única
parenta de Maurício, de administrar
seus bens, não hesitara em acceitar
hypothecas sobre esses mesmos bens,
cobrando juros ferozes e, depois/
ameaça-o de penhorar seu yacht,o Gribs, a cousa que o rapaz maisestima neste mundo. Para fugir-
Ifce, Maurício e seu amigo Didier
Dramont, tão bohemio como elle,resolvem partir para as ilhas Gala'
pagos, onde segundo leram em umarevista inglesa, ha um thesouro en-terrado, ha séculos, pelo famoso pi-rata Morgan.

A' ultima hora, como o Sr. Tan-che se apresente a bordo, com o manda-do de penhora, os dous amigos e seus ma-nnneiros Curabec e Etcheto levantam aancora e levam-o também. No canal deFanama, os dous rapazes consentem em tomara bordo, como passageira, Mlle. Madge Rocherayuma hnda moça. orphS, que precisa de ir a uma das• lhas Galapagos, á casa de um tio seu, q™ ahi reside

-L^LSÊL'^b^ií
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\||\ ROMANCE DE ANDRÉ ARMANDY /M/

nS2Í° l«88a',l>a, a única habitada no archi-pelago, encontram um homem muito gròsse*.
L0üUejparece .cc?*mimdar um bahdó de,salteadores e declara ser o tio de Madge;tsta, que nunca viu seu tio, fica hòrro-risada, mas submette-se a desembarcar.Uma mulher muito velha, que parecelouca, approxima-se dos dous rapazese diz-lhes, baixinho: "Levem?me. Eutenho os documentos".. Inquieto comas attitudes do supposto tio, Escudedejxa(a Madge seu revolver e volta

para bordo. . mPouco depois a pobre louca, ferida e
( perseguida pela gente da ilha, refü-

gia-se no yacht e entrega aos rapazes
papeis, que indicam o logar do the-souro, na ilha Blindoe. E conta queesses papeis eram d© seu marido.Para roubai-os, o falso Rocheray ma-*?u -o e, assassinou também o tio demiss Madge em cujo nome se apresentaagora.

Entretanto o falso governador da ilha eum seu auxiliar atrevem-se a vir a bordo.¦ Maurício aprisiona-os, parte para a ilhaBlindoe, encontra o thesouro e embarca-o noyacht.
n ma,.- u°tei% Ta"che ,íber.ta o falso commissario, que atacao marinheiro Curabec, o único que está a bordo no momento

MI

I »; .v s.»
',.TV í

\ Ü

ÜÉ1
-MSÈ

. fl
'¦:.:¦¦ 

-X.íI
mSwsRSSBtWÊÊÊM

ai--.,- ' Vi
mmí wk

?:',*il

Seus punhos cegos bateram o ar Uma de?f.^2f; t ^c P?,aVa/ D^mcnt, bastante pàllído/àpa-agarrou á amurada, S 
ma°S "hou no fundo do bot* sua carabina. O tíro, níaí ajLagarrou a amurada, a

outra poz-se a bater no
ar. Porem uma terceira
pancada cahiu sobre elle
e aniquiloq-o.

Largando a amura-
da, Curabec cahiu no
tfombadilho. Quatromãos o agarraram e ati-
raram-o ao mar. Desfal-
lecente, o marujo ainda
teve forças para se agar-
rar á borda da em bar-
cação. Um violento gol-
pe de remo esmagou-lhe
£?„ dedos, furiosamente,
klle abriu as mãos, sen-
tiu o frio da água e gri-tou :

-v- Soccorro!
Depois, perdendo os

sentidos, corpo inerte,
mergulhou.,.

Em terra, o pequeno
grupo acabava de em-
parcar no bote, quandoo echo de uma palavraterrível gelou o sangue
em suas veias;

Soccorro!
Etcheto, largando osi-emos, ergueu-se.

Miseráveis! E'
Curabec...

O corpo cahira naagua, levantando espu-
ma. Um ruido de cor-
rentes... a ancora sahiu
dágua; o velame*intei-
nçou-se; trez silhuetas
moviam-se no tombadi-
ho. O Grébe, evoluindo,
balouçava, mansamente;
uma voz sardonica che-
gou a. seus ouvidos :
,. _~. Já tenho meu
pinheiro... com bons
juros, meu caro amigo!— gritava Tanche.-— Miserável! — gri-tou Esciide. — Elle deuliberdade aos peones. .

n ^asco' com os ma-xillares comprimidos, cur

1^ :—. -I " 
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SÓSIAS — As actrizes norte-americanas June .Colyer e Mary
Astor, tão parecidas que. photographadas de um e Outro lado
de um caixilho vasio, dão a impressão de uma só ..pessoa re-

flectida num espelho,

tado sobre essa base os-
cillante, féz saltar a agua
á esquerda do Grébei

Dramont apontou rio-
vãmente./--.':; ¦""¦'

— Deitem-se! — gritouMaurício. E ao mesmo
tempo collocou-se diante
de Madge.

Uma bala, partida do
Grébe, chocou-se com à>
a^ua, a poucos metros
diante da embarcação.
\— Não atira mais, 0i-

dier — implorou Maiiri-
cio, designando sua coiri-,
panheira. —- Elles estão
com a carabina de Gtii
rabec ! ^

Dramont apertou no-
vãmente seu fuzil. >— Patifes! E nada po-der contra elles. v .

Uma segunda bala ro-
çou pela pòrdít dó /botei
Porem o Grébe evplüià
e, entregues a sua ma-
nobra, os bandidos 4ei- -
xaram de atirar. Õ ligei-
ro ^yaçht, màl dirigido
por mãoj inexperientes,
avançava entretanto, apa-
nhando um pouco ^dé
vento no alto do vela-
me. Etcheto remava in- .1
cansa velmente. 0 bo|e -10
ganhava distancia.'-¦ Porem uma mancha de 5
espuma surgiu. ' ^LLLLLL
^~ Altp !¦¦;-rr- ordenoulL'

Esciide.
Depois, apontando

Madge a Dramont:
— Fica sob tua guajs j

da./
E, pulando a amurada

da pequenina embarca-
ção, mergulhou.

As águas tinham a >
transparência do crystàl.
O. corpo do pobre mari-
nheiro destacava-se iner-
te sobre um banco cora-
líno. Maurício agarrou-o
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PA? nu^a e'còm um vigoroso impulso das pernas,subiu. Quando emergiu em um remoinho, foi o ros-to angustiado de Madge o que primeiro viu. Ellanão poude^conter um grito de alegria e estendeu-lheas. mãos. Dramont e Etcheto apressaram-se a alli-vial-o de sua preciosa carga e estenderam o corpono fundo do bote.
Ansioso, Maurício curvou-se para o peito de seumarinheiro. Ergueu-se radiante:—- Esf-f vivo! Vamos, Etcheto!

.Porem, quando, libertados d'essa angustia, sevoltaram para o Grébe, o veleiro já franqueara a estreita
passagem, que dava accesso á bahia e, impellido pelovento, deslisava velozmente para o largo, desappa-recendo em uma curva da muralha granitica.Etcheto forçou os remos. Esclide deteve-o, tris-temente:

—- E' inútil! Conheço meu yacht. Agora, queapanhou vento, elle deixará o bote distanciado. Volta
Êara 

terra, Etcheto. Precisamos de tratar Curabec.>epois. . . veremos o que nos resta fazer.
Uma mesma angustia invadiu o coração dostrez homens,^contemplando essa ilhota cahotica, estérile_desolada Ella, agora, seria sua prisão, terrível pri-vsao. Uma lagryma humedeceu os olhos de Maurícioao- contemplar a adolescente, que, confiante no des-tino, sorria.

Um acontecimento imprevisto

c ^m *iav*-0 em Perigo pode esperar soccorro; nau-tragos podem .esperar uma vela. Nesse ilhote deserto,no meio d esse archipelago, esquecido nos mappasmarítimos do globo, que esperança conservar de quesurgisse alguma intervenção?
Em trez dias, os cinco abandonados tiveramtempo para comprehender o que sua situação tinhade desesperada. A única preoccupação de cada umd elles era esconder aos outros o desanimo total queinvadira sua alma.

. Dramont e Etcheto haviam, primeiramente, seoiierecido para partir no bote em busca de soccorro
rorem era evidente que aquella frágil embarcaçãonao resistiria aos bancos de coral, que cercavam asilhas. JJ. que misericórdia poderiam esperar da hordasanguinária, que povoava a única ilha habitada noarchipelago de Galapaços ?

Alem d'isso era preciso cuidar do ferido, abrigar-se, comer E essas necessidades vitaes, collocando-se, naturalmente, em primeiro plano, afastavam to-das as outras.
j O espirito engenhoso
dos corajosos companheirostudo resolveu; a ilhota vul-
canica offerecia innumeras
anfractuosidades, que po-diam servir de abrigo; as
águas límpidas da bahia
formigavam de® innumeras
variedades de peixes. As tar-
tarugas marinhas poderiamenriquecer seu "menu"; a
água do mar, evaporada em
pequeninas conchas, fome-
cer-lhes-hia sal; finalmente,
embora devessem mostrar-
sjb econômicos com suas mu-
ni^ôes, os pelicanos e os
mly-ducks offereciam-se pro-fusamente á suas pontarias.

\y Mas uma necessidade
imperiosa, terrível, perma-necia insoluvel : a da água !* Uma vez Curabec tra-
tado e confiado aos cuida-
dos de miss Madge, Esclide,
Dramont e Etcheto dividi-
ram entre si a exploração
da ilha. Em todas suas gar-
gantas haviam encontrado
o leito torrentes ephe-
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mnní*,£eborahHarMng, jovem ingleza, que, tendomontado uma officina em sua própria casa. conseiuiCfazer porceilanas que foram prenTiaJas na uítimí T^.siçao de Westmmster.

meras, consecutivas as chuvas, raras porem díluviarias.
particulares ao Equador; porém em parte alguma
puderam encontrar nascente de água doce.Toda a água, que possuíam, limitava-se a umbarrilete, ;a quasi. vasio, que Esclide tivera a precauçãodejnandar transportar para terra afim de que os carre-gadores do thesouro molhassem a garganta de quandoem quando. M "

Por mais parcimoniosas que fossem as distribuiçõesdiárias d esse precioso liquido, esses trez dias tinham
Frenov!?" 

' ^ 
WÊt 

' "^ haVÍa ^T^%
_^ — Não podemos ficar de braços cruzados — disseUramont - Morrer por morrer prefiro que seja afo-gado a ser dissecado. Nosso bom Curabec já está
vZIm PTnf° Pe.,xa-me P?riir, « descoberta, cometcheto. Talvez ha;a água em alguma das ilhas vjsi-nnas.

,— 
Meu P?h™ DÍ"ier. .O bote não poderia sup-portar os embates do mar!

aberta 
MaÍS Vale tentar d° qUC fÍCar aqui' de bocca

Esclide, sombrio, hesitava.
^ n 

N5° P?^ aparar-me de ti em uma tal situa-çao, JJramont! Não posso!Dramont, emocionado, apertou as mãos de seuamigo. «*»»«
7~ Meu pobre amigo. . . Se se tratasse de morrer-mos,untos, nao hes.tana. . Mas temos miss Madge!...òim! Tens razão!... — exclamou Maurícioacabrunhado. nuo
~~ 

^em vês. . . Deixa-me partir. . .
ITra-~|-\jaS" • "-& também. . . ama e é amado. ..Uma linda viuvmha, muito distante, deve ter sen-tido nesse momento uma enternecida saudade..
n5o lã] T 

E,n*'ar3as-t?! NSo «ou amado. ! . Mas
tarde C 

arr,scaTmo-"™ a voltar muito
E se não voltarem?. .Então. .;'.;

™ ^?Iam°nt fí? "^ gesto vae° de quem se entregaao destmo. Depo.s tocou a carabina de Mauricfo:
oJ" V estiver Pedido, não a deixes soffrer— acerescentou em voz baixa. m^

A uma ordem sua e sem hesitações, Etcheto ore-
3aT„0ab0te- ftaurici? 9«« dividir com elles o pou^d2 água, que lhes restava. Didier recusou teimosa-
Uda 

eSCOndendo seu sacrif''cio sob uma alegria^.
Pedro, o Grande, queria habituar seus soldados

a só beberem água do mar.
jt-lles estavam já quasi ha-
bituados. . . quando morre-
ram. Trataremos de durar*
mais um pouco...

Viu nublar-se o olhar de
Esclide. Sentindo que a emo-
ção ia vencel-o, abraçou for-
temente seu companheiro e
saltou para o bote.

Vamos ! — disse elle a
Etcheto.

Porem um gesto brusco
de Maurício deteve o braço
do mam;o

Silencio!... Escutem!...
Retendo a respiração, pres-taram ouvidos. Alguns se-

gundos se escoaram...
Estão ouvindo ? -—- ín-

dagou Dranjont.
O trovão !

O trovão ! A tempestade !
A chuva torrencial... Água !
Sua imaginação via já eahir
uma torrente benéfica sobre
as rochas escaldantes. Po
rem o ceu permanecia ínva-
riavelmente puro e o dese-
jado dilúvio não vinha.

i

i
i
I
í
i
i
í
i
i
I
I
i

í

i
i
i
I
i
i
i
!

I
í
í



_««

<„•- ^^^^^f^^^

-ll-__IÍ'. •II—I».
¦••'."¦¦MM

I

V._i _*_5_?* MaUrÍd° ~dÍSSe D*-o_t.'_-
Porem, lio instante em que Etcheto empunhavaos remos, um ru.do surdo e distante vibrou, dSrepercut.u em um rolar - surdo, como um muJSomonstruoso que fez tremer o solo. Mais um minuto eouviu-sé outro estrondo egual. ° e
— Isso, tro

!Ü

vão?

i

!

I

E' canhão,
Maurício I. . .

— Tens razão!
¦I. A mesma ale-

gria repentina illu-
minou a physíono-
mia dos trez ho-
rnens. Esse ruído,
tão familiar aos que
haviam feito a guer-
ra, todos trez o re-
conheceram. O ca-
nhão! Um navio de
guerra ! Fosse qual
fosse seu pavilhão,
era a salvação para
os ahandonados.

- Uma voz, portraz d'elles, gritou:Ou viram?
Curabec affirma queé um tiro de canhão!

Uma alegria fe-
bril dominou-os.

Vocês estão
vendo ? — exclamou
Esclide, admirado.— Embora tenha o
craneo em pedaços,Curabec' reconheceu
o ruído. . Olhem!
Lá vem elle !Eu o prohí-bira de caminhar...—exclamou Madge.

A moça Ifoí ao
encontro do Bretão,
que se adiantava ti-
tubeando e offere-
ceu-lhe seu braço, a
que elle se apoiou,
sorrindo :

7- Desculpe, se-nhorita, mas se é
mesmo canhão, isso
significa aue ha umnavio por baixo d'el-le e se ha navio, não
quero ficar esqueci-
ao, em terra...
-, Esquecel-o!. ..etcheto, ouvindo es-sas palavras, tevevontade de dar emseu companheiro
uma surra de mes-*re, porem conteve-
se e prometteu adiÂsua indignação paraquando o marujo es-tivesse mais solidodas pernas...

O pequeno gru-Po prestou ouvidos
novamente. O ca-nhoneio cessara. As physionomias se obscureceram:ias um novo ruido se ouviu, fazendo renascer aCSpeiMnça- em.todos os corações : a sirena/

Mugia a intervallos regulares, como se solicitas-se resposta. Maurício e Didier descarregaram suasara binas, porem as detonações pareceram Ínfimasesse scenario desmesurado. A sirena recomeçou seuappeilo, mais próxima, agora.

roch^I^ 7' tfU COtíl f nf¥st'a o* altos cimos dasrocnas, que fechavam a bahia. '-- Levaríamos horas para chegar lá ern címa!
nos ver 

emqufntp ísso ° navio pode passar, sem
Nuamente a sirena chamou; ainda mais píoxima.— r. de se ;urar que nos procuram !
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A salvação, afinal!.

E preciso que nos vejam! Devemos ir átêo mar!
E os arrecífes ?-—Preferes ficar aqui?

Ha contingências em que não é possível discussão.
Optaram pelo mar.
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Ngo foi sem irinümeras alternativas de angustia
e alegria que conseguiram franquear a estreita pas-sagem. Çtchetp manejou os remos como se fossem pen-nas e Didier, armado com uma longa vara e curvado
para a frente, evitava a frágil embarcação o contacto
çom as perigosas rochas.

Quando tiveram, finalmente, diante dos olhos,o mar livre, observaram febrilmente o horizonte.
; v-7 Alli! ~ exclamou Esclide com alegria.

A cer^a de uma milha para o sul, a silhueta deum vapor soltando grosso rolo de fumaça se destaca-
s va sobre o^azul das águas Era, sem a menor duvida,
I Er1 ?aí!° Suerra Baixo, sobre as águas, duas torres
I bjmdadas mostravam seus canhões. Esse navio exhi-I bia o pavilhão do Equador.

O navio, evoluindo, avistára-os e dirigia-se para
j a embarcação. Assim, de perto, deixou ver sua mari-
| nhagem no tombadilho, entregue aos serviços de bordo.
I ú x Q"an<^° ° cruzador estava a poucos metros do
j 

; bote, deteve-se. Etcheto, em dez remadas, encostou: o bote ao pequeno navio. Faces morenas curvaram-se
I \a amurada e uma escada de cordas foi atirada. Vintebraços se estenderam para auxiliar o embarque dosnáufragos.

Apenas os occupantes do bote puzeram pé abordo, um homemzínho magro, moreno e que moviavelozmente os olhos, veiu a seu encontro.
™ Q"3? ^os sennores é Maurício de Esclide?Maurício curvou-se. '
~ Irra, senhor! Quanto custei a encontral-o!
paliava excellente francez, mas com sotaque

gascao O tom jovial e as mãos estendidas, confirma-vam a origem de sua raça.¦ ¦ Paulino Parcoul, fumo, algodão, baunilha, in-digo, quinino. Impor tação-exportação. . e tambémagente consular da França em Guayaquü. Até agora,
quasi nada a fazer, mas depois de sua fuga.-...."' Credo!

. — Perdão, senhor — interrompeu Dramont —
mas, antes de mais nada, seria inconveniência p-dírum^cqpo com água? Ha trez dias que morremos~de

O homemzínho levou as mãos á cabeça e, voltando-SC 
^rajUm °ff,c,al esbelto. e moreno, traduziu-lhe opedido de modo tão apressado,que, trez minutos depois,os cinco abandonados estavam installados sob a tendada popa, ante uma mesa servida com sólidos e liquí-dos, que davam uma alta idéia da despensa de bordo.

F^kÍ^k! 
de ter saÍ5sfeíí° a S^nta e o estômago,Escl.de obteve para Curabec uma bôa cama, onde óconyalescente poude repousar. Então o cônsul lhesrelatou por que concurso de circumstancias fora levadoa procural-os e tivera a sorte de os encontrar

nnp J^mos 
dever accrescentar alguns detalhes,por elle ignorados.

r« ^ carM entregue porTaiiçhe ao embarcadiço
preto, do cargueiro, quecruzara com or&rébs no
cariai de Panamá, che-
gára a seu destino. Para
ser franco, pouco faltou
para que ella fosse atira-
da ao mar, posto <jue o

.embarcadiço não julgou
| de ver trocar seu dollar

para collocar um sello no
enveloppe... A carta, às-
sim> chegara ao castello
de Penhpei, èõni uma
sobre-taxa e a: riòbre se-
nhorita Bertrande de És-
elide começara por con-
siderar essa omissão uma
falta de cortezia iriacre-
ditave|.

Mas, tendo reconhe-
cido a lettra de seu jac-to tu /«,; d es a p p a r e c í d o
misteriosamente, havia
cerca de dous mezes, sua

curiosidade vencera e ella pagara a taxa e a sobretaxa.
Será_necessario diz-r que o conteúdo da cartaem que Tanche contava minuciosamente as "viole»1

cias de que era objecto, lançou a tia de Maurícioem profunda consternação?
Receiando que seu sobrinho houvesse enlouquecidomobilizara suas relações para que o impedissem de-pro'seguir em suas excentricidades, que lançavam sombrasobre um nome, que ella presava acima de sua vidaA carta estava datada do Panamá e o Grébe foraassignalado segujndo a direcção do Pacifico; immediáttamente os consulados francezes da Colômbia da Nicaragua, de Costa Rica, Honduras, Guatemala eequador foram avisados por telegramma, iniciando-sea perseguição ao yacht e seus oecupantes.Confesso — declarou o cônsul — que se tivesseligado importância ao telegramma ministerial, eu osteria recebido com camisolas de força. Porem certasinformações, que obtive por intermédio de meu cor-respondente no Panamá — um agente commercial,

que tivera negócios com os senhores — fizeram-mem uda r de opi mão.
Sabendo, por elle, sua intenção de fazer escalaem Xialapagos e como San Cristobal nâo possue tele-

çrapTna sem fio, resolvi partir sem mais demora. Ahie que surgiu a difficuldade, porque apenas uma vez
por anno, um yaporzinho, que parte de Guayaquilleva para as Galapagos produetos manufacturados emtroca de teno.

Felizmente o ministro da Marinha era um demeus t reguezes, a quem eu fornecia annualmente tone-ladas de mercadorias. Fui procurai-o eelleoffereceu-me
passagem a bordo d este cruzador e uma carta de re-commendação para o governador de San Cristobalde quem não recebia noticias, havia muito

O inquérito em San Cristobal foi facilitado pelasaceusaçoes reciprocas dos "peones" amedrontados pelapresença de um navio de guerra. Trazemos comnoscovanos d elles, presos 1
O cônsul Parcoul conduzira seu inquérito pàral-lelamente ao do commandante. Porem, se ficara con-tirmada a passagem do Grébe por Wreck Bav, era iní-

possível conhecer seu novo paradeiro.O cônsul já começava a desesperar/ quando um
pequeno yacht foi assignalado, quando se dispunhaa entrar no estreito canal. O cruzador foi a seu encontro.ForeTh, logo oue o avistou, o veleiro mudou de rumoe tratou de fugir, abrindo todas as velas. Essa manobraimprevista pareceu suspeita ac^ commandante docruzador, que resolveu perseguil-o.Naturalmente, era fácil ao navio de guerra alcan-
çar o Grébe, que, mal dirigido, "escrevia" desastra-damente; porem o yacht metteu-se por um dedalo

rochoso, onde o couraça-
do não se podia arriscar.— A certa altura d'essa
perseguição -— continuou
o cônsul — vimos que do
yacht lançavam qualquer
cousa ao mar. E imme-
dia tamente ouvimos gri-
tos lamentosos em jran-cez Pedi ao comman

O Russo ao Chinez — Espera um pouco. Temos que iníerromper esse serviço para ir á conferência de desarmam^ 
" 

naLiga das nações. (Caricatura hespanhola). '"«mento na

dante que detivesse a
marcMU e amasse um
escaler... . . que ao- fim de
alguns minutos nos trou-
xe; ...

E o cônsul percorreu
com o olhar, rapidamen-
te, o tombadilho da
proa.— Ora essa ! Não vejo
o heroe a quem os senho-
res devem a vida sal-
va. . . dlarinzro!

Um marujo forte e mo-
reno adiantou-se. O con-
sul deu-lhe uma ordem
em hespanhol. O marujo
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afastou-se promptamente Didier interrogava Mau-rico com o olhar. A physionomia d'este pouco ã

pl 
f°"nVad,da Por uma expressão de al£_W
O senhor dizia. . .— continuou elle, voltando separa o cônsul. . ' ,UUdIltio-se
Que os miseráveis, afim de retardar nossa oersegu.çao, renovaram o estratagema dos corsários malumos; amarraram a seu companheiro involuntárioum cinturão salva-vidas e lançaram-o, pum^H»mente, pela amurada ao mar. simples-

• E conseguiram o que desejavam porque ouandonosso navio reini- l x" ^ quando
ciou a marcha, o
veleiro livrara-se
da barreira de
arrecifes, que nos
restava através
sar e
lindamente"—Felizmente,
o pobre homem
que pescarafmos,
tirou de nossa
mente todo e
qualquer escrupu-
Io. Contou-nos
como fora rapta-
do violentamente
pelos dous pira-
tas, que governa-
vam o Grcbe; co-
mo os senhores
mesmos tinham
sido abandonados
por elles na ilha
Blindoé, onde os
haviam conduzi-
tio importantes
pesquizas geologi-
cas e, finalmente,
como se livraram
do marujo, que os
embaraçava.

" Relatei t ü -
do isso ao com-
mandante, que,sem hesitar, man-
dou apontar os
canhões de caça e
mandou-lhes um
tiro de aviso. Co-
mo os do yachtcontinuassem na
fuga, mandou ati-
rar novamente.
Com sorte única,
o terceiro obuz
cahiu em cheio so-
bre o pequeno
yacht, que foi re-
duzido a miga-
lhas.

— Meu pobreGrcbe! ~ e x c 1 a-
mou Esclide. #
m Porem o maru-
;o voltava, trazen-
do atraz de si um

poncho" ciscaria?
te do qual sahia
uma cabeça palli-da, que sorria, cumprimentava, esforçava-se por seramável. . . conservando no fundo dos olhos um Iam-
pe;o de terror indizivel.Tanche!

Elle!
]Vleus senhores. . . Senhorita. . . encantado. . .muito iehz por encontral-os aqui. . . Temia tanto. . .
Por nossas vidas, não?" Aqúelles miseráveis. . . Quem poderia imaginar ?

elU t* fim" 
' NÓS sabei?los to<*a a historia. Entãoelles te forçaram, meu pobre Tanche ?

ri ÇOeiramente'
a vida? 

m°d0 qUC' ag°ra' S°mos n6s <Jue te-devemos

usurSoT Perspectiva ^Prevista pareceu alÜviar o

de. .~~ 
DC faCt°' é verdade' iá que tive a felicidade

dinl,5?cHcle 
desJcarreS°u-^e nas costas uma "palma-

cênfou:' 
C3PaZ eSt°ntear Um boÍ e' "ido, accres-
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Um segundo golpe e o pobre Curabec desappareceu nas águas

^ 
— Está bem, Tanche!. Pode estar descansado:nao seremos ingratos... Quando Curabec estiverrestabelecido trataremos disso!...
O usurario fez uma careta terrível, que tentoutransformar em sorriso.

n T^T^,0 m?TU bom amiS° Curabec está aqui?Kme felicidade!. . . Não ousava esperar. .
Dramont apertou-lhe o braço.

(Continua no próximo numero).

BflP• x.
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O Adelantado, com sua armadura completa montou seucavaílo de combate e partiu.

inda em nossos dias. erguem-se no extremo norte deGuatemala, fio extenso e desolado valle aue temcomo mokWo perfil severo e altaneiro de t^ tu?coes -Água, Fuego, e Acatenango - ruinas da cfdàdi
.dq'aequÍhresrtr°CentOS WÊ * Íil|^

Terminada a conquista do México, FernandoCortez mandou o ma.s bravo e ousado de seus tenentesD. Pedro de Al varado, adiantar-se para o Sul do 
"4

tinente, afim de tomar posse das terras, que os Índioschamavam então de Coatemala.

o kAn° !i 
robus1to' com }™ morena, nariz aquilinoe cabellos de um louro ardente, quasi ruivo, D. Pedrorecebera dos nativos - por sua bravura e pela singu-landade de seu typo - o alcunha de Filho do SolA frente de um punhado de fidalgos, egualmente valo-rosos e aventureiros, D. Pedro conquistou, em menosde seis mezes, o território então occupado pelos Mayas

 Novella Histórica
TRADICÇÃO AMERICANA j

I
relmnePnAde 

*"* ^""l* resistencia e recebeu como f
IH^P 

° e°ver"°.da nova província, que, assim,
a oA^APara 8U*. Patí'a Alem d«sso- ten«° em vista
nhecida.A 

rAP 
H 

de 
l6U ,avanÇ° P3r terras desço- 

'

lantado H"Pa"ha deu-lhe o titulo de El Ade-

evtranhôr'nPrp'TÍa ^ n'Ca e fertil Sem recursos
dae, n,,?' I 

edr° e,ncnntro» m «o fartos cabe-daes que poude mandar construir para sua capital
brAo^r 

C ,mP°nc"te cidade. í como, alem de
sua m„fn" 

Um,chftem^céiro e hábil, os Índios em
cn™ AÍ 

' 
Ina° rta-daram a acceltar seu d»«ninio e,com elle, os benefícios da civilisaçao.

H P,«S1° P|areAC!a' P°!S' SOrrir em seu destiiió, quandoU 1 edro de Alvarado teve a infelicidade de perdersua esposa, uma pnnceza Índia, a filha do soberano de
WM*' 

U1íIdos PWeirós reis nativos, que se tinhamalijado aos Hespanhoes e cujo auxilio leal muito lhestr "^ *- ^"jv ctu.Miio ieai muito ines

j
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- » j x.
de James E. Allen
DO TEMPO COLONIAL 

tora precioso na longa e encarniçada campanha a que
roram obrigados feios Aztecas.
f, , D'esse matrimônio, que fora tranquillo e feliz,
ricara-lhe uma filha, Leonor de Alvarado, que crescera
e |°ra 

educada na capital de México, ostentando agora
j . a belleza de sua mãi e o alto, nobre e corajoso espirito

de seu pai.
Estabelecido firmemente o governo de Guatemala

e 
terminada a construcção de sua capital, D. Pedroresolveu ir á Hespanha afim de contrahir um segundo

enlace. Chegou e o próprio rei aconselhou-o a buscar
sua 

nova esposa na família de D. Philipe de la.Cueva,
Que, pela linha feminina, era aparentado com a pro-
Pna família real. D. Philipe tinha duas filhas, D.
*rancisca e D. Beatriz. Segundo os hábitos do tempo,
a 

mais velha devia ser a primeira a subir os degraus
de um altar. A mais moça era mais formosa e pareceu
mteressar-se vivamente pela presença do heróico com-

— Deus te guarde das trahições,. meu pai — murmurou
Leonor. I

panheiro de Cortez. Este também teve para ella atten-
çoes talvez reveladoras de uma secreta sympathia: !
mas nao pedia esquivar-se ás praticas usuaes e, trez * ]mezes depois, embarcava de regresso a seu governo Ilevando como esposa D. Francisca. i

Triste viagem aquella. No segundo dia de nave- I
gaçao, D Francisca enfermou e, duas semanas apoz, ía despeito de todos os esforços do cirurgião de iPedro, tiveram que lançar ao mar, com as honras de- Ividas, seu corpo inerte e frio. |

Assim, a cidade, que o esperava engalanada para !íeste;ar sua esposa, teve a triste surpreza de vel-o che- í
gar novamente viuvo. . =

Mas a lembrança dos olhos negros, dos cabellos !de ebano e do sorriso deslumbrante dè D. Beatriz, jficara no coração do Adelantado e, apoz o prazo, que !a decência lhe impunha, elle voltou á Hespanha, para Idesposar a segunda filha de D. Philipe de Ia Cueva {

4
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D'esta vez sua estadia na pátria foi mais nrnlrm A^ Â* i
gada. D. Pedro passou trez mezes „á catf&TdE mas horas"68 

" '""^ monc™m a° ''m C'e ^rante esse período de encantadora lua de mel n Y ,- riBeatriz obteve de seu apaixonado marido que leV.sse v,7l,< 'I u' r 
U?da 

,m°çá n?° tiv"a "&•• du-
também para Guatemala seu irmão D. Francisco ífe?^ 

" 
4* 

'°ndez ll° .cnracter de D Beatriz
de Ia Cueva e lhe concedesse, desde loco a mSo m. ^ 

h°W' a° v6r c'ue seu Pai ha™ dado
de sua filha. ff seu nome a similhante monstro.

Sem poder adivinhar, quanta ambição J» Mas como dizer-lhe o que sabia? E quem
que desmedida crueldade e que cavi- ^MwWmmWÈm*. acreditaria no testemunho de uma humilde
losos planosase occiiltavam scb *ÉÈÊk\ Woàfr»- serva contra tão alta e poderosa se-
o lindo sorriso de sua esposa, ]'É0!^ÊÊmssmmMmmmm\^^Mm^?^'i\ "hora ?"^ "*"*'*""' .**-**- Lconor 

preferiu calar-se e fi-
car alerta, pois te-C

I
í
í
í
í
í
í
í
I
I
í
I
I
i
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D. Pedro a tudo
accedeu.

Porem quando
elle entrou de no-
vo em Guatemala
e sua filha viu sua
terceira esposa,
ficou branca como
uma morta.

E' que o accaso
fizera-a conhecer,
antes de a ter vis-
to, o caracter e
alma d'essa que
seu pai trazia ago-
ra pelo braço.
Uma velha criada,
que acompanhara
D. Francisca, na
precedente via-
gem, por lhe ser
muito dedicada,
chegara tão aca-
brunhadà com a
morte Ífiresperada
e quasi Hfbita, de
sua ama," que IJeò-
nor, apiedada, to-
mára-a para seu
serviço e conver-
sara com ella lon-
gamente, tentan-
do consolal-a.
Então a humilde
serva, encorajada
por tanta bonda-
de, confiára-lhe
uma suspeita, que
nãq ousara com-
municar a D. Pe-
dro nem ao cirur-
gíao: D. Francis-
ca adoecera de-
pois de ter toma-
do a infusão de
uma herva, que
D- Beatriz ih0
dera, recommen-
dando-lhe muito
que fizesse d'ella
uso, para não sof-
frer o enjôo do
mar, que poderia

• tornal-a feia.
Leonor, no pri-

meíro momento
nao dera impor-
tancia a.essa aceu-
saçao, que attri-
buíu ao desespero
e ignorância; mas
a velha serva de
tal modo insistira,
que ella fizera
uma experiência.
Deitara um pouco
de infusão d'essa
herva na gamella
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D. Francisco entrou subitamente e veiu se collocar ao lado de Leonor con,a mao no punho de sua espada. '

mia que, com ai
ma tao negra, D.
Beatriz nao se ti-
vesse feito esposa
do Adelantado se-
nao por intuitos
de ganância e eu-
bica.

Durante alguns
dias, Leonor cur-
tju sua angustia
sosinhã em silèn-
cio. D Beatriz
trouxera de Hes-
pan ha uma verda-
deira corte — vin-
te donzellas no-
bres, como damas
de honor, pageris;
escudeiros, capei-
làes. . . Por outro
lado, tinham-se
preparado na pro-
vincia innumeras

. festas em honra
do novo par. Eas
cerimonias se pro-
longa ram por qua-
si um mez, duran-
te o qual pai e fi-
lha nao se falia-
ram a sós, uma
só vez.

Depois, irrom-
peu uma revolta
na tribu dos Quet-
zaltanangos e o
Adelantado teve
que partirá frente
das tropas para
dominal-os. Vol-
tou dous mezes
depois, victorioso,
trazendo prisio-
neiro Tzin Acam,
o rei dos insur-
rectos.

D. Beatriz, que
nao perdia de vis-
ta seus planos se-
cretos, aproveitou
a oceasião para

©'he recordar seu
compromisso com
respeito a seu ir-
mão. Como jul-
gava o caso sem
importância, D.
Pedro mandou
chamar sua filha
a seu gabinete e, a
sós com ella, con-
templou-a longa-
mente, pela pri-
meira vez, apoz |
seu regresso. j

— Deixa-me r
vêr-te bem—disse I
elle — Que linda |
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j te tornaste! Nao devem ser poucos os admirado res que• conquistaste aqui e no México.
Fitando seu pai, confiantemente, Leonor corou

de leve e murmurou :
— Nao sei se foram muitos porque apenas

um soube encontrar o caminho de meu coração
D. Pedro de Al varado franziu o sobrolho

e sua voz tornou-se mais grave.
— Espero que nao estejas fallan

do a serio.
_' — Nao fallar \a a meu pai

senão a serio.
O fidalgo hesi-tou um instante,

depois disse secca-
mente :
— Pois muito o
sinto porque já

prometti tua mao
a D. Francisco de
Ia Cueva.
D. Pedro nao

era d i p 1 o m a t a .
Era um soldado,
autoritário, quasi
brutal, mas a pai-
lidez que cobriu
nesse instante o
rosto de sua filha
foi tão intensa, que
elle não poude con-
ter um grito :
— Leonor !......:

I minha filha...
] Que é isso? Cau-
j sa-te tamanho hor-
J ror a idéia de des-
j posar o irmão de
j minha adorada
! Beatriz ?

Fazendo um= grande esforço pa-
1 ra não desfallecer,
j Leonor desviou o
1 clhar. As ultimas
j palavras de seu
j pai impediam-a
j ( de dizer toda a
! verdade. E ella se
| limitou a m u r-
i murar :

— Meu coração
| e minha alma já

se dedicaram a D.
José de Portocar-
rero, o tenente da
guarda da regen-
cia no México.

D. Pedro cru-
zou os braços e
passeiou por aí-
guns instantes no
gabinete. D. Joséera um fidalgo,
que reunia todas as f
qualidades paraforçar sua admira-
çao. Se não hou-
vesse um compro-
misso anterior,
ninguém lhe agra-
daria mais para
genro...

Deteve-se brus-
camente, bateu o
pe com força e
exclamou:

— Com mil de-
moniosl Por que
pao me disseste
isto ha mais tem-

&&£?«&
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Padre — tlis.se D. Beatriz, com um sorriso
lhe fallei. Case-os sem

po. Por que não m o disseste antes de minha partidapara a Hespanha? Agora é tarde. D2Í minha pala-vra e e meu desejo que te cases com D. Francisco.JJiante de resposta tão formal, Leonor não poudeconter um grito de seu coração.— Não, meu pai, não se trata de desejo seu;mas de ambição de D. Beatriz.
O fidalgo voltou-se violentamente:

Cale-se! Oue insolencia é esía? Eu não
admitto desobediência.

Havia poucas creaturas capazes
de enfrentar um
olhar furioso do
Adelantado. Mas
Leonor era da mes-
ma raça e tinha
alem d'isso sangue
dos valorosos e ai-
taneiros índios
americanos. Fi-
tou-o com firmeza
egual e disse com
voz clara, embora
mantendo attitude
respeitosa:

Minha obe-
diencia tem que se
limitar a actos; sua
vontade não pede
alcançar minha ai-
ma. Já que não
posso ser a esposa
d'aquelle a quem
amo, permitta que
me recolha a um
convento.

Monja! Uma
filha do Adelan-
tado? Nunca! De
resto não admitto
que discutam mi-
nhas ordens.

E ia continuar
quando bateram á
porta e, logo em se-
guida, o secretario
do governador pe-
netrou na sala com
alarma e susto.

— Mil perdoes,
meu senhor— dis-
se o secretario, ar-
quejante da corri-
da em que viera
— Sou forçado a
entrar assim por-
que trago uma no-
ticfl grave. Tzin
Acan, o rei indio,
fugiu da prisão.
Os guardas atira-
ram contra elle
mas não sabem se
o attingiram por-
que elle desappa-
receu. Resolvi pre-
venil-o porque re-
ceio que a fuga de
Tzin suscite uma
revolta dos índios
da cidade.

Immediatamen-
te o Adelantado
esqueceu a fdiscus-
são com sua filha.
Soldado, antes de
tudo, elle mandou
reunir seus capi-
tães [e ,sahiu para
tomar as providen-
cias necessárias.
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In^r ' ^ -al£Uns m,nut°*S immovel noJogarem que seu.pai a deixara. Mas um ruido de passosarrancou-a de seu devaneio. Voltou-se e viu D Fran-cisco, que entrara discretamente e, fitando-a com evi.dente tristeza, disse :

v;™~" ?K 
Leonor^.fí™o-Ihe nunca ter imaginado queviria a lhe causar desgosto e preoccupacoes. Se naorecemsse untar a;nda mais seu pai, Voltaria imme"dwtamente a Hespanha. Porem hem sei que, tendo asituação cjiegado ao que chegou, elle tomaria minharenunca como uma affrçnta... Em todo o caso, peço-lhe que, se nao me pode conceder um logar éih seucoração, pelo menos considere-me seu amigo. Esperoque Deus me concederá algum dia uma opportuni- Ydade para lhe provar que de facto o sou... ómais sincero e dedicado.

., Por um instante passou nosolhos de Leonor um fulgor desvmpathia; mas logo a altana-
na do sangue hespanhol
e a rebeldia do
sangue indio,
estuaram em
suas artérias
e ella mur-
murou :
— Ami-

de sua tribu e, embora sob a soberania hespanhol,tinha grande prest.gio sobre outras tribus T-fuYtivesse poder para interceder em seu favor 
'

i Ias eis que, ao atravessar um pequeno bosoúe
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j go?...
í O se n-
I ti mento
| que suas
I pala-
] vras ex-
I primem
j parece
j mais pie-
I dade do que
| amizade. E
! eu... ainda
| nao sou uma

escrava.
Perdão, se-

)ra — replicou
El. Francisco com
firmeza — Não querou não pode entender.
E' como amigo que lhe
aconselho: — Por em-
quanto, o que pode fa-
zer de melhor é ter pa-ciência e submissão.

Leonor sorriu com
desdém e disse:

E' possível que o
conselho seja bom.
Infelizmente, eu des-
cendo de duas raças,
que, ambas, são aves-
sas a submissão.

E sahiu lentamente
da sala.

Era quasi meia noi-
te, quando um >vuÍío;
frágil, e n v o 1 v id o:; em%
uma capa sombriagteâ*
tre-abriu uma pMfc,lateral do palácio W$J§4^ Mi
governo e, apoz uma

\WtWl*M$^^^ ruas escuras e de-sertas. LJe quando em auanrfn rW;r.k~f.„ rt„ • i .P. " Mu<ino;p netinha-se para ores-
Wm e 

VTÍ'Car SC al^A a seguia. Mas o si-
jencio 

era completo e sem encontrar viva alma DLeonor chegou aos hmites da cidade e adeartou se oelocampo, que a circumdava U sePel°

í-am,0NÍentand°"Se P*'? S:'hueta titaníca d°s vulcõescaminhava mais rápida e resoluta. Eslava decididaacanhar distancia. Trouxera dinheiro.. Na Jrfffialdca a que chegasse obteria um cavallo e^rflíéUascala, sua província natal. Seu avô era ainda rei

ss

r\ •] :. r v* b6»"uu. ricou im
V gemido repetiu-se mais pungente e ih^YrU

nunco ,\i "? 
"m hTEm' Um i,ldi° e> ^bora

qüenCâle°eraVeT2;nVAca°n.a 
*,0l>,'C "^ COmP^e„deu

Elle litou-a com o olhar já turbado e murmurou-
r-.e trih.v" -P ? W"¥ 

raça"- <erás foragem páY-iine.trah^r? Estou ferido... vou morrer. . . Que im-porta ! Ao menos, morro livre livreI-echou os olhos e não mais 
'os 

abriuAlas disse ainda com voz fraca :- Livre. A vontade dos deuses é maisiorte do que o capricho dos homens.
Depois, sua respiração

estertorosa cessou e
seu rosto tomou a

fixidez da morte.
Profun-

d amente
emociona-
da, Leonor
c a h i u de
joelhos a

seu la-
do e de-
sa tou
em so-
luços.
Então

um ho-
m e m
que se
detive-
ra a pe-
q u e n a
distan-
cia, ap-
proxi-

mou-se.
F i c o u
ainda
um ins-
tante im-

movei res-
peitando
a q u e 11 e
p ra ri to ;
depois to-
cou de le-
ve um de
seus hom-
bros. Leo-
n o r vol-
to u -se e
vendo D.
Fra nc is-
co, com-
prehendeu
que elle a
seg u i r a,
sem de-
tel a e isso
lhe pare-
c e u de
bom au-

lie
minha m-,; f" 

M"r -'dl°- . Um homem da raça deiiunna mai. H preferiu a
Sim Mas quem pensa em esct-iperguntou docemente D FranciVn ' t 11lhe num momento de cólera Por m~ i P.t' ¦ Tbalavrà „,,« i r • • • • For mim> dou-lhe minha

on Se T" 
'I fRre' P^ra,Sei" seu «**** contra sua

tade se?, teT,™"^ T"do farei P^a que sua von-
pai A;ft'YMaS Vf"ha Volte &»& de sen
lado' nnV a -emp° de entrar se™ <iue tenhamaaclo por sua ausência.
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EVELYN BRENT, d„ Parkmounl.

euri0_Ergueu-se num Ímpeto cie exaltação e^sTe-Ih"
minha mSÍ f p"Sern, a"m V™ >mem-ía raÇa d- i- preier.u a morte a escravidãoescravidão.
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A despeito de sua allucinaçao, Leonor tinha umalto senso da honra de seu nome. Comprehendeu queo conselho de D. Francisco era sensato e bom.
Seguiu-o.
Passaram-se seis mezes de tranquillidade. A vidana nova capital era prospera e feliz. Os Índios nao mais

se tinham revoltado. E, embora assim tranquillo oAdelantado nao recomeçara a discussão tao áspera-
mente iniciada com sua filha na noite em que a morte
de Tzin Acan roubara a seus irmãos de raça animo
para novas rebeldias. Leonor e D. Beatriz, amba«
qgmprehendiam que D. Pedro ia deixando correr o"tempo e fingia esquecer o compromisso, que o qferl-
gana a contrariar sua filha. Leonor regosijava-se comisso. D. Beatriz tremia de cólera mas buscava emvão um pretexto para despertar sua memória.

"¦ 
V' • .¦¦•¦•¦¦•'. ¦¦

• ll«_«

últimos escrúpulos. No mesmo dia/a pretexto dereconciliação, teve uma longa conferência com D.Jorge de Uhd, um fidalgo aragonez recém-chegado denespanha e que quasi ostensivamente, tomara emGuatemala attitudes de opposição ao governo doAdelantado. Graças aos "bons officios" de D. Beatriz,esse .idalgo mudou em pouco de preceder. Promoveu,mediante o clero, uma approximação com D. Pedroe nao tardou a ser o mais assíduo freqüentador dopalácio,, acompanhando o governador em suas caçadase| viagens de inspecção; mas, principalmente, manten-do-se na intimidade da governadora".Leonor, que nao podia esquecer as confidenciasda velha serva, observava com apprehensoes áquellasmanobras.
Um dia, irrompeu uma nova revolta de índios

i
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Outra pose de Miss EVELYN BRENT.

De resto, não •ra esse apenas o motivo que tinha
para recalcar furor no coração. Seus sonhos de domi-
nio nao se tinham realizado. Embora continuasse a
lhe dar provas do mesmo amor e carinho, D. Pedro
tao habilmente a mantinha alheia ás cousas de governo
que ella começava a pensar que só adquiriria as facul-
culdades de mando, que tanto ambicionava, mediante
recursos desesperados.

L começou a pensar em taes recursos.
Um dia atreveu-se a dizer a seu marido, que con-

vmha cuidar do casamento de Leonor.—- Estou agora preoecupado com outras questõesniais importantes — disse D. Pedro.
D. Beatriz julgou prudente calar-se ante uma

resposta tao pouco animadora, mas d'esta vez o rancor
cresceu em seu peito a ponto de varrer totalmente seus

alem das montanhas e D. Pedro teve que partir a
frente de sua expedição. D. Jorge de Olid declarou
que o acompanharia e, surprehendendo uma expressão
de alegria cruel nos olhos de D. Beatriz, a pobre moça
sentiu o peito oppresso. Seu terror vago, indistineto
mas pertinaz, accentuou-se e, quando seu pai partiu,montado em seu cavallo de batalha, ella nao poudeconter uma recommendaçâo murmurada com voz queera quasi um lamento.

— Oh! meu pai. . . Deus te preserve das trahiçoes.
Mas o Adelantado nao a ouviu e a brilhante tropa

desappareceii ao longe.
A verdade palpitara no coração de Leonor. Dous

mezes depois, quando regressava victorioso, D. Pedro,
fazendo alta noite uma ronda por seu acampamento,
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recebeu pelas costas um tiro de arcabuz, vindo de umgrupo de arvores .próximo e eahiu morto
a »P? 

°>' poSsl-vÍ descobrir o assassino e o crimeoi aitnbuido aos mdros. Leonor não tinha duvidas Zl re a mão que empunhara esse arcabuz; mas quepcd°ãella dizer que fosse acreditado? De resto apenas se
ÍlrÉ?tPÍ 

a° Pal!,CÍO' D.BeatizTsümiu6"
gcneino com pulso vigoroso; embora apparentasse
St"^ 

'®%$m m data. MMÈ eass,gnar Beatriz, a Sem Ventura. Mas essa assígnatura
o PoapoÇs1o r JnnU'me?S°!-dens 0"e n,ainifeSs?avàm
IrXÍ°;e ^r a ^administração da província um

Sve™ Cl?™0 .dr>Ue]]e T °-ue ° Adelantado amantnera. Com violência e dureza implacável a go-

.ii—_,,.

municada incendiram o sangue de Lecnor e sua Lposta foi egualmente zresoluta res"
Nao sei que meu pobre pai tenha decidiacousa alguma e não acceitarei um esposo, q e Z ttimposto. Prehro dçsposar um pol re Índio Ts,?'metter-me a um casamento de sua vontade afn.1que se;a com um rei. *Ule' a,ndí»
Ah ! — exclamou D

a aftrontai minha autoridade,
lhe a vontade.

Tocou o tympano de prata que havia sobro ,mesa e. em vez ba.xa deu «mies ao escudei^ l!acudira a seu chamado ^uueno, o^ue
P^—i..:.. i.

Reatriz - Atreve-se
Muito bem. Vou fazer-

] .... _ vr__
flâ^^fl*^
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= Bl :'íi;- í--' ' 8ííifcí-'-}}!!» Im fli :1' I i ' '
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flflflfl flfl flflflf II r"5»0

Bfl JBtflr «""ia
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(mm ri- 
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II <-l iflflt II I Hiikl ; \w -.>« I1 ~ fl Br fli S flflfll fl Bml C- fll,. , ' ^'-."'^«H¦F - * Am mr flf f iflflt flflULB' flk-.& nBk ¦ ' •¦ - • j^bí¦Pv-f fll fl BJ tll BflflflKfli an ~'^V'^ihI B
t fll F.e-fll liB BIJ BMl -:-.^;u BBV "iaa i ihíhííimI B'BflBflflflflflflflflflflflflfln ?'i^'M' «B m^l m

Mím ESTHER RALSTON, da /•„«„„„„,.
vernadora entrou a perseguir e humilhar os melhoresam.gos e os mais f,e,s auxiiiares de seu marfdo subs'^tu.ndo-os pe a gente da corte, que toSSfte outros f.dalgos, que mandara vir sob vários nretel-osIsso porem não contentava seu rancor. Uma Ia'na apoz ter empunhado as rédeas do governo m^n'dou chamar Leonor ao antigo gabinetedo AdefânTado"e. no tom nsp.do e cortante, que adoptára ill^he •
L 

— ISsta brincadeira não pode durar mais Eunao quero ter por mais tempo'a responsabnldade deuma enteada solte.ra em casa. O casamento que s=upai deixou decidido tem que se realizar q
A decisão e sobretudo o tom em que lhe era com

 
^'"' 

Pa"°; 'a Chamar ms guardas, ordenar não se sabe que

Concluiu em voz alta
~- Devem estar

ambos nas ante-
camaras.Eu previ-
ra a resposta d'es-
ta louca e mandara
trazei-a para ahi.

De facto, o es-
çudeiro, tendo sa-
hido para cum-
prir as ordens
pouco se demo-
rou. Voltou tra-
zendo duas crea-
turas tao diversas
que to r ma vam
violento contraste.
Um índio semi-nú
e im mundo, um
pobre indio, que«trabalhava na
cozinha do pala-cio nos mais hu-
mi Ides misteres e
um velho frade,
pallido, com barba
de neve e cujo
olhar humilde mal
disfarçava a cen-
sura a tao espan-
tosa scena, O in-
d i o, que vinha
acorrentado como
um escravo, co-
nhteia Leonor, sa-
bia-a compassiva,
bôa e, julgando
encontrar nella
protçjcição, prós-
tou-se a seus pés.

M- Ahi tens teu
noi>o — disse D.
Beatriz :—í^refe
res a meu irmão
um homem de tua
raça, pois ahi tens
o mais digno, de
ti. E o casamento
vai ser immedia-
tamen te consa-
grado. Padre, ahi
tens os noivos de
que lhe fallei. Ca-
se-os sem mais de-

de indi'n\0cãoaNínha"SeÍTrí10Vel. e *»¥* de surpreza,
sim lhánt; ,fr f° 

encon,tri'rí' «'"da o que dizer ante
com imnetoe D P qUa-nd° ' P°rta ^rí" dte novo
llfft!* 

Fl-a"c,sco. entrando, veiu se collocar
cbsno 

"o 
! ICl"°!" f°m 

" m3° "° Punh° de <&» espada,aisposto a defendel-a contra tudo e todos 1
^ua 

,rma ntou-o com ar severo e ordenou.
que re, £"TqU,t0' Falira-te dahi. Não admittoque pessoa alguma se anteponha a minha justiça.
o ra,v,z ,n Ve 

a ÍUSt,Ça de Deus e '"1'aHivel - dissep íapaz com firmeza.

D'»nnDn 
BKatnZ Ímtada tocou mais um^ vez o tym-P-<no, ia chamar seus guardas, ordenar não se sabe que

I
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Sce>íarios animados — Um «quadro vivo. na revista /tor/y,,em scena

violências, quando toda a
sala estremeceu de tal
modo, que o próprio D.
Francisco yaciltou e cahiu
sobre um joelho. Leonor
agarrára-se a unia çorti-
na; o frade e D. Beatriz
tinham tombado para a
frente sobre a mesa. Qua-si no mesmo instante, ou-
viu-se um estridor surdo
seguido por um ri bom bar
distante.

E um vozerio alluci-
nado ergueu-se lá fora,
de todos os lados:

— Terremoto !... Osvulcões!... Salve-se*]nem
puder!

, De facto todo o pa-Jacio tremia de novo, suas
paredes pareciam descon-
juntar-se... Algumas tom-baram com estrondo. . .

' D. Beatriz foi a pri-meira a erguer-se e cor-rer em busca de salvação.
U frade deixára-se ficar
Prostado, orando. D.Francisco, com uma brus-ca resolução tomou Leo-Vnor na braços e, recobran*uo toda a lucidez diantedo perigo, procurou o mais

nò/Lyceum Theatre de Londres.

y—..^^._______m—m^^^^^^^^^^__ ,

í ^mWM^mW^L^^^SSLmW 9

PlnwHlKiHÉfli BI Ik*"V , A* ¦ .*>¦?-% *l'gjt^iMlB^flB&:jSftfljg!Sftic3g»flBfl KRjflflBffgJ IHa^fc
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Bt^V^jj
BWÍ* s^flfl fl*P*fl '

Ifl ^^Ir^tl^íBi ^fl IH! fl
ItwTwinil BB> fiiyiÉl Btfl B' M fll
nwEfl BBmji ESr*fl Bflflflfll BB
IBtflB BBfiBEflfl BB^BflBj Bflrs^.lfll BBflsflB flfl&||iflflj flflfl fl&fl | 

'

l9flHÍ Ktfl l:'^fl I•*.&tí4mmM BB B -iiffl Bflfl - fl Bfl fl'iNkjSUfll Hfll I --4'*flfl BVflfl^r '^'flfll BI
/'^fiflg^Bfl ^flr^H Bfl '' sflfl BVbbv^^B Bfl

IÂfe^^Tfl 
BHlu« I '^áfl Bfl^-fl Ifl I"¦- <-?v^ Bgfcig wj— m_________________i_-.r___M mtmmwmimm M¦*-v5'H?lrfl I^Wffli flfll II |

^^^^S»PPJ IPw^^Pl^s^^^i^^^H ^fl-:'Ibbi BIv* fll Bfl^l BI

wffi$$$'!'* '' ''^"''¦"" ^/^B^fl' ".''""^í^Se B | fl BbBJ
,"4$^ "í1 , ^"^'í-flfl BWm^^^^Píè.^íí^^^^Sw BB
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"Singularidades de Hespanha — Figuras de gigantes quepanham (por uma tradicção pouco explicada) algumas
soes em Toledo. Essas curiosas figuras, que nada têm

giosas, sao conservadas na cathedral da cidade.

a com-
rocis-

e reli-

a||«M»l|a

> rápido caininfo; para }o ar
liyf«r- Galgou úmà janéMa
baixa, atravessou uinf pàfteo e chegou a rua, 10és-
pectaculo, qué se apresen-
tou a seus òlhòs éra de¦':-allucinár'.^_'- .':"-'¦.". '¦•!.-."¦; '¦:.-;;

Os trèz vúlepes fülgu-
ravam coroados dè cham-

-más, expellindo ondas es-
Jpessas aecfumaça; ¦ de to-
(dos os lados as casas ruiam
com rumor sinistro; a po-

^pulaçâo corria pelas ruas,
tugindó^pára os^campos

..livres .ET apenas deu ai-
gfjuns Dass6s,còm seu pre-

Ppso fardo, D. Francisco
eomprehèndeu qúe um no-
^° peiígo os ameaçava.
Um verdadeiro rio corria
sobre o ^alíamènto rtide
da ciçlade^ A erui^çSo^su-
bita dos trez vulçÇes e 0
terremoto tinham altera-
do o nível <íp :^lo nos
arredores e a cidade esta-
ya ameaçada por Uma
innundação.. ¦
r!.'"v" - T' 

"¦ * •''-, ,:K'vi" '' l";' ''V. -'-'j' ¦
ryy Leonor^ notando je^saultima cirçini^tancià^lez
questão dê iqtíé élléi a
pousasse no solo e a dei-
xasse caminhar. Correu

'U—m»i|«
.•;v.^v-;
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por alguns instantes
ao lado de D. Fran-
cisco; mas a corren-
teza da água crescia
sem cessar e frágil,
delicada, ella deteve-
sé, dizendo ao bravo
rapaz :

— Deixe-me. Sal-
ve-se sóskho.

. Porem elle insistiu
em amparal-a e, em-
borá caminhando
mais devagar, conse-
guiram alcançar os
limites da cidade.
Mas ahi de novo a
morte os envolveu
em suas garras amca-
çadoras.

A água na qual ca-
minhavam mergu-
lhados quasi até os
joelhos, começava a
se tornar quente e,
em poucos minutos,,
seu calor se tornou

quasi intolera-
vel. Leo-

nor mais
uma vez

desani-
mou

epe-
diu
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a seu i
dedicado

guia
que

a

um mundo de ser -
timentos, de ador;
ção, de ternura, cí >
amor, que, diante d ímorte, elle não maj,
tentava disfarçar.
De novo tomou nc sbraços o corpo aiío-
so^ de Leonor e ca-
minhou, resistindo
ao soffrimento, á jfe-diga... sem mais es-
perança de salvação,
mas resolvido a lutar
até o ultimo alento.

Agora, a fúria dos
vulcões attinpira o
auge. O ruido de
suas explosões era
ensurdecedor; de en-

volta com a fu-
maça e as

chammas, os
trez cumes
alongados ex-

pelliam pedre-
gulhos enormes. Ou-
viu por mais duas
ou trez vezes o es-
tridor inconfundível
do terremoto e o
desmoronar de edifi-
cios e collinas. Mas

a própria fúria dos ele-
mentos, revolucionando

metro alli perto, desviou o curso da tor-
, rente, que os ameaçava e elles seencontraram de novo em terreno secco.

orientei MUZ 
veímeiha do8„vulcees. D. Francisco

amdaor^' 
"kTf 

^ s,mi,hí»'te chãos; existiria
n^rff Pi qT ^Ritualmente corria alli perto, rumonorte, afastando-se dos vulcões? Essa vagrhvrótnesedeu-lhe novas, forças. Sim. o rio alli estâvaf^nal

abandonasse.
— Deixal-a ? — ex-

clamou elle.
Foi essa apenas

a palavra.
Mas havia

na voz e
na en-

tona-
ção
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r.<»rirt ^ Tk»- "T^" "^y* *^- f rancisco conhecia alli
nelt ÜT 

de "m bote- Foi buscal-> «. collocando
E»v"Jr° 

°"* reníouJ enerS'camente, auxiliando a cor-renteza para mais depressa fugir aquelle horror.

Só voltaram alli seis mezes depois.
™aInipaSSadoi-esse temP° na cit,ade do México,onde Leonor tivera a surpreza de saber se es-
quecida por aquelle a quem se conservara
tiel, atrayez de tantos soffrimentos. O ga-lanteador, <jue ella jiílgára sincero e a

quem ;urara sua fé, apenas a vira au-sente, a pressa ra-se a desposar umarica herdeira, que lhe assegurava
uma situação brilhante em Hes-

panha.
Essa noticia não desolou Leo-

nor, p r^ue, no segredo
de^eu coração ella já

mais de uma vez la-
mentira não poder

pagar a D. Fran-
cisco uma affei-

ção, que se
mostrava

tão res-
peitosa,

arden-
te e

«t im w«» ¦»—¦»> __«).

Agnea Francy, da Warner Brothers
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.Stffenion, candidato a
_Mm___i0 r!° P-^^J^eral, íemlí_e« pro!
para ver se obtém seus votos.

sem vel-a paraouvir de seus la-
pios ds agrade-
cimentos, que lhe
devia.

D. Francisco
hesitou» Paira
que tornar a
Veha? Para quereaccender uma
paixão, que não
podia ser corres-
pondidaf Mas
hão resistiu ao
chamado e o
que7 ilisseram
então ficou paraelles como o
mais doce dós
segredos.

E sabendo
que, de toda a
cidade de Guate-
mala, apenas a
cathedral — por
um verdadeiro
milagre-— se
man tivera de pé,desafiando

cs vulcões apoz o
terremoto, em- 7
prehenderam
essa via-

que seu casamento ahi fcsse realfzado?*"

lYlsit cjn«i»d»ta, no mesmo balneário, so-
dfvíiííS °* vot°8 da8 "?0«««» Q«e estío sea»verti ndo no carroussel de um parque dediversões.
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dedicada. Depois, as angustias, que ti-nham supportado juntos, ainda mais ha-via approximado seus corações.
A Men^° no Pa'ac>° á° governadoroo México, onde aguardava um des-tino, pensando vagamente em re-colher-se a um convento, Leonorsoube que D. Francisco, tendo
perdido sua irmã no terremo-to. recusara um p<Bto derelevo na província deGuatemala e prepara-va-se para voltar a
Pátria. Escreveu-
Ine pedindo quenao partisse

Lm norte-ameiicaho chamado Crokér
pa ;ou,em 1904, mil libras esterlinas porimbull-dogde pura raça. Isso causouverdadeiro assombro. O cão era ptamoso Ròdney Stone, considerado
o primeiro bull-dog, do mundo,
pois ganhara prêmios em va-
rias ext>osíções. Depois isso
se repetiu em numerosas
occasiões, demonstran- -
do «qu# essa é a raça 7
canina; que alcança ,¦,,,¦¦,,-,,,.,,,;
mais altos preços. À4$br- , '

Siudade è
jraco rente-
dio mas
t doce
enga-
no.

¦:

Dolores Costello, da Warner Brothers.
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A LUMINOSIDADE DAS NOITES
Pôr que o céu é geralmente mais ou menos claromesmo nas noites sem lua '

^;„„/* 
Um ilítere5sante estudo publicado pela revista

o Sr 
' 

PK T^0 P*13 **'"' Scienlíji^e, de Pariso Sr Charles Fabrv examina as diversas h vpothtsesque foram estabelecidas sobre esse assumpto
nas hril». 

°Trvacâo corrente - diz elle - quenas bellas nctes sem nuvens, mesmo longe da

I
I
í
í
í
í
I
I
í
í

í,
í
í
í

í
íII

I

. ¦-.$ — -—¦-»- "nica açluz artificial das cida-
des, vê-se o bastante
para poder caminhar e
mesmo lêr um texto
qualquer, que nao seja
impresso em lettras
muitó pequenas." At-
trihuiu-se, por muito
*««rp>. essa íuminosi-
dade, ao pallido clarão,
que cahedas estrellas",
como disse um pDeta.Mediu-se* agora, seuvalor - intrínseco, q uenão é em absoluto
desprezível para nossa
vista. E'. justamente,essa luminosidade, quenos impede de avistar
a olho nu, as estrellas
inferiores a 6a grande-za. Se o céu fosse ab-
sòjutamente escuro,
avistaríamos, sem diffi-
culdade, até adestrei-
Ias de f a gran3eza, ò
que decupletaria quásio numero dos astros
visíveis a olho nu.

# A hypothese mais
simples para explicar
essa luminosidade do
ceü,é ade Newcomb,
qüe consiste em attri-
buir ás estrellas, visi-
veis ou invisíveis, toda
a luz do céu. Porem o
calculo demonstra quea luz de todas as estrel-
Ias observadasnão che-
garia para tanto. Se-
ria, pois, necessário fa-
zer intervir, como sup-
plemento, um numero
prodigioso de estrellas
invisíveis para nósx"Nossos telescópios

9mmmmmmmmmMÊÊÊÊBS%tí$XMz.'*<:<)ti<r'r<;r. ,-»n <¦»-¦¦. rTT^II ^.flr^XAL':. - '. ***• flflflflW—fl——mmmmSm»^1
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ponte <lo Alcântara, em Toledo.

§llÉ§IÜ5 Ü 31
(vinte bi"B ^"am ."ÍP»"™» .20.000.000.000VMiue oiimes)! para explicar a ^w oane A* »..

Phenomeno na 1UZ solar irradiada, por W^ÈÁ
partículas esparsas noespaço. Essas particu-Ias. invisíveis para nós,
porem illuminadas peloSol, devem forçosa-
mente reflectir .sobre
nos um pouco de sua
luz, que se vem juntara das estrellas.
f Por outro lado, não

e impossível, como
demonstrou lord Ra-
leigh, que o espaço
contenha um gaz ex-
trema mente rareficado
cujas moléculas tam-
bem irradiem a luz so-
lar. Finalmente, pensou-se em attribuir o phe- I
nomeno ás auroras bo- I
reaes, que se produzem ]na alta atmosphera de jnosso globo, sob a in- jfluencia de raios cato- jdicos provenientes do I
Sol. Mas seria preciso I
admittir que as a um- ?
ras bo reaes fossem Jconstantes... I

Ve-se, por esse ra-
pido exame — concilie
o £r. Fabry —quan-
to são numerosas e
complexas as questões
provocadas pelo estudo
de um phenomeno ba-
nalissimo. Os esforços
feitos para estudal-o fo-
ram, até hoje, isolados
e não muito profundos;os resultados adquiri-
dos são, entretanto, suf-
ficientes para guiar as
pesquízas futuras e dei-
xair nascer esperanças
de um resultado mais
positivo
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6? Brazil c uma pri-
mavcra eterna ou. .
«áfl fem primavera por0mí, <f/n /tarja fc/ra, a
/ido «rer /kw Estado* do
extremo sul, não ha es-
/tfftw definidas.
Assim, nós Cariocas
£ <//<<?.« / foaW <?,r Bra-
zileiros desconhecemos
o delírio dan alureza,

</«<? tantas vezes tem
inspirado artistas e
poetas.
Mas na Europa a

! solenfié alegria do re-
j nascimento do anno,
j com suas ciar idades no-

vas e seus longos cre-
\ pusculos, o encanto

multicor dos campos re-
cobrados, ioda essa an-
sia de viver que anima
os homens* tirando-os
de seu hybernal telhar-
go sensual, é the ma
tncxgotlavcl da poesia e
da arte .A primavera,
quanto the diga respei-
to ou a symbotise pro-duziu e produzirá in-

jindavel numero dt
obras artísticas... J'a-
mos evocar algumas
d*ellas. . .

Bem agiu Jorge Va-
sari intitulando "Pri-
ma vera" essa tela des-
tinada a longa ceie-
bridade e que Sandro
Botticelli pintouem 1485.

Nao é possível
pronunciar-se a
palavra com esse
tom juvenil e op-
timista, que lhe
e peculiar, sem
que se eleve ante
nossos olhos a no-
bre visão da sce-
na incomparavel,
scena única, queaguarda no mu-
seu de Florença
o arroubo uni ver--
sal, as peregrina-
ções estheticas do
mundo.

A arte incom-
paravel do ge-mal pintor deurormas eternas emagníficas ás fi-
guras mythologi-
cas: Venus,- asA rez Graças, Fio-pa, Mercirio^Ze-
Phyro.... Umaatmosphera sub-

íli-r-l aCR A NA PIMTIJIPA SP
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A PERSEGUIÇÃO, de Fragonard.

til de dansa une ry-
thmicamente as figu-
ras, deixtndo-âs, no
em tanto, livres e sol-
tas em sua áttitüdé
isolada ou no grupoharmonioso. Ào cen-
tro temos Venus -
não a Venus de Hora-
cio, mas a de Lucre-
cio —- a composição
honesta e de m ages to-
sa gala como unia
grande dama floren-
tuia. Flora ibçe cheia
de graça> perseguida
por Zeph vro, que cu-
bica süa belleza, en-
treyista sob os véus
agitados pela briza^
Como que alheia á
tentação feminina,
Mercúrio, de viril por-te, volve as costas ao
êfupP„ que Horacio
classificaria Graiiaede-
cenles; para alcançar
os fructos recemmàdü-
rós. . .':•. /-/^ .

Porem nada possue
Q encanto feiticeiro dá
dama loura, que se
adianta com seu traje
florido, seus càbellos
sedosos e sua sereni-
dade sorridente. I

^. ;Nâ Hgur^çSo da
Primayera^-v commen-
ta um sagaz erudito
francez ^ tudo é ale-
gria. Ella vem a iips
com e ssa ; ag il idade

/
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a^^ aaaVs^TEau. JSWw ãa"al aaT^aTS^^^ai apaTatSi ^#S>-«a°

BR9J BBaaan^fl BjaT X •% OQ aarQvB BaSal afa
Br 'iBaSPflBrr %V aL ^Pfltfll IflafavÃl ^^^•BBBjP^BBaRj^BBBBí ¦ TbbbBBT 19^89 ^Bl Bal

SP/BBaA^ SJ»»aaaaaal laWjÇ Kjfctg^B^fií^a^J j. j
BBjBaa-aaaaT>>a.«aWafl BjBaaaaaaaaattB aaaaaaPaaV %^T -v^fcC^ Wa9aLaaaaT aff^Z ^^ BW- AmmXmW^mmMT' • ¦ r^vM BBVjP^\*BbB4(3 KPal Bat? *—. BáV^^a* aTj&'W7B#i''** •"'¦ -^ tTal flt*i
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Um' aspecto de primavera em Kersey, condado de Suffolk. Inglaterra
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Flores DOT levante - Quadro de
losé Mongrel).

•;U.- ÀA':'-A^'- 0^':A:
deslisante, que é peculiar aos
personagens de Botticelli Pa-

? rece roçar, sem vergar, as
plantas, que nascem sob seus
pes. Leva braçadas de flore^nas dobras de sua iuri^ea ^atirando-as a^ mãos cheias,sorri... "E* bem o sorriso deLepnardo da Vinci. Bía nèllèuma alegria cheia dç^ reserva,
ingenuidade, um pouco de mè-lancolia também. Politrò di-
zia: un dolce e suave riso. ..
^ formula é justa, mas nao
sufficiente. Esse sorriso é to-
da a alma, cjue açode a illu-
minar o rosto. Esse é outro
grande segredo de Botticelli
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¦ 
¦¦:: 

"¦¦¦•¦ '

A eterna primavera - Quadro He Maur|.ce Dm.

Quão differentes sâo as primaveras galantesde Fragonard! As damas, os cavalleiros^asAdÔ!lescentes dansarinas da Florença do século XV.estão mu.to estantes das dames e mua™ francezes do século XVIII. Boucher, Watfwu, Frâ-gona^d e os poetas menores d'aquella explendi-
Ía„^° de "»?dngaes pintados, estampadosV gravados, que ainda ensinam licções de amornos parques amancrados nos salões capitosos enas simulações bucólicas das granjas de Versail-
I^K,!0. m taln>em .d« compor scenas noambiente propicio ,da primavera.Eis, por exemplo, A Perseguição, de JeanHonore Fragonard, "o Cherubim** da pinturaerótica, como o chamam os Goncourt, que conser-

Nuvem de primavera— Aquarella
de Arthur Michaelis.

^mm^^KfsL^Ê^^^^^^^^^KÊÊÊÊÊtÊ^^^^B

fl B^^aaSI^^^^Pf&SfâlHal IBfl \m\%í^^jLmWm^^^^^è^^^^WÊM Bfl
flflflflflflflflE^BflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflBBflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl»! 1 JBafllBv^B4KKMlEa?« • • ajflfl BW»¦ BBP^JaaBBjaBtílW^x*^^'jlYjflüaafl
BBJ aaaBaBfcaBAli jfr *"' ' ffr *iaBB BBj
¦B BBBnKaU^a^^SBflB bB

^P ^Pl^l BB*^¦È' ¦t^^^^msSm* BbBI bB

H Bb3^E':^he:''^iP b^TH^B Bifl HH Baaa; %£&¦££& \\wmm wSm BÍslSfl H

jl '^^^^--^,--^^^^*^^^^*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB I
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Ifl ™3H3 fl'vJ I!¦ B^âl^fll H'fl B '
¦Bfl BV/ ^^^^^ ''-^flaimr^M flfll Bflflfl ¦¦llfl HBHH ¦ -.'^^gigC^aiKflB^Jafl^flB WflaBal BBIfl Bifl ¦ 'M^y/JM ¦¦¦ I¦BB BBI Bai Bfl' HHJHBSaBre^ "^flT flMMflflflflflflflflflfll flBBBBBBBBfl

I II '^L^IH^HI H liliill Ul IiflKfliflflflflKHKKiflflflflflflflltmmwmt Hfl B/*2Eaí'y^&j2rB mwÀTmm BI
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Canção vernal—Desenho de Frcncesco
Normi.

vou em toda sua obra o gozo fecundo eluminoso da terra natal, da perfuma-da e ;ubilosa Provença.
Inevitavelmente, depois de haver-mos alludidp a Botticelll, pensamos quetambém alh, na Perseguição, um versode rioracio voa na calma cdorante damanhã:
Faune, nj/mpharum ugientum amater...

Também aqui Zephyro persegue*lora entre rosas, que acabam de seabrir e sob arvores orgulhosas de suastrondes novas. Flora tem o espantoartiticoso A-«ira boneca, eiroanic a seus pe's cahiú
do como u d'ella; mais alem, '
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No jardim — Quadro de Ciaude Monet;

ÍÍ^SK|ÍÍÍÍ *«*«« ny«.pha. Zé.Ityxo e i m *Fruidiz de Jacqves Casancva^ o vene-
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Bfl'''.' ^1 WiV' ,1B'' j^a fl fl fl BHH
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II RàèÍHHP^B I IB HbHhIh^S¦flBfcj-iTwfeC^ fl lf™J K. J fl^^^^flBfl H^sSfe^^l fc:^H mm^MfíÉmWÊimCm B
BH B^i' "íflií^C^J 5^ifl Bfl ^9 b» ¦• -jtH^
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I 
Beata primavera — Quadro de Gui ' '

me Butler.

i
Manhã de primavera — Quadro de Ivo Paschoal.
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ziano D. Juan ou do ba-
rãosinhò dè *Faúblas.
Tem um ar de timidez
perigosa e um gesto de
adamada còrtezia no
modo de of íerecer a rosa
e tirar o chapéu... De
que nasce, assim, o es-
panto das Trez Graças ?

E' que#ellas sabem
que, na Primavera, esses
encontros têm desfecho
apotheotico. . .
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Primavera Valenciana — Quadro de Pedro Casas Aborca
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Porem não haverá
também uma profunda,uma gratíssima sensação
dè bem estar em sentir-
se afastado das multi-
does, das musicas, do
tlammejar de bandeiras,
do solo turístico das co-
lumnatas, como essa si-
Ihueta virginal que o
fervor de um fraj/ artis-
*a — fray Guilherme
Butler — imaginou em
sua cellula clara ou, va-
garosamente, por uma
d'essas paizagens frescas,
pacatas, que Jvo Pas-
cual copia de seu affa-
vel Olot nativo?

Curioso é, também,
cotejar; as obras de dous
pintores francezes. Mor-
to um, depois de dila-
rada existência cumulada de trabalho. Vivoainda, o segundo, em uma senectudetorte, onde alterna a arte com os es-tudos estheticos: Claude Monet eMaurice Denis.

A obra de Monet é seu
quadro *Wõ Jardtm".. . umadas obras primas do impres-
sionismo, que se conserva noMuseu de Luxemburgo.
Talvez nada de quantoo artista tenha deixado,
possua a graça e subti-
lcza, o júbilo intimo d es-sa tela, onde as silhue-
tas femininas "em 

pv-ramide", de ha cin-
coenta ou sessenta an-
nos, conservam $m at-
tractivo picante e cas-
to ao mesmo tempo.
Quatro mulheres em
um jardim formam ra-
mos de rosas ou se sa-
turam de seu perfume
penetrante. Uma d'el-
Ias, sentada no primeiro
plano e outra, que está
de pé no fundo da scena,
cortando da roseira as
1 lôres apenas entre-abertas
são figuras que se nao es-
quecem jamais. Eassim n5oJ
as podia esquecer o velho IHo-
net, que ia, de quando em quan-do contempla 1-as, cansado tran-
sitoríamente de pintar n,ymphéas
em sua velhice e quando seu aspecto
de guarda-bosque barbudo surpre-
hendia com seu anachronismo as turbas
ambíguas dos vanguardistes DOMINGO DE RAMOSL eternel Pnntemps, de Maunce De- Qu8dro de Mestre, Borrelí

flâfl ^BBk.

^^^^JflflBBBflfl**^^^

ms, tem essa carnosa
mescla de mysticismo eerotismo, que não con-
sente em ser de todo
ideal em sua obra. E'
uma decoração mural.
Em baixo uma scena
paga, que faz pensar em
yillette. Em cima, ima
dansa de adolescentes
com amplos vestuario|
brancos, ao rythmo de
um violino ou de uma
canção, sob as amen-
doeiras floridas. A re-
miniscencia modernista
de 1900 afasta mais de
nossa sensibilidade essa
obra de hontem, do quea de Monet, de ante-
hontem.

Outro contraste de
dous contemporâneos: o
brazileiro Oswaldo Tei-
xeira e o hespanhol JoséMongrell. Teixeira svm-
bolisa o despertar da
Terra em uma mulher
nua a quem um chaca-
reiro traz a offerenda de
suas fruetas e uma jar-dineira a de suas flores.
Mongrell agrupa umas
quantas figuras valen-
cianas próximas de uma
mesa, na tarefa de for-
mar ra mes de rosas. O
realismo intranscenden-

te d esse quadro não é mais do queum pretexto para compor uma sce-
na popular com indumentária ty-

pica, rostos de pureza racial e
uma opulenta fama de cores

luminosas, propondo-se o pin-tor brazileiro a dar valor
symbolico a sua obra, dir-

se-hia que sentiu melhor
a idéia de resurgimento
vital, do despertar da
terra. J
Também mulheres de |Valencia e flores de Va- flencia, essas canephoras Jlevantinas, foram o que
Pedro Casas Abarca
exaltou com viril en-
thusiasmo.

,E por que não mirar
a Primavera na cidade
tal como a viu certa-
mente, burguezmente,

Felix Mestres, nesse"Domingo de Ramos"? [Sob nín arco-iris rusti-
co, essa menina do dese-
nho de Francisco Nonni

canta um romance anti-
go e# pastoril, emquanto

acaricia contra seu peitoas flores sylvestres recém-
cortadas.

Também essa' nota nos pare-ce anachronica e, no emtanto,
conserva uma perenne veraci-

dade..
Emfim.. . Cada qual vé a prima-vera como a sente em seu coração.
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Napoleão e a rainha Luíza em Tilsitt - Quadro de 6W
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Historia da Terra e da Hümanid^d
CAPITULO XIII

FASCICULO III

TERCEIRA PARTE
ospovos, sua historia e suaEVOLUÇÃO ATE' OS NO&soa i*r a c

Porem os estadistas austríacos comprehen-
deram que devianr dar satisfacção ás naciona-
lidades Slavas e, durante o governo do condeTaaffe, estadista de origem irlandeza, que go-
yernou de 1879 a 1893, foram attendidos quasitodos os pedidos slavos referentes ao emprego
da língua nacional nas escolas e na administra-

§ 
ao. Este movimento foi coroado pela fundação
e uma universidade polaca em Lemberg e umauniversidade tcheque em Praga, em 1882.

Augmehtaram, entretanto, a immunida-
de parlamentar e os Slavos, crescendo em nu-mero, em poderio econômico e em .Ilustração,
affirmaram com mais força sua individualidade
nacional. Porem as lutas continuaram até 1914,com grande violência, especialmente entre Alie-mães e tcheques. A introducção do suffragiouniversal em princípios do século presente, foium passo mais para a solução do problema dasraças. Essa innovação foi realizada com inter-venção directa do imperador, que mostrou as-sim sua confiança nos povos que tinha sob seu¦ceptrò. Isso constituiu a base mais importante
para a construcção de uma Áustria democrática,
na qual todas as raças e nacionalidades se en-contrassem em um mesmo nível.

Durante as duas ultimas décadas o gover-no introduzira grande numero de reformas nalegislação social, com o intuito de melhorar ascondições sociaes e econômicas das classes labq-riosas. Na segunda parte do reinado de Fran-cisco José, a Áustria effectuou admiráveis pro-gressos economi-
cos. Augmenta-
ram os prodígio-
sos recursos da
agricultura, in-
dustria e com-
mercio. O gover-no fez quanto
podia para favo-
recer es se desen-
yolvimento eco-
no mi co, cons-
truindo estradas
de ferro, canaes,
reformando' a le-
gislação e éffec-y
tuando outras
acertadas medi-
das. Esperava-se li
que a liberdade
politica conse-:'¦-
guida pelo suffrà-

fjio 
universal e a

egislação social
destinada a me-
lhorar a condic-
ção do povo aca-
bariam com os
conflictos entre
as raças. Esta
esperança não se
realizou. Porem
a Áustria abso-
lutista, de 1848,

L_ _
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O POVO
austríaco

WOLFGANG AMADEU MOZART, nascido énáaalzburgoem 1756, demonstrou suas aptidões mu-sicaes com a edade de três annos e foi applau-dido publicamente como pianista aos cinco. Soviveu trinta e cinco annos, porem deixou firmadoseu credito de grande musico em todos os gêneros.
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JOSÉ HAYDN, um dos artistas austríacos maisfamosos, foi um' compositor fecundo. Muitas de
suas obras parecem destinadas á immortalidade.

Morreu em Vienna em 1809.

data em qaiFrancisco Joséoecupou b i thro-
íio, trah;sforma-
va-se pouco'*%
pouco em um Es-
taclo democrati-
co. Grande parted'éssà transfor-
mação foi devida
aos es fo rço s do
velho imperador,
que reinou duran-
te sessenta e oito
annos. Oaffecto
que até sua inor-
te lhe dedicaram
seus subditos, foi
maior,;.d<^^e-0;:
gozado por qual-:
quer qu$r^ dos
príncipes perten-
centes a casa dos
Habsbúrgos, mes-
mo entre os Jpò^ •
jyc^^-^^nid^iiífl';;-!!!*'-
sua lealdade para
ç o ni a dynastia
reinante. Z

DepwsdeJS^
e, particularmen-
te, com a victoria
da Prússia em

. y ;I fl8^estrangeira da Áustria soffreu uma mudança
considerável. Expulsa da Allemanha e diíItália, comprehendeu que sua esphera própriade actividade estava no Oriente e mais espe-
çialmente na península dos Balkans. Essa po-litica foi inaugurada definitivamente co«n; «í;demissão de Beust em 1871, sendo substituído

gelo 
conde Andrassy, um Húngaro. Porem nosialkans encontrou a Rússia sua antiga rival.-
Podemos dizer que, em gfral, observou-se

uma tendência para resolver as differenças
entre^ uma e outra por compromissos e meios
pacíficos. . • lv "'••¦•,;¦ :¦. V^y.

Outro dos pontos cardeaes da politica es-
trangeira da Áustria foi, primeiro, uma appro-
ximação (1872) é depois uma aUiahçí (S3^9)com a Allemanha. Ein 1882 uniu-se a ellas a
Itália, ficando constituída a Tri^líce Ãlliança,
que tão importante papei desempenhou na

:;'politica* eüropéa. ;i v ; lfívÍS??í:%:fS<^
: Q tzar da Rússia assistiu a entrevista

celebrada em 1872 por Francisco José com oimperador jda Allemanha; nella se estabeleceu
uma intellígencia com á Rússia. Porenii ai réibellião da Bosnia e Hèrzèçpvihià cont ra os
Turcos, em 1874, affectou immediatamente a
Áustria. As sympathia$ ide seus habitantes
slavos eram pelos insurgentes e o imperador
viu nisso um perigo iminente com a creação
de novos Estados slavos na fronteira meri-
dional do império ou com o augmento da in-
f Iuencia russa na península dos Balkans a

ss

¦ - '-^k!éâ
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Em 18/7 celebrou-se um accordo secreto entre aKussia e a Áustria, em virtude do qual se obrigou aíira a nao tomar medida alguma que prejudi-

.
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pnmeir„ _ „„„ „WMa4- ,UCUiua aiguma que preicasse os interesses austríacos. Veiu, depois, a guerraRusso-Turca,de 1877-78. Os exer-
atos russos victoriosos chegaram
até ás portas de Constantinopla.
A Turquia foi forçada a assignar
o Tratado de Sto. Estevão (Mar-
ço de 187$), que violava os com-
promissos assumidos pela Rússia
e-eausava grande alarma entre
as potências oppostas ás ambi-
çoes russas no Leste da Europa.
Entre essas potências da Europa
figurava a Inglaterra e ficou com-
binado, a instâncias do conde An-
drassv, que o assumpto fosse re-
solvido em um Congresso Euro-
peu. Realizou-se então o Con-
gresso de Berlim, no qual tao im-
portante parte tomaram Beacons-
field e lord Salisbury. O tratado
de Berlim (Julho de 1878) auto-
rizou a Áustria a emprehender a
occupação e administração das
províncias da Bosnía e Herzego-
vinia. A occupação devia ser pro-visoría e não prejudicaria os so-
beranos direitos do sultão da Tur-
quia sobre aquellas províncias.
A Áustria ficou egualmente auto-
rizada a collocar tropas no ter-
ritorio de Novi-Bazar, districto
de grande importância estrate-
gica, que separava a Servia do
Montenegro e continha as vias
de communiçação entre a Bosnia
e Salonica, o grande porto do mar Egco.

Pela occupação d'essas províncias, a Áustria seconverteu em potência' balkánica e desde então sua
política tendeu a tomar uma parte mais activa no des-envolvimento político e econo-
mico dos Estados dos Balkans.
Iniciou a construcçãq de estra-
das de ferro, regula ri sou a na-
vegação pelo Danúbio e fo-
mentou seu commercio
diante convênios
.diversos Estados.
H\.ts.. As relações entre a Aus-
ífia. e a Rússia estiveram muito
Balançadas durante a guerraser^o-bulgara de 1885. Se ti-
yçrmos em conta os aconteci-

aBrf $Ô?'-<lue se deviam desen-
*?}rr í^m 1914, é curioso no-
tar que a Áustria foi a única

potência que protegeu a Servia'contra 
os exércitos victoriosos

aá Bulgária. Declarou também
a,ue não permittiria á Rússia
intervir na independência da
Bulgária. Durante a crise de
1886-87, que se seguiu á eleição
de Fernando de Coburgo para
príncipe da Bulgária, pareceuinevitável a guerra entre os
dous impérios; mas a tor-
menta passou. Porem, desde o
advento dadynastia Karageor-
gevitch, ao throno da Servia,
em 1903, as relações d'este paizcom a Áustria tornaram-se
diff icilimas.

O terror das províncias eu-
ropéas pela Turquia ameaçava
reproduzir a questão do Orien-
te, provocando um novo conflicto entre os interesses
nvaes da Rússia e da Áustria. Em 1903, essas poten-

>^————^^—^— „
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FRANCISCO SCHÜBERT nasceu em Viennaem 1797 e morreu com a edade de trinta e umannos. deixando um longo repertório de comoo-siçoes musicaes. E' considerado por todoscríticos o príncipe dos autores de romanzas
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JOÃO STRAUSS
Ias artes. Suas val«iA«s pnfr» „„ r« c,.,ulc «í» oei-

W t~a ' i as quaes fl«ura a ce ebre^«/. sao populares em todo o mundo.
Danúbio Azi

gramma de reformas na Macedonia, chamado depoisFrogramma de Murzsteg, nome do logar em que oimperador Francisco JTose e o tzar celebraram sua entrevista. Devemos recordar que naquella mesma dataeram egualmente péssimas as re-lações da Áustria com a Itália
por causa das manifestações irre-dentistas do povo c do governoitalianos. Nos dous paizes checa-
ram a ser feitos preparativos parauma guerra; porem a tensão di-minuiu e foram restabelecidas
relações mais ou menos cordeaes.

0 barão de Aerenthal, encar-regado da "Carteira 
de Estado"

da Áustria, em 1906, decidiu apro-veitar-se da fraqueza da Rússia
depois da guerra Russo- Japoneza
para inaugurar uma política maisactiva na península balkánica.
A primeira manifestação da rup-
tura do accordo com a Rússia
occorreu quando o sultão obteve
em princípios de 1908, concessão
para construir uma estrada delerro, que devia atravessar a gar-ganta de Novi-Bazar. Porem na-
quelle mesmo anno occorreu umfacto que mudou todo o aspecto
da questão do Oriente e estava
destinado a produzir outras trans-formações na situação interna daEuropa: a revolução dos Jovenslurcos. Em presença de uma
1 urquia constitucional, a situação
da Bosnia e da Herzegovinia,
que, embora pertencentes nomi-

t "a mente á Turquia, se achavamsob o governo autopratico de Vienna. tornou-se irre-guiai. ü barão de Aerenthal decidiu annexar á Aus-tria essas províncias sem previa consulta ás potênciassignatárias do tratado de Berlim. Fuwwjas
Essa violação de um gran-de tratado internacional sola-

pava uma das principaes ga-rantíás da paz européa. A In-
glaterra, a França e a Rússia
protestaram contra essa atti-
tu de da Áustria e a Servia
ameaçou de ir até a guerra.A Rússia defendia o ponto de
vista servio e de tudo isso de-
via resultar uma grave crise
internacional. Porem, apoz
cinco mezes de laboriosas ne-
gociaçoes, ficou resolvido o as-
sumpto e foi evitada uma
grande conflagração européa.
A intervenção da Allemanba
em S. Petersburgo eqüivalia
de facto a um ultimai um, que
forçou a Rússia a reconhecer
aquella annexaçao. A Servia
ricava, d'esse modo, obrigada
a submetfer-se e a renuncar a
todas as compensações, que
aspirava.

Examinemos, agora, as
causas, que moveram a Aus-
iria a annexar essas províncias
e as que forçaram a Servia a
formular tao enérgico protesto.
Uma das principaes foi, sem
duvida, o desenvolvimento dos
movimentos sul-slavos e pan-
ssrvio, que tão grandes pro-
porções tinham adquirido du-

•''.', rante os últimos annos. Uma
grande maioria dos habitantes da Bosnia e Herzego-vinia pertencem ás nacionalidades croata e servia e," m.^w, v-aaaa uuienCias cnegaram a um accordo e foi onrani^dn um ™n^ ~ i ~~ .^.-.««vi^a uurtw c scivm ^organisado um pro- geographicamente, acham-se no centro dos territo- .
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&~Jg^
rios occupados pelos slavos do sul. Cada vez mais serobustecia nas províncias do sul uma agitação favo-ravel a separação d esses territórios.

Essa agitação se estendeu também pela Bosnine Herzegov.ma, parte de cuja população não via comagrado a occupação austríaca,
symbolo da morte de suas as-
pirações de união com seus ir-
mãos da Servia e do Montene-
gro. Os Slavos do Sul já ha-
jiam pedido em 1846 e 1848 a
união de todas essas províncias
em um reino separado, sob a
soberania da casa da Áustria.
Re no vou-se como insistência
esse pedido e os Croatas pedi-ram que a Croácia, Dal macia,
Bosnia e Herzegovinia consti-
tuissem um Estado autônomo,
dentro da monarchia de Habs-
burgo, transformada em tríada .
Os SI ove nos adheriram a esse
pedido. Porem os Servios, queconstituem um elemento consí-
deravel nessas províncias, em-
bora de egual raça, acham-se
separados dos Croatas pela re-
ligiao. Os Servios da Croácia
são orthodoxos e sentem-se
attrahidos para a Servia. Seu
ideal era a creaçao de uma Ser-
via m«ior, mediante a separação
d'aquellas províncias da Aus-
tria. Emquanto a Bosnia e a
Herzegovinia não pertencessem
definitivamente á monarchia
dos Habsburgos essas esperan-
ças podiam realizar-se, poremcom a incorporação das mes-
mas á Áustria, a realização de

^! *.*» • *"íte»—_k* _m_rA^ -«««9r_—__« «r-^^~ «_" _*s_?*:

LADISLAU O SANTO. -Occupou o throno daHungria em 1077 e não tardou a se tornar celebrepor haver declarado o christianismo religião nado-na!, assim como por seus esforços em favor da in-fluenca política da Hungria. Para lograr esse ul-timo objectivo. alhou-se ao papa e iniciou umacampanha contra o imperador da Allemanha. Henrique IV . Depo.s do fracasso d'esse soberano, La-dislau ficou livre de preoccupaçoes ao norte e poudeestender seus domínios ao sul.

dvn,.ír • 
erí"a 6°vernada d<= Belgrado por umadynasha nac.onal, tornou-se quasi impossível. Maspor outro lado, uma grande Servia sign.fícaria tambémuma barreira opposta á expansão da Áustria nà pe-nmsula dos Balkans e o fracasso de toda sua poliiicLdesde 1870. Assim os assumptos

interiores da Áustria, como suas
ambições exteriores, dependiam
do êxito do passo dado tão ou-
sadamente em 19#8. Isso ex-
plica também o resentimento
da Servia e a obstinação com
que se oppoz ao mesmo. De
facto, a incorporação da Bosnia
e a Herzegovinia á Áustria e
especialmente* o modo como se
realizou, foram a verdadeira
origem das desgraças que occor-
reram de 1914 a 1918.

Na Áustria-Hungria, ape-
zar dos grandes gastos com o
preparo militar e ainda depois
das grandes perdas econômicas
devidas ao boycott dos artigos
austríacos em toda Turquia, a
política de Aerenthal foi muito
popular. Serviu para unir
aquelles povos em uma onda
de orgulho patriótico sem exem-
pio desde muito, pois symboli-
sava o propósito de restituir ao
paiz sua categoria de grande
potência européa. O program-ma do conde de Aerenthal con-
sistiu não só em assegurar á
Áustria a supremacia políticae principalmente a eommercial
mas, também, em assegurar sua
participação na nova phase da
questão do Oriente. Sua poli-
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KJSCRIPÇXO NA PASSAGEM DE KAZAN. — Os Dacios, povo guerreiro, que acossou o* T)nm 1 T ,1 • jChristo, habitavam uma parte da actuaJ Hungria. No anno 101, o im^dS^rlaní^SÕú « n ^ 
"^ " °J ' deP°18 de

Panha de cnco annos, subn,ett=u comp!atame„gle o pai, e deiiou _cS». r»X-^°^S_T_* âS3_í _?__üessa inscnpçao. ««¦«»»,
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j  i • /• ».desse objectivo, a Áustria,
que, até principio do pre-sente século, só possuiu uma
esquadra capaz de defender
seu littoral, começou a cons-
truir umacfrota sufficiente
para defender seus interes-
ses em todo o Mediterrâneo.

As guerras Balkanicas
de 1912 e 1913, que valeram
a Servia um augmento con-
sideravel de território, foram
para a Áustria novo desen-
canto. O conde Leopoldo
Berchtold dirigia então sua
política, tendo succedido em
princípios de 1912 ao conde
de Aerenthal. Depois dos
grandes êxitos dos aluados
balkanicos contra a Tur-
quia, a Servia esperava ob-
ter uma sahida livre para o
Adriático. Com effeito, soli-
citou uma zona costeira en-
tre Alessio e Durazzo, com
um hinlerland proporciona-do. Porem a Áustria logrou
suffocar esse pedido e advo-
g»u energicamente a creaçao
de um novo Estado, que foi
a Albânia. A opposição de
interesses entre a Áustria e
a Rússia ameaçou então de
se transformar em uma
guerra européa antes de resolvidos todos os proble-mas derivados das guerras balkanicas
™«f A Junh° de }9l*< occorreu um facto, que foi oponto de partida da Grande Guerra. O arehiduqueFrancsco Fernando, herdeiro do throno dos SX-burgo, achava-se na Bosnia, assistindo ás manobras
28 ST^Z au?t.r°-h""S^o aquella província A28 de Junho, vis.tou sua capita!, Saravejo. Quandoatravessava as ruas, acompanhado por sua esposa oautomóvel, que os conduzia foi atacado, os dous con

HABITANTES PRIMITIVOS DA HUNGRIA _ Antesde se reahzar a grande invasão dos Húngaros no século IX
eHog™ rvah-biíada' 

SeS"nd°, °PÍaÍS° SeVal por povoiae origem slaya Em um penodi mais remoto constituíaas províncias romanas da Dacia e da PanoniT

A Áustria accusou, en-íao © governo servio de teragido com negligencia e, sem
prévio aviso, o conde Ber-chtold enviou á Servia a23 de Julho, um ullimalum
exigodo fosse respondido no
prazo de quarenta e oito ho.ras. Esse ullimalum conti-nha dez pedidos, que aspi-rayam eliminar da vida na-cional da Servia tudo quantolosse hostil á Áustria. 0 go-verno servio devia, alem domais, publicar em seu Dia-no Ojjicjal e dirigir como

ordem do dia ao exercito,
uma declaração que equiva-
ha a uma enérgica condem-
nação do movimento favo-
ravel ao engrandecimento daServia e uma ameaça de re-
primil-o rigorosamente nofuturo. Os pedidos contidos
naquelle ullimalum foram
considerados incompatíveis
com a soberania de um Es-
tado independente, a sup-
pressão de todas as socieda-
des nacionalistas, a súppres-
sao dos jornaes e publicaçõeshostis a Áustria, a reorgani-
zaçao dos cursos nas escolas
nacionaes e também de seu

~ ir- pessoal docente, a partici-paçao de funccionarios austríacos na administraçãoda justiça servia e outros pedidos de caracter análogoA bervia acceitou a maior parte d'essas exigências epropoz que as restantes fossem submettidas a arbi-tragem A Áustria considerou que essa resposta naoera sa isfactoria e declarou a guerra á Servia a 28cie julho, h, assim começou o formidável conflicto,ae que trataremos separadamente.
O

FIM DA HISTORIA DA ÁUSTRIA
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FASCICULO I
Ao atravessar a Hungria o

viajante nota, nas principaescidades, como nas localidades
menos importantes, a existen-
cia de certos monumentos cha-
mados arpads ou monumentos
millenarios. Inaugurados em
1896, foram erigidos para com-
memorar o millesimo anniver-
tario da chegada dos Húngaros
aquelle território e a fundação
do Estado, que existe ainda em
nossos dias.

O território occupado peloreino da Hungria, como o do
império adjacente da Áustria,
com o qual tao intimamente
relacionada está sua historia,
era habitado já na Edade de
Pedra. Recentes descobrimen-
tos archeologicos trouxeram á
luz não somente pederneiras
lavradas, mas também utensi-
lios de bronze e ferro, que re-
velam uma successão continua
de habitantes e de civilizações,
a partir do mais remoto pe-

Capitulo XIV —HUNGRIA
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riodo prehistorico. Porem nao
possuímos meios de saber a
que raça pertenceram esses pri-mitivos habitantes.

A primeira raça de cuja
existência temos algum conhe-
cimento, foi a dos Celtas que,com vários nomes, habitaram
essa região ate o século IV an-
tes de Christo. E, assim, os
Boios habitaram esse districto,
que, desde então, se chamou
Bohemia; ôs Tauriscos, cha-
mado depois Noricds, estabele-
ceram-se na parte meridional
da Áustria, emquanto que os
Scordiscos occupavam a Cr©a-
ciae a Slavonia. Durante o se-
culo II, antes de Christo, os

ANDRÉ' III, DA HUNGRIA. -André III u|timo re, da dynastia dos Arpades, occupou o tnrono

da Hungria, em 1920. ao ser as.a.si-nado Ladisláu IV. Sua successão foi,no emtanto, discutida pelo papa, queinspirara uma cruzada contra Ladisláue designava para substituil-o Carlos de
Napolis. Os húngaros, irritados pelsingerência estrangeira, agruparam-seem torno de André, que derrotou Car-los em Agram, reinando sem novos ri-

vaes até sua morte, em 1301.
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Celtas foram atacados pelas tribus germani-cas vindas do norte, como a dos Çimbros, a
dos Marcomanos, a dos Sue vos, a dos Qua-dos e outros, emquanto pelo sul eram ata-
cados pelos Romanos. Já no anno 180, antes
de Christo, a Istria se convertera em pro-vincía romana, quando foi construído
o porto de Tergeste, a Trieste mo-
derna.

Posteriormente, toda a
costa da Dalmacia, assim
Dmo a região banhada
pelo Danúbio e o Dra-
ve, conhecida então
com o nome de Pa-
nonia, foi conquis-
tada pelos Roma-
nos.

Durante o se-
culo I, antes de
Christo, um povo
guerreiro, o dos
Daci®s, fundou en-
tre os rios Danu-
bio, Tisza e Dnies-
ter um Estado po-
deroso, que pele-
jou varias vezes
com os Romanos.
Por ultimo, o im-
perador Traja no,
depois de duas
afortunadas expe-
dições, derrotou
seu rei Decebalo e
conquistou a Da-
cia (105, depois de
Christo ). A ceie-
bre columna de
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coroa de Sto. Estevão — Entre ai jóias nacionaes 1 f I

%KkW l*a Hungria, nenhuma é tão venerada como esta coroa. flBfeflUfeiflfl enviada pelo papa a seu primeiro rei, Sto. Estevão. ^WsOIflfl' fnl r*nr\4-r* »-...„  / __ iam Jç^r

Trajano em Ro-
ma commemora aquella campanha.

A Dacia e a próxima província de Panor/ia foram,
então, províncias romanas e gozaram conseqüente-
mente os benefícios d'aquella civilização. Seu terri-
tono cobriu-se com uma ampla rede de estradas, cidades
e fortalezas, cujos restos ainda hoje podem ser vistas.
Estabeleceram-se alli, especialmente na Dacia, colonos
procedentes de todas as regiões do império ror:lano.
Começou a exploração das ricas minas de ouro e de

A coroa de Sto. Estevão — Entre ai jóias nacionaesda Hungria, nenhuma é tão venerada como esta coroa,enviada pelo papa a seu primeiro rei, Sto. Estevão. Atal ponto que os Húngaros só reconhecem como seulegitimo soberano aquelle, que tiver cingido essa coroa,
<Je accordo com os antigos ritos.
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oarcophago DE S. SlMEÃo — Essa explendida arca ou relicario de S. Sime.no é toda lavrada em prata e foiexecutada por ordem da rainha Izabel, esposa do rei Luiz, o Grande, da Hungria. E' obra do artista Fran-ciaco, de Milão, que a executou em 1380. A seena reproduzida no lado direito é a entrada de Luiz, ovirande, em Zara. A arca comerva-se na egreja de S. SimeSo, naquella cidade, capital da Dalmacia.

sal existentes na Transilvania e d'esse pe-nodo data a cultura da vinha nesse paiz.^orem a occupação romana nao foi, alli,muito duradoura.
A poderosa revolução, conhecida com onome de emigração das nações, isto é, a pres-sao para o Sul e Oeste, das popula-

çoes procedentes do Norte e do
Leste, começou a se fazer sentir

durante o século III de nossa
era. As tribus fermanicas

dos Godos, Ostrogodos,
Gepidos e Lombar-

dos, atravessaram
essa região, perma-
necendo nellas um
curto período, quefoi bastante para
destruir a eivilisa-
çao romana.

Essas tribus ger-
manicas foram im-
pulsionadas para
alem, em fins do
século IV, pelos
Hunos, que alli
fundaram um im-
perio, cujo núcleo
foi o antigo reino
da Hungria. Gom-
mandados por seu
rei Atilla (437-53),
os Hunos empre-
henderam devasta-
doras expedições
pela Allemanha,
França e Itália,
que valeram áquel-
le o nome de Fia-

a A j A^n Sello de Deus. Acorte de Atilla se achava estabelecida nas margens
do ri© Tisza, em logar mais ou menos próximo daactual cidade de Szeged.

O poderio dos Hunos foi quebrado pelos Ostro-
godos e outras tribus germânicas e quando estas se
retiraram para o Sul, todo o território da Hungria
e da Áustria foi colonizado por tribus slavas. Pouco
depois os Avaros, povo asiático apparentado com os
Hunos, invadiam a Hungria, subjugavam ps Slavos e,

commandados
por seu chefe
Bajan (571-603),
fundavam um
Estado podero-
so. Em fins do
século VIII esse
Estado foi des-
truido por Car-

áos Magno, que
sustentou com
os Avaros as
guerras mais
inexoráveis e
devastadoras ja-
mais registradas
pela Historia.

Um século de-
pois de sua que-
da chegaram os
Madgyares, po-
vo turani •>, rela-
cionado com os
Avaros e com
os Hunos e, pela
terceira vez, o
valle do Danu-
bio foi oecupa-
do por um ramo
da família tura-
nía. O estabele-
cimento perma-

1
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j -..„w uc muao, que a executou em lõoü. A seena reproduzida no lado direito e a entrada de Luiz, o . . * w caiaueie
Cirande, em Zara. A arca comerva-se na egreja de S. SimeSo, naquella cidade, capital da Dalmacia. cimento perma
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regi5es teve Sra«de in-nuencia na historia da Europa, porem significouparticularmente a separarão erttren^l, 

significou
eco suleentreos ramosTo Oete d te,'fcf°Na°tu.-mente, os Húngaros tinham vindo attrahfdos
Orentêqree\a 

da 
fr**1 > .porem o imperador doU ente, Leão, o Sábio, pediu seu auxilio contra osBúlgaros, que ameaçavam Constantinopla. Ao me -
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passagem de Verecke e o valle de Latorcza e oc,param o paiz entre os rios Tisza e Danúbio Pcernes de dados exactos sobre o caminho r 
C'"'e-

guiram ou a data em que chegarei Poíem flttque se achavam de posse d'aouellp < ... -7 • Certn
os annos 889-96. ProU^tW Asf Cen^Madgyares foram avançando, passo „ passo n Açao do Oeste e, até o século VI de nossa 

'era, 
X]vam-se estabe-

lecidos na mar-
gem septentrio-
nal do mar NeJ
gro.

A marcha dos
Húngaros desde
então e a oceu-
paçao do paizforam realiza-
das sob a direc-
çao de Arpa d,
que, ao morrer
em 907, com pie-tara ;a a con-
quis ia da maior
parte da Hun-
gria. Tal proe-
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mo tempo Arnolphò, imperador da Allemanha «olícitou também seu apoio contri o ^"emanll^.1S0"-
ephemero, império slavonico a M 

"'' 
,em]J°ía

por Svatopluk (850-90) equecom^X,aJ- 
fund^°

parte da Hungria central 
Q COmPrehe»di« grande

^ 
Estes, chamados 

^«w ou Madgyares, aos quaesos escnptores latinos davam o nome de "HunW'
penetraram pelo norte, cruzando os Carpathos pêlá

za nao foi tare-
Ia difficil para
uma nação guer-
rcira como a dos
Húngaros, ha-
beis cavalleiros
e destros arquei-
ros e lançadores
de venablos.

Porem os dis-
trictos dantrbia-
nos eram ape-
nas uma base
para incursões
posteriores, que
converteram os
Húngaros em
flagello e terror

naes da Alíe^h^fe í^f ? Pro^«^ ™eridio-
allemão em Lechfeld Z„ 

' df °Ataram ° e^rCÍt°
diram dennic ! 5'« prox,mo de Augsburgo. Inva-
rena Cham' dlffer^tes períodos, a Alsacia, Lo-
rèAend^^A' e,mesmo,a Provença. Suas incursões^c estenaeram também n^ -. r? ^i• j-

da península balkanTa íta1'" 
e d.versas regiões

(Conüniía no próximo numero).

¦1



13.° Anno ¦— N. 4 — Setembro 1929
r .ii ¦» ii " " ti ti' H. o. ¦ií • o. mi. %&f^5ãio

./,'..'• ^í/'-"^* "t^^' *""*'*-'/ji»k »<*•»> ^^J^^dS^mmMmMmMàr^*!' ivi íi* ti-*' j' ."-' S ¦^¦*fl*N^*S*flTtt^fl*2^**fl*flK "uflte v

'¦->** ¦'•! "^ttk-^ ^C*> Mml*â* M.l ^Mmmmfim^'fi'' * f9 ^t^^MtÂw '*Vi'*W*''''-"SjS1 S_i H~ ^'^ V !i 
''ÍSH 

B*P'* 
'^ "'t iBflBlfe^fc.B^^Bfl^flBflr. TflflB BEjiL^ I;

Silhuetas de outr'ora e de hoje — A actriz inglesa Jessie Mathews, com vestuáriode 1860 e de a^ora.

Dertha é um nome de mulher,
que deriva do antigo germani-co e significa "explendorosa", "bri-

lhante", "explendida". Muitos so-
brenomes italianos derivam de Ber-
tha. Taes são, por exemplo: Ber-

tani, Bertoní, Bertinotti, Bertelli,
Bertolino, Bertaechino e vários ou-
tros

0 presidente do Conselho de Ali-
nistros, da Inglaterra, que mais tem-
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/7í? <?«r/d^ /ií? poder, joi
Roberto Walpole, que
governou durante vinte
annos e mais trezentos
e vinte e seis dias.

A t<*Jo comprador
de chá, no Japão, se
autoriza a preparal-o
na cozinha portátil,
que todo estabeleci-
mento tem á dísposi-
ção dós compradores.

O bitume, secco e
duro, volta a seu es-
tado pratico quando
mergulhado por alguns
minutos em azeite.

Costumes de Hollywood— Ruth Roiand recebe ai-
gumas amigas em sua resi-
dencia e òfferece-lhes... um
banho e uma partida de
cartas. São, da esquerda
para a direita, Helen Fu-
guson, Mrs. Reginald Den-
ny, a secretaria de Ruth,
ella própria, Laura La

Plante e Ruth Clifford.
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Em um dos
n umerosos
manicômios
dos Estados
Unidos acha-
se recluida
uma senhora
demente, que
herdou de seu
marido enor-
me fortifna.

Seu rendi-
mento se ele-
va a 400.000
dollars an-
nuaes (cerca
de 3.500 con-
tos de reis!)
dos quaes vão
sobrando e
acumulando-
se trez quar-
tas partes,
pois cercan-
do-a de commo-
didades, advoga-
dos, administra-
dores, médicos,
enfermeiros e re-
médios, sua des-
peza não vai alem
de 100.000 dolla-
rs por anno.

A' vista d'isso,
uma prima sua,
dirigiu-se aos tri-
bunaes para soli-
citar que o admi-
nistrador dos
bens da louca fos-
se autorisado a
entregar-lhe, co-
mo única herdeira
<ja enferma, 700
dollars — menos
do que um dia do
rendimento da
immensa fortuna
paralysada — explicando que émuito pobre e está em risco dese ver despejada" por deverdous mezes de alugar do prédioem que res.de e por estar seumando muito doente.
»« 

°J?lZi n?gou Pavimentoao pedido declarando que nao
pode saber se "quando sã de es-pinto a I©uca^recusaria ou nãosoccorrer sua parenta pobre".

A consideração pelos actores
do theatro romano

Os actores de Roma erammuito desprezados; eram recru-tados entre os escravos e liber-tos. No emtanto, na epocha deCícero, o actor trágico Esopo eo cômico Boscio eram conside-rados e recebidos pela melhorsociedade; estas eram excepções
por se tratar de verdadeiros
gemes.

Nos tempos de PJauto eae lerencio, os actores se reu-niam em companhias (greges)*>b a dwecçao de um chefe do-minuj gregis, que também eraescravo ou liberto e, as vezes
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Setembro 1929

dedicava-se aescrever, co-
mo o fizeram
L»vio Andro-
mcoe Platão,
as obras quesua compa-
"hia represen-
tava.

As repre-
se n t a : ões
theatraes fov-
mavam partedas diversões,
q»e o Estado
oíferecia gra-tui t a mente
ao populacho
romano.

As masca-
ras em uso ha-
via muito nas
Atellanes, nao
foram a d o p-tadas nas patlia-

tae senão depois
da epocha de Te-
rencio. Autores e
actores eram mui-
to mal pagos pe-los magistrados,
que presidiajp a
festa. Parejjfqiie
quando arf um
actor era vaiado
nada recebia.

Nao havia em
Roma concursos
dramáticos como
em Athenas.

O emprezario
H a m m erstein,
proprietário de
vários theátros de
New York e de

. Londres, vai mon-tar na próxima temporada do«nverno uma opereta com todoo acompanhamento musical au-íomatjeo, ,sto é: sem orchestra,vaiendo-se dos mesmos processosadoptados para o cinema fallado.Us músicos protestaram eameaçaram abandonar o thea-tro, porem o emprezario decla-rou que nao tem medo d'essasameaças e que levará avantesua ideia.

Colossal imprensa.

i

por um perii.

• •

m., Manchester inaugurou-st o edifício da AIlied Newspa-
per, Ltd., na qual je podem im-
pnmir 800.000 jornaes diários
i ÁPLe^a dczcscis paginas ou1.600.000 jornaes de quatro aoito paginas por hora. Ha, ins-talnadas nas ojjicinas da Sacie-aade, 40 rotativas com a*censoreselectricos para transportar o pes-soai eas bobinas de papel. Cada

_____ uma 
Cessas machinas tem 128

Elle — Que musica deliciosa. Tenho « imnrPM. planchas de impressão de trez lo-
1 udera E me... ^ .... mo semnnal fa pape[ ^ fò mtoneladas.

V// \ no solo.

pifííooT 
PudCTa ' E' meus P" Q« o ,enhor eatá

'M hi aw
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Parto amanha para Bristol. Dentro
de trez semanas. . . Trez semanas ?
Duas semanas ? Nao ! Dez dias...
teremos o melhor navio
também a melhor equipa-
gem de toda a Ingla-
terra. Hawkins irá
comnosco... Ha de
dar um excellente
grumette ! Você,
Livesev, será o me-
tiico de bordo. . .
E eu serei o ALMI-
RANTE! Levaremos
Redruth, Joyce e Hun-
ter. Teremos ventos favo-
raveis, uma rápida travessia
nem a menor difficuldade para
encontrar o local. . . e dinheiro
èm abundância, para lançarmos fora pormuito tempo.

#— Sr. Trelawney —
disse o medico — irei com
o senhor e prometto, as-
sim como Jim, honrar
nossa empreza. Em tudo
isso só uma creatura me
inquieta

Ji JIM, O PIRATA lkM AMADOR I|
Xgk Romance de R. L. Stevenson jí/níjp

\
'-%€fW

Resumo da parte já publicada

Jim Hawkins, menino de 11 annos, vivia no século XVIII
foííl8? Pt" í !"a 

mSVTía -í!be^ue d,° Almirante Benbow, no lit-toral da Inglaterra. Ur* dia hospeda-se alli um homem muitogrosseiro, que se embriaga, diz chamar-se apenas "cap:.tão" e

— Quem é? — ex-
clamou o squire, já irri-
tado, contra esse provável
impe.cilho—-Diga ! Quem
é esse patife ?

— O senhor! — respon-
deu o medico, com simpli-
cidade.—Porque nao sabe
conservar a lingua quie-ta. . . Nao somos os uni-
cos a saber da existência
d'esse papel. Os piratas,
que atacaram hoje o albergue de Jim, estão a parde tudo e também os que ficaram a bordo dolugre. . . e outros mais. . . Nenhum de nós deve sahir,so, antes da partida. Jim e eu não nos separaremos atéIa; o senhor ira a Bristol mas ha de ser com Joyce eHunter; e, até o fim, nenhum de nós deve abrir abocea sobre o que sabemos.--Livesev, meu amigo — disse o squire -# tensrazaol Tratarei de ser mudo!

SEGUNDA PARTE
VOU A BRISTOL — Gastamos muito mais tempo do

que pensávamos a principio, para po-der embarcar. Nenhum
de nossos primeiros pro-
^ectos, nem mesmo o
do Dr. Livesey de me
conservar junto d'elle,
poude ser executado, se-
gundo nossas intenções.

O medico foi força-
do a ir a Londres em
busca de u»m medico,
que o substituísse; o
squire achou muita oc-
cupaçao em Briitol e
eu permaneci em Hall,
sob a guarda do velho
Redruth, o guarda-caça,
quasi como um prisio-neiro, porem cheio de
sonhos do mar e das
mais attrahentes visões
antecipadas de ilhas e
aventuras extranhas.

Passei horas a fio
a sonhar, contemplan

—° ' "-" v""""»' av; ayvnuM capwao eparece receiar ser visto por marinheiros. Chega, depois, ao alber-gue um marinheiro, por alcunha Cão Ncqro e falia ao "capitão"-
este expulsa-o brutalmente, mas fica tão impressionado que cahécom uma syneope. O meuco e juiz de paz do logar, Dr. Liveseyconsegue salval-o, mas descobre que elle é um antigo pirata e or-dena-Ihe que tique no leito oito dias.

Dias depois o pai de Jim adoece e morre, deixando a viuvae o hino na maior miséria. Na mesma semana apparece nos arre-dores um bando de marinheiros, que manda ao "capitão" uma in-timaçao com prazo até as 10 horas. Ao lêr esse papel, o capitãocane fulminado por uma apoplexia. A mãi de Jim atreve se a abrirsua mala para retirar d'ella o que o morto lhe ficou devendo e Jimcomo creança. leva também um masso de papeis, que ahi encontra'Lxaminando esses papeis, o Dr. Livesey é seu amigo, o squire1 reiawney. verificam que ha alli a indicação de um grande thesouroenterrado em uma ilha deserta e resolvem ir procural-o

•\f. VíLLIAM
WÉÊt

do um mappa. Senta-
do junto do fogão, no
quarto da "governan-

wmmi::Myymmmmy~^-
Mfí ¦¦ z» ~ TV^£ ..." ' 

'.-¦ 
.' '.->¦¦-?" v .v->-'-'V'?^--' i "-'-. - ¦¦-'¦'*'¦¦ ¦'"¦-;¦?"" >-ys*--*(j .-¦ :-i
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?^^í*> '':'*^^- ^^ '::^- -z^^ ¦¦ ^RjsM| feMí£9Í Ksafll sVA^t' 1j.m»4i -¦ ¦ .*4.-^ ±J!±**mum\í^im.Êmimmrmmm&; t- A-^.<ts>- BS HH ¦p^' I

te p via-me em imagi
Um livro que vale uma fortuna — 3.° volume de uma edição
in jolio das obras de Shakespeares, publicada em 1663. Foi vendida
recentemente em Londres, por 5.400 libras sterlinas, (226:800$).

nação, approximando-me da ilha, que fica-
va não sei em que direcção.

Explorava cada hectare. Esca-
lava mil vezes essa alta col-

lina chamada "Óculo de
Alcance" e de seu cume

contemplava as pai-
zagens mais rhara-
vilhosas e mais di-
versas.
A's vezts, a ilha se
povoava de selva-

gens, que combatia-
mos. De outras en-

chia-se de animaes
perigosos, que nos per-seguiam; p©rem em todos

meus sonhos nada de trágico
oceorreu, que pudesse ser com-

parado com as reaes e terríveis aven-
turas, que nos esperavam.

As semanas se passa-ram assim. Um bello dia
chegou uma carta dirigi-
da ao Dr. Livesey e ten-
do essas linhas nas costas
do enveloppe: "Para ser
aberta, em casodeausen-
cia, por Tom Redruth ou
pelo jovem Hawkins V

Obedecendo a essa or-
dem, encontramos, ou me-
lhor enc®ntrei, porque o
velho guarda-caça não sa-
bia lêr essa lettra meuda,
a importante nota seguin-
te: "Albergue da Velha-
Ancora. Bristol, 1 de

Maio de 17. . .
Uaro Livesey."Como não sei se te encontras em Hall ou aindaem T,on s'. envi? dupla carta para os dous locaes."O navio está comprado e equipado. Está anco-rado e prompto a abrir sua velas. E' um bello navio.

Uma creança poderia governal-o. Duzentas toneladas.
Chama-se Hispaniolal"Adquiri-o 

por intermédio de meu velho amigo
Blandy, que se mostrou, neste negocio, o mais espantoso
dos homens."Esse íncomparavel amigo dedicou-se htteral-
mente a meu interesse, assim como todos os demais,
com quem tratei, desde que souberam para que portodesejávamos embarcar:

isto é, para o thesouro.
Redruth — dis-

se eu, interrompendo
minha leitura — o Dr.
Liyese|r vai ficar abor-
recído... O squire bateu
com a lingua nos den-
tes... Isso é claro IE que tem isso ?— resmungou o guar-da, escandalisado — Ti-
nha graça que pana sua
senhoria fallar fosse ne-
cessario licença do Dr.
Livesey.. .

A' vista d'essa obser-
vação, calei-me e con-
tinuei :

'Blandy em pes-soa descobriu a Rupa-
mola e de tal forma ma-
nobrou que poiude com-
pral-a por uma bagatel-
Ia. Quasi todo o mun- .
do, aqui em Bristol, íal-
Ia mal de Blandy. "Af-
firmam que esse homem

rt
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T ^"1' ^ a BUpaniola lheperiencia e que eJ e m a vendeu por um preço de la-

"Atf ™f3A f f 
COnt^star °* berilos do navio,

na verdade <- 
corrlaJmu't<> bem. Os operários,na veidade baratos, eram de uma lentidão desesoeradora, porem com o fpmnn t„A~ . "«-scspe-, y cm com o tempo tudo se conseguiu.U que me embaraçava era a equipagemDesejava encontrar uns vinte homens que naofossem coj.ar.os nem francezes e encontrava^randeSJ: zrLreafmeia duzía: c'uand° «££me trouxe o homem de que eu precisava.

encontrei-o, por accaso, no cáes, quando norsimples divertimento, travei palestra compile. 
' R

dividas e conh^fra/Slh° maFU^' «Jue tínha era"desd.vdas e conhecia todos os marinheiros de Bristol.
isso nror-VL °? Pess,,ma' <J"ando em terra e por
vlàfllÍl?^#ga# dinheiro de navio paravoltar ao mar adorado. Alli estava, affirmou-me ™pnas, para resp.rar a brisa marinha. ' PC"

com quLfdê vPoecTsd'e"e~° ^ Y" 
aC°nteCÍd°

immej'T ~~ .e%por Piedade, contractei-oimmediatamente como cozinheiro do Hispaniola.
perní nZnfc 

"5 ^ SÜVer e tem íalta de uma
ção pornue eH. 

de^ 'SS° C°m° Vma recommenda-çao, porque elle a perdeu no serviço de sua pátriaque e a nossa, ás ordens do immort-u Háwke 
P '

W^ 
na° 

T^6 pensão do Estado, Livéseyl Veiaso em que século estamos! viyesey. ve;a

ciativl verdadeiros homens, resolutos e de ini-

uma fra^ta6"68' 
CSt°U C£rt°' Pode^mòs combater até

ífehÍÍ!!,fe de.sP^iu mesmo, dons dos seis ho-
liail^Üie ^Ü 

• •• Demonstrou m°e.
imprestáveis em uma aventara t 

™* 
t 

ag"a d°Ce'
a nossa se lhe afiava ""Portanc.a, como

meu 
"pErSaz°er 

rio m^lítlT* 
eXCeIlentes P»™

minhas valentes veL T.? em1™nt° ^o ouvir
Para o mar rapazesTo fhf 

e™ n°S, "brestantes
do mar |„è ^ vira acabT" 

ev0T! E ° ^"dor
tempo! Cabeça! Venha se™ perda de
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despedSde s^ ™kf 
amKnte ° 

S^6"0 Hawk''"*
quePambo1 parta* 

™m' 
síuida^3^3 -de *edruth ; e

paraJBristolP John T™Sfi\ 
° ma'S depresSa Pos"

entre pàrenthlset^evf 
° '- -^ qUe Bland^ ^estivemos de* volta até°* '"^ S°CC°rr°S' se n3°

Agosto, encontrou um ho-mem admirável para con-tra-mestre de bordo, umhomem horrivelmente
teio, o <jue lastimo, mas
profissionalmente pre-cioso.
, Long Jonh Silverdescobriu outro indivíduo

competente, para imme-
diato. Chama-se Arrow.

Tenho um mestre
de equipagem, que sabecpmmandar, Livesey. As-sim, as cousas correrão abordo de nossa Hispaniola
como sobre um couraçado."Esquecia-me 

de di-zer que Silver é um ho-
mem rico; soube de fonte
segura que tem conta em
vanos bancos e que d'elles
nunca retirou um ceitil

Os leitores bem po-

aJ*!*Y^B ^fl,T:. ¦YSH ¦

y^>É if :»sflflk."^¦i^-Y^fl I9V ¦¦'"'¦'¦'âiB flV.
w- .'-ifll fl'' ¦' "^*$Ns8aflB flfeflk.7' :Am mm -«íííli^fl fl^.Cl^-aflP^^^fl flflflfl' * •¦• >\#-< '4^SflUflB^flBfl flflflflflk-mw Am\ m\M "iíku mwm.flfl Bfl ''^mW Xmmt.

fll Afli' ':;'-^«aflB flflaW
|YYflfl AflB^^^^I ¦¦¦ *<; " ''llflH flflL
f''wflfl \mw ¦ ' ^^^B 

flfl:''^ -'-¦- 
''^ 
jflfl flBflm

f I ^É^B Ii^flfl^MfsBMB^flM flIwflfl^flPÉflflflflflfl ¦''iflliSBfllMI FB I
f*'i «v :^aflf t* ..yÂ^flVMtJ^afll ^^¦flfl v ¦'í.'-,"; ;-;£sSfl fl

mmmT Ilr4ffflp%li fâf';<^^B fl/ >/ teâ^f. mMÊmW

'«)*.. fl^fll **?!'¦ iritifímWÊftM/iliML <• ^^^WflflHfl^^^Svâb^HflMiflflfl^miSCíKi.'.. - s^V.

Miss Joan Crawford da "Metro"

dem imaginar a agitação, que me causou essa cart,Nao me sentia satisfeito e se desprezei algum homem'em toda a mmha vida foi, sem dYvida. »g velho TomRedruth que so sabia resmungar e lamentar-»Iodos teriam delirado de alegria sp tíirAÍtroCar de posto com elle, porem tfrilo e^fedo squire e um dese;o do squire era lei para elleJNa manha seguinte, parti com elle a pé nara nAlmirante Benbow! Ahi encontrei minha *M 
bemdisposta e alegre. em

O capitão, que por tanto tempo a attribulára"sultaámêmai;em 
T 

mel° em «"* - "*- "^
O jva/o? indemnisára a corajosa proprietáriaHaviam pintado de novo as salas e a insígniafllE"

gue, acçrescentando-lhe alguns moveis, entre outro 
'

uma^bella poltrona para minha mãi descansar! nada
Arranjára-Ihe mesmo um menino como aprendi*

estivesse em viagem.

primeir^vezlo^ 
es?e.men.;"° <i™ comprehendi pelapumeira vez toda minha situação

*ai pensara, até então, em todas as aventurasque,me esperavam, mas não na casa que ia deixar eauTrranea vstí drse minino mmm ^ L\mm
de Jpnast: 

C m,nha mS'' tÍVC a P"meÍra Crise
Receio 

muito ter maltratado o infeliz garoto, por-que, como elle era novo no emprego, tive mais dé cemvezes occasião para chamal-o á ordem e humilhai ok nao deixei de usar d'esse direito umiA^i 
o.

lieeíranVent^T0^6' a° amanhecer, depois de comer
mmho Redruth e eu pu2emo-nos de novo a.ca-

dP«j?eSPed'"me de m'nha mãi e da bahia em que vivera
rante 1u í^^ai tambem do velho albergue do Al-
detioU d? ?"/ qUC nã° me era mais «" ^miliar,aepois da pintura nova.
nif^Um 

de. mfUS ultimos Pensamentos foi para o ca-
?haàuqA. £? 

V6ZeS P.asseiara pela praia com seuchapéu desabado, seu gilvaz e seu óculo de cobre.
cas-, aT.C° PO'S' dem°S Volta á estrada e minhacasa desappareceu.
"Rn™? ram°S -a .Í^S?^» P°stal ao alvorecer noKoavI Ueorge , a beira-mar.
Érorrl* qUCI aPertado e,ltre Redruth e um velhote
da no;fP°rT ma" frado a marcha raP'da e o ar frioda no,te, adormeci logo em seguida emquanto rolava-
dlsnerf Jma 

C apa a outra-,Por montes e vaUes. Fui
abrFoSnll P°rUm golpe de c°t°velo nas costeUas,
de ,m 1 f 

V'A"ea carruaSem estava parada diante
sol 

"a 
afio 

Cm "ma rUa de cidade e 9ue °
- Onde estamos? —- perguntei.— tm Bristol — disse Tom - Vamos descer...

no fi™ J 
lrelawne3rfr1.xararesidencia em um albergueno i.rn do cães para fiscalisar o trabalho dos nossosnomens sobre a goleta.Tivemos que caminhar um bom pedaço a pée passar, com grande alegria minha, aolongo do cáes, entre uma multidão debarcos de todos os tamanhos, de to-

dos os feitios e de todas as nações.
Em um d'elles, os marinheiros can-
tavam emquantfs attendiam ás fai-
nas de bordo; sobre outro, bem aci-
ma de minha cabeça, meia dúzia
de homens, nas pontas dos mas-
tros preparavam o velame. Eni-
bora tivesse vivido sempre á bei-

ra-mar, tudo isso era novidade
para meus olhos.

O cheiro de maresia também era
differente. Vi as mais
extra nhas e maravilho-
sas physionomias de ma-
rujos e as altas quilhás,
que haviam atravessa-

do os oceanos... Vi ve-

!

!

-II——».
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lhos lobos do mar com brincos nas orelhas, cabel-leiras de algodão e andar pesado. Se tivesse visto outrostantos reis ou arcebispos não ficaria mais deslum-brado.
Ia viajar!. . . Viajar em uma bella goleta, com ummestre de equipagem que assobiaria, marujos que can-tariam, com destino a um ilha desconhecida, em buscade um thesouro escondido.
Emquanto eu assim sonhava, chegamos diantede um grande albergue e vimos o squire Trelawney,vestido, como um official de marinha, de drap azulescuro, esperando-nos á porta, com um sorriso jovialbailando sobre os lábios e imitando magistralmente

o andar de um velho marinheiro.Emfim, chegaram! — exclamou elle — O DrLivesey também chegou hontem, á n©ite, vindo deLondres. Bravo! A equipagem está completa!Quando partimos? — exclamei.Ora essa! Amanhã mesmo!

II —Na Insígnia da "Lorgnette"

Quando acabei de almoçar o squire entregou-me
um bilhete para John Silver, no albergue da "Lorg-
nette" e disse-me que eu não erraria o caminho sefee-
guisse sempre as docas e procurasse uma pequena ta-
verna tendo um grande óculo de cobre como insígnia.

Parti encantado com a perspectiva de poder vêr
outro navios e outros marujos e esgueirei-me entre
uma multidão de creaturas, carruagens e mercadorias,
até que encontrei a taverna em questão.

Era pequenina mas de bom aspecto. A insígnia
estava pintada de fresco. As janellas, com as cor-
tinas vermelhas muito limpas; o soalho coberto com
uma espessa camada de areia. Havia uma rua de cada
lado e sobre cada rua uma porta aberta, o que dará
a sala larga e baixa boa illuminação, mau grado as nu-
vens de fumaça dos cachimbos. . .

Os clientes eram em sua maioria homens do mar
e fallavam de tal modo alto, que eu me detive a entrada,
sem ousar entrar.

Mas eis que um homem sahiu de um comparti-
mento ao lado e immediatamente fiquei certo de quese tratava de Long John, com sua perna esquerda cor-
tada junto do quadril e seus hombros muito largos.
Apoiava-se a uma muleta, da
qual se servia habilmente. Era
alto, forte, com rosto sorridente.

Parecia mesmo estar de
excellente humor e assobiava,
circulando entre as mesas, com
uma palavra amável ou um
tapinha sobre o hombro de
seus clientes mais Caros. . .

Mas, para ser franco, des-
de o momento em que vira tudo
quanto era dito sobre Long
John, na carta do squire Tre-
lawney, receiára que elle pu-desse ser o mesmo marinheiro
da perna de pau, que eu tanto
esperara no Almirante Benbow.
Porem um rápido exame do
"5jmem que tinha diante dos
olhos foi sufficiente para me
tranquillisar. Eu vira o capitão,
Cão Negro e o cego Pew e pen-sava poder reconhecer á boa
distancia, qualquer pirata; per-sonagem ( pensava eu) bem dif-
ferente d'esse alberguista asseia-
do e amável.

Reuni l toda minha cora-
gem, entrei e caminhei dírecta-
mente para Long John, que,apoiado a sua muleta, fallava
com um freguez.

— E' o Sr. Silver ? — per-guntéí estendendo-lhe o bilhetedo squire.

_ j ^^
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Os progressos da mecânica — Machina ingleza
com a qual uma creança pode coser as solas de

dezenas de sapatos por hora.

Sim, meu rapaz — disse elle — Esse é meunome. . . E quem é você ?. . .
Lançou um olhar á carta do squire e pareceu-mevel-o estremecer. r

t ' 
"Tr?/11 ~~ dísse em voz alt» e estendendo a mão —

)a sei! & nosso grumete. . . Muito prazer...Jk apertou-me a mão fortemente.
Nesse momento um de seus clientes, no outrocanto da sala, ergueu-se bruscamente e sahiu apres-
A porta não ficava longe de sua mesa e elle des-appareceu logo na rua.
Porem sua pressa chamara minha attenção e eureconheci-o Era o homem de physionomia esverdeada,ao qual faltavam dous dedos, o marinheiro que forao primeiro a apparecer no Almirante Benbow.Oh! Segurem-o. . . E' Cão Negro!. .. — gritei.Pouco me importa quem elle seja. .. — decla-rou Silver — O peior é que não pagou a despeza.. .ttarry, corra atraz d elle e segure-o!
Um dos que estavam junto da porta ergueu-selogo e sahiu a correr. . .—Mesmo que fosse o almirante Hawke, em pessoa,teria que pagar a despeza! — exclamou Silver.L largando minha mão, perguntou:Mas quem lhe disse que elle é. . . Cão. ., que?~ 

.o £fegr?! ° Sr' Trelawney não lhe fallounos piratas? Elle é um d'elles. . . e dos peiores!
r> i~õ Sim ? — exclamou Silver — E em minha casa!Ben! Corra. . . Va ajudar Harry! Um pirata!. .. Será
possível' Era você quem estava bebendo com elle,Morgan ? Venha cá!

O homem, que se chamava Morgan, um velhomaru;o de cabellos grisalhos e tez morena, adiantou-secom ar aborrecido enrolando seu bonnet.Diga-me cá Morgan — interrogou Long Johnem tom severo — Você já conhecia esse Cão Negro.?.. .-— Eu ? Não, senhor. . . — respondeu o outro comos olhos baixos.
Não sabia seu nome?Não...
Ainda bem! Se você tivesse relações com essaespécie de gente, não entraria mais em minha casa,

pode estar certo! E que lhe dizia elle?
Não sei... — respondeu Morgan.

Ora essa! Que tem você,
ahi, sobre os hombros? Será
uma cabeça ou... que? Não
sabe, heim? Talvez não saiba
também com quem fallava 1
Vamos ver. . . Éra sobre via-
gens, capitães, navios ? Falle !

\— Conversávamos sobre
navios.. . no dique... — res-
pondeu Mcrgàn.

No dique, heim?
Bello assumpto, palavra! Está
bem. . . Vá soltar-se !

Depois, como Morgan vol-
tasse a seu logar, Silver disse-
me, em voz baixa, em tòrn con-
fidencial, que julguei lisongeiro.

—E' um bom homem...
honesto, oh! muito honesto!...
Mas. . . um pouco estúpido...
coitado!. . . Emfim... Cão Ne-
gro! — accrescentou em voz
alta — Não; nao conheço esse
nome, certamente, mas creio:.,
sim, já vi esse homemzinho...
Já veiu aqui, em companhia
de um mendigo cego, sim... è
isso !

E' elle, pode estar cer-
to! — exclamei — Conheço
também o mendigo cego: —-
chama-se Pew !

Isso! — exclamou Sil-
ver com animação —Pew!
Isso mesmo! Se o apanhamos
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corld^ 
Pa& ° SqUÍr' .T/e|aw„ey ! Ben é um bomcorredor Poucos marinheiros podem correr com

u" j. e vai trazel-o, certamente! Conversavamní^ir68- • •nao é? Pois bem- • •Hei de sss
Emquanto assim fallava, caminhava em tornodas mesas, dando murros formidáveis e batendo com

STÍk'«£ OH VT 
tal barulh°' "Ue teria convencidoum miz de Old Bailey ou um agente de Bow Street

Cio Hf* 
SUf.?eitas •» tinham aguçado encontrandoCao Negro na Lorgnette" e eu começava a observar

fi£w"k iTAdeSCOnhan^- Porem elle era muitofmo. mais hab.l do que eu e quando os dous homensvoltaram, sem fôlego, confessando que tinham perdidq
. mentem tsií^"4" * ^^ C°"1« ^

cime^o^l80' 
Ha"Ykins ~ disse elle - que aborre-

W ™J^7VS° Va'- CaUSa,r a° e.«""ente làirel Queira pensar/ Esse miserável aqui... em minha casabebendo meu rhum! Você chlga, conta-mé tudc. ..'
comLo nZ° Ug'r' rf'm--! 0uca' Hawkins- ~nt°
?™tS° P 3- m1.-,Ustlf,car Peran'e o capitão! Vocêe moço, mas mtelhgente. Notei isso logo que o viMa» que pod.a eu fazer com esta muleta ? Quandoeu era um mestre de equipagem, poderia agarraV-o com
a^ora 

ma° * ^^^ ° pesCOCO <*»» a outra. Ma.

# Depois, bruscamente, deteve-se e sua bocca seabnu como se só então se lembrasse de alguma coma
A k"~ i tá??Pezal 

— exclamou elle — Tre/ conos
Ítí™ ^ 

mU'eta! Ah! "-Poder agaríarJsse

rir de',;d^»and0"Se Cah'r Sobre um banco, desatou a
^mmdeTúsmoThr tanta C°lera qUe aS Ia^»las

— Ah! Que idiota sou... — disse elle, finalmenteenpugando as faces - Hawkins, penso que havemos
dev« \£ TS • • M,as a8°ra' toca i pensar nodever. Vou apanhar meu chapéu e vamos vêr o caoitâo
iTtT? Pata lhe„ re'fíar todo o occorr do PorquesrabfcsHawkins' ° cas°é seH° • ° «™
você temb^mf E™r°mm'g0--' ? Com você< sím' ««voce também! Emiim, nos não tivemos culpa !.
elle „"*! 

"°SSO curto trajecto ao longo do cáeselle se mostrou um companheirointeressante, dando-me explicaçõessobre os navios junto dos quaes pas-savamos, sobre sua equipagem, suatonelagem, nacionalidade, etc, etc.
. Este desembarcava mercado-nas, aquelle outro carregava. Umterceiro preparava-se para abrir asgrandes velas. De tempos a tem-

pos contava-me uma historia debarco ou de marinheiro ou repetia-me alguma phrase náutica, até queeu a^pudesse decorar perfeitamente.
Comecei afpensar que esse ho-

ssdrborndodosmei1iorescaina-
Quando chegamos ao alber-gue, o squire e o Dr. Livesey es-

IS.. «entados diante de uma
pinta de cerveja, emquanto meesperavam para fazer uma visitade mspecção á goleta.

A c^°nS John contou a historiade tio a pavio, com voz forte e amais perfeita verdade.

Hawkins? — dlzIa elle, de temposa tempos. "
E eu, nada tendo a accrescen-tar, approvava sem pestanejar.
Os dous fidalgos lastimaram

não ter sido possível agarrar CãoNegro e Long John, depois de cum-
primentar, tomou sua muleta e
partiu.

P-'i^yM^::-y''>'^KÊMÊÊÊÍ^^ ¦•¦ «'''^iiPI
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Figura antiga na China moderna — n

ge especalmente destinado a éortuT cabeça":

de' 
~ 

T^°S A. 
b°rd° h°je' ás 1uatro noras da tarde: — gritou-lhe o squire. ar"

escadT. 
Sím' Senh0r ~ resP°ndeu o coanheiro, já na

— Então, squire. — disse o medico — N*n *„dito muito em suas descobertas Em tndl 
°re"

este John Silver agrada-me '' M° ° caso

^«/rZ 
ESSE h°mem ^ b°m C franco ! - declarou o

-— Agora — accrescentou o medico  T.™ jvir a bordo comnosco, não? Jlm pode

Hawk7nsC.ertamen*e! 
_ dÍSSe ° «^ ~ Vam*,

III — A FOLVORÂ E AS ARMAS

O JÍUpanLla estava ancorado a nouca d.«to„„-e passamos sob as proas e popas de »«.&£,&££de chegar a nosso barco. Subimos ao conv» fôm"recebidos e saudados pelo immediato krnlXmlX*maru;o bronzeado, que tinha brincos nal cZ\larrastava uma-perna. Parecia ter LhlA 
°rcIha! e

graças do ^ire,Pporem notó quenãott 
"^

svmpathm entre o capitão e o Sr. TÍelawney "

atTnotrc±e;sisso mesm°.' por^.e>a^- desirnossas ca bines, um marmo surçiu e disse:— O capitão Smollett deseja fallar-lhe.
entrarT - SUTJÍSÍ 

""e"8 
n° ^^ '' Mant,e*°

lhe — EniãrV? o\i í 
~" apjnas 2 v,u' Perguntou-

süpponho • QUÊ *em a "OS d,zer? Vai tudo bem,

F' 
~i,Perd5°^ senhor! — interrompeu o capitão —

orZtderre '^ fa,,eMí'anca»nentr. . «SSTco»
da equÉ«SP T°- í^30 g2sto d'esse cr«^»> nem
dfat?!Tsgtudo ! 

ambem nS° g°St° de meu imme"

perKu^toüaiV? 
nS° SOSteV também do navio? -perguntou o squtrt, 

çom ar bastante contrariado.
ainda Jíl •' P^d^zer^a.nda sobre elle, não o tendo
entretanfP„ 

'mentad° ~Ld,SSe ° caPitSo ~ Parece-me.entretanto um nav.oSlnho decente... e solido.Oh! Oh! Oh!... - exclamou o squire em treztons differentes.
Mas o medico interveiu :
Yanlos com calma -^- disseelle — E inútil fazer perguntasd esse gênero, que só podem irri-tar- 

yc. 9 capitão ainda não disseo sutticiente e penso que devemos
pedir-lhe expheaçoes... O senhordisse que não gosta d'esse cruzei-ro. . . Por que ?

Fui contractado, para o quechamamos "uma ordem fechada",ou carta de prego"; isto é\ paraconduzir esse barco onde os "gen-
tlemen desejarem, mas agora ve-ntico oue cada homem a bord« sa-be mais do que eu... Não acho issocorrecto. k

¦~ Tem razão... — observouo medico.
-7 Alem de mais — continuouo capitão — soube que vamos embusca de um thesouro (Isto é o que

A ?m 
°A marinneir°s* comprehen-

a\ ' L 11' Pr^urar um thesouroè trabalho pouc© honesto... Não
gosto, absolutamente, d'essas via-
gens e não çosto, principalmente,quando são feitas em segredo —
desculpe-me, Sr. Trelawney e aindamenos quando esse segredo já foiconfiado até ao papagaio de bor-do. . .

— O papagaio de Silver? —
perguntou o squire.

E um modo de dizer — re-

•l
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ctificou o capitão — mas o facto é que o segredo já foidivulgado. Imagino que nenhum dos senhores, certa-mente, tem uma idéia bem nítida do negocio em quese esta mettendo, mas eu sou franco e vou dizer-lhes-E' uma aventura perigosa, oh se é !Muito bem!— disse o medico — Acceitamoso risco e nao somos tao ignorantes como julga. Masdiga-me: por que não gosta da equipagem ?' Não sãoexcellentes marujos?
Não gosto d'elles — respondeu o capitão Smol-l#t — e penso que deviam ter-me consultado

Sim, a mim e que cabia escolher os homens que voucommandar. Isso também é uma verdade!
E' possível — respondeu o medico — Meuamigo devia tel-o consultado, porem essa negligencia .foi involuntária. Não gosta do Sr. Arrow?

., J"*- Nãol Julgo-o bom marinheiro, mas sem auto-ridade... Da muita confiança a marínhagem parapoder ser bom official. Um immediato deve mantercerta linha e não andar bebendo com a equipageiá:.-7 Quer dizer que elle é um ebrio ? — esclamouo squire.
Não, senhor — respondeu o capitão — querodizer apenas que elle dá muita confiança á equipagem...Emfim, qual ê sua conclusão, capitão ? — £er-guntou o medico — Diga-nos o que deseja?.Pois bem, senhores. Estão mesmo decididosa fazer esse cruzeiro?
Sem duvidai — respondeu o squire.

, Então, já aue me ouviram pacientementeate aqui, deixem-me dizer-lhes ainda algumas palavras.Estão collocando a pólvora e as armas no porão. Ora,eu acho que ha muito bom logar para tudo isso junto
ír?0!^8 ca£mes--- Por <Iue não collocamos tudoâlh? Alem d'isso, o senhor traz para bordo quatrohomens que lhes são cegamente dedicados e junta-oscom a equipagem? Por que não lhes dar logar juntodas mesmas cabines ?E' tudo? — perguntou Trelawney.

. Ainda uma palavra — continuou o irritadíço
capitão — Qs homens faliam muito...

:— Muito... Concordo! — disse o medico.
^ 

— Vou lhes.dizer o que ouvi — continuou o capi-
tão Smollett — Dizem que os senhores possuem o map-
pa de uma ilha, que ha neste mappa cruzes indicando
onde se encontra um thesouro e que a ilha fica situada...

E nomeou a latitude e longitude muito exicta-
mente.

Mas eu nunca-disse isso! — exclamou o squire.Pois os marinheiros o sabem... — replicou
o capitão.

—- Livesey, só se você... ou Hawkins —| exclamou
o squire.

—; Sim.. sim... talvez...— replicou o medico.
• Pude porem notar quenem elle' nem o capitão liga-

vam fé aos protestos do Sr.
Trelawney — Eu também não-— certamente, porque já sa-
pia que elle era um tagarella
mcorrigivel.

m No emtanto, d'esta vez,
creio que dizia a verdade e
não revelara a pes&a alguma
a situação da ilha. f

.— Pois bem, senhores, 7-7-.continuou o capitão — Não
sei quem possue esse mappa,
nias exijo uma condição: Guar-
darão segredo mesmo paranum e para Arrow quanto ao
logar em que esse mappa se
a6ha • Se não quizerem assim,
pedirei minha demissão.

—; Comprehendo— disse
o medico— O senhor deseja
que tudo isso fique em segredo
e que transformem a popa do
navio em uma espécie de fòr-

II—H—Hl II i II || ¦

flíKBj&fll feÉtfm^Va^ - aflfl
u II IflfiKul ^flW^Ml I -,•'•'-3» -'•-. ^_ljfv?

¦h Bam iflV"siflB Vf-^irkis^^.Z.flflaflflflTi.t"flj mmmcMrí.-z:iMm flfli»w«Bwwi3a¦WXÊMmrJKfénmfCM ||flflj flBflflflflJ"H BB?flLfl»JI SSWm' fã$ifltmWcjMçà

Üwl liRra IliãS
BfoflHflWnl BflKkVI mm** Mw l*àV **1flB ¦ftS**l3flflflflfll flflfl^^| fljfliflflwM^ I
'¦mmmúfítS&f&^^M ^ÊSr flflflV^^flHflflflflflflfflfufl^^D f
SS^^HIflflfl mWSMíltiMfMJiÊiMMt ¦KBVflflflflflÉifl ¦¦ IiVÍ^uaK%b!fl>flflflHl sssTmmL lAaUfl BelflflHfll BI.u-.-"t*MrV flfl HflPflB3kb*flHk. mm^mSZmm\WWmrSmmm\mmm* s»í<Y«fl flfl BBHMfMfl ¦JEeLX.SSlflfl HI*?XÍ' *-*¦ »'A*flfl flfli-flfl SmmSrf^mm^^mmmuSSm/m^lSm9mmmmm*ià9LMmm SSStSWZTWBm] SSm I*3f*r5S£aSM Kl m\^JSÊMMMMMMM\'.^MW^mm^^mMmk^k^fSS K&I'?'ÜI II I I f*HI iHfll Isíí^ií&sníiísscSt^flB ^1^1 fl&flB mWnmsm mssssssss£^m^mWmmmm§M*M$Êfâm£BÍÊ$m Dflflfl flflaaflfl flflflfl KHiiEflll IjJx^w^sB spm m vsssm^S} m
«aflrolNip&raflfll flflflfl flflflflfll ÃvXijêSiBI- ¦"*%?«¦"*¦• flflflfl flBvvlSfl"HD«^ísSfSbI flfl WfWm m''¦'.Mmmmmk. \t| Inl llifll I

flflfl*.flflflfliflTflBfl '%^M*fll "¦«¦"¦* sHflflii
IevDba'1!! «

*tfl*H [^¦V.J^I 
^Jflflfl Baraflafll Br

111111 Wm I
1j>vJfB BmBJ ¦wnxsffl9§. 5B33S flfl

IaBJftS^VgyMEWWIltíaaWfln flflflMflflflJ 

fl^flfl*flflflflflflflM flfl»¦ "XmFQZtnSSm m

Os antepassados do \automóvel — Vehiculo cons-
truido em 1897 e com o qual os sportmen italianos Elio
Soretti e Gauduzio Mecelli percorreram 45.mil kilome-
tros nestes últimos mezes atravez de toda a Europa.

tim, equipado com os creados do squire e provido comtodas as armas e toda a pólvora que houver a bordo.
a bordor°S °8,'" 

° seiihor receia alguma revolta
— Senhor — disse o capitão Smollett, sem mequerer formalisar m não lhe reconheço o direito deta lar por mim. Nenhum capitão supportaria umatal cousa. Quanto ao Sr. Arrow, julgo-o perfeita-mente honesto. Alguns dos ho-homen! tombem osao, talvez se;am todos, não sei... Mas 6 que souresponsável pela segurança do navio e pela vidadécada pessoa a bordo. Ora, acho que aV cousasnao vao_ mdo bem. . . Peço-lhes que tomem certo,

gjftüa??'" 
°o contrario pedirei minha démissSo.

c iTiCaPÍtâo SmolJett — disse o medico — Conhece
Ll™ ¦ 

moníanha e do ¦**<>? Quando o senhorentrou aqui, eu estava prompto a apostar minha cabeçaem como se tratava de cousa mais grave.
' T Douto5- • • —.respondeu o capitão — O senhore um homem de espirito. Quando entrei aqui, contavaser mal recebido. Pensei que o Sr. Trelawney não meouvisse. J

¦7- E tinha razão... Se Livesey aqui não estivesseeu o teria mandado passeiar. .. Mas ouvi... e fareicomo o senhor diz, guardando, é claro, minha opiniãosobre a equipagem.
—• Como quizer... — disse o capitão. — Ha dereconhecer, entretanto, que era meu dever fallar.
ft' tendo cumprimentado seccamente, despediu-se.-- Irelawney -- disse o medico — contrariamentea minha primeira idéia, creio que conseguiu arranjardous homens honestos... O capitão e John Silvar.bilver... se quizer — exclamou o squire irri-,tado — mas quanto a esse intolerável medroso, declarosua conducta indigna de um homem, de um marinheiroe de um Inglez. >> :

Havemos de vêr isso... — disse o medico,
guando chegamos ao convez, os marinheiroshaviam começado a transportar armas e pólvora, sol-tando, ;untos, poderosos 'yo ho!".
A nova arrumação agradava-me. Toda a goletatora transformada; suas cabines foram installadas na

popa, no local que formava o prolongamento da arma-
çao principal e essa serie de cabines communicavamcom a cozinha e o pavilhão da proa por meio de umaestreita passagem a esquerda. Ficara combinado queo capitão, Arrow, Hunter, Joyce, o medico e o squireoccupanam essas seis cabines,.porem depois duas d'ellas
passaram para mim e para Hunter e o capitão e Arrowdormiram no convez, perto da roda do leme, que rece-bera para.isso dous compartimentos adequados.

Era pouco espaçoso, na-
turalmente, mas tinha logar
para collócar dous leitos eo
próprio immediato pareceu sa-
tisfeito com essa arrumação.
Talvez tivessé^á algumas des-
confianças sobre a equipa-
gem, que dirigia, mas isso ê
apenas uma Iiypothese, pBr-
que, como veremos, não apre-
ciamos por muito tempo seus
serviços.

Estávamos todos entre-
gues ao trabalho, occupados
em transportar a pólvora e as
Cabines, quando os dous ulti-
mos marinheiros, entre os
quaes Long John, chegaram
em um bòtè.

O cozinheiro subiu parabordo com a agilidade de um
macaco e logo que viu o que se
passava, gritou:

.'"7" Qlá! Camaradas, quesignifica isso? ^, ;-^Mudamos a pólvora de l
logar, Jack — respondeu um
dos homens.
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a maré 
Cd°ammanM!ÍOS! ^''' aSS''m VamOS Perder

™f*J~~ 
Sf°korclens minhas — disse seccamente o ca-

creram it° T**™ qUC vá des«"do. . . Os homensesperam pelo almoço.

F~ A™' SÍT' Senh°r — .respondeu o cozinheiro.
d^oteTnatrhaa.COnt,nenCÍa' d*aPP— na

Este é bom, capitão — disse o medico.
rSIf Tnte 

~ resP°n.deu ° caPitSo Smollett.'
•L *' Calma' vocês ahl' calm* — gritava elleaos marmhe.ros, que transportavam a poívora

a^.Ju 
comc\notasse que eu examinava a polia com

STt °S Para ° mei° do «T* - ^ande
"J 7 °14 v,?cf/ Sruniete- — exclamou elle — Vá

E°comora 
d ah' Vá PedÍr trabalho "a ~zinha !

em voz Ti?/" 
me aP^SSaSSe a obedecer, ouvi-o dizerem voz alta, ao medico:

Ã^ã° üUer° ProteSÍdos a bordo.
mente a ^fn-jqUe' H«.*«o, partilhei inteira-
São 

""'""^ e detestei Profundamente o

»'  i <i.

Setembro 1929
•«—ii. •"—ii.

IV — A TRAVESSIA. . .

»m 3^ 
* n°ite estivemos oecupados em pôr tudo

WÈÊA 
mnumero: amiSos do sluire, entre os quaes

gem y' 
V'eram trazer-"os seus votos de bôa vtâ-

no;J!ian?a /'vT.."0 Alm|rante Benbow uma só
Xrdo euneS0tavaba^° ^T^ CSSa Primeira P^ada"a oordo, eu estava extenuado quando, um pouco antesdo alvorecer, o mestre de equipagem apitou e rodosos homens começaram a preparar os cabrestantes
£ iXnatTcrví. fatÍSad° ai"da eu-nlo

Tudo era para mim tao novo e interessante alli?

gritou n^ZzBlírheCUe' Cante-nos uma ca"^o! -
— A velha! — gritou outra.
Jrlm' Slm> camaradas — dUc*» T ™~ t uestava firme apoiado em sua muleta 

"g T°hn' qUC
r. ímmediatamente entoou a a ria *. o o i

que eu tSo bem conhecia: ' aS Pa!avras

E 3f ,h°me?S S°bre ° cofre d° ™rto."

comida™0 H°"' t0d°S P-a-m as cordas,

iuW ouvir a voz do ^ £%£* ^ 
*

«ntePr0prtPMa1sanCOra « ^ e -gCrelu-
alguns instantes e as
velas começaram a
puxar. A terra e as
embarcações desap-

Êareceram 
década

tdo e antes que eu
pudesse tentar dor-
mir uma hora, o His-
paniola iniciara sua
viagem para a Ilha
do Thesouro.

Nâo relatarei essa
travessia detalhada-
mente. O barco era
bom, a equipagem
composta de marujos
capazes e o capitão
conhecia a fundo seu
officio. Mas antes de
chegar á vista da Ilha
do Thesouro, oceorre-
ram dous factos quemerecem narrativa.

1antrf3KSHBBBBB\i/ 

.li kiíll'* ______ I ]¦

CMMmWmWm\ fll IB 1II rBffl *^^"^^ *^*^^----^-^-B—\ BJJ I íl Am^^Mmmm^^^^^^L. rflP—a^^^^7^^fl_awlOmmm ilfflll iliz \M I I wmT^%\ _y ¦ -v"**

ÍúBbbk^TbbT
^^K^i>^B^EHW_BBB^3BBf
Bm ' ^^^—aM-MJaBe—i^^BfeH BgBByflflaHBBi. *v^Sm\ w

P^EaBl bbb_> ^flfl Pfl&_-S_BBBp^^_af BwfllBBrBaBBV—H P_. * VbbbP^ ^Br

uÈ\&mnfêmm^ ^r,i'IIBPJaflWlBBBB^flBS^'0^'_! bWJIIBbJ_I bB-BIbI d
' rlWlf ^^liWll/Baafffl RIiI^B-bBB Bb-B ^^l» *¦¦ ¦' ^^T

O^a^Pto^^í,'^,;. 7d,<U1Ue11» «*« •

Arrow primeiramente, mostrou-se neior do ^capitão tem,a. Não tinha autoridade^ afgima son^ 
°

marmheiros, que faziam d'elle o que K AlfA 0S
Mas nao era esse o lado peior. Queriam.Depois de dous ou trez dias de mar flnn,no con vez com os olhos turvos, as fa^veS™a língua pastosa e outros signaes de embriaguei ^

mir íero^pltr *" "^"^ **£* **
S:stu7tasTe^ta„Ptaerdiansae° diaT^ T^

perante 
e attendeuA seulraíX Í$£3Í%£

Até então nao pudéramos saber como arran.^álcool. Isso era um mvsterio m,P «_« arran;ava

mnífora 
"ã° s6me1nte in«til como immediato como de™rÍvidenltpeXempl° Para aL^u'Pagem. Alem de tudo

taf-o qUC 
° vere°nh°so vicio acabaria por ma°

atf-cf/jÍm' 
"enjUm de nosfíco« surprehendido, nem

mar péssimo, elle desappareceu.— Homem ao mar! — disse o capitão — Palavra

natuSen£-rmorut^dÍ:ruiP^
nod.? 

co"^a^estre J°b Anderson era quem parecia
^ antigo í-f1"'0 A°m vant,agem e, contTnuancfo £m
diàto 

' desemPenh°u as funcções de imme-

c„. 
°- Sr- Ti;e,awney já fizera innumeras viaeens e

contaC,ed„C"a0ua:trn",7tÍIÍ?SÍm0 a ^rd°> PO«,ue fomou
tempo e°ta,?"£It0 «de 

V,g'a mu,tas vezes' «íuando o
gem Isrle H Á 

Sem C°ntar W ° mestre ^e can°a-
SnA,mIa* A 

"ds> era um ve'ho marujo, astuto eexpenmer.tado, a quem se podia confiar qualquer ser-

Assim ^AT -° Íra"de ^"fiuente de Jehn Silver.
nhe ro d? h^A 

de^eV°me forÇa-me a fallar no cozi-
outros ÍJ l 

°' Barbecue- ™«>o o chamavam osoutros marinheiros.

um*â<£°rdA 
d° 

TV[° USava sua muIeta' Presa com
TJrn£ lde 

C°rda em torno do PescoÇ°. afim de tersuas mãos livres quanto possível.
numf 

rLT10;.0 Veli? encaixar o Pé de sua muleta
eWZÚ ?A 

° soa'hp, apoiar-se sobre a forquilha
vesse ™ f 

dAS°S trabalb°s da cozinha como se esti-
com fa^ 

terra,f,rme- Era mais extranho ainda, velo
entLTP° 

ma1u' atravessar todo o convez. ütilisava
em di.t 

muletaS' que lhe serviam Para se deslocarem distancias maiores e mais rapidamente.
No emtanto, ai-

guns dos marinheiros
quejá haviam viaja-
do com elle, nao es-
condiam a grande
piedade que tinham,
por vel-o assim re-
duzido.. .
I — Nao é um ho-

mem vulgar — dizia-
me o mestre de canoa-
gem — Recebeu ins-
trucçao em sua mo-
cidade e falia como
um livro quando
quer... E valente I
Um leão nada é ao
lado de Long John !
Eu o vi agarrar qua-
tro e bater-lhes as ca-
becas umas contra as
outras, elle só, sem
armas!

í

I

•Mm

Gontinúa no prox. numero

•Ma ¦lia ¦ lia
i
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¦¦1 flflÉ3^^P^BBHfl Hr jl *" jB

fl B^^^fll v*fl Bb^^BkSkllral Kwl K '^fll

fl Bfc^Jfllft^B mM?wéti':'BHflflHHH^BllHHHHHflHKHHHHHHHHH:ifiHF •'. '1HHHHHHHkm>'i3BB ¦ Wtv«ífl mB^^J-Mm •}*mW&>?í>£ Mu HBT^^áSP^*'*?"Wflfl Bfl? Í*HHPIJ'* F ^^HHHHHHHHHHHHHHHVF^^M<»<:,%';———1.,#fc . fl—Hfl———Bdar,:fe;a^

fl Bflftfl mWÊê^l^
HHHHHHHHHHHlflHHHHHHHB^Klilfl fl^ÇfeafloHÍKK

BbIÜBmí^B&ÍI KflcV.'

ferença, eu me vi
diante de um. Os
manjares mais ex-
quisítos e appetitosos
nada são compara-
dos com um pedaçode pão, se se care-
ceu d'elle por muito
tempo! Em meio das
soalheiras da Ajrica

A mulher
e o veu

%

A* macabra* Jantazía* alterna* — Pintando umamulner em maUlot para que dê a impressão de um
esqueleto.

STANLEY E O PÃO DE TRIGO
Os grandes homens nem sempre são ca-

pazes de supportar privações. 0 próprio Stan-ley declarava que, em suas explorações pelaÁfrica, sojjrera muito, principalmente por nãocomer os manjares dos paizes civiUsados. Al-
guem perguntou uma vez ao grande explorador,
se sentiu muito a Jalta de pão?

., ~~~ Tanta que nunca, em Ioda a minhavida, senti maior prazer do que quando, depois
de prolongada e /orçada abstinência d'esse ali-mento, que o costume nos faz olhar com indij-

li

fl H^pBBffi^VBW^MIPHIÍhíKsI BB "' BflVSISN BBH^HMwiâ^^^BSHnfll fl'.' flTT
fl BH'^H fl. Bj^fl B^^^HHMv^wwif^'^! BV' 

''flfl
K^sílrfl I: mmASmmvWSí WrAmT fPJ fl-;-:'-'¦ B I
fcn n> ™fl 'IrTBfT^ ímWt flfl BV fllHHHHl''^'"H^ ^^M m>iMmmwSimmmmm mwm MM Ha ¦B73K Bkvvr^flflHh. ^BB-n Bfll HflYf - BJ fllfll Blimfllnfl BViitfl Bhíí^tíP^B BlBf/^fll ¦< wfl I

fl MBb B\ tal SI IJ Ifl flflflfl fl ' :11^^flWÍJF'flt»fl Hfl Bi ¦ifll l''M mW AWB BIBBfl Wã-A BhB«flflflf flBBP^ BV BHfl Bflt ^b mTWM.m W:' iiir i bbti eHJ I JrMÉiíl v J L fl Bfl Bfl flHflfl BkfS&fl Bfl Bbv B^:í'!#sfl B-'V';Bh1 B
FJ IL^^:vfliBnr%Jflj RIBh Lfl BiS. ^íhI i^flàii BB B^Bl¦hBI Bu^fle^k '.e,'HHjHflHK^%^flHHfll Hfl flF'e^flfl

II Bifl Hfc^Jfe^fl fl^^f-fl B^iWl Bel \*\
Ifl Bl BY^h^^BtI EL*lBFfll ft Bw^SfliB B--3BI BV1 'flV^Bflt. ^¦flflflfl-^BH BflH^^"^'^BflM---i«7'M "iiflflBK^SflHHflBJ

fl ^«3 LB Bzk^B L'a ifl I*chmT1
¦¦fl BV ¦ A ^b1 R fll ¦'¦ BhI nHI IA
Ifl Bfl :VV ^1 BFhIhI BrHHvfl Bt1Ih\hh!'',|i

Ifl B ^^mBBB^ BhcB BmIfl BhF™"S BLi BV fll
Ifl B' flrL-^fl BSft^l BfllIfl BflV tFM m. si BflIfl B ««fl Bk *fl Bfl
ifl B\ B»I5 B

i' 4V.V .«*¦(¦•+ ' !¦» • ¦'.--¦•.. i . ., ..f, _ . ..-.-.r ¦*» ¦. . '< . .,>-•».• ,.....- ... ;-._ ¦ jf' ;;.
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• i :B'• e'

fl^^BflflSgHS^ypSHyH^SB^^B Torres.
T^^BSIp!1*1^^^^^ ^fo centro — J o a I

"So&B BT' "'w^feàfflBl a j i,ííi^fl^flH]v:;*saB Adoree. |

^^aH^Sfc^fl''^^' rt^illl^it'! ^ffiaPIlBW^^ »

^^^^^^HH^nii.. v''VV »* :;'4HHl^^?^i HIHHHHPHHkw' v -^:J4íiJlHÉ'J ^"' vwHHl -#'' Ia H

flVvl&lkf - v ^Iffl Íf^^H%P^;I^Ü fl

'^^fl

occorreu-
me, alguma
vez, encon-
trar nos
restos de minha provi-
são de bocea, uma gar-raja de champagne.
Pois bem: eu a teria
trocado, então, por um
pedaci nho, bem macio,
de pão commiim...

Um natural do Con-
- go belga volta

as costas a sua
sogra cada vez
que lhe falia.
Isso, porem,
longe de ser
uma desconsideração, é prova,^de grande respeito.

¦fl lpp£^fll Hfl Bk^B Ip™j ht*^*^IÈL3I Bw^fl
lEa^! CT F' '*"' :-;^H I

Bl^^f»BJL»y'¦ v •Bwji'"-i»;V ¦ ¦¦¦• '¦'.?«¦ flyP^iB flÉjhhSSP^ ! • ¦ ¦ fwfíBBlB^í4*^* ímmA m%'' - vSflflriBflapSf- ^-•^:- ' AíBb*' .flF^*Pvi* *«^^BflflflflflBy^&ãeHflflHHlBBWS^^ ^ i ^BBB^fWflT ?i JsÊwz* í" flfl BB'flwfialBfcíít'-;, '''•'%' V__^ShB*é-hB I
HÉk'r -": *•'¦.'" 'vIHBBhhhhhhhhhhhhhhh
^¦fluBí/^ ^WflSf^PBfl BB"™"Híhhi wtifci.i . ( %lif1'i^HflflflflflflflflflflflRS!K •' v-^hBBBBBBBBBBBBBBBBBuI
('•Tflfl BkRhu t ^^^^flfflBÈffièíflflBWíí^fl BBPPrvT^,- -;. ".'Vv-; ..¦¦^BB BEM
Hu$BMmmmMmmi*íWk:&]^d.\?.iJ£:.'j.'n TOHHHfci-a^HHHHHHi1; ¦ ..'¦ I^^^ÜHB BB^^'^' V i "xmmGtMW.mmi,<iii£m\ HasH Haa-.« 4Swíx A^Hflflflflflflfln' >' 'w"?*asSHi BhhhhBI BP?;^:

, liiaBH^B BhhI BW^BflBHHffÇ^íí''

^flriHL^^&^fl HBj^v ^íjl

'¦:;v;i.

ir pÍ£tore*co — As actrtzes norte-americanas Kay Jobson•: t uli* Faye, atravessando um studio da Pathé em cycb-whall.|

DozeLbal5es-globò, prepárahdo-se para subir no stadium deFittsburg (*,. Unidos) para um concurso de resistência Ovencedor manteve-se no ar durante 43 horas.
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1

Dolores Coatello da "United 
Artists".

UM DESAFIO ORIGINAL

to menor numero de individ.mc 2? fUropa' mui-
embriagados, do qííí ^^<^-~)ricana e pro- 6i«««ut tiaaae norte-ame-

Miss Anita Page. da "Metro'

poe a seu con
tradictor, ço-mo desafio, a
seguinte pro-va:

\ 
"No mesmo

dia, na mes-
ma hora da
noite (entre
onze e meia-
noite ), conta-
remos os ho-' mens em esta-
do de embria-

Ípez, 
os queorem encon-

t r a d o s nos
bairros mais
escusos e vi-
ciosos de Pa-
ris e os que
forem encon-
trados nos ar-
ra baldes mais
chies de New
York, Boston,
Philadelphia,
Chicago, Los

os nacionaes'

contiSt dfcente^Pofc T 
impardalidadf ¦

em Paris M^! \ikj j ^For cada um» encontrado
l%&Í&n%Ê$P$ Keamey decla«-se prompta
©ttSfteW emquanto que o senaSor
gre"f encfníra^ deZ ,,bí5» Por cada Pe"^a "ale-
gre encontrada em uma cidade norte-americana.

Não sabe-
mos se o se-
nador Jones
acceitou essje

. desafio ao
qual, se falta
mérito, não
falta, ao me-
nos, originali-
dade.

m ^^^^^^^^B^^Bpjr^Psj^WS^^^y, T^l^^yKjt* •uJPgQi * W\ -~ * * ^pSSBm H "**». * ~+ í^ '^ **'t? S*!^i^T"*Q^JflBflsflul flflC*flfll AflatMÍ
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li HR^Sk^Nv^mmPI fl^la%^ra^urwr^' ''í* v v"' 'Y, *"'^M BBV'" -^^H flBtv^s^fiflBfliH'

Polo aquático - Ultima novidade lan
•»—•!¦«—¦.IOMH.

ç*da nos balneários da Allemanha.
•"•¦-Mttamtt.

Em Paris,
os [theatros
que recebem
uma subven-
ção do goyer-
no são obriga-
dos, segundo
uma cláusula
do mesmo
contracto a
dar um espe-
ctaculo grátis
ao povo, an-
nua Imente.

•••—¦»!» •••S—a» ||. •••^-"11. "<•——••- •O—.11. »••-—»(!««-.„. •••——••—II. Mlawil, •••—.«.
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Caricias da brisa — Quadro de Antônio CalUt.
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\ gggjg --_ A EGREJA DE S. PEDRO - "« &««~n.
As velhas egrejas do centro urbano do Rio de

Janeiro, da sua cidade velha, sao testemunhas mudas
do crescimento da capital do Brazil.

Eis uma d'ellas, bem no coração da urbe vetusta
ha pouco resta u- ''
rada e reaberta, a
flgreja de S. Pe-
dro. Como quasi
todos os templos
do perímetro cen-
trai, é afogada em
casas. Acha-se
agora ainda mais
ameaçada de aca-
chapamento. Nao
escrevemos aga-
chamento, para
evitar malícia, pelo
elevar em caixão
fúnebre dos arra-
nha-céus, gigantes
tao significativos
na época dos pyg-
meus.

Que vista of-
fereceria, nao lon-
ge da egreja de
S. Pedro, a da
Candelária se a
esta dessem pers-
pectiva, se não a
condemnassem ao
encravar entre
prédios de renda,
lembrando, em ou-
tra ordem de
idéias, grande nau
de casco cheio de
ostras, mariscos e
mexilhões.

A egreja de
S. Pedro, con ti-
nuando a compa-
ração, é, em atten-
ção ao orago, bar-
ca ancorada com
as ostras, mariscos
e mexilhões só
de lado e fun-
do, livre o cos-
tado pela rua
dos Ourives.

No tempo
da colônia, im-
portados os
bispos de Por-
tugal, chegou
ao Rio de Ja-neiro mais
um seu antis-
ti te, D. frei
Antônio de
Guadal upe.
Encontrou na
cidade a con-
traria dos cie-
ngos de S. Pe-
dro, de primei-ra sede na
egreja de S.
José e depois
na do Parto.
Por motivo
qualquer, con-
tenderam os
irmãos — os
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Vista externa da egreja de S. Pedro e de sua face lateral pela rua dos Ourives.
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Consistorio da egreja de S. Pedro no Rio de Janeiro

irmãos — de S. José e de S. Pedro. Vinrilio perguntara, na Eneida, se grandes coleras podiam aninhar-senas almas dos deuses e Boileau dera á pergunta formairônica indagando se o fel cabe na alma dos devotos.
Transferiram-se

os irmâ*os de S.
Pedro para a
egreja contígua ao
recolhimento do
Parto, á espera do
acaso, sob a fro-
ma de melhores
tempos. Appare-
ceram, representa-
dos pelo bispo
Guadalupe. Tinha
este bolsa, esta
entumescida por
alguns mil cruza-
dos. Offereceu-os
o bispo á irman-
dade dos clérigos
de S. Pedro, quan-
do o padre Fran-
cisco Barreto de
Menezes lhe doa-
va terreno na rua
do Carneiro, ora
de S. Pedro.

A irmandade,
ganhando solo e
cruzados, não tar-
dou em pensar
numa egreja, cuja
primeira pedra foi
entranhada no
chão pelo bispo
dadivoso.

Este, chefe de
diocese por mercê
de D. João V,
com licença de
Bento XIII,"deixou-nos, 

se-
gundo Macedo,
em livros de pe-
dra e cal a histo-

na de seus
eminentes ser-

>>viços .
Um de taes

livros: a egre-
ja de S. Pe-

• dro. Antes de
sacerdote, a
exemplo de
frei Henrique
de Coimbra, o
celebrante dás
duas missas
do Descobri-
mento do Brá-
zil, tão contes-
tado a lusos,
frei Antônio
de Guadalupe
fora juiz em
Portugal, em
Trancoso.

Talvez pelo
habito de en-
xergar o direi-
to no torto, o
bispo capuchi-
nho Güadalu-
pe tornou-se
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M

no Rio de Ja-
neiro um re-
formador.
Abusos e den-
tes nao se ex-
trahem sem
dores, já di-
zia, talvez sem
dentes, o mar-
quez de Ma-
rica.

Não morreu
o bispo na
diocese na
qual procura-
ra extrahir
abusos. Foi
t ra n sferido
para o bispado
de Vizeu. Sem-
çre de habito
franciscano, a
lembrar na côr
o pinhão, trás-
passou o bispo
Guadalupe ao
alcançar Lis-
boa. Ficou
memória de
suas virtudes,
continuaram
os vícios de
seus coevos.
Sina de refor-
madores.

Deixou apoz
si, no Rio de
Janeiro, a ir-
mandade dos
clérigos de S.
Pedro e o res-
pectivo tem-
pio, a princi-
pio aquella
composta só
por sacerdo-
tes, mais tar-
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Inscripção á memória do sargento-mor
Rezende, na entrada da egreja de

S. Pedro.

Altar-mor e coro da collegiada da egreja de
S. Pedro do Rio de Janeiro.

de admittidos alguns seculares. Ainda no
tempo do bispo Guadalupe se instituiu na
egreja de S. Pedro coro perpetuo. Man-
teve-o a dádiva de quarenta mil cruza-
dos, em ouro, entregues á irmandade porManoel Vieira dos Santos, um mineiro
cego, que confiava na luz eterna. Isso
em Novembro de 1764 e até hoje, apoz
século e meio, Vieira dos Santos vivo está
ante a gratidão da irmandade. Dous re-
tratos a óleo, o primeiro obra do pincelde Manoel Pereira Reis, depois astrono-
mo e professor da Escola Polytechnica;
° segundo retrato, obra de Canizares, em1903, figuram em dous sítios do templo.
Na porta ce entrada d'este também ins-
cnpção fixada no mármore memora o no-
me de Vieira dos Santos.

Bem perto do retrato de Vieira, bem
próximo de sua inscripção, outra inscrip-
ção, outro retrato a óleo, de Canizares, o
do sargento-mór Alexandre Dias de Re-
zende, de farda azul com canhões ama-
rellos, uniforme do terço dos partos, exis-
tindo noutra parte da egreja outro retrato
do bemfeitor, pintado por Mafra.

Rezende, com alguns cabedaes, com
bastante consideração social, pretendeuingresso na irmandade de S. Pedro. A
mesa d'esta recebeu a petição e não quizreceber o peticíonario. Motivo do indefe-

rimento: a côr
do requerente.
Como pedir
reconsidera-
ção de despa-
cho?

Rezende
continuou a
viver bastan-
te, mas afinal,
urgido pe!$
necessida d e
humana d e
morrer, fez
testamento.
Aberto este
nelle se leu o
legado de dous
prédios a ir-
mandade de
S. IJedro. Com
o rendimento
de ambos se
instituiria m
mesadas a sa-
cerdotes en-
fermos, priva-
dos de ceie-
brar. A vin-
gança trazia
por pellicula a
caridade.

Comprehen-
deram-o os ir-
mãos de S.
Pedro, arre-
penderam-se
no remorso do
patrimônio
i n s t i tuido.
Acompanha-
ram o enterro
de Rezende,
esperaram o
trabalho dos
vermes para
lhe traslada-
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Inscripção votiva á memória do
bemfeitor Vieira dos Santos, na en-

trada da egreja de
S. Pedro,

!9- 

rearo. icwcucr o peticíonario. motivo do mdeíe- s Pedro
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rem os ossos do
convento de Sto.
Antônio para a
egreja de S. Pedro,
ahi depositados em
urna, como os res-
tos de Vieira dos
Santos. Pereira
Reis fizera o re-
trato d'este; João
Maximiano Mafra
Üpi encarregado de
perpetuar na tela
as feições do bem-
feitor, tornando-o
mais magro e me-
nos escuro, por
pintar segundo in-
formações :. hauri-
das quasi meio
século depois do
óbito de Rezende.

Era antigo cos-
tume nosso enter-
rar-se nas egrejas
gente de valia so-
ciai, reservados os
cemitérios para os
N. N. da come-
dia da vida, jus-
tiçados, mendigos,
escravos. Não ad-
mira, pois, que a
egreja de S. Pedro
encerrasse cata-
cumbas.

Algumas rece-
beram pessoas il-
lustres. Assim, D.
Antônio Rodri-
gues de Aguiar,
prelado de Goyaz
e, com licença da
physica ou da chi-
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Altar da sacristia da egreja de S. Pedro. Estatua cm mármore de Despré.
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mica, bispo titu-
lar de Azoto; José
Maurício, o sim-
pies padre ponti-
iice da harmonia,
moribundo e ain-
da entoando hym-
no á Virgem ; o
padre Luiz Gon-
çalves dos Santos,
esguio &e loquaz,
pelo que ficou
sendo o padre Pe-
rereca, benemérito
estereotypador do
fim da sociedade
colonial em Me-
morias de tanta
raridade biblio-
graphica.

Também outro
autor de memo-
rias, egualmente
de raridade biblio-
graphica, encon-
trou sepultura
numa catacumba
de S. Pedro, mon-
senhor Pizarro,
fulminado pela
morte num pas-
seio pelas aléas do
Jardim Botânico.

Joaquim Ma-
noel de Macedo,
em passeio mais
grato, esse pela
cidade do Rio de
Janeiro, foi de pa-
recer que, pelo as-
pecto externo, a
egreja de S. Pedro
se distinguia dos
demais templos

75,

» M ¦ ¦ — 11«

Zim'.orío da egreja de S. Pedro no Rio de Janeiro. I
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cariocas. A forma circular, o zimborío, as portadas,
o interior, tudo na egreja de S. Pedro exemplifica
o estylo barroco tão de uso e gosto no século XVIII.

Carregando duas torres, a egreja abre pórtico de
mármore para alguns palmos de terreno defendidos
por grades de ferro. Esses palmos já pertenceram a
pateo de dimensões bem regulares, sacrificadas quandoalinhada a rua. Não só a cirurgia sabe amputar.

O templo de S. Pedro encerra trez altares e nin-
guem se ^Imira ao vêr no altar-irór pompeiar S.
Pedro, o qual devia, por ordem de Jesus, dar pedrafundamental á egreja.

O coro é proporcional ao tamanho da fabrica.
Recebeu ou-
tr'ora excellen-
te órgão, de
plano e collo-
cação de Le-
breton, cons-
t r u í d o em
Hamburgo; de-
pois deteriora-
do e desman-
chado. 0 folie
era collocado
fora do coro;
um registro li-
gado á cam-
painha avisava
o tocador do
folie da falta
de vento. Pena
não se possa
applícar o sys-
thema aos in-
suffladores do
poder e da vai-
dade.

Macedo des-
creveu mínu-
ciosamente o
orga<» do coro
de S. Pedro,
notório no seu
tempo, descul-
pando-se por
isso com mali-
ciosa bonho-
mia." Tenho a
maior conside-
ração por to-
das as entída-
des que se fa-
zem admirar,
quando se en-
chem de vento
e portanto era
uma injustiça
que não tratas-
se com a mes-
ma attenção o
órgão de S.
Pedro".

O consisto-
rio da egreja
ostenta tec-
to em estuque,
muito curioso por seus emblemas. Conserva nas pa-redes uma galeria de retratos nao despidos de interesse
tanto para o estudo da antiga indumentária sacerdotal,
como para a historia do edifício e a da cidade. Do edi-
|icio dizia o bispo Guadalupe ao fundal-o; é templo suf-ficiente para os padres do Rio de Janeiro; da cidade diz
o presente, que se agiganta sem esperar futuro.

O consistorio da egreja de S. Pedro tem ao fundo
um altar com a imagem do orago, em painel devido
a Pedro Américo. Elle e Pereira Reis, jovens ambos,
trabalharam para a confraria dos padres.

Defronte do altar do consistorio a irmandade
celebra sessces. O provedor, actualmente o apreciado
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Um altar lateral da egreja d
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e douto orador sacro conego Dr. Benedicto Marinho, !
fica bem de olhos na imagem de S. Pedro, de vida j
cores pelo pincel de Pedro Américo, nos seus trabalhos ?
de arte de 1865. j

No recinto do consistorio se respira passado, postas ;
ao redor da mesa das sessões cadeiras de jacarandá, |de assento e encosto de couro lavrado. Imprimem par- l
tícular severidade á sala pequena, em mysterio de !
meia-luz. Dos muros pendem telas, retratos de bem- jfeitores da irmandade, em trajes prelaticios ou sacer- !
dotaes. j

O zelador da egreja, o Sr. Luiz Lino Tavares, 1§ 1
a historia do templo naquelles retratos e transmitte-a í

fielmente aos I
visitantes. Tem jconsciência j
perfeita do pa- I
t r i m onio de jtradição e arte jsob a guarda I
de seu zelo. j

Vários são os jretratos do I
consistorio da
egreja de S. Pe-
dro, diversos os
pincéis que re-
produziram na
tela bemfeito-
res da irman-
dade. Luiz
Stallone, em
1859, pi n t o u
monsenhor
Vieira Borges;
Pedro Américo
o padre Barre-
to de Menezes,
em 1858, o pa-
dre Santos Lo-
bo no anno se-
guinte, assig-
nando a tela
num simples
monogramma.

Numa de-
pendência da
egreja figuram
ainda outras
telas, um re-
trato de D.
João VI, attri-
buido ao artis-
ta colonial José
Leandro; um
quadro copia
de Pedro Ame-
rico, a Ressur-
reição da viuva
do levita, qua-
dro outr'ora á
direita do altar
do consistorio.
A' esquerda,
também dan-
tes, um qua-

S. Pedro no Rio de Janeiro. dro de Pereira
Reis, obra de

185o, na Bahia, copia segundo Poussin.
A Ceia de Leonardo de Vinci foi copiada, em ponto .

grande, pelo talento nascente de Pereira Reis. Figura !
n™a parede da sacristia, em face do altar onde, sobre |
solido alicerce, repousa a pesada estatua de S. Pedro j
em mármore branco, do cinzel de Despré, digna de {
ser vista com vagar. j

A Veneravel Irmandade de Príncipe dos Após- j
tolos S. Pedro da cidade e arcebispacíos do Rio de j
Janeiro — tal. o seu longo titulo — antiquissima na I
capital, tem quádruplo fim, expresso no seu compro- í
misso: a gloria de Deus, o explendor da religião catho- ?
Iica, a honra de S. Pedro e a dispensa de soecorros I

|
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espirituaes e cor-
poraes a seus ir-
mãos.

Pedem perten-
cer á irmandade
os clérigos, regu-
lares ou secula-
res, os minoris-
tas aptos para
ordens sacras, os
seculares de am-
bos os sexos, ca-
thoÜcos apostoli-
cos romanos de
reconhecida pro-
bidade.

O anno com-
promissal, de ini-
cio a 1,° de Agos-
to de cada anno,
dia de S. Pedro
ad vincula ou en-
cadeado e de ter-
mo a 31 de Ju-
lho do anno se-
guinte; sendo os
irmãos seculares
apenas elegiveis
para definido-
res, nunca mais
de quatro por
mesa.

Nenhum ir-
mão sacerdote
pode ser reeleito
mais de duas ve-
zes. Se algum
servir o cargo
por triennio con-
secutivo, só de-
corrido outro tri-
ennio poderá fi-
gurar na nominata.

O provedor da irmandade
exerce quaesquer funeções do
culto divino sem a menor
dependência do parocho da
freguezia da Candelária, in-
Ira ecclesiam.

Funda se a isenção não só
na posse, de 1661, como na
provisão do bispo Desterro,
de 1762 e do breve apostólico
dePio Vil, de 1776.

A irmandade usa cruz pon-tificia. Não acompanha pro-cissão de espécie alguma, dis-
pensados, pois, os irmãos se-
culares de nellas exhibirem
opa de seda preta e murça
branca, as armas de S. Pedro,
do lado esquerdo do peito.

Alem d'essa singularidade,
outra, a prohibição absoluta
«a instituição de qualqueroutra irmandade dentro do
templo, nem sequer admitti-
dos devotos de quaesquerimagens. Em attenção ao
bispo Guadalupe, a irmanda-
pe abriu excepção para aimagem de S. Gonçalo de
Amarante. Sob a protecçãocasamenteira d'este se collo-
cam aquellas que desesperam
de obter sim conjugai dos
aquelles. Quantas nupeias
tardias terá promovido o
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Painel de Pedro Américo representando S. Pedro.
S. Pedro.

Altar do consistorio da egreja de

Laudatorio da sacristia da egrejane à. Pedro no Rio de Janeiro.

mmmmTmmm——————» ¦ IIWsflMflflBflflflBflflflflflflflJflflflflflflflKWI
IflHaHsiSJBflBSSB^SÍ^Í^S^^

3BflW"flWi '''KaflBBBflflfc''¦ *êWsfí' ' *mAmmmmvIMmmmM flfltT^Lí^r*V^t<í flflfll BflP«<sSfc-iÇr**

aMiiijLi^L^Hifl! dV flflflflflflni BeIíM MstÍI Hvfll Bfll nfl ü

¦fl^^^^afli B^^lflfll^Ky'* : ^1 Hffltfll BHntf^flB

' * iS ' T^ímmmmmmmmm^Mmmm^^^Xmmmmã\XK^ÍifmW^f'^ ¦

MH^ySB ^fl« lp4T^üv Y-

HíílYílÉfl BflsBiM«?^»i K^flSS sflwlíPÜKal¦'gFijiítM&ímmi mmimmmMB^tEi^^^mmmmvmVamm mWWS IWiaBHnSHfla flas*sagSfüiaM>r ¦'-1 'l?!fl^rflflB'flOBss£:3f^«SBT<flsnEaQBKKs^^ fllflVxKill
^¦«¦^'>C^fl B .-»ff535—tr?.jW3 »K*Wa Blifl>g>gS^gg?fl{' Hfl..-' 

'i?4 3^3

. flfl H"' flgjBlS^^^fll Kmm\mwmSmmmfmÊ BWB Btfif^B flflB Â* i ¦.m' ¦'# .j^'«

:^'^fl^flfl^flC*3^^flflÍ^^^^^Íi^lflBfllJ^afl|j^fl^flfl^S» ¦<¦
.'¦fl^^^MiaflPffraflaft*JWI<!fc^'^'VM>-'<P%tflMfllHMsss^>-. b^y: ¦>. ^flflflflflflf^SIPHHntfl^flMM^^^ ^*' ^-fj^T<<EJi^sfl^flBBssflB^Â^flflflflflflW'' ^>'

í'5 ^W Büfl flflK^-^f

mufllPI flflr'u
'*£*¦ ¦'¦ ^1 flflflflW^Tfll mmW&fmmÍRx< ^fl P^ftsi lw^ flsy-y.-

riÍM***> - -• -¦ to^mA**.' "«"'^Y^rTMmríjSfllBflflflflflflWBflr^^ ' A'?¦; -rYY' ¦ ^í^attsiJ flflf^lll£Mi,1a. ¦•'¦ i^í í Al*c^S^B||^^^H^^HI?wl^l^ii
AflflflssssWflsflslBflflkMfllflflflflMflMBflflfllfláflfll I^Bllflflflflflflf llflfl flflflflflMflBflflflflSlIláfll I II Ifl» flfà **Mj Bjflw AflflPI -_4£, *£àflTflflliS ¦Vflfll BbUIHI

S. Gonçalo de
Amarante da
egreja de S. Pe-
dro? O coração
e confissionario
de mysjterio in-
violável.

A cabo, po-
rem, das incer-
tas cousas hu-

, manas uma cou-
sa infallivelt a
morte, senhora
a quem pouco
se lhe dá de sol-
teiros, casados
ou viúvos.

A irmandade
de S. Pedro não
descura o mo-
mento, sem con-
sulta, de deixar
para sempre a
Terra, na qual
surgimos, tam-
bem inconsulta-
dos.

Dispõe a ir-
mandade de S.
Pedro, mercê de
legado do padre
José Luiz de
Oliveira, de qua-
dra especial no
cemitério de S.
Francisco Xa-
vier, dona de ne-
cropole pequena
dentro da gran-
de, á esquerda
da alameda prin-
cipal d'esta. N

No cemitério de S. Pedro,
inlra muros da necropole de
S. Francisco Xavier, sepul-
tam-se os irmãos, debaixo de
certas condições.;

Assim, por exemplo, a ir-
mandade não permitte abso-
lutamente mausoléus em seu
cemitério; só uma lapide nos

| jazigos, mesmo perpétuos.
Acabou a vida, terminou a
vaidade. Por que o pó ainda
ha de presumir ?

ESCRAGNOLIE DoRIA.
—n«

Em materuz de sports, os
yankees perdem terreno. Os
francezes derrotam-os no len-
nis; nas ultimas olympiadas
só venceram em uma das car-
reiras e foram eliminadoó no
box. rfgora, na Inglaterra,
arrebataram-lhes o sceplro dt
campeões do mundo de golf,
perdendo a Taça Ryder.

Em pugilismo profissional,
o espectaculo que dá maiores
rendas nos Estados Unidos, os
expoentes de mais fama, na
grande republica, são de ori-
gem estrangeira. Entre os pe-
queixos, destaca-se o mulatinho
de Havana, Kid Chocolate e
entre os de grande peso, o alie-"mão Schmclling, que não en-
contram rivaes, actualmente.

Tio Sam, em breve, acabará
apenas campeão de base-ball.
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0 Dr. Jessé Feiring Williams, professor de Ins-
trucção Physica de uma nova Universidade norte-ame-
ncana, levantou grande polemica ao ajjirmar que, depois
de vários annos de observação e estudo, está totalmente
convencido de que os exercícios jorçados não somente

:.:

m

Trez poses de miss Doris Hill

são inúteis como até yrejudiciacs.¦ Pode haver maior sandice", perguntado que dobrar o corpo da cin-
lura para baixo, sem mover as pernas,até tocar o chão, com as mãos? Para que

possuímos joelhos senão para dobral-os
quando jôr necessário ?"

E accrescenta: "As duchas Jrias são uma
barbaridade, especialmente quando d aperta-

mos, pela manhã; também o uso do desperta-
dor é prejudicial, pois muito concorre para tor-nar um indivíduo mais ou menos imbecil.
Quando se dorme, o coração, os pulmões e ou-tros órgãos trabalham lentamente e a vitalidadede todo o organismo reduz-se ao mínimo; de mo-do que o despertar em sobtesalto eqüivale a tiraralguém da cama ás paulada^Recommenda exercícios naturaes c>mo a equilação,a natação, os sports e, principalmente, caminharmui/o; sustenta que a gj/mna^tica é pura "supcrs-

li çao , posto que, a seu ver, não é possível conser-var ou recuperar a saúde valendo-se de processosarfijtciaes.
E o illusire medico termina aconselhando seusclientes a imitarem o gato, cuja ggmnastica se limi-ca a estirar-se duas . u. trez vezes pela manhã.

As riquezas e as grandezas não dão encanto aoamor. A verdadeira ternura sabe separar do objectoamado o que não for elle próprio, collocando á partesua fortuna, sua posição social, etc, para consideral-oa sos. — Heloyza.

Ml—lia
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1 O^mais bellos olhos da scena muda

Miss Margaret Livingrton, da Pnramount.
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Oe nas escolas
- ensiilhssem

um pouco de
medicina pre-
ventiva, mui-
to mais fácil
de reter do
que as formu-
Ias abrebricas
ou a conjuga-
ção dos ver-
bos, não teria-
mos o desola-
dor espectacu-
Io diário de
creaturas en-
velhecidas por
enfermidades
filhas da igno-
rancia e evi-
taveis com um
pouco de pre-
caução.

..

Dolore* dei Rio, da United Artists.

0 coração
não tem rugas"
— disse Mme.
de Sevigné.
Tanto p e i o r
para cite. Se
as tivesse, não
commetteria,
em certa edade,
tantas loucu-
ras. — Stahl.
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Miss Eve Southern, da United Artists.
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Sônia Karlow, da Pathé New York.
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Um baile popular nas ruas de Sevilha, durantea ultima exposição.

O re^da Hespanha, Affonso XIIJ, pode figurar di-
0..amente entre os monarchas polyglottas. Falia correcta-mente o inglez, o frâncez, o allemão e o italiano, sem con-tar, naturalmente, o hespanhol.

/>%«<

So agora foi divulgado que Gertrude Ederle, a pri-meira mulher, que ousou cruzar a nado o Canal da Man-cha, perdeu as faculdades visuaes de um olho, em ccn^e-
quencia d'aquella tremenda façanha.
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Uma das gigantescas muralhas gigantescas das ilhas Faroes. J
O Westmann Fjord visto do Monte Stroma, nas ilhas Faroes.
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O século XVIII viu
re surgir em toda a
Europa — especial-

mente na Itália, na Alie-
manha e na França — a
m ama das prcten sa s

seiencias ocçu lias", a
anciã de descobrir a pe-
dra philosophal c outros
segredos lendários, que já
tanto haviam preoecupa-

tflo a humanidade na
Edade Jledia e na Re-
nasce nça. Esses suppos-
tos prodígios de magia .._.....„.,. ,„,
em que os de bô.i jé foram illudidos
pelos espertos.

L um d'esses casos, que narramos abaixo
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i
da Policia Geral e nelles
encontrei os detalhes das
ultimas aventuras d'esse
alchimista aspirante e
embusteiro real.

-:- Por H. ASHTON WOLFE -:-

*
* *
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suscitaram muitas aventuras
' explorados

O conde de Cagliostro ou seja: o homem

flWIWMWWip^^

que se apresentava com tal nome e tal titulo, morreu
prisioneiro no castéllo de Sto. Ângelo, em Roma,depois de haver tentado, alli, uma fuga verdadeira-mente fantástica ; mas sua origem, 6 logar de seunascimento e sua verdadeira identidade constituemainda no;e, um mysteriq insondavel para os historia-dores. Ha também, sobre seus poderes sobrenaturaes
testemunhos perturbadores de personalidades daepoena, homens de grande valor mental e seriedadeinsuspeitavel, atfirmando que seus vaticinios e suasfaculdades para adivinhar o passado de qualquer pes-soa, por meio de
lormulas cabalis-
ticas, eram ver-
dadeiram ente
prodigiosos.

Mas parece
também certo
que havia nelle
muito de charla-
tão, pois, entre
outras maravi-
lhas, Cagliostro
dizia-se capaz de
fabricar ouro,
cousa que nunca
conseguiu pro-var,

Apezar d'is-
so, em Paris, on-
de passou cerca
de dous annos,
Cagliostro obte-
ve êxitos sem
conta, conquis-
t a n d o nao scS
amigos como até
discípulos enthu-
siastas entre fi-
dalgos da mais
a 1ta nobreza,
apaixonados pe-los mysterios da
magia e deslum-
brados ante a
possibilidade de-enriquecer e possuirhumanos.

Uma das salas, a maior
e mais reservada de seu
palacete em*Paris, elle a
transformara em "labo-
ratorio". Um enorme for-

Q, ç , ^ no de tijolos scintillavaao iundo do aposento. Do tecto pendiam gatos emorcegos mumiíiçados. No centro da sala haviauma vasta mesa cheia de retortas, frascos, cadinhose instrumentos de formas desconhecidas.
. Durante muitos mezes, com ardor sincero, con-tiando nas formulas fantazistas que Cagliostro lheconfiara, o conde de Crovigny abandonara sua vidana corte, suas obrigações sociaes, seus interesses e seus

prazeres, para tentar a transformação de chumbo emercúrio em ouro.
Empregara nisso todos os seus recursos disponi-veis e, não tendo obtido êxito, chegara a supportar asmaiores privações. Estas lhe eram tanto mais dolorosas

quanto attingiam também sua esposa.
Esta não era uma mulher nobre. Chamava-seMonana e o conde de Crovigny conhecera-a duranteuma viagem á Itália e desposara-a seduzido por sua
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A sombria íí lendária prisão do Chatelet, da qual o Sr. de Crovigny logrou fugir

poderes sobre-

Seu prestigio foi tal que mesmo apoz a fuga dè
Cagliostro, obrigado a abandonar Paris, em consequen-cia do escândalo que passou á historia com o nome do
foliar da Rainha, esses discípulos continuaram a de-tender suas extranhas theóriàs e a fazer experiênciasatim de repetir seus "milagres".

I^ntre esses continuadores d ) famoso nicromante,mais notável era o conde Charles Fòuqüer de Cro-v'êny, que fera o mais intimo amiff~> de Cagliostro em
lança e passava por ser o seu "discípulo dilecto".

1R Quando a prisão do Chatelet foi demolida, emJkU-, encontraram-se ahi, em um esconderijo abertonuma parede vários papeis referentes a prisioneiros'listres. Esses paneis foram recolhidos aos archivos
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belleza ardente, embora a soubesse de baixa origem e
não confiasse em sua affeição. Tinha a esperança de
conquistal-a pouco a pouco, graças á riqueza infinita
e aos poderes formidáveis, que — estava certo — as
licçoes de Cagliostro não tardariam a lhe conferir.

Ella também acreditara em suas mirificas pro-messas, esperara com paciência, assistindo com fervor
as impressipnadoras experiências de seu marido. Mas,
com o tempo, sua confiança se foi abalando; ella come-
çou a se mostrar impaciente e, como continuava a ter
por ella uma paixão allucinada, Crovigny, embora
nao inteiramente desilludido sobre a seiencia de Ca-
gliostro, começou a pensar em outro meio para obter
dinheiro sem demora. =

Uma noite, apoz varias horas de extenuante e !
inútil trabalho no laboratório, o conde confiou sua í
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] angustia e seus desejos a Pedro Delcourt, que era,
a seu lado, um servo e um confidente ; em tcdo caso
o homem com cuja dedicação elle poderia ccntar cé-

• gamente.
Conhecera-o em Toulon, onde Delcourt estava

preso, submettido a precesso como contrabandista.
Visitando a prisão, cemo inspector delegado do rei,

Crovígny cahira ao mar em circumstancias perigosas
e esse prisioneiro salvára-o com risco da própria vida.
A' vista d'isso, o conde interviera em seu processo, con-
seguira suaTibertação e, desde esse dia, Delcourt ficara
a seu serviço, dedicando-lhe uma gratidão quasi ani-
mal, uma af feição absoluta que o levou a lhe ccntar
todo o seu passado pouco edificante; pois, antes de pra-
ticar contrabando, começara por ser corsário, mas le-
vara suas proezas até a mais franca e desenfreada pira-
taria. Crovígny tudo perdoara e, encontrando em seu
espirito egual enthusiasmo por
mysterios e aventuras, enten-
dia-se com elle como com um
amigo.

Delcourt approvou ca-
lorosamente seus novos pia-
nos. Estava também con-
vencido de que seu amo
acabaria por fabricar ouro ;
mas, emquanto não o con-
seguia...» e mesmo para
obter os recursos necessa-
rios afim de proseguir nas
experiências. . . podia. . .

A questão é desço-
brir o que posso fazer para
realizar immediatamente
dinheiro liquido — murmu-
rou o conde.

Ora. . . ora. . . Eu
ouvi dizer que muitas pes-
soas com recursos inveja-
ram furiosamente a intimi-
dade que o senhor teve
com o conde de Cagliostro
e estão convencidas de que
elle o deixou depositário
de seus mais preciosos se-
gredos...

E que tem isso ? —
perguntou Crovígny, hesi-
tante.

Ora que tem isso ?
— continuou o criado. —
Toda a gente sabe que,
uma d'essas pessoas, o du-
que de Entremont, offere-
ceu uma vez cem mil pislo-
Ias a Cagliostro por um perga-
minho, contendo não sei que for-
mula mágica. ^Mestre Delcourt — exclamou o con-
de, tentando em vão conter o riso e to-
mar um aspecto severo — decididamente
você não pode esquecer que foi um pirata.Mas está dizendo a única cousa
sensata que jamais ouvi nesta casa — disse uma voz
harmoniosa, porem enérgica, por traz d'elles.

Era a voz de Floriana, que, tendo entrado pé ante
pé, ouvira a conversa.

E antes que o marido voltasse a si do espanto, a
formosa creatura, cruzando os braços em torno de seu
pescoço, começou a argumentar em favor do prejectode Delcourt.

O conde ouviu-a a principio com revolta, depois
em silencio. . . Acabou por ceder. Como resistir ás sup-
plicas de uma mulher loucamente amada, a quem de-
sejaria dar um throno e que lhe lembrava as privações,
as misérias corajosamente suppòrtadas até então?.

— Eu sei qual foi o segredo que Cagliostro recusou
vender-lhe. . . Pudera! Era o segredo de uma burla.
A duplicação dcs diamantes... Para illudir os tolos,
meu mestre executou mais uma vez o prodígio diante
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de mim... Todo o segredo consiste na existência de
duas caixas perfeitamente eguaes e um pouco-de habi-
hdade para distrahir o assistente. Fazia-o apenas para
augmentar sua fama de mágico... com intuitos po-Iiticos, que nunca me explicou bem... Posso executai o
para arrancar algum dinheiro ao duque, mas jürò-fè
que só o farei porque tenho a certeza de vencer den-
tro em pouco, de fazer verdadeiro curo e ficar rico,
immensamente rieo. Eu não pretendo prejudicar o
duque em um soldo. . .

O velho marinheiro deu de hombros, como
quem considera inútil essa manifestação de escrinr
pulo. Floriana limitou-se a sorrir. E tudo foi logo
combinado. O conde de Crovignv escreveu uma carta
ao duque de Entremcnt convidahdo-o para uma con-
ferencia.

O duque exultou. Um incidente de precedência,
na corte, afastára-o das relações de Cro-

; mas, sendo amigo cio cardeal de
Richelieu e grande admirador de Ca-

;liostro, elle esperava em vão uma
opportunidade para se approximár

d'csse. que lograra peneirar os
segredos do prestigioso alchi-

mista, recebera suas liecões e
— ao que se dizia — prose-

guia secretamente em suas
experiências maravilhosas.

íesse primeiro encon-
tro, Crovignv expli-

cou que, precisando
de recursos para
completar uma
das mais espan-
tosas experiências

de que Cagliostro
lhe deixara a for-

mula, estava dispôs
to a reiniciar com elle
as negociações, que Ca-
gliostro não pudera com-
pletar. Vender-lhe-hia a
caixa e a formula de
duplicação de diaman-
tcs.

O duque açceítou im-
imediatamente a propôs-
ta e elle próprio otJere-
ceu por esse mirifico
segredo a mesma quan-
tia, que offerècera a
Cagliostro — 100 mil
pistolas.

Marcou-se então um
dia para uma demons-
tração no ''laboratório"

e o conde preparou tudo
para a burla.

A única cousa, que o
iez hesitar um pouco foi
a necessidade do auxilio
de sua esposa, porque
era muito ciumento e
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Vendo sua esposa ao lado do duque, Cro-vigny saltou para dentro da
uma fera.

sala, como

. , sabia que o duque era
um intatigavel conquistador. Mas, como não seria
prudente envolver mais um cum^ice na aventura,
resignou-se a isso.

A' meia noite em ponto, o duque foi introduzido
no "laboratório", 

onde fora preparada uma impressiò-
nadora enscenação. Pedro, transformado em ajudante
de alchimista, disfarçara-se com longas barbas brancas,
vestindo-se de modo que completava seu aspecto de
gnomo; o próprio conde, alem de uma blusa vermelha.

ia s:-
ciemoniaco.

O torno, intensamente carregado, era o único a
i luminar a sala, encliendo-a de" fulgor vermelho e
dansante ; no fundo da sala, com seu vestuário habi-
íual, Floriana mantinha-se immovel, sentada em uma
cadeira. 0 conde de Crovienv. finírindo-se inteira-

arranjara um capuz com pontas, que ciavam a
Ihueta caracter ch

mente absorvido por seus "trahall
TOS nao se vo\
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tou sequer a sua entrada e continuou a revolver
com uma longa vara de vidro o liquido negro, quefervia em uma vasilha de cobre.

Pedro, com gestos frenéticos, activava o folie e o
conde, em dado momento, entrou a murmurar formulas
latinas incomprehensivéis, tomando attitudes de ins-
pirado. De súbito, ante os olhos estupefactos do duque
e da própria Floriana ( a quem não fora communicado
o preparo d aquelle Iruc com espelhos) a figura do
conde duplicou-se. Sim, ao lado d elle, a pequena dis-

0tancia, surgiu, menos clara, menos nítida, porem bem
visível, outra figura, perfeitamente eguaí, no rosto,
no vestuário, nos gestos.

Foi apenas um instante. Quasi immediatamente,
Pedro bateu a porta inferior do fogão.
0 fulgor diminuiu consideravelmente,
a segunda figura desappareceu e
o conde deixou-se cahir so-
bre um tamborete, exte-

QiiSei^Mcio

E, feito isso, pxliu ao conde que
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nuado.
Então Pedro

accendeu as
velas de
um cande-
labro. col-
locado
junto de
Floriana.
Esta, muito
pai lida, estava
ainda mais ior-
mpsa.

Entretanto,
o conde ergue-
ra-se de novo e
colhendo numa
lamina de vidro
um pouco de pó
amarello, que
vléra á tona no
caldeirão fer-
vente, apresen-
tou-o ao duque,
dizendo simples-
mente :

Ouro.
Maravi-

lhoso 1 — mur-
murou o duque,
ainda tremulo de
emoção.

Então o conde
voltou-se e indicando
Floriana com um gesto de
perfeita elegância, apresen-
tou :

A Sra. condessa, minha
esposa.

O duque curvou-se, com unia
reverencia perfeita e ia dirigir a Floriana

! algumas palavras de cortezia, quando o conde o in-
terrompeu.

Perdão. Não convém fallar-lhe agora. Ella
esta em êxtase e isso é indispensável para o êxito da
prova que vamt^ emprehender agora. Trouxe o dia-
mante ?

O duque tirou do bolso uma pequena pedra, que
)11col locou na mão cie Crovmnv

de madeira preta
Este deixou-a cahir em
curiosamente lavrada euma caixa

disse :
— Agora, apanhe a pequena corda, que está

sobre aquella mesa e amarre a condessa a sua cadeira.
Eu nao posso tocal-a esta noite.

O duque apressou-se a obedecer, passando à
corda em torno do corpo esbelto e torneado de Fio-
nana. Quando elle terminou esse trabalho, nada desa-
gradavel, o conde pediu-lhe que prestasse bem atten-
Çao e, segurando a caixa com uma longa pinça, ex-
pol-a por alguns instantes a fumaça do caldeirão. Em
seguida pousou-a sobre um tripé de ferro, passou sobre
ella varias vezes as mãos, murmurando a palavra

abacadabra. . .
abrisse a caixa.

O duque assim fez e encontrou na caixa um dia-mantM Cjm qUasí ° dobro do tamanho do seu.No deslumbramento do momento, nao se lembroude que o conde podia ter preparado duas caixas per-teitamente eguaes e feito a substituição emquanto ellese voltava para amarrar a condessa.~~ 
^aíxa c diamante são seus — disse Crovigny.
Mas eu não trouxe commigo cenwnil libras —

protestou o duque.
Não importa — mandarei buscal-as em suacasa. . . Quando?
Amanhã mesmo — declarou o duque.

Muito satisfeito, Cro-
vigny convidou o duque
para ceiar em sua com-
panhia. E como a con-
dessa sahira afinal de sèu
silencio e immobilidade,
deixou-a em sua compa-
nhia, emquanto ia despo-
jar-se de seu vestuário de
alchimista, para peder sen-
tar-se á mesa.

O duque e Floriana
ficaram conversando a sós,
durante 15 a 20 minu-
tos. O duque era o mais
habíl galanteador da corte
e, sabidamente, milliona-
rio. Ella era uma ambi-
ciosa, com espirito fria-
mente pratico e já não
confiava no êxito das ex-
periencias de seu marido.
Esses 15 a 20 minutos
foram bem aproveitados.

No dia seguinte, desper-
tando tarde, Crovignv
teve a surpreza de encon-
trar sobre sua mesa de

cabeceira a caixa mágica,
que o duque lhe man-

dára restituir, sem uma
palavra. Em compen-

sação, percorreu to-
da a casa, sem
encontrar sua
esposa, que par-
tira, levando
metade do di-
nheiro que alli
havia.

AMucina d o
% pelo furor, o

conde cingiu
sua espada, poz
suas pistolas no
cinto e sahiu.

Mas, apenas poz
um pé na rua, foi
agarrado a trahi-

ção e manietado por policiaes, que o esperavam alli.
Meia hora depois, juntamente com seu criado, era
recolhido a prisão do Chatelet, por ordem directa do
rei, sob aceusação de se entregar a praticas de falsa
magia e haver tentado extorquir dinheiro do duque
de Entremont, mediante uma burla.

Era essa a aceusação declarada na ordem de pri-
são; mas, segundo os hábitos do tempo, ninguém cuidou
de dar inicio a seu processo e Crovigny, se não tivesse
quem se interessasse por elle, correria o risco.de ficar
alli esquecido para todo o sempre. Ora, isolado de seus
eguaes por suas preoecupações de magia, o fidalgo aven-
tureiro não podia contar com um amigo capaz de pe-
dir por elle ao rei; mas tinha no coração um ódio bas-
tante forte e intenso para mover montanhas.

E tinha Pedro Delcourt, o marinheiro, o contra-
bandista, o pirata, que partilhava sua cellula. Pedro
já estava habituado a prisões e a fugir d'ellas. Foi elle

O duque porem não hesitou. Ergueu
a pistula com que se armara e deu ao

gatilho.
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quem, com paciência de gato, preparou a fuga. Como
conseguiu uma escada de corda ? Nunca se soube.
Provavelmente tinha algum antigo cúmplice na própria
guarda da prisão porque arranjou também dous uni-formes com os quaes elle e seu amo fugiram uma noite
de tempestade, depois de tcv assassinado uma senti-nella.

Uma vez na rua, que o temporal tornara deserta,
o conde queria correr a Versailles, onde imaginava queo Sr. Entnflnont estaria com a corte. Porem Pedro
surprehendeu-o mais uma vez com sua inteUigehcia eos recursos de sua cumplicidade. Começou por levarseu amo a uma taberna
dos arredores, onde "ami-
gos de outros tempos" já
o esperavam com roupas,
armas e até algum di-
nheiro.

Uma vez despojados
dos uniformes, que pode-
riam denuncia 1-os, Pedro
propoz-lhe que fossem
primeiramente ao palácio
de Entremont, que ficava
para os lados do bosque
de Boulogne, então dis-
tante da capital.

Ahi chegando, ainda
antes do amanhecer, ob-
servaram attentamente o
imponente edifício. Ape-
nas duas janellas do 1°
andar estavam illumina-
das. Graças ao auxilio do
ágil e robusto criado, su-
biram ambos até o gra-dil, que ornava essas ja-
nellas e o conde lançou
um olhar atravez da vi-
draça. O que viu foi bas-
tante para fazel-o perdera cabeça. A janella dava
para um quarto luxuosa-
mente mobiliado e nesse
quarto o duque Entre-
mont, sentado junto de
Floriana, conversava com
ella na attitude de
enamorado.

Não podendo conter
um ímpeto de furor, Cro-
vigny rebentou a janella.num só impulso e pre-cipitou-se dentro do quar-to, obrigando Pedro a
acompanhal-o. Mas o du-
que de Entremont não se
mettera em tal aventura,
sem tomar precauções.
Conhecia o gênio bravo
e ardente do conde e,
prevendo sua vingança,
preparára-se para enfren-
tal-a.

A despeito da subi-
taneidade da apparição,
não hesitou um instante.
Saccou do bolso uma pis-
tola e deu ao gatilho. A
bala alcançou Crovigny

alli um dos mais notórios discípulos de Gagliostro esabendo que, sobre elle, a ordem era deixal-o esquecido
não resistiu á tentação. Começou por fazer-lhe offertas'
propostas seductoras. Como Crovigny recusasse qual-quer recompensa, que nao fosse sua liberdade, o go-vernador appèllòu para recursos enérgicos c mandousubmettel-o á tortura.

Uma intervenção inesperada salvou-o de tamanhohorror. Cagliostro deixara em Paris amigos dedicadose poderosos. Quando lhe chegou a noticia de que seudiscípulo" estava preso, e
mento o levasse a revelar

um
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•e receiou de que o soflVi-
seus embustes. E poz em
jogo todas as suas rela-
ções, Foi em vão. O reí
recusou qualquer medida
de clemência em favor de
um fidalgo, que se avíl-
tara na intimidade de um
charlatão.

iMas o próprio duque
de Entremont veiu, sem
o querer, em auxilio de
seu inimigo.

Supersticiosa e igno-
rante, Floriana tomara
como uma manifestação
de magia a fuga de Cro-
vigny de uma prisão, quetodos lhe diziam ser a
mais segura do Estado.
De certo, o conde, com
suas formulas mágicas,
descobrira um meio de
passar atravez das pare-des mais espessas.

A surpreza da duplica-
cão de sua própria silhue-
ta, que Crovigny realiza-
ra na ultima noite, que
passara no "laboratório",
esse prodígio cujo segre-
ele ella não conhecia, le-
vava-a a acreditar que
seu marido era capaz de
tudo. E, a cada instante,
recuava vel-o surgir pela
janella, pelo tecto... Esse
temor punha-a em tal
estado de nervos que,
para tranquillísal-a, o du-
que teve que ir ao Cha-
telet, afim de verificar,
com seus próprios olhos,
que o conde de Crovigny
alli continuava preso.

Tratando-se de um fi-
dalgo tão bem eollocado
na corte, o coronel Hay
não teve outro remédio
senão satisfazer seu ca-
pricho e levou-o ao cor-
redor da 2.!l galeria, onde,

Aver

Miss Marion Davie*, da "Metro

num braço, mas não o immobilisou e elle ia atacar denovo o Sr. de Entremont quando, acudindo ao es-estampido, vanos criados entraram no quarto, empu-nhando pistolas, espadas e cacetes.
Diante de tão vigorosa resistência, de nada vale-ram o furor de Crovigny e a dedicação de seu criado.

Foram ambos aprisionados e, de novo, mettidos na
prisão do Chatelet.

Aconteceu então uma cousa espantosa. O coronel
Hay, governador d'esse castello-presidio, era também
um apaixonado pelas maravilhas do alchimismo. Tendo

atravez as grades do pos
tigo, o chique poude
Crovigny deitado em seu
leito de palha.

E o Sr. Entremont,
satisfeito, retirou-se, pro-

. mettendo voltar.Hssa visita e, ainda mais, essa promessa, alarma-ram o governador da prisão. Se iam manter Crovigny,assim sob vigilância, elle não poderia pôr em praticaseus planos no sentido de arrancar-lhe o segredo dalabricaçao do ouro.
Mas eis que outro de seus "hospedes", o abbadeAlexis Kupere, um pobre eclesiástico, preso por terteito um epigramma contra o tenente da policia, falleceapoz breve enfermidade. Em cumplicidade com o me-clico do castello o governador passou o corpo do ab-bade para a cellula do conde Crovignv e tendo com-
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municado ás ai-
tas autoridades
que fora este
quem morrera,
mandou proee-
der ao enterro.

Como tiveram
os amigos de
Cagliostro noti-
cia d'essa sü.bsti-
tui^So ? Não se
sabe. O caso é
que a opportu-
n idade foi logo
aproveitada. 0
rei nem admittia
que se ia!lasse no
conde de Crovi-
gny; mas o ab-
bade Rupére era
uma creatura in-
significánte ; es-
tava preso, havia
já trez annos,
por um simples
epigram ma. . .
Não foi difficil
obter de Sua
Magestade uma
ordem de libsr-
dade.

E como, no
Chatelet, era o
conde quem estava agora com esse nome, o coronel
Hay, tremulo de furor, nao teve remédio senão en-
tregal-o aos amigos, que o foram buscar.

De novo livre, o conde não teve, desde logo, outra
preoccupação senão a de se vingar. Seu pobre criado
ficara na prisão, mas cuidaria d'isso depois.

Correu á taber.na, onde Pedro o levara á pri-meira vez. Conhecendo-o já, os antigos companhei-
ros do contrabandista puzeram-se a suas ordens e
entre elies o conde teve a boa sürpreza de encontrar
um, que poderia ser-lhe singularmente útil. Por uma

fy&£fudo
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A fuga DO conde de Crovigny e seu criado — (Gravura da epocha ).

fantazia do accaso, um d'esses malfeitores parecia-secom o conde de Crovigny como se fosse seu irmão
gêmeo. Barbeado e convenientemente vestido, eraseu verdadeiro reflexo.

Immediatamente o conde resolveu aproveitar
esse recurso, que a sorte lhe offerecia.

Dous dias depois, o duque de Entremont e Fio-nana, que agora viviam tranquillamente juntos, sa-hiram a passeio pelo bosque de Boulogne. De súbito,
sua carruagem foi atacada por um bando de homens
armados, que, na sürpreza do ataque, immobilisaram

o coclieiro, o
postilhão e os
lacaios.

O duque e
Floriana iam er-
guer-se na car-
ruagem, quando
viram surgir
em uma das
portinholas o
conde de Cro-
vigny — o ho-
mem que elles
af:red itfavam
morto e enter-
rado — apon-
tando para ei-
les uma pistola.

Num impeto
de terror vol-
taram-se para a
outra portinho-
Ia. Alli estava
também o con-
de de Crovigny,
com o mesmo
olhar, o mesmo
sorriso satânico,
de pistola em
punho.

Era demais.
O duque de En-
tremont tom-
bou para fren-
te, fulminado
por uma embo-
lia. Quanto a
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A prisão do dando DE CrOVIGNY em Dieppe — (Gravura da epocha).
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Floriana, perdeu cs sentidos e, quando voltou a si,
estava . louca.

Satisfeita sua vingança, o conde incorporou-se
ao bando de Pedro e só foi preso, um anno depois,
em Dieppe.

Isso é: foi descoberto, cercado e atacado, porem
elle e seus companheiros travaram tão renhida luta
com os enviados da policia, que o conde nao resistiu
aos ferimentos recebidos nesse
combate#e falleceu antes de irii-
ciado seu processo.

H. ASHTON WOLFE.
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>isnão se conhece o preço da liberdade, porque depoio
é muito tarde. E' diffiçil, bem diffieil, renunciar áliberdade, uma vez que nos acostumamos a ella. —Eis
a opinião serena e lógica, emittida por Marguerite
Comert, a conhecida e apreciada contista.

Jean Prudhomme
mostra-se um tanto
pessimista em suas

QUAL E A EDADE MAIS ADE-
QUADA PARA 0 CASAMENTO ?
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Com esse titulo, Magali,
um fino chronista parisiense,
abriu " um inquérito " entre
seus leitores.

Em lauto senso pode-
mos dizer que a edade
para contrahir nupeias é
muito elástica, posto que
ninguém ignora o facto
de, em algumas terras
remotas, a mulher se
unir ao homem aos. . .
nove annos, emquanto
que em paizes como o
nosso isso não lhe é
permittido antes dos
quatorze, no minimo.

Mas nao é, pro-
pria mente, sob esse
aspecto physiologico,
que a questão da
edade matrimonial
interessa, mas sim
pelo que a seu resul-
tado diga respeito.

Também d'esse
aspecto, a questão
da edade mais apro-
priada para o casa-
mento é muito va-
ria vel, mesmo dentro
de um só paiz e en-
tre creaturas de cos-
tumes análogos, pos-
to que isso depende
do caso pessoal e das
circumstancias indi-
yiduaes. Por isso, no
inquérito de Magali,
as razões e.fpostas
para fixar a edade
matrimonial mais
propicia são multi-
pias e variadas. Al-
gumas não passam
de meras janjarrona-
das masculinas ou
alardes de emancipa-
ção feminina, emquan-
to outras constituem
opiniões graves, refle-
xões sizudas ou racioci-
nios sérios. Citaremos ai-
gumas d'essas opiniões, co-
mo amostras da diversidad
de critério, que reina sobre tão
transcendental questão."Não existe edade nem hora; todas são
os valentes" — responde Clément Vaütel, ,,„,„ .,.,.,
perder a oceasião de fazer uma pirueta com a agilidade
de seu espirito.

"Julgo 
que é mister casar-se jovem, quando ainda

De súbito, a figu-
ra do conde de Cro-

vigny duplicou-se, com
o mesmo vestuário é ós

mesmos gestos.

quand

boas para
para não

observações,
clara :"A 

jgidà nào é um,sonho
e suas exigências não de-
vem, assim, consentir que
o homem tome esposa an-
les de ter resolvido sua si-
tuaçao moral e material."A edade do matrimo-
nio? Nenhuma]" — é o
;rito de rebeldia lançado

por Henriette Sauret." Para casar, a edade
propicia não pode ser outra senão a edade do amor",-proclama rotundamente Marguerite Moreno.

L, de íacto, essa opinião é, á primeira vista, de
uma lógica esmagadora. Nada mais natural que os
mortaes se casem, se unam em matrimônio, na eda-
de em que se sintam impellidos a similhante união

de- I

.ii—-
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Fantazia norte-americana — O casamento de uma choras girl. (Desenho de Vallis Mills)
.n—n. ¦ii H ii—ii.

pelo amor ! Mas essa resposta suscita ao mesmo tem-
po outra pergunta : "E 

qual c a edade mais apta parao amor?"'imor
Si,lm» por que em que pese ao commum opinar

,e nossa humanidade de que o amor não tem edade,
h} que e velho como o mundo ou jovem como o garô-0 travesso, que o encarnava, na mythologia grega,°u por que nasce nas almas tão ternas como as de Da-

ple 
eM°é c não morre nunca, como nas de Philemon

aucis, o amor tem, no emtanto, unia epocha em queorota com mais vigor.

Essa epocha, na mulher, mudou um pouco, nos
tempos que cerrem, atrazando-se, pelos menos, de
uma dezena de annos. Assim, no século passado, o
prazo fatal d'essa edade propicia ao amor surgia muito
mais cedo do que agora. E, segundo Sthendal. e Musset,
não passava dos trinta annos.

Dumas Filho põe na bocca de Mme. Morancé
essas palavras, que indignariam a mulher contempo-
ranea. "Dentro de um anno completarei trinta annos.
Serei uma velha. .'.-/"'

Balzac, no romance A mulher de trinta annos, diz:
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A silhueta feminina, a
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um século de distancia
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então, quando a mulher conhece o amor emtoda sua força e goza-o com maior intensidade Entãosua alma tem a belleza commovedora da juventudeque ameaça fugir; sua paixão se accende com o temorde ver consumir-se em breve a chamrna do amor".
Hoje. entretanto — teriam de escrever quarentaannos onde puzeram trinta, Sther.dal, Musset, Dumase lialzac. . .
Porem voltando a nosso ponto de partida, per-guntamos: Essa edade, que, na mulher, corresponde

ao amor mais intenso, éa mais propicia, também, parao casamento? Não será já, muito tarde, em relação
as normas estabelecidas para a conservação da espe-
cie, fim primordial, que é attribuido ao casamento?

Ou significarão, essas duas palavras, amor e

¦II—— H—— M—.11. •" I' II II If—— II II II II—'

casamento, duas cousas totalmente independentes
que algumas vezes se encontram no caminho da
V.r?' P°rem na maioria dos casos, seguem caminhosdifferentes?

Confessamos nao saber por onde sahir d'esse labi-
rmthò c estamos com Frederico Boutet, quando, res-
pondendo á pergunta de Magali, disse:

A pergunta é grave de mais e muito complexa
para que me aventure a dar uma resposta cathegorica".

^ 
A arte de ensinar não é mais do uie a arte de deis-

penar a curiosidade das ereanças para salijja.ze.l-a em
seguida. K a curiosidade só é 

'viva 
e sã no) espíritos

felizes. Poria nio não se deve ensinar com recursos de
terror. — An ATOLE F RANCE.
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Devaneio — Quadro de Edouard Bisson
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construcção, que era
perfeita, inclusive da hy-
giene e da organisaçao
commercial. Do Quirinalcorria um encanamento,
que provia todas asv suas
divisões com aguà em
abundância, nao sendo
esquecidas optimas ins-
tallaçoes sanitárias.

O edifício era cortado
ao centro, por uma linda
rua, ao fundo da qualhavia duas soberbas es-
cadarias de mármore,
que levavam os freguezes
romanos até o andar mais
elevado.

Alem d'esses dous lan-
ces de escadas, havia
mais alguns para o ser-
viço interno dos empre-
gados.

No cimo do ultimo
andar havia um com-
partimento destinado ao
primeiro gerente, qued alli podia observar o
movimento de toda a
casa. De um comparti-
mento divisa-se, hoje, a
estatua de S. Pedro, que
.substitue, ha 400 annos,a de Irajano na columna domes-mo nome.

O construetor d'esse edifício foio architecto Apollodoro, naturalde Damasco. .

O patriotismo, no Japão, signi-
91

IVrl,a,t0 das,ruinas vê-se a estatua de S.e[iro no alto da columna de Traiano.

/Muito se illude quem imagina queso no nosso tempo existem casas decomrnereio, esses enormes bazares°nde se Compra de tudo, desde o alfi-nete mais vulgar até a mais com-Pecada machina de encerar. Já nos

tempos da republica em
Roma, ou mesmo antes,
o comrnereio se desenvol-
vera extraordinariamente
na Cidade Eterna. Quan-do Trajano voltou victo-
rioso da Grécia, mandou
construir, nas immedia-
ções do Fórum que ainda
tem seu nome, um grande
estabelecimento commer-
ciai, um verdadeiro bazar,
que nada tinha a invejar
a seus congêneres moder-
nos de Nova York, Lon-
dres, Paris ou Berlim.

Por uma engenhosa dis-
posição na construcção
do colossal edifício, as
mercadorias eram descar-
regadas em aberturas no
cimo da construcção, cujas
ruinas ainda se podem ad-
mirar ao lado da collina
do Quirinal, sendo, depois,
levadas para os differen-
tes compartimentos de
rendas a que eram desti-
nadas. O edifício de Tra
jano tinha cinco andares.
Cuidou-se de tudo em sua

Tsfflfl fl fl)
Bflfe^WJ fl I

^fl afl ^fl/-flfl mfl
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As portadas que dão para as diversas secçõesdo Z.o andar do niercado.

fica mais amor ao soberano do que ao
paiz. Um viajante, que visitava uma escolade Lokio, perguntou aos estudantes qualera seu maior desejo. Vinte por cento dosalumnos responderam, sem hesitação:

Morrer pelo imperador!".

'" mmmm " mmmmm M ^^^mm 11 «¦¦¦¦¦. | a t
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As festas da Primavera
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Moças dansando em torno de uma fogueira numa rua de Anti-
bes (França), para saudar a entrada da primavera.

Ampère, a quem podemos chamar "o 
primeirolegislador da electricidade", era um sábio summamente

distraindo. Em certa occasião, achando-se em
uma ponte do Sena, examinando uma peque-
na pedra, lembrou-se de que tinha um en-
contro no Instituto e consultou o relógio.
Ao ver que estava mesmo na hora, guardou
a pedra no bolso e atirou o relógio ao rio.

Outra vez, dando uma aula na Escola
Polytechnica, depois de dar por finda uma de-
monstração no quadro negro, apagou os nume-
ros com o lenço e guardou no bolso a esponja
humida destinada a esse serviço, depois de a
ter passado pelo rosto, como se fosse um lenço.
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C Miss Dorothy Dawson, da First
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Em Berlim, é costume celebrar-se o fim do
inverno queimando na rua um molho de palha.

Uma original aposta joi jeita por
um commercianle austríaco, acostumado
a viajar detdc menino, com um norte-
americano.

Apostou duzentos mil dollars cm co-
mo passaria um anno inteiro em um
wagon dc estrada de jerro, percorrendo o
mesmo trajeclo entre duas estações deter-
minadas. A quantia joi depositada em
um banco de Vienna e a linha escolhida
joi a de Satsburgo a Innsbrusk.

0 viajante passava os dias em um
wagon e na primeira das cidades ciladas
via sua esposa, que lhe entregava roupa
limpa. Assim passou os trezentos e ses-
senta e cinco dias da aposta, sem haver
sojjrido mais do que levissma indispôsi-
çâo ,que não o privou de ganhar os
duzentos mil dollars da aposta.

COMO E' FÁCILSabíP^udo o» tudo se explica ^^
PEQUENA ENCYCLOPE-

DIA POPULAR

Qual a origem dos brincos? — Na antigüidade, os prisio-neiros de guerra eram, durante duas horas, presos pelo lobulo da
orelha a porta de seus vencedores. Depois, em signal de escravi-
dão. para quejeonservassem a marca infamante assim feita, intro-
duziam um pedaço de madeira no ferimento. Alguns escravos liber-
tados substituíram esse pedaço de madeira, por outro, de ouro.
Então, as grandes damas da epocha, achando esse costume
de excellénte ,gffeito decorativo mandaram furar suas própriasorelhas, afina: de usarem nellas anneis de ouro, ornamentos enrique-
cidos, ruflis tarde, com pedras preciosas.

E^ai assim que uma marca de escravidão se tornou, com o
tempo,Huma prova de riqueza e faceirice.

De onde vem o costume dos que bebem de chocarem seus

COPOS 
? — Entre os Gregos, durante as refeições, depositavam sobre

a mesa uma grande taça cheia de vinho. Um dos convivas segu-

Irava-a 
e, depois de ter bebido um pouco, entregava a seu visinho,

que o imitava e ia passando adiante. Essa cerimonia, instituída

Ipara 
estreitar os laços de amizade, chamava-se philotesia.

No século XIIÍ, os Allemães haviam conservado esse costume,
í porem perderam o, pouco a pouco, por temor da lepra, cuja epi-

demia se espalhara pela Europa, substituindo-o pelo de bater com
os copos e taças.

4-
Que são os camareiros do pap-v ? — Segundo um regulamento

do século V, os papas deviam entreter em sua residência clérigos
encarregados de prestar, em caso de necessidade, testemunho da
pureza de sua vida privada. Esses clérigos, chamados "camerarii
secretis ( camaristas secretos ) tornaram-se, com o tempo, funecio-
narios análogos aos camaristas nas cortes reaes.

Hoje, ha camareiros ecclesiasticos e camareiros leigos. Os
primeiros, que têm direito ao titulo de monsenhor e vestem-se de
cor violeta e comprehendem os camareiros participantes, que pre-
enchem um serviço effectivo junto da pessoa do papa, os super-
numerários, que os substituem, se tanto for necessário e os cama-
reiros de honra, que têm apenas o titulo e não funcções.

Os segundos, chamados camareiros de capa e espada, dividem-
se em camareiros ordinários ( garçons, creados da mesa do papa,
superintendentes dos edifícios do papado, grande feitor das estre
banas, etc...), supernumerarios e camareiros de honra.

Cada papa nomeia seus camareiros apenas pela duração de
seu reinado. Suas funcções lhes conferem a nobreza romana c o
grau de condes palatinos.
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D. Ciccio leu em
voz alta :

"Car© senhor.
" Alguém perdeu

um chapéu de eccle-
siastico nesta aldeia.
Não conseguindo en-
contrar, mau grado
as pesquizas a que
me entreguei, a que
ministro de Deus elle per-
t^nce e não desejando,
com a apropriação de
objecto, que não me per-
tence, obscurecer minha
consciência, envio-o, por-
te pago a V. S., segundo
a indicação da marca de
fabrica, suppondo que lhe
será mais fácil encontrar
seu legitimo proprietário."Com estima e consi-
deração, sou attento ser-
vidor — D. Antônio Spi-
na, vigário de Santafus-
ca.

Ahi está um homem
honesto! — exclamou D.
Nunziante.

Ou que tem a cabe-
ça maior do que o chapéu
— observou maliciosa-
mente D. Ciccio

(&*%^g&
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0 ACCUSADOR IMPREVISTO
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— Como diz ? —

RESUMO DA PARTE J A' PUBLICADA

arruin^o'petê0io;!õP°fe ° b«f ° .C°rio!ano de Santafusca,
a uma sociedade d?'oueT,nr?n 2 

Vinte- m-Ú hr,aS Pertencentes
vê-se em risco de se^preso A'v& ií?'* 

lntlm*d° * restituil-as,

sós, assassma-o, occulta seu corpo em uma cisterna e volta aNapoles. Mas e.s que, com os números indicados pefo padre CvrHIo"o chape eiro ganha meio milhão de liras na loteria * 
°'

Salvar? 
° °.i visario4»!e. Santa Fusca, chamado a soccorreròalyatore, que adoeceu subitamente, encontra-o já morto e ao

novo'ení; 
" QUe' Cm VCZ **&£¦ Ve!h° Chapéu' trouxe * -beca outro"ore 

N~ A' q,U6',por distracção, apanhou no quarto de Salva-tore. Nao podendo descobrir a quem pertence esse chapéu re-solve mandal-o ao fabricante, cujo nome lê no forro da copa'
oadr. raSr-í° 

mCSm° temp°' tCnC!° Se, ,em*>rado de que enterrou o
voltJ ,Z f° TS 

esquf?ceu, seu chaP,éu Junto da cisterna, o barãovolta a Santa Fusca afim de destruil-o mas não o encontra. E eisque o chapeleiro recebe uma caixa de Santa Fusca.
ex-

clamou Fehppino, empallidecendo e examinando ochapéu.—Mas este é o chapéu, que dei a D. Cy-nilo, no dia em que partiu de Nápoles. Recordo-me
perfeitamente, porque eu o fizera para monsenhor,o vigário e elle não o acceitou, por ter ficado peque-no. Recordas-te,
Chiarina ?

— E' o m e s -
mo... não ha du-
vida! — disse uma
voz tremula de
mulher.

Elles haviam re-
clamado a presen-
ça do padre Cy-
rillo.

Elle não viera.
Mas justamente
nesse instante, porvia mysteriosa, ap-
parecia o chapéu
do "adivinhador"
dos números. . .

ULTIMA PARTE

Apoz a inútil e
trágica visita, queo barão realizara
a villa, sem encon-
trar o chapéu da
victima, que po-dia se tornar um
indicio forte, só
lhe restava uma
esperança. Era a
essa ultima e tão
fraca probabilida-de de salvação
que desejava agar-

líví 
SC'l 

,vez esse chapéu tivesse cahidonas mãos dosobrinho de Salvatore, Jorge, que tinha um alber-
lhee 

n°if ° de Falda. O rapaz descera para reco-ei a herança de seu tio, pouco depois da morte
¦ese- Carregara um sacco cheio de òbjectos va-

pr°S"*' ^uem. sabe se... O barão não podia des-rezar essa pista: era a suprema manobra a fazer. . .

e não quiz atrazal-a
um só dia, que fosse.

Afim de não des-
pertar suspeitas, ves-
tiu um grosseiro uni-
forme de caçador,
poz á cabeça um
largo chapéu de fel-
tro, lançou sobre os
hombros uma car-

teira de cour<$ um fuzil
e, assim disfarçado, des-
ceu na estação de Falda.

Sem pressa, no frescor
da manha, começou a su-
bir a coluna, assobiando
uma canção entre dentes,
afim de apparentar tran-
quillídade. Mas que es-
forços não empregaria
para reprimir as pança-das de seu coração 1

O albergue do Vesuvio,
com sua velha taboleta
côr de tomate, ficava na
estrada larga, que sobe
para as montanhas, em
um local retirado, juntode um bosque. Os via-
jantes e os tropeiros ahi
se detinham para refres-
car as gargantas.

As pessoas amigas do
conforto haviam de seaborrecer com a installação; porem os clientes com-muns de albergues não eram exigentes; era-lhes bas-tante encontrar vinho bom, queijo bom e fumo

Jorge era um rapagão forte, moreno, de bomhumor, sempre disposto a prestar serviço a um visí-

O barão viu á janella o alegre Jorge com um chapéu de padre á cabeça.

nho, principalmente quando podia ganhar meia lira.
Estava occupado em esquartejar um carneiro, que
pendurara pelas pernas á barra de uma janella,
quando viu chegar um caçador sem cão. " 1Haverá, por ahi, vinho e queijo, meu amigo ?Naturalmente — respondeu Jorge. E foi
enxugar as mãos vermelhas de sangue.
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O caçador entrou em uma sala do andar térreo
e olhou rapidamente em torno de si, como se procu-
rasse alguma cousa. Depois sentou-se diante de uma
mesa, fingindo estar fatigado por uma longa marcha.

Jorge voltou pouco depois trazendo vinho,
queijo e pão em um prato. O caçador iniciou uma pa-
lesíra.

Parece-me que já o vi — começou elle — mas
não me recordo onde. . . Não seria, por accaso, sobri-
nho de um tal Salvatore, que mora lá em baixo, em
Santafusca ?

Sou seu sobrinho, de facto. . . ou antes, era
seu sobrinho — corrigiu Jorge — porque, a estas
horas, o pobre velho já está enterrado. . . Morreu de
cansaço e miséria, pobre cemo Job. Eis o que se ganha
servindo os grandes senhores! Sugam-nos todo o san-
gue, emquanto restar uma só gotta, que seja. . . Depois
atiram nossas carcassas aos cães. . . Meu tio nao teve
um só vintém que fosse para me deixar, depois de se
matar de trabalho, du-
rante quarenta annos de
dedicados serviços a um
barão, que atira o di-
nheiro pelas janellas, em
Nápoles.

Quer dizer que
foi o senhor quem foi á
villa, ha poucos dias,
apanhar alguns objec-
tos?...

Sim. . . Foi ha
quinze dias. . .

Sou parente de D.
Antônio, conhece ? O vi-
gario de Santafusca ; sou
filho de sua irmã — dis-
se o caçador, com tom
de indifferença. — Co-
nheci também seu pobre
tio Salvatore. . |

E accrescentou com t
emoção, que não era fin-
gida :

Sua morte cau-
sou-me profundo des-
gosto.. .

Todos gostavam
d'elle — suspirou Jorge.

Já que falíamos
d'elle — continuou o ca-
çador — não teria apa-
nhado por accaso, em
seu quarto, juntamente
com outros objectos, um
chapéu de padre ?

Um chapéu de
padre?. . .

Jorge hesitou, por
alguns segundos. . . Pa-
receu ao barão que esse
pouco tempo eqüivalia a
um século. Da palavra,
que ia cahir dos lábios d'esse homem, dependia todo
seu destino. Uma palavra d'esse rústico ia decidir
se o nobre barão de Santafusca poderia recuperar
um pouco de tranquillidade pu se estaria condem-
nado a nao dormir nunca mais !

Finalmente Jorge disse :
Sim. . . Esse chapéu está aqui !

A emoção era forte! A angustia fora dolorosa...
D'esta vez o barão não se poude conter. Foi preza de
um ataque de riso nervoso, sacudido por convulsões.
Era todo o seu ser, que se distendia. Nessa brusca
explosão havia toda a febril ansiedade de longos
dias. Era o immenso àllivio do homem, que se julgou
perdido e, por um accaso inverosimil, volta á vida !

O albergista fitava-o assombrado.
Quando o barão se acalmou um pouco, tentou

explicar:
— Ah! Ah! — exclamou— Essa é boa! Conhece

ido. . . Desde que perdeu'seu chapéu
E' que não tem outro. . . E' pobre

x ; " ' f^flif''
Aqui está o famoso chapéu. Faça-me o favor de examinal-o

D. Antônio ? Coitado
anda tristonho. . . E que nau icm uuiro, . . n, poi
demais para poder comprar outro. . . Tem andado
por ahi... em cabello... Ah! Eu estava presente
quando o secretario da municipalidade, um tal...

Jervolino. . .
Exactamente. Foi Jervolino quem disse queo senhor podia ter apanhado o chapéu. . . distrahida-

mente. . .
Está claro!... Metti tudo em meu sacco...
Queira Deus que não o aborreçam e aceusem

de ter roubado o chapéu de um padre. . . Olhe qucDé
um objecto sagrado!

O albergista empallideceu e levou a mão ao co-
ração.

Tranquillise-se. . . Eem vê que estou grace-
jando! Bello rcubol Um chapéu velho... imprestável...
Vou entre^al-o immediatamente. . .

E desappareceu pela
pequena escada. O ba-
rào nao podia ficar inac-
tivo ; para acalmar sua
impaciência, sahiu até o
pateo e deu alguns pas-
sos, sem perder de vista
a janella, que {Iluminava
a sala.

Bruscamente estreme-
ceu.

Via pela janella o mal-
fadado chapéu, que se
movia, inclinava... Um
gracejo do alegre Jorge !
O rapazola divertia-se
collocando o chapéu em
sua própria cabeça e
exhibindo ar contricto e
andar lento. Sahiu, final-
mente e approximando-
se com um riso franco :

Aqui está o cha-
péu. . . Pode leval-o. . . ]
Deixe-me alojal-o em sua |
b^lsa. j

O barão tinha pressa j
de partir. . j

Quanto lhe devo? jPelo queijo e o vi- I
nho? Meia lira... O cha- j
péu vai de graça j

O barão agradeceu. I
Desde que se julgou |
fora do alcance da vista j
do albergista, começou !
caminhar apressadamen- |
te. Uma febre, agora jo- j
vial, muito differente da :
que o devorara durante |
varias semanas, precipi- j
tava sua marcha. Final- r
mente ! Tinha em suas |
mãos o chapéu aceusa- j

Que faria d'elle? Ia destruil-o, sem duvida; j
mas de que modo? Enterrando-o ? Estraçalhando-o j
Lançando-o no rio? Justamente Chegara a uma cam- |
pina deserta, junto de um riacho, onde se juntara =
muita água das ultimas chuvas. Curvou-se, olhou |
em torno de si, para verificar se alguém o espio- j
nava... =

Augmentada pelo sol poente, sua sombra alon- j
gava-se, testemunha immovel e muda. . . 0 barão |
teve medo de sua própria sombra e recomeçou a ca- j
minhar. Chegou á grande estrada, deteve-se na estação j
e quando o trem chegou, saltou para um wagon de j
terceira classe. Havia alli gente simples que, cóm j
familiaridade dos habitantes do campo, puzeram-se I
a palestrar com elle sobre cães. caçadas e perdizes. . |

Por alguns minutos, o barão esqueceu quem era; j
de bom grado imaginou-se um d'esses caçadores, que I
só têm sobre a consciência a morte de lebres e perdizes. |

J

lor



13.° Anno — N. 4 — Setembro 1929
ii d d " -" " " *¦ H—i n »» ti i ii. •li—». ii—ii—ii.

fêJSfâSc

3i?i£__3

Chegou a Nápoles já noite e dirigiu-se para ossubúrbios.
O mais simples, talvez, seria deixar cahir bolsa echapéu em um cFesses ralos de exgotto collocados nassargetas, nos quarteirões populares. Não! Os garotos

poderiam pescal-o novamente...
Creara-se uma lenda em torno do padre Cvrillo

A curiosidade pu-
blica estava alerta;
o menor indicio se-
vmi bastante para
guial-a. Seu cha-
péu, principalmen-
te, tinha uma longa
historia. Todos sa-
biam que o padre o
recebera do chape-
leiro, em troca dos
números premiados;
toda a cidade co-
nhecia essa historia;
todos os jornaes ha-
viam commentado
o caso, com insis-
tencia.

Lá em Falda,
certamente, Jorge
poderia dar com a
língua nos dentes e
para divertir seus
clientes contaria a
historia d'esse cha-
péu de padre, que
um caçador recla-
m á ra! E ra p rec i so
agir com prudência.
Como podia haver
tanta vida em um
objecto insignifi-
cante, só porque
pertencera a um
morto! Parecia-lhe
que a alma do pa-
dre passara para
as grandes abas ne-
gras do chapéu,
nellas se debatia
com os sobresaltos
e convulsões de um
pássaro agonizante.

—- Um delegado! Carabineiros!
Que poderia ter havido, Deus do céu!Em poucos instantes o vigário vestiu-se e veiureceber os temíveis personagens.— Em que lhes posso ser ufil, senhores? — dissee!Je, com multiplicadas reverências.

D. Antônio, confessa ser o autor d'esta carta

>:«. a

_X'_ ,-.i-.ai

O barão collocou a espingarda com o cha-
péu sobre as águas e deixou-os cahir.

Ao sahir de uma viella, o barão viu diante de si a praiaonde as vagas atiravam a escuma branca antes de morrer e es-
tendiam-se, tremulas, sobre uma areia escura, com um ruido
triste.

A' esquerda, Nápoles resplandecia na nevoa e enviava
ao céu uma claridade intensa.

Era uma noite sem estrellas e sem lua, noite propicia paraalguma empreza mysteriosa. Nas trevas apenas se podia dis-
tinguir a dez ou doze passos adiante, um pequeno promontoriode rochas negras e grandes pedras esparsas, que entravam pelomar, muito alem. . .

Um velho barco de pesca estava preso ás rochas por uma
corrente. O barão pulou para elle, desatou-o e, com quatro re-
madas poz-se ao largo, só na noite negra, entre a escuridão do
ceu e o negror das#iguas.

Fechando os olhos, como se receiasse vêr o que ia appa-
recer, abriu o sacco de caçador, retirou o chapéu, abandonou a
bolsa no fundo do bote, serviu-se do cordel que a fechava
para amarrar solidamente o chapéu a seu fuzil e mergulhou este
na água até a bocea do cano. . . depois abriu a mão.

O fuzil e o chapéu, mergulhando sem ruido, perderam-senas profundezas sombrias do mar.
Está liquidado! — disse elle em voz alta. E pareceu-me que uma voz, despertando entre as rochas próximas, res-

pondia-!he: "Amen"!. . .
A MÃO DA JUSTIÇA

Na mesma hora começava uma serie de attribulações parao velho pastor de Santafusca. D. Antcnio.
Um delegado da policia acompanhado por carabineiros do

rei procurava-o, declarando precisar de lhe fallar.

dirigida ao chapeleiro Felippino Mantica ?—
perguntou o policial.Sem duvida. . . Essa carta ia acom-
panhando uma caixa contendo um chapéu...
Sim; fui eu!

O senhor informa que o chapéu foi
encontrado nos arredores de Santafusca.
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Pois bem, o procurador do rei empenha-se por saber
em que localidade o chapéu foi encontrado, por queme em que data, por que mãos passou. . .

Ante um tal bombardeio de perguntas, D. An-
tonio abriu a bocca estupefacto.

Responda com attenção, D. Antônio; vou tomar
nota de seu depoimento que é muito importante,
devendo, certamente, vossa senhoria ser depois cha-
mado á audiência publica para confirmar tudo quantodisser agOTa.

Audiência. . . pu. . .publica? O' almas divinas!
De que sou accusado? E' verdade que demorei um
pouco. . . Devia ter enviado o chapéu antes. . . Mas
é tudo quanto me poderão censurar. . . Por isso só
vão arrastar-me aos tribunaes?Acalme-se, D. Antônio e exponha tranquilla-
mente tudo quanto sabe sobre esse assumpto. Ninguém
pensa em prendel-o nem sequer em accusal-o de delicto
algum.

E o delegado não poude deixar de sorrir ao vêr
a physionomia consternada e medrosa do pobre padre,
que fez um esforço violento e começou uma longa
narração, detalhada, embrulhada, na qual não des-
prezou o menor detalhe. Disse o dia, a hora, o minuto
em que Martinho viera procural-o para correr em soe-corro de Salvatore, a troca do chapéu no quarto doinfeliz e como perdera o seu. . .

Depois de ter annotado tudo isso, o delegado
accrescentou:

Bem vejo, reverendo, que agiu em boa fé. . .
Queira perdoar-me se uma outra vez eu vier a impor-
tunal-o; mas o senhor comprehende. . . Esse caso estátomando grandes proporções. . . Talvez estejamos em
presença de um crime horrível!De um crime? — exclamou D. Antônio, estre-mecendo violentamente.

~Pe um crime! — repetiu como um echo o sineiroMartinho, que ouvia-atraz da porta.
7~ Infelizmente, quasi posso affirmal-o. . . Essechapéu pertenceu a um velho ecclesiastico, desappa-recido de Nápoles ha cerca de vinte dias e do qualninguém pode dar noticias. Temos muitas razoes paraacreditar em um crime. . . Certamente o pobre homemfoi assassinado. Assim contamos com o concurso devossa reverendissima para esclarecer a justiça em suas

pesquizas.
Gelado pelo terror á idéia de que um de seus con-trades fora assassinado e que elle pudera — elle, D.Antônio, usar em sua própria cabeça o chapéu domorto, o ancião entrou em novas explicações: contou

que apanhara o chapéu novo por distracção, que dei-xará o velho, de sua propriedade, no mesmo logar,
que Salvatore tmAa um sobrinho, Jorge, albergistaem Falda. w

Elle era o único sobre o qual poderiam fazer recahiras suspeitas. Sem bem comprehender qual fora sua
parte em todo esse mysterio, o delegado imaginou queJorge bem pockria ter desempenhado algum papelno caso e que o mais certo era assegurar-se de sua pes-soa. Em conseqüência, deu ao tenente dos carabineirosordem de prender immediatamente o albergista debalda. Depois, chamando a si a responsabilidade deuma, tal medida, mandou que um carpinteiro arrom-basse^o cadeado que fechava o gradil da "Villa".

Não . sem esforço conseguiu-se desmantelar ocadeado na parte da estrebaria, emquanto os habi-tantes da aldeia, avisados por Martinho, enchiam ruase praça, promptos a defender valentemente o vigáriotão estimado, tão respeitado por todos. Conduzido
pelo sineiro, o delegado e os guardas invadiram o
quarto de Salvatore, do qual fizeram uma descripção
summaria.

Depois, o delegado deixou um soldado de guardano gradil, com ordem de manter á distancia os curiosos
e, pelo trem das onze horas, partiu para Nápoles.

Já sem forças, D. Antônio arrastou-se até sua
casa e deixou-se cahir sobre uma poltrona.

Nunca, no correr de sua longa existência, houvera
sentido maior emoção.

Subitamente o pobre homem desatou em soluços,
que acompanhavam copioso pranto.

17).° Anno N. Setembro 1929

Um almoço alegre

No emtanto, o barão de Santafusca acceitára
um convite para almoçar em uma das encantadoras"yillas" de Sorrente, sobre uma rocha a beira marninho delicioso, num bosque de loureiros e laranjeiras'

Elegante e alegre refeição eo barão, livre já deseus terrores, recuperou seu bom humor de outróra
Erguendo seu copo á altura dos olhos, olhouatra vez do liquido dourado o mar, que se avistava pelajanella aberta. Esquecia-se de tudo, contemplando^

dansa das ondas, com a certeza de que ellas haviam
escondido para todo o sempre a testemunha temida
Quem iria pescar nesse vasto mar um velho chapéu ?A dona da casa chamou-o á realidade:Barão, já nos prometteu cem vezes uma festaem Santafusca... Quando realisará essa promessa?Por emquanto é impossível — interrompeu
um conviva. — A oceasião não é propicia.Suas palavras se perderam no ruido da conversa-
ção. Ninguém ligou importância a essa intervenção.
Porem o barão ficou por um momento immovel, sem
poder responder. Que quizéra insinuar aquelle ho-m?3?7i ,?oque nSo era oportuno o momento de visitara villa ?

Mas deu de hombros. Ora! Por que deixar-se
dominar pelas angustias, novamente?

Os homens accendiam seus charutos. Haviam
collocado poltronas no terraço e admiravam o hori-zonte atravez das espiraes de fumaça.

Nesse momento, designando com o dedo, um pontono horizonte:
Estão vendo? — exclamou alguém. Um I

enorme pássaro!E' uma águia. . .Não... Parece um alcyone. . .
O barão ergueu-se:

E' o chapéu do padre!
Seguindo o fio de suas idéias, pronunciara aquellas

palavras em voz alta. Arrependeu-se logo. Mas era
tarde Sim, por um segundo tivera aquelle Ímpeto
de traduzir o que sentia: parecer-lhe ver o chapéu
de sua victima, bailando no céu azul, como um pas-saro enorme, vingativo e cruel...

Todos os olhares se voltaram para elle.
Só mesmo elle poderia ter taes idéias! — Em

todoco caso, parece que não se falia em outra cousa. . .—- O caso toma vulto — Ha um artigo no Piccoto. . .—
disse a mesma voz.

Ojiumero do jornal estava aberto sobre a mesa. . .
O barão estendeu a mão machinalmente e apanhou
o ;ornal. Bem no centro da primeira pagina viu, im-
presso em lettras garrafaes, o seguinte titulo:

Um caso tenebroso. . .
O jornal contava que o inquérito sobre o assassi-

nato do padre Cyrillo dera um grande passo graçasa novas descobertas da policia. A justiça mobilisára-se.
U jornal promettia manter seus leitores ao corrente. . .

A despeito do calor, do engurgitamento causado
pelo copioso almoço e mesmo de uma ligeira embria-
gU6Z' ?, ™° ^ez um grande esforço para poder fixarseus olhos sobre as lettras enormes e coordenar as
phrases. Pouco a pouco seus sentidos se aclararam.A ímminencia de um serio perigo surgiu-lhe nitida-mente. Assim, uma força mais poderosa do que a lo-
gica lutava contra elle ! Sentiu uma onda de sanguesubir a suas faces. Raivosamente, rasgou o jornal,levou-o a bocca, mordeu-o, esfregou-o entre seus pu-nhos... E rolou pelo solo, rugindo como um animalteroz.

Uma desordem oceorreu então. Os convivas
fí^uxi Paia ÍOcloS °S lacíos' emquanto os creados,attrahidos pelos gritos de soecorro ajudaram a trans-

portar o barão, que, depois d'esse accesso de cóleralouca, soifrera uma brusca reacção, tornara-se li vido,
com espuma nos lábios, rígido como um epiléptico.
A LENDA DO CAÇADOR FANTASMA

Despertando na manhã seguinte em um leito
extranho, o barão teve grande trabalho para compre-hender sua situação. Pouco depois voltaram-lhe á

í — —— •
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mente os factos da véspera. Era preciso destruir com
urgência o effeito causado por um ta! escândalo. A
justiça já agia vigorosamente. Era preciso que não
suspeitassem de um Santafusca de assassinato e roubo!
O barão vestiu-se com apuro e dirigiu-se á casa dos
amigos, que o haviam recebido na véspera, descul-
pando-se o melhor que poude e lançando toda a culpa
para os vapores de um vinho assaz generoso.

Finda essa visita, dirigiu-se a seu "cíub", 
jul-

gando que era útil appa-
r^per, palestrar, rir. . .
Ao entrar no vestibulo,
ouviu o porteiro dizer
ao garçon do bar:

Já o prenderam!Quem ? — inter-
rogou logo o barão, co-
mo se se dirigissem a
elle.

O assassino do
padre Cyrillo, excellen-
cia.

Mal o barão ouviu
essa resposta, varias vo-
zes o chamaram: "Ahi
está elle! Ahi está Corio-
lano!—gritavam; e to-
dos o cercavam porque
a noticia de sua indis-
posição da véspera es-
palhára-se rapidamente.

Havia, nesse dia,
affluencia desusada no
club. De facto, era o
dia do grande prêmio
das corridas de Nápoles.
Apresentaram o barão a
um hospede notável, o
conde Stagni, que viera
expressamente para vêr
correr seu famoso ca-
vallo.

Os fidalgos troca-
ram um aperto de mão.
0 conde de Stagni jul-
gou reconhecer o barão
por tel-o visto vinte
dias passados, ria peque-nina estação de Nápoles.

E' bem possível
disse friamente San-

tafusca.
Sim. . . Eu vol-

tava de uma rápida
viagem a Pompéa. Olha-
va pela portinhola do
wagon. Vi um senhor,
que corria para a esta-
ção para não perder o
trem. E... almoça com-
nosco ?

Certamente !
Apenas o tempo de lári-
Çar um olhar sobre os
jornaes da manhã #. .

E penetrou no salão
de leituras.

Os jornaes com-
mentavam o depoimen-
fo do albergista Jorge,segundo o qual a poli-cia estava lançada em
nova pista. De facto,
Jorge lanara em um caçador mysterioso, que se apre-
sentara, em nome de D. Antônio, vigário de San-tarusca. Esse caçador existia, na verdade; vários
camponezes affirmavam ter visto esse indivíduo.
Y°rem ninguém podia dizer quem era, para onde ia,
de onde viera

Amedrontado por essa leitura, o barão ficou sen-

tado perto da mesa, sem notar que começavam acercai-o.
Assim, todas as precauções, que tomara, voltavam-se contra elle. A luta se tornava desegual. Luta entreum viyo e um morto, na qual o morto parecia levara melhor.
Não era bastante, pois, matar um homem, des-carregar-lhe dous terríveis golpes de alavanca; parasepultar um segredo não era bastante toda a água do
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O miserável rolou pelo chão, como um louco, mordendo furiosamente o jornal.

Mediterrâneo! Matar um homem significava tornal-o
mais vivo do que era antes de sua morte; sepultal-o
em uma cisterna era fazer com que toda uma cidade
se occupasse com elle, toda a imprensa, a magistratura,
o telegrapho, os salões dos barbeiros, as agencias de
loteria!

Quando o barão ergueu a cabeça, notou que havia
muita gente em torno d'elle e só teve um pensamento:
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— retirar-se. Sem ligar importância aos olhares sur-
prehendidos, que se trocavam, ergueu-se, como mo-
vido por uma mola, atravessou as salas sem cumpri-
mentar pestôa alguma e sahiu.

Bruscamente, o mysterioso caçador surgiu diante
d'elle. Elle se viu em um espelho. Ficou um momento
petrificado pelo terror. Ainda não pensara nesse pe-rigo.

Embora tivesse mudado de roupa, era ainda fácil-
mente reAnhecivel; a physionomia do famoso caçador
ficara gravada no espirito de Jorge e dos camponezes
de Falda. Elles deviam ter notado seu fino bigode
negro.

Era preciso, com urgência, mudar de aspecto
physionomico. Assim, dirigiu-se ao Granella e sob
pretexto de que assim o exigiam a ultima moda e o
grande chie da Inglaterra, mandou raspar o bigode.
Ao mesmo tempo travava palestra com o "ofjiáal".
Granella era de opinião que a policia estava em uma
falsa pista. E accrescentou em tom importante:Eu sei, sobre este caso, mais do que os jorna-listas. . .

E' impossível... Como?Sim, porque tenho a honra de servir egual-
mente o cavalheiro Martellini, que é quem dirige o
inquérito. D. Antônio depoz; primeiro, não enviou
caçador algum a Falda reclamar seu chapéu; segundo,
não tem parentes e muito menos sobrinho, que seja
caçador. Tudo isso é muito claro. O pobre albergista
preso sob aceusação de haver assassinado o padre,nunca viu D. Cyrillo. E, emquanto o vigiam e o in-
terrogam, graças á lentidão da policia e tagarellice dos
jornalistas, o caçador vai dando o foraJulga que. . . o caçador é o culpado?

Sem duvida. Varias testemunhas o viram:
ha mesmo quem o tenha visto passar, tal dia, tal hora...tomar o trem de Nápoles, transportando uma bolsacheia Minha opinião é que aquella bolsa de caçadorcontinha uma extranha presa. . .~ Ora! Emfim. . . havemos de ver. . . —~ disseo barão, que se ergueu para sahir.

Granella offereceu um phosphoro e manteve-o alto,ate que o barão houvesse accendido seu charuto,depois correu a afastar a cortina da entrada fazendoestalar sua toalha, como um chicote e exclamando emseu inglez de Nápoles: Good byel

*
* *

Dous dias depois das corridas, um recado muito
gentil do cavalleiro Martellini, juiz encarregado doinquérito sobre o mysterioso crime, convidava-o
para uma entrevista particular em seu gabineteDesola-me — dizia elle — causar-lhe tal in-commodo para uma cousa que nada nos adiantará.Pode ser que o mysterio do padre Cyrillo. resaltandobruscamente a luz, lhe poupe esse aborrecimento^orem, emquanto isso não acontecer é necessário queeu o interrogue como proprietário da "villa" ondetoi encontrado o chapéu. Não será ao juiz e sim aoamigo e respeitador que terá de responder. Será uma
palestra intima^ . . e um bom pretexto para almoçar-

| mos juntos. Ouy, fallar em certa "mavonaise" de
j ostras, uma especialidade do restaurante^Tombo de= (Juro ...

'"O encontro ficará marcado para as dez horas"U barão leu releu, esse convite. O tom em que lheescrevia o amável cavalleiro Martellini tranquillizava-o.
linha, assim, doze horas diante de si. Preparou

| seu plano de defeza.
-n 

"Nai|a 
^abia — diria — nunca vira o padre Cv-

rillo . Ouvira dizer em sua "villa", 
que tinham en-

contrado um chapéu, que se fallava em um caçador
mysterioso . que talvez esse caçador fosse o crimi-
noso. . Quanto mais reflectia mais se assegurava
de que não tinha outra cousa a declarar.

| Mais uma victima innocente

i O coração do bem D. Antônio estava longe da
tranquillidade e allivio almejados, no dia em que voltou

a Santafusca, em companhia de Martinho, depoisde uma triste viagem a Nápoles e um longo dia passado nos escuros e frios corredores do Palácio da JuS-tiça.
Citado a comparecer por ordem escripta, trazida

por um carabmeiro em uniforme, compareceu como coração cheio de angustia perante o Sr. juiz queo fizera soffrer por duas longas horas, com um minu-cioso interrogatório.
Martinho, que caminhava diante d'elle, pelaestrada cheia de pedras,defcinha-se de tempos a tempos

para esperar seu vigário, que caminha com lentidãoe esíorço.
Havia quarenta annos que D. Antônio abençoavaesses campos no dia da lesta das Rogaçoes. Baptisára

quasi toda a população de Santafusca e rezara á cabe-ceira de todos os moribundos.
Por que permittira Deus que sua velhice fosseangustiada por uma tal provação?Embora, até agora, os resultados do inquéritofossem pouco claros, tudo deixava prever que se cami-nhaya ao encontro de um crime tenebroso. Tudo con-corna para provar que um desconhecido disfarçadoem caçador tinha muito que ver com esse terríveldrama.
Junto de um rochedo, dentro de uma velha barcahaviam encontrado a bolsa de um caçador. Poremos indícios detinham-se ahi e o juiz Martellini sentia-seembaraçado para proseguir, em terreno tão instável,

o inquérito de que fora incumbido.
Coragem, D. Antônio! — tentava dizer osineiro. — Estou certo de que tudo isso não passa deum mau sonho dos juizes e que cscarabineircstcmaràm,

vergonhosamente, um homem mau por um padreUm chapéu nada prova e se um golpe de vento levar
o meu para as garras de Satan, isso não quererá dizer
que eu esteja morto.

—¦ Deus te ouça, meu bom Martinho! Mas se sou-
besses que terrível suspeita nasceu em minha mente!...Que quer dizer?. . .Olha!...

D. Antônio indicou com. o dedo a "villa" do barão
de Santafusca.

Oh! O senhor acredita que fosse o pobre Sal-vatore?
Não! Pobre velho. . . Elle não seria capaz de

matyr uma mosca... Paz a suas cinzas! Salvador
apenas apanhou o chapéu onde o achou e levou-o paracasa, talvez com a intenção de me fallar a esse respeito
mas não poude mais abrir a bocca. o infeliz!Desde quando?Não sei, não sei, não me faça fallar. . .

Caminhou algum tempo em silencio; depois, não
podendo conter sua emoção:Recordasse do dia em que ornamentávamos
a egreja ?

Sim. . Era um sabbado, exactamente 4 do
mez de Abril. . .

—- Sim. . . — murmurou o vigário pensativo.Nada mais disse.
Mas recordava-se que, quando se encontravadiante do presbyterio, Salvatore passara, tendo uma

carta na mão e annunciou:O barão chegou!
Lembrava-se também de qu<?, segundo o depoi-

mento de um pastor, tinha visto um padre dirigir-se
Para a "villa", 

pela avenida dos oliveiros. . . E queo barão era um grande peccador, cheio de dividas. . .' A noite, D. Antônio foi preza de ardente febre.
Metteu-se na cama; repetindo incessantemente diva-
gações extranhas.

Emquanto mandava alguém chamar um medico,Martinho ficou junto do enfermo; varias vezes, ame-
drontado com o delírio de D. Antônio, benzia-se...
NO LIMIAR DO INFERNO

O juiz Martellini sentia-se, na verdade, bem em-
baraçado para proseguir o inquérito. Depois que dif-
terentes testemunhas tinham posto a salvo a respon-
sabihdade de Jorge, restava nas garras da justiça ape-

I
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caçador, que varias pessoas diat
mau

nas um fantasma, o do
tinham visto, mas que se evaporara como umespirito.

Extranho processo em que a victima e o assassinocontinuavam dcsapparecidos!
- Por excesso de:zelo -- disse o juis a seu sécre-tano ouvirei amanha S. Ex. o barão de Santafusca

que talvez nos forneça alguma informação interessantesobre o local em que o padre fci visito pela ultima ve/e sobre oalvatore, o vi-
%ia" da "villa". Mas 6
para acabar de uma vez
com essas historias!

Feito isso mandarei
archivar o processo

O barão terminou
sua toilette. Raramente
se apresentara tão ele-
gante; collete branco,
cartola, luvas claras, col-
larínho alto, uma ben-
galla de ebano com pu-
nho de platina; um per-
lume de íris desprendia-
se de todo o seu vestua-
rio. Sahiu, lançando um
olhar ao relógio ; notou
que tinha uma hora c
meia de avanço. Dedi-
cou-se a encher tempo,
passeiando. demorando-
se meia hora em uma
egreja.

Ouviu, finalmente,
soar dez horas. Ainda
cinco minutos!

Deveria, na verda-
de, ir encontrar-se com
o juiz ou correr, ao con-
trario, á estação mais
próxima, saltar no pri-meiro trem . . . e fugir ?
Sim. . . fugir?

Ainda hesitante, de-
batendo-se entre essas
duas vontades, o barão
notou que já subia os
degraus de mármore da
imponente escadaria do
Palácio da Justiça.

No salão de entra-
da mantinha-se um gru-
po de pessoas, quechicharam á sua
sagem.

Eram as que ha vi-
am desempenhado pa-
pel mais ou menos im-
portante no "mysterio
do chapéu" e voltavam,
mais uma vez, para se-
rem interrogadas.

Era D. Felippino,
U. Charina, sua esposa,
com uma mantida de
seda com franjas de ren-
das e um leque de co-res brilhantes. Nos ca-bellos exhibia um pentede tartaruga, que seumando comprara porduzentos e cincoenta
uras!

Eram mais D. Ci
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ICIO,a> :-- —«-o ^.. v.n.iu, o advogado do processo,¦^ennanello, 
o sobrinho do padre, cabellos compridos,

Pnysionomia palltda e escavada pela miséria e final-mente, Jorge, o albergista de Falda.
1 \ j e'e6ante fidalgo, de rosto cuidadosamente">arbeado, 

que passava diante d'elle, Jorge não reco-nneceu o caçador, que o visitara na Falda.
U barão entregou seu cartão ao porteiro, imme-

O juiz teve que fugir ante aquelle accesso de allucinada cólera.

em outra: "Chancellaria"; sobre uma terceira; "Pri-
soes

— Agora, excellencia, tenha a bondade de esperar
dous minutos. Já o attendo. . . Será couâa de quatrominutos no máximo. . . Depois iremos almoçar.

O barão sentia as pernas molles; deixou-se cahir
sentado em uma poltrona e enxugou o. suor, que lhe
banhava a testa. Seu plano era simples e infallivel:
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"Nad a sei V — responderia. . . Sim, um homem que
tudo ignora, não se arrisca a dizer tolicesl

Seria a ultima provação. . . Depois ficaria livre!

Denunciado por si mesmo

O barão entrou, a um signal do continuo, para
uma vasta sala. Diante de uma mesa cheia de papeis,
o Sr. Mârt^lini presidia o tribunal de inquérito. Seu
craneo calvo reluzia. A seus lados, dous outros magis-
trados, curvados sobre a mesa, escreviam.

-— Tenha a bondade de se sentar, excellencia. . .— disse o amável magistrado, em um tom que o sen-
timento do dever profissional tornava grave.

Com andar vaccillante, o barão adiantou-se e
sentou-se no logar indicado.

Traga os autos, Quaglia — disse o juiz.
Uma sombra negra e esguia destacou-sc da pa-

rede e depositou diante do juiz um masso de papeis
protegido por uma capa de velludo verde.

Nossa palestra será curta, barão. Qual é sua
opinião sobre esse caso do chapéu do padre?Nada sei... — respondeu bruscamente o barão.Sem duvida... — respondeu amavelmente
o cavalleiro. — Mas sua opinião? Acredita que o
caçador...

Como já lhe disse. Nada seilUm nada. . . relativo, não é assim ? Como pro-
prietario da "villa" deve estar ao corrente do que nella
se passa. . . O chapéu foi encontrado em sua "villa"
de Santafusca. Conheceu o padre Cvrillo?Não! :>::L

Esse "não" dito em tom quasi brutal, sobresaltou
o juiz, que sabia facilmente distinguir uma resposta
sincera ou não. . .

E. . . de Salvatore ? Que pode dizer-nos ?Salvatore? Um santo homem... Peço-lhes
que deixem sua alma em paz!Como explicar, então, excellencia, que Sal-
vatore tivesse em seu quarto o chapéu do padre Cv-
rillo?

Não sei. . .
Perfeitamente. . . Mas a seu ver como explicar

as manchas de sangue, visíveis sobre o mysterioso
chapéu ?

• — Visíveis? Como pode o senhor ver manchas
de sangue em um chapéu, que nunca viu, que não sabe
onde está ?

Sua objeccao édas mais justas. Não poderíamosver manchas de sangue, se o chapéu não estivesse,
como está, felizmente, em nossas mãos. . . Se quer
pode vel-o. . . Quaglia. . .

O continuo approximou-se da mesa, ergueu um
panno verde e o juiz Martellini voltando-se para o
barão disse:

Veja, e^ellencia !
O barão sentia as pernas dormentes e como

petrificadas, mas comprehendeu que nao podia ficar
ímmovel. Ademais, julgou notar no rosto do juiz uma
expressão singular; conseguiu erguer-se e caminhou
para a mesa.

O chapéu do padre, em sua elegância de chapéu
novo, destacava-se sobre o fundo vermelho de uma
bolsa de caçador.

O cavalleiro continuou :—¦¦ Aqui está o famos© chapéu ; examine-o, ex-
cellencia.

O barão ergueu os hombros, com máu humor.Esse chapéu não é o do padre Cyrillo...
O juiz e seus auxiliares trocaram um rápido olhar

de intelligencia.
O senhor tem certeza ?
Absoluta!
Descobriram também essa bolsa de caçador.Razão de mais. . . E' muito fácil verificar queeste chapéu não cabe dentro d'esta bolsa!

Ah ! Então. . . o chapéu estava dentro da bolsa ?
Naturalmente. De resto, se duvida, pode per-

guntar ao albergista. Foi elle próprio quem o collocou...

Não duvido da palavra de vossa excellencia,
caro barão. Tanto mais quanto suas palavras concordam
com o depoimento do albergista.

Bem vê. . . — exclamou o barão sem compre-
hender que essas poucas palavras constituíam contra
elle terrível accusação.

Assim, vamos nos orientar, meu caro barão,
para chegar a uma conclusão — disse o juiz, que nunca
se exprimira em tom mais affavel. Depois, em voz
alta. relatou os acontecimentos,- que acabava de adi-
vinhar, graças ao depoimento involuntário do barão í*"Um caçador foi a Falda, não é verdade? — o albergue
do Vesuvio ? Um empregado da estrada de ferro en-
controu-o. . . O caçador tomou o trem, chegou a Na-
poles, á noitinha, dirigiu-se á praia onde tomou um
velho barco de pescadores, encontrado junto de certo
rochedo... Não é exacto, caro barão?Exactamente — respondeu Santafusca machi-
nalmente.

O Sr. Martellini poz-se a mover nos papeis, quetinha diante de si, afim de ganhar tempo e resolver
definitivamente a condueta a seguir. Os dous outros
magistrados, sentados nas pontas da mesa, corres-
ponderam a um seu olhar significativo, lançado porsobre os papeis de registros. . .

Mais ainda do que pela attitude irritada c os
olhos esgazeados do barão, os juizes estavam impressio-
nados pela segurança, a promptidão, quasi a candura
com as quaes essa testemunha, que nada sabia, con-
firmava e fixava todas as indicações do inquérito.

Depois de pigarrear e installar-se mais commoda-
mente em sua poltrona, o Sr. Martellini retomou a
palavra, com a mesma affabilidade:

Ainda uma palavra, excellencia. A seu vêr>
qual foi o movei do assassinato do padre?

Ora. . . O padre levava dinheiro comsigo. . . —
disse o barão erguendo os hombros, com impaciência.Assim, foi o roubo o movei do assassinato pra-ticado a 4 de Abril sobre a pessoa do padre Cyrillo
pelo barão Coriolano de Santafusca!. . .

O CASTIGO

A essas palavras, que soaram como estertores no
silencio da sala, o barão, sentindo-se perdido, foi prezade furioso accesso de cólera.

De pé, no meio da sala, gesticulava, injuriava o
juiz, aceusava-o de haver abusado de sua confiança,
de o ter attrahido a uma armadilha, protestava con-
tra sua innocencia e a de Salvatore.

Por única resposta, o juiz, em tom firme, como
homem cujas ultimas duvidas foram dissipadas, pro-nunciou : "Em nome da lei, o senhor está preso".

O barão olhou em torno de si como animal feroz
encurralado, comprehendeu todo o horror de sua situa-
ção, soltou um grito selvagem e erguendo os braços-.

Não!— gritou elle, com a espuma nos lábios—O
senhor^ errou! Posso fornecer provas! Estou doente,
bem vê, é a febre! Palpem minha testa! Pelo Santo
Salvador! Estou doente! Sou innocente! Ah! O senhor
pensa que poderá prender-me? Nuncal Sou um San-
tafusca! Os Santafusca não são encarcerados!

Ao mesmo tempo, abaixando se, apanhou uma
cadeira e erguendo-a com todo o vigor de seus músculos,
procurou abrir passagem.

A scena que se seguiu, foi indescriptivel.
Os juizes, amedrontados, afastaram-se da mesa

abandonando os autos, tudo!
O velho continuo quasi foi victima do barão,

que travou luta corpo a corpo com os guardas e rolou
pelo tapete, arrastando-os, tentando mordel-os. Fi-
nalmente com o auxilio de reforço conseguiram do-
minal-o e amarral-o solidamente.

Reconheceram, então, que o indivíduo que tinham
entre os braços já não passava de um louco. Uma
justiça, mais prompta do que a dos homens, punirao assassino do padre Cyrillo.

— FIM —

—•II"
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MILAGRES 00 MEDO
Os médicos do lios-

pitai de J/ounlainside,
em Monteclair {Estados
Unidos), annunriaram

o caso do Sr. Richard
Alkins, que se livrou
de uma longa e dijji-
cil operação pelo ejjei-
to, que lhe causou a
vista dos instrumentos
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As attitudes nos sports — Partida dos concorrentes de uma corrida na Universidade de
Kansas (E. Unidos).

de cirurgia. O Sr. Atkinsescorregara, ao sdliir dc seuescripto rio e alguns liga-mentos musculares de sua
Perna direita se deslocaram.
leve que ser levado paracasa e o mais quficonse-guiu, ao Jim de um longoe doloroso tratamento, joicaminhar auxiliado porum par de muletas, so}-

Jrendo sempre terríveis dô-res. ¦
Finalmente decidiu-se a

Jazer urna operação, que°s médicos declararam im-
Periosa, se desejava recu-
peraç 0 uso das pernas eevitar as dares intensas,
«ue Mfjria dia e noite.

u Sr. Atkins joi trans-
Portado para o hospital e,
luando o jizeram entrar
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/ia jvz/^z í/d operações e viu a
formidável quantidade de ins-
Irumenfoó, que iam empregar
em suas carnes, suas pernas
começaram a tremer de lat jor-ma que os médicos ouviram
um ruido similhanle ao ôacu-
dir de um sacco cheio de ave-
lãs. Pois bem, isso Jez com
que todos os muôculos da per-na enferma voltassem a seu
logar, desappadecendo completa-

mente a dor eficando o en-
fermo radicalmente curado.

Os sonhos nunca se
realizam. Quando se ob-
tem o amor desejado co-
mo o cumulo da felicida-
de, indiscutivelmente se é
feliz, mas não com a ven-
tura sonhada, porque o
anjo entrevisto no céu...
cahiu e, embora o fizesse
em nossos braços, já per-
tence á terra -e caminha
ao nosso lado. — Frederic
Sou lie.

..— 
— __

Pakece um pagode chinez — E' um restaurante nos arredo-
res de Colônia (Allemanha).

Em quasi todas as cida-
des dá Suécia e da Noruega
não é permittido inserir nos
jornaes annuncios de car-
tomantes nem propostas de
casamento.
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Gravura em pedra
recentemente encon-
trada em uma caver-
na, que foi residência
de homens prehisto-
ricos na África. A si-

RAROS CASOS DE
LONGEVIDADE

A antigfiidade
offerece numero-
sos exemplos de
longevidade. Pli-
nio conta que,
sob o governo de
Vespasiano, vi-
viam, entre os
Appeninos e o Pó,
cento e vinte e
quatro centenários e mes-
mo de mais edade; entre
elles dous de cento e cinco
annos; quatro de cento e
trinta e sete e trez de
cento e quarenta !

Mas se os recenseamen-
tos do primeiro secujo de
Christo não são artigos
de fé, mais autorisados
parecem outros dados, que
o jornal Kotnisch Zeitung,
de Hamburgo, extrahe de
uma obra de Hufeland.

No século XVII teve
celebridade, na Inglaterra,
um pobre camponez, um
ai Parr, cujo ultimo ca-
samento se realizou aos
cento e vinte annos. A
esposa declarou não haver
notado que a edade fosse
tanta. Quando o bom
Parr completou os cento
e cincoenta annos, foi
apresentado ao rei, que
deu hospedagem princi-
pesca a essa maravilha
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A águia americana ou condor, descendente directo do ptero-
datylo, tal como é Coje.

milhança d'esse dese-
nho com o condor vem
reforçar a thcoria se-
gunclo a qual a África
foi, outr'ora, ligada á

America do Su!.

mundial , Porem
o bom velhote
peccou pela gula
e morreu de uma
indigestão. O me|
dico, que lhe fez
a autópsia, en-
controu-lhe o es-
tomago em opti-
mas condições.

O' dinamárquez
Drakenberg, nas-
c i d o em 1626.

morreu em 1775, aos cen-
to e quarenta e sete ar,-
nos. Fora marujo e pas-
sara quinze annos como
escravo dos Turcos.

O inglez Essingham ai-
cançou quasi a mesma
edade. Comera, durante
sua vida, muito pouca car-
ne. Ao con tra r o, Peter
Albrecht, foi um carnivo-
ro de peso e, no emtanto,
tendo nascido a 16 de Fe-
verei ro de 1670, fechou
definitivamente os olhos
a 14 de Outubro de 1793,
depois de haver passado
uma rude vida de campo-
nio, carregador, vendedor
ambulante e soldado e de
se haver casado aos oiten-
ta annos. Teve sete filhos.
Acabou como o inglez Parr.
A admiração publica se
manifestou para com elle
com presentes. . . comesti-
veis e o velho morreu co-
mo os peixes: pela bocca.

COMO E' FÁCIL
SABER TUDO Grammatica Litteraria PEQUENA ENCYCLOPE-

DIA POPULAR

DICCIONARIO DE NOMES PRÓPRIOS
( SEGUNDO A HISTORIA E A LEGENDA)
Aristarcho de Samos, celebre astrônomo grego, nascidoem Samos, vivia no século III, antes de Christo e foi o primeiroa sustentar que a Tfcrra gyrava sobre seu eixo, doutrina que o fezaccusar de ímpio por Cleantho. Aristarcho também inventaraum methodo engenhoso de calcular as distancias relativas da Terraao Sol e da Terra á Lua. Resta de sua autoria, sobre esse assum-

pto, um tratado, que foi traduzido para o francez ( Paris, 1825 ) .Aristarcho, celebre grammatico e critico alexandrino, nas-cido na ilha de Samothracia, em 180; antes de Christo. Fixou resi-dencia em Alexandria, foi preceptor dos filhos de Ptolomeu Phi-lometor e director da celebre bibliotheca. Em sua velhice foimuito perseguido e teve de deixar o Egypto, morrendo em Chy-
pre, com a edade de setenta e dous annos.

Emprega-se, por antonomasia, no sentido de censor, critico,illuminado judicioso, mas severíssimo: o nome de Aristarcho, porcausa do que segue.
Aristarcho, discípulo de Aristophanes. celebre grammaticode Byzancío, publicou numerosas obras de critica sobre diversos

poetas gregos; seus mais apreciados trabalhos são sobre Homero,
cuia obra foi por elle severamente revista, corrigindo a,s íaltas dos
copistas, supprimindo as passagens interpoladas, etc. A descoberta
de um manuscripto de Homero, contendo numerosas annotações
de Aristarcho, permittiu aos entendidos apreciarem sua sciencia

Aristarcho, judeu convertido, discípulo de S. Paulo, nas
cido em Thessalonica. Seguiu o grande apóstolo em suas missões.
escapou de morrer com elle durante a sedição dos ourives de Epheso
e partilhou, affírmam, seu supplicio em Roma.

Aristeu, historiador e poeta grego de Proconese, ilha de
Propontida, viveu em 565, antes de Christo.

Aristeu ou Aristeas, general corinthiano, filho de Adimante,
viveu no século V, antes de Christo. Foi encarregado pela cidade
de Corintho de sustentar Potideu em sua revolta contra Athenas,
no principio da guerra do Peloneso. Batido pelo atheniense Cal-
lias, reuniu os destroços de seu exercito e deteve-se por algum tempo

em Chalcidica, onde fez uma guerra de escaramuças contra os
aluados dos Athenienses. Por oceasião da segunda guerra do Pe-
loponeso, fez parte de uma embaixada lacedemoniana enviada
ao rei da Thracia, Sitalcis, afim de lhe pedir soccorro; porem os
Athenienses, encarregados de missão análoga, junto d'esse per-sonagem, apoderaram-se de Aristeu e dos Lacedemonios e leva-
ramos para Athenas, onde foram enterrados vivos em um poço.Aristeu, funecionario que Ptolomeu II, Philadelpho, rei do
Egypto, encarregou de ir pedir ao grande sacerdote Eleazer inter-
pretes capazes de traduzir para o grego os livros santos dos He-
breus ( 2£0 antes de Christo ). Trouxe de Jerusalém setenta e dous
doutores judeus, que deram a traducção conhecida por Versão
dos Setenta.

Aristeu ou Aristeas, estatuario grego de Chypre, que viveu,
ao que parece, no século II de nossa Era. E' famoso por dous cen-
tauros de mármore encontrados na villa de Adriano, em 1746,
hoje no museu do Capitólio. f

Aristenio, de Magalopolis, general grego, da segunda metade
do século II, antes de nossa Era. Estrategista dos Acheanos em

1 T>if-?teS °*e Christo, foi enviado a Megalopolis depois da partidac|e Philopoemen paraCreta. Embora fosse amigo do heroe acheano,
Aristenio era partidário da alliança romana, que combatia Phi-
lopoemen .

Aristencio, sophista e romancista grego do século IV de
nossa Era, nascido em Nicéa, morto em 558, por oceasião de tremor
de terra da Nicomedia. Aristencio foi amigo de Libanois. Attri-
buem-lhe, ordinariamente, dous livros de Cartas Eróticas ou Amo-
rosas, cuja authenticidade é duvidosa: obras de estylo declama-
tono, preciosíssimas por causa dos detalhes, que contem, sobre
costumes antigos.

Aristias, poeta grego estabelecido na Valachia, nascido em
1798, morto em 1884. Pertencia a uma família grega, esteve met-
tido em todos os movimentos políticos, que tinham por fim a'ljber-
jaÇí^° "e se.u Paiz. Como poeta produziu diversas obras primasdo theatro italiano e da Comedia Franceza. Porem é mais conhe-
cido por sua traducção, em versos rumaicos da Illiada, tão fie]-
mente reproduzida, que as palavras do original foram reconstrui-
das por um methodo análogo na obra conscienciosa do tradu-
ctor. (BuUarest, 1857-1867).
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TORNEIO — AGOSTO A SETEMBRO
I

ENIGMAS — 85 c 86

Sem ti, este meu todo
. n.to soffre alteração;

de qualquer modo o engodo
é sempre estimação.

Nazareth — Jovaniro

do Mercúrio:

( d. C. L. B.^

Se unir tercia e segunda,
Terá logo uni argolão;
E de toda a barafunda, .
Terá quasi a solução.

E vê mais, se consegue,
Unir segunda e primeira *
E vê quem é que intercede
Estragando a brincadeira.

E quando houver conseguido,
Uma segunda e terceira,
Que terá logo ven-i Io,
O resto d'esta salseira;

O total, meu caro amigo,
Vou dizer lhe mais ligeiro;
Venha depressa commigo
Vêr o garoto hr.'jciro.

Cardsal — (.-/. C. L. B. — Ü. E. R. )

ENIGMA PITTORESCO — 87

PoSTHU.MO )

Ao Moringa:

Wx& I RIO PA SIBÉRIA Íh^

ÍromanaJ JlE^^ (syria)

Feiió da Costa — {Uhá—.Minas)
CHARADAS NOVÍSSIMAS — 88 a 102

101 Qualquer prctixto— é "um" incommodo.
D A LAVA .

_-.. —- Este homem commetteu um roubo insignificante: roubou
unia semente odorijica.

Dr. Rona Kin

**¦- A excellencia tem o feiticeiro por ser chefe da religião
aos persas.

J. Drummond — {Ouro Fino)

--- Na adade o sobrinho de Constar.tino deu uma bofetada
no compositor porluguçz.

Gato Preto

ò-~ Muito admira como estes mammiferos escaparam ao
caçador e.touvadò.

Mapeguine — (S. Luiz — Maranhão)

d"~ Bem tola é uma pessoa sem memória, pois procede me-
Piamente.

Nereide

3-1 — Aquelle que está no meio do sofrimento appella paraum intercessor.
) A noa hei RO — ( Mangaraiiba )

( Roazo, mato" ). . .
4-1 Despe esse vestido de luto mulher, que te deixa o corpo

"" ate ao u ,'o.
Pan — (T. E.)

capa';de~oNverestPaC/j;ire "" '''*¦ ^^'^ »* J°™ d^"»
Pae Thomaz

1-1 — Eis anui, meu senhor, a minha morada.
Thisbe

-1 Vi um sapo oceulto na base de um goljão.
Soldadinho — ( T. P. )

1-2 — Toma nota: vou sem demora apanhar peixe.
Sertamf.ja — ( T. P. )

õ-l — A mulher, quanta difjiculdade traz ao homem'
Soldado — ( T. P. e A. C. L. B. )

J-l — Tem reputação um homem honesto.
Bisilva

2-1 A paru a madeira sem auxilio da táboa triangular que<>tnc de passar a esquadria.
José Balsamo

ENIGMA PITTORESCO — 
~IC3

Ao exímio conjrade J. Fabricio Veras:

4L
RIO DA SIBÉRIA

5L
VILLA DE GOYAZ

^^^^^^zT ^S^^=^=^ 
ÍTi

RIO DA SIBÉRIA RIO DA SIBÉRIA

Rei Moura -

CHARADAS ANTIGAS — 104 a 1C7

(Glgcerio — Pernambuco)

Vosso perdão quero ter
Si. por engano, senhor, -
Eu vos venho ojjerecer ¦
Um frueto de acre sabor.

AUDAS —

2
1

í Passos—Jlin-.s)

Encoberto num capote — 2
Pois um tumor lhe castiga —-
Ruma o Braz, um rapazote,
Ao Dr. p'ra que lhe diga,
Se havia cura o seu mal.
Pondo os óculos, o Doutor
Investiga o Braz de tal,
E o livra d'aquella dôr.

El-Principe

CHARADAS CASAES — 1C8 a 124

4 —
Ao Cj/sne Branco:

O bispo africano traja-se com brilho.
Acoliz

Você busca sempre um pretexto para briga.
Arlette — (Santos)

Todo thesoureiro novato é .fofo.
Conde de Rogger — (Parahgba)

¦ítíi

| 103

Só gofa, aquelle que jamais se^ importa — I
Com o mundo. :

Eu que interpreto favoravelmente — I
A vida, passo mal. como indigente, s

Vagabundo, |
Dormindo no cl.ão diante da porta. s

Gondemaga — ( T. E.—A. C. L. B. —Rio) 
|

Homenagem á intelligente conjreira Arlette,
pila sua brilhante aciuaçao no torneio charadistico
do "Radio Club de Santos".

Desde que você, coquette, — 1
Os cumprimente ao passar,
Ninguém deixa de exclamar:"E* muito formosa a Arlette!"
Porem, se você commette
O delictò apavorante
De passar sem ser galante. . . — 4
Irosa. a rapaziada
Proclama em voz despeitada:
— "Que moça deselegante!"

K. Penga.

*"' il i: li il .i ii II n«i^—H li n^^"»ti. >ll ii.
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Eu não tendo medo da morte.

104

Dr. An qui nuas

3

4

3

5

- Vim da Polônia numa embarcação á vela.
Juquinha — -(T. P. e A. C. L. B.)

Ao Aroso:

O povo se agita para a guerra com emoção.
Lyrio do Valle — (Belém—Pará)

Estava tào escuro que fiquei com medo da bruxa.
MORANGUINHO — (S. Paulo)

Para uma mulher pretendosa, um ordinário.
Otto & Cia.

Toda a obra que trata da agricultura é agrícola .
Papa Negro

O tempo está escuro.
R . A .C . II. A .

4 —

- Combro elevado.
Sotnas — (il. /<:. R — A. C. L. B

Ao dislincto Anhangá:

Numa suave manhã
Ouvi meigo rouxinol
Soltar seu brando cantar
Fitando o lindo arrebol.

Spartaco— (Belém-Para)

Deus me livre de acreditar na tua injarmação.
Tio Sam

A jigurinha de homem apanhou a espiga de milho cmjlór.
Visconde de Ovar — (P. Alegre)

Aqui é o centro d'esta flauta de ebano das Philippinas.
COLOMY

E' bolo secco que se parece com apara de madeira.
Iglomacu

3 — Da platajorma avistei o pequeno navio asiático.
Antinoo.

í
_

I ENIGMA PITTORESCO — 125
í
í "t>^° l^ustre Copernico, lembrando o seu

Pobreza não é vileza", de Junho •

©
CIDADE

DO BRASIL
CABO DE

MARROCOS

6L 3L

z
©

CIDADE DE
PORTUGAL

8L
BlSILVA — (Villa Velha — E. Santo)

DECIFRAÇÕES DE MARÇO — 142

rw68 7 
Pena^í 69 — Apertada; 70 — Engraxadcla; 71 —

Dengue-dengue; 72 — Endecha; 73 — Peito largo; 74 — Empape-lado; 75— Apanhado; 76 - Tam-só; 77 - Importado; 78 - Re-boque; 79 - To.ro gallego; 80 - Malabruto; 81 - Claro-escuro;82 — Estraga-albardas; 83 — Tanto morrem dois cordeiros, comodois carneiros; 84 — Afoito; 85 — Latim; 86 — Passa piolho87 - Marchcta; 88 -Ovo; 89 - Gran; 90- Sovela* 91 - FWdep.o; 92 - Cabeça; 93 - Ana; 94 - Faquineta; 95 — Preto no
SCn0; 

96lnn- Caní 
J° k; 

9? 
TJnCuh# 98 - Cabelleira-o; 99 -

Çaldo-a; 
100 _ TüVnba-o; 101 - Funga-o; 102 - Fajardo-a;103 — Escosipo-a; 104 — Banana-o; 105 — Vespera-o; 106 —

nanme,ria; 
10-? ~ *E*1n1v,ada>-p; 108 ~ ViPeri"o-a; 109 - Sucia-o;110 — Clayana-o; 111 — Congoxa-o; 112 — Molle, molle se vaeao longe; 113 - Mascara de Ferro; 114 - Ora pro nobis; 115 -Morder a quem morde.

DECIFRADORES

Dr %rf-UÍnM??^dC'o,igU!í11' âP0,1°'£0ndema6a' Incógnito,Dr Cesano Malafa.a, Orlando Rego Eureka, Ignotus, Pan
T • ' 

JT\f8iiP0Tt0S; S°tnas' PaPa Negro, Cav. Negro, Bar-eus Lyrio do Valle ícaro, Roazo, Cartos, Encoberto, AlmiranteCarlos de Aragon Jucá Telles, Sans Chupance, Caprichoso? Ju
R, K'c A^í. 

P>irídoba' 47 pontos; Ceçy de Pery, Jovaniro, Zinia,Rubus, Alpha Primavera Lidaci, Kollosso, Diana, Sáncho Pança,
T i 

°rC 
m %U1í]CaL 

N,1Pf!^Anonymo. Argos,Lunus Ariz, Jorasil,Joalma, Marte Barbazul, Crem.lda, Myrtho, Bonaparte, 46 pon-tos; Pigmeu 45; Harpal.ce, 44; Dama Negra, Argus, 43; Milton.
TcT^i™' 

S.tre,,t0zQ' Jobatino, 42; Rolão, 41; Stephanio Seixlack,29; El Pnncpe 28; Conde de Rogger, 26; Alvasco, 25; Antônio
ÍTí\an 

AnTÚ-ÇUtn; 
}]'' toldado, Sertaneja, Juquinha,Soldadinho, Jac, Thisbe, Walda, 6.

SOLUÇÕES DE ABRIL — N. 143

1 — Calamocada, 2 — Rez-vez; 3 — Transitório; 4 — Para
grandes males grandes remédios; 5 — Gososo; 6 — Porta-paz-
7 — Serica; 8 — Apolentada; 9 — Azar-Branco; 10 — Matto

Grosso; 11 — Honrado; 12 — Bosquejo; 13 — Represália- 14 Generoso; 15 — Passaculpas; 16 — Dormente; 17 — Ótieln»-18 — Esfolagato; 19 — Espiga-Rodrigo; 20 — Duro com duro'não faz bom muro; 21 — Primavera; 22 — Beca; 23 — Prer^n «.
24  a*„..: oc  it i_ _. nc ~_ *;>-xr.!?a-o,

28
32
36
40-
nao

Atavio-a; 25 — Usado-a; 26 - - Summa-o; 27 — Moça o-Estofo-a; 29 — Apita-o; 30 — Moira-o; 31 — Espinha-0'Ponta-o; 33 — Gafo-a; 34 — Manifesta-o; 35 — Alça o'Cinca-o; 37 — Zaranza-o: 38 — Sesma-o; 39 — Germano a'Bugio-a; 41 — Rita-o; 42 — Zorra-o; 43 — Duro com durolaz bom muro; 44 — Alentado ro

DECIFRADORES

Apollo, Alguém, Almirante, Alpha, Argos, Anonymo, Bona-
parte, Carlos de Aragon Cremilda 

Çartos, Caprichoso, Diana,M Morenito, Encoberto, Gen. Pindoba, ícaro, Incógnito, Jov»!niro, jorasil, Joalma, Júpiter, Kollosso, Lunuz Ariz, Lidaci NilofNinguém, Primavera, Racha, Sancho Pança, Sans Chupance'Gondemaga, Roazo, Cardeal, Lyrio do Valle, Mercúrio JosiníA mil, Mapeguine, Nereide, Arlette, Pae Thomaz, K. 
' 
PenKaPimentinha, Spartaco Strehtz, Dr. Anquinhas, Jefferson, TióSam, Pan Conde de Rogger, Roazo ícaro. 44 pontos; OrlandoRego El Príncipe, 40; Stephanio Seixlack, 39; Badaluz, Lord Win-

nTir 97M 9alYf-' 0Rce,f 
Plasma, 28; Dr. R„na Kim,Ucta & Cia, 27; Mannetti, 25; José Drummond, Arthano 22- Moranguinho, 20; Copernico, Barbazul, 19

4.o TORNEIO DE 1928 — 7p7ração final

l.o Premia —A Garota, Barão de Damerales, Calpetus, CondeGuy de Jarnac, Diana, Dapera, Etienne Dolet, Erre Ceos, Ga-vroche Juhão Riminot, Lago, Miravaldo, Neo Mudd, OrlirioUama, Kuhtra, Seneca, Tiberio Themis. VisronHo A» \A»„'.~
lOó »pntos; Conde de Rogger, 100; Lyrio do Valle, 88; El Principc'Stephanio Seixlack, 86; Orlando Rego, 85; Alvasco, 75; Octa &Cia, 56; Carlos Costa, 52; Jovaniro, 41; Lolico, 40; Soldado, Ser-taneja Juqu.nha Jac, Soldadinho, 37; Arthano, 34; Copernico,Dea, oi; Thisbe, Dalva, 26, Rei Fantasma, 11

DESEMPATE

n 
•lcG^rota,' °J a 05: Bar^o de Demerales. 06 a 10; Calpetus,

\i 
a ~n ^°"de G"y,ae Jarnac. 16 a 20; Diana, 21 a 25; Dapera,26 a oO; Ltienne Dolet, 31 a 35; Erre Ceos, 36 a 40; Gavroche. 41a 4o; Juhão Riminot, 46 a 50; Lago, 51 a 55; Maloyo,56 a 60; Mi-ravaldo, 61 a 65; Neo Mudd, 66 a 70; Orlirio Gama, 71 a 75; Ru-htra. 76 a 80; Seneca, 81 a 85; Tiberio, 86 a 90; Themis, 91 a 95;Visconde de Adnim, 96 a 100.

2.° Prêmio — vencedor — Conde de Rogger.
J.o Prêmio — Lyrio do Valle, 1; El Príncipe, 2; Stephanioòeixlack o; Orlando Rego, 4; Alvasco, 5; Octa & Cia 6; CarlosCosta, 7.
4.° Prêmio — Jovaniro, 01 a 08; Lolico, 09 a 16; Soldado, 17au ' rrfrtíV3-e,a' 2,5 a 32; J»q"inha, 33 a 40; Jac, 41 a 48; Soldadi-nho 49 a 56; Arthíino, 57 a 64; Copernico, 65 a 72; Dea. 73 a 80;Thisbe, 81 a 88; Dalwa, 84 a 96.

O desempate será pela Loteria de 14 Setembro.

DIVERSAS

T ..FaílecimCnto T Em Dores do Indayá, falleceu no dia 6 de
Julhqgo nosso antigo collaborador Feijó da Costa, como assignavaos seus magníficos pittorescos e cujo verdadeiro nome era ArlindoValentino Fcyó da Costa Santos.

Prestando homenagem á sua memória, publicamos hoje umdos seus pittorescos ainda inédito.

c 
Viajante — Seguiu para o Rio Grande o nosso querido amigo

òotnas (Joaquim Vieira dos Santos Júnior) que aqui esteve emcompanhia de sua exma. familia.
Visita Tivemos a visita muito amável do nosso antigo colla-borador e amigo Dr. Affonso de Oliveira Santos, (Rei da Ironia)importante capitalista d'esta praça e da de S. Paulo.

• 1 NAãSClrentor~ PAN' ° nosso bom am»go Dr. Zildo Fábio Ma-ciei, do Maranhão, desde o dia 19 de maio está com o seu larenr.quec.do com o nascimento do Si/lvio, que futuramente figu-rara nas lide. charadisticas com o pseudonymo de Pansinho.

CORRESPONDÊNCIA ~

Soldado ( Floriano) — Achamos difficil obter o que deseja.Aquillo anda tão mal. . .
Moranguinhc> (S. Paulo) — Recebemos e agradecemos.INelder( Th. Ottom) — Queira mandar o seu nome e endereçoe teremos muita satisfação em mandar-lhe instrucçÕes sobre cha-radas, poisas que mandou não servem, «'mas demonstra muito

getto e intelligencia para fazel-as perfeitas.
, t Lyrio do Valle ( Pará ) — Quando a sua carta aqui chegou
ja a justiça tinha sido feita.

Afinal, recebeu o prêmio que enviamos?
m Udorico C. de Faria (Casegu^R. G. do Sul) — "Pois

nao nobre charadista, V. Excia. mandai".
E manda mesmo, tanto assim que foi logo inscripto.ÜISILVA (Vicloria) — Seus trabalhos são bons e serão apro-veitados. boi inscripto com muita satisfação.
Fedro K . ( Bom Jesus de Itabapoana ) — Para ser nosso colla-borador e preciso tão somente enviar nome, pseudonymo se quizerusar, endereço, collaboração. decifraçoes e terá o direito de receber

prêmios. . . se fizer jús a elles e nada mais.

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.

II II II II H—¦»" —
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Mote como
onde a

A *dro àm-
P " i ado do«
e« paços cm-
fcpe o* den-
te». Ot den.
fc ricios com-
»* una com'" tensão su-
perfidél" jj.
*a deixam de
penetrar nos
Sogares onde-
costuma co-
meçar a cá-
ric.

a Pasta Colgate limpa
escova nao alcança

«•limpar
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r os
A Sciencia acaba de descobrir aue
? Pasta de Dente* ColgMe Xtém
, tensão superficial" de grau mui-to baixo... e por Isso é a pastamais ejjicaz para limpar as pe-queixas Jendas —justamente ondecomeça a car|&,

A cárie com
a escova

omeça, dizem os dentistas, nos espaços ondede dentes nao alcança, e onde os restos da
Ml ' fl A MMMiHit «a i — 2*— _ 'a a

•aÍh«-«3j íÍFV ror 1MO> O valor do dentifricdepende da qualidade em penetrar nesses espaços *¦umpal-os completamente. xf%
Ha,pouco, um grande^sdentíata alcançou uma desço-berta extraordinária. Verificou que ò dentífricio Col-S*te em Jórma de jita tem um poder penetrantemaior que qualquer outro dentífricio quena.
.•••"•¦'¦ ¦ .X. ¦ ¦/. ' :,,.' ..;:¦- A'*A - ¦' A.- • * ¦", :-
Logo que a escova encosta nos dentes, a Pasta Denti-meia Colgate vira instantaneamente uma espumabranca e forte, que passa Como unia onda pelos den-

j .e !?*?•«•. Esta espuma leva uma qualidadeadmirável de uma "tensão superficial0 de baixo teor,
que permitte invadir os logares menores, e ondecomeçam as caries, desalojando todos os restos damucosa e da comida, e extirpando toda a impurezacom esta espuma detergente.

Esta espuma leva um pó finíssimo, recommendado
pelos dentistas, e que da brilho ao esmalte dos den-«jtes, sem estragal-os, conservando-os brancos, brilhan-tes e bonitos.

'¦ ". ¦ ,' ''..'¦'¦ -":.', •¦'¦ -¦¦.-''.¦', •.'.,'.}''"•;'''¦•". .'' Xf X' 
"'"¦' ¦¦ '

i .*''..¦¦¦' * "! • ¦''-**".••.-,• ">». 
.' <--'V.w;V'--; -.-. ..jí-.,,.^.,.: ;,._,.,. •-. . -.

Peça Colgate hoje : o tubo leva mais Pasta que aual-
quer e custa no Rio só 3$000.
Se V. S. nunca usou Pasta Colgate, mande o couponcom sello novo de três tostões. '-A W:x%
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Eate quadro
prova como a
espuma effi-
caa da Paita
Coltate. com
a "tenaSo §u-
per fiei ai"
baixa vae noa
logàrea me-
norea, o nde
a eacova de
d e n tes nSo
alcança para
limpar.-
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A. COLGATE Co. ~R;H. Lobo, 30 — RIO.;

Incluo sello novo de 300 rs. para «mostra d» Pasta Colgate.
'* 

i-
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A*'-Vi1*"f-4 h)

Nome.
f a:

Endereça.

K. S T. — «<y.

•«WBIIN MHMíbH* MlaM* MU»» II .11—Mi i H—— !>¦—¦)!. .11 i Mi

xm

-^ÇBfl

r ¦¦¦¦¦¦<



:/-£--."*4<" & "}: fli"».

HV^V^-M

•*•• a;

*£?.",,•.!

: IÒ8

»»"

PEC.

sê^>;#y.i

¦/'

MHHH
iV'

Que Differeiiça!
COM O USO DO

¦ia*<i

¦:• v>

Vô>"
.¦¦Vvev.*

r <í-
ftVr.

|^,e>^.'^-v;il'v.>S-^ 
• >A

¦«;v.-eer'V"':-£^e-i.
MOURA BRASIL

Podeis obter
* ''«aí ¦
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CILÍÕN escurece as Pestanas, dá b/ilho ás Palpebras, desenvolve
os Cilios, combate os Terçóes e todas as inflammaçoes.

Pedir nas boas Per fumar ias, Pharmacias é Drogarias.
Abatimento de rs. 400 a quem fizer o pedido rémetiendo

este annuncio. '¦ 
\-'; -.•;-"¦;.;• S^í^^it^^^^^ -lllll SIIÜ W^

'. " v -V" •; -'.V i^~: -': '.*•* '¦-*' ;V /. -¦_ •¦-' ."¦ e.. *¦ ' ;-''Deposito: PHARMACIA MOURA BRASIL -Rua Uruguayana, 37
v.u-

• 11 ¦ a ,1 —II ¦»||aa.({.

'¦N % «ifp
«I—W lia »H a Ha—»||—u . n—,,.

Na Crise... Peça

DRYCO
; O Melhor Leite em Pó

LATA GRANDE SO 5S500 -- no RIO.
Em Armazéns, Confeitarias,

"Drogarias e Pharmacias
PEDIDOS A

v , 
¦ ¦•» ,¦'¦'>•.-,v .:•'.: ¦ .>*% -e ;v . ¦

Hyman Rinder &
PHONE: Villa 2801
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Chapéu, Gravata,

r-.:: e a'restante ?li;l:?s
Roupa branca,

que não se vê mas se
¦ 
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Attende-8e pedidos do interior*

TS"

AS MÃOS FASCINANTES
vêm do trato das unhas* ^

O segredo da belleza das unhas depende do trato
da cuticula. Si esta nao tiver o trato, ficam feias as
mãos mais lindas. Com o augmento da cuticula, perde a
unha'seu formato natural e, muitas vezesf se desprende,
se parte e deixa apparecer os farrapos. i. ví

Três passos simples manterão suas unhas sempre
^sas e arredondadas.

TRÊS PASSOS PARA BELLAS UNHASSSÍ
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Primeiro — Enrola-se um pouquinho de algodão na

_>plique-se em torno e na b
será fácil sahir a cuticula e arredondar a unha. Pas*

ponta do palito e humedece-se ho Removèdor da Cuti-; J:;V^_
cuia. Applique-se em torno e na base da unha, e assim 10*

sa-se um pouco, debaixo da unha, para branqueal-a.

Segundo -—Lustra-se a unha com qualquer dos Fa^i
mosos Polidores de Cutex. í^f ¦ v - , V^ • -^

Terceiro — Amacie a Cuticula com Creme Cutex> ov
qual mantém a belleza e a flexibilidade da unha.

Faça isto uma vez por semana e ficará satisfeita com
os resultados. Os preparados Cutex vendem-se em todas
as perfumar ias.

REMOVEEK)R DA CüTlCtíLA
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Cutex
6 manicuras completas

por 1$200.

Envie este coupon com 4 sei-
los de 300 réis, para um es-
tojo de experiência, com todos

os pertencest pára a bôa,,}
pS0r | ¦' . manicura. gg;. 1'M-:

ENVIE ESTE C0UP0N HOJE MESMO

Sr. H. Rinder á
Gaixa Postal 2014 — Hio

Remetto 4 sellos novos de 300
réis para um estojo de expe-

riencia Cutex.

Nome. .
Rua e N.°
Cidade ...*..
Estado. .
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LAXOCONFEITOS
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Explendido medicamento taxativo, de effeito suave,
composto dos mais puros ingredientes vegetaes.
Êstés laxoconfeitos não irritam nem debilitam de ma-
hèira alguma; ao contrario, produzem o seu suave
effeito nos intestinos e nó fígado. São bons paratodos os soffrimentos que exigem um bom laxante.

Únicos depositários:
",... • ti '. v •':''

Sociedade Anonyma Lameiro
mW .' •

RIO DE JANEIRO
W«HMM|aMHaailaa«aaHHnWBItMHIi >MnNM*WaMi Hl m-mi

UNHAS
ARISTOCRÁTICAS

Pelas unhas se; conhecem a» pessoas de fino tratamento.
O Esmalte Sàtan é o preferido pelas mulheres chies. £'

empregado e recommendado pelas manicuries dos prindpaesLestitntos de Bellesa de Nove York/ Paris, Bnenos AireiT
8. Paulo e Rio. Vantagens do- Esmalta Setan:

I.* Nio mancha as unhas.
2.* Qualquer pessoa pode appplical-o.

. 8.* Resiste 4 lavagem mesmo com agi
4.* Seçca instantaneamente.
6.* Deixa um brilho e colorido inegualaveis que duram por20 dias.

Y Pecam Esmatte Satan, nas prmcipaes Perfumaria., Droga-
rias a Pharmacias.

Nota importante: Devolveremos 6 dinheiro a quem nio
ficar plenamente satisfeito.

Alvim & Creitas — Caixa Postal 1379
Sao Paulo.

água quente.

\«,*t Lloyd Real Hollandoz
à*N- )" Servieo regular da

EUROPA, BRASIL E BIÓ DA PRATA
'• «' 
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PrsUmai> saúda te* Maneies para a lerassi
. Flandria, 10 de Setembro; Zeelandia,

1 de Outubro, i
FLANDtlA E ZEELANDIA

¦a porto de LEISOCS, tanto na viagem da ida easao
na de vofca. .

AGENTES OERAE8:

Sociedade Anaftyma MartiieHt
Avenida Ria Branco ne. 106 e 10*

Extraordinário methodo que curou mais do
que 3.000.000 de pessoas soffrendo de callos
dolorosos. Uma gota d-este preparado sei-

entifico mata a dôr em 3
segundos,—enruga o caflo
e o desprende, . Á venda
em toda a parte. Cuidado
com as imitações!

Chicago, B.U.A. .

V '

,r-, .v
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Uma massagem com a Creme Stmon é
tão agradável para o rosto como uma
caricia. Não seca nem engordura, e pelasua perfeita untuosidade que penetranos poros da pele,

O CREME SIMON
vivifica a epiderme, amada-a e faz

realçar o seu brilho natural.
MODO DE USAR. -Espalhm-o sobre a
pele ainda humida, depois da toilette. .
Fazei-o penetrar nos pórospor meio de
tuna leve massagem, secando-o depois

com ama toalha. Ele tornará
mais aderente ovosso po\~

o PÓ SIMON

PARIS

i

E AGORA '!'¦

FALANDO
DA SUA

DIGESTÃO
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ROBUSTOS
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üjuasi todos os incommodos digestivos,
desde as mais simples azias ás ulceras
gástricas as mais severas» devem a sita
origem a um excesso de acidez do sueco
gástrico. A acidez accumula-se no.estorna-
go, provoca a fermentação dos alimentos
e impede o bom funccionamento do áp-
parelho digestivo. Para se evitarem aa
doenças severas, nSo eleve despjezar ò
seu estômago quando sente incommodos
digestivos, mesmo muito ligeiros/ mas
sim tomar meia colher de café de
Magnesia Bisurada n'um pouco de acua
depois das suas refeições. Este anti-acido
neutralisa cjuasi instantaneamente o ex-
oesso de acidez, faz parar a fermentação
dos alimentos, sua visa as membranas
mucosas irritadas e assegura uma digestão
facü é sem dôr. A Magnesia Bisurada,(iue é inoffensiva e fácil /de tomar,
acha-se á venda em todas as pharmacias.

m 1

porque contém
todas às vita*
minas do bom
leite. Mâo tem
micróbios no-
çivos e é tâo

' ..' ' * .'.-¦* '• *'¦".. x ¦

puro e diges-
tiyeí como o
leite materno.
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PARA ONDA

H venda nas casas do • v«uodu»V
jíeçam uma demonstração sem compromisso de compra á
S. A PHILIPS DO BRAZIL-Saccadura Cabral 43

SECÇAO TECHNICA n.« 2711
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acclainaram
0 HUDSON Maior e

i rLooxi-A. 0 Desafiador
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! OkS AUTOMOBILISTAS accla-
maram Essex, o Desafia-

dor, e o Grandioso Hudson
como os carros de maior mérito
em toda a industria de automo-
veis. ÍEm ambos este carros
encontram belleza, facilidade de
conducção, interiores espaçosos
e luxuosamente guarnecidos,como geralmente, só se encon-
tram em carros de preços muito
mais elevados. #
Revendedores estão hoje ricoà e

centenas de novos
acabam de receber confiança a
concessão Hudson-Essex.Talvtó
haja alguma vaga nessa locali-
dade. Dirija-se V. S. ao dis|ribu-
idor Hiwison-Èásex mais p^^
mo ou sir vá *se tèlegràjjhfitf
directamente ã fabrica, pedindo
pCMÉÍ^

llfil eMTiioit,.. e. ^$i§ji§m.
Endereço Telegraphkoi HUDSONCAR
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T. L. WRIGHt & CIA. LTDA"
EXPOSIÇÍO I VENDA» - RUA EVARISTO DA VEIGA. 142

POSTO DE SERVIÇO E SEÇÇlO DE PEÇAS - RUA SANTA LU«A,2(K
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Capadd*Oc 4*8
cc. CyKnd*o de
86,6 mfm«>per
86 mjm. Freios
de
«mhflflfl
Pnevs Dimlop
de 2€ por 3,2*5.

eUctricA Lslcsa.
Tmm*m Umkmm
• modUU ias
co» • aioyi.
Beato •)• yji.
v«1m náeabefa

d* cgrlíadbo.
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'N^NAT,ONAL "ACHINÉRY COMPAIWv RIO DE JANEIRO «, ^i^'-
«UASAOPEORO 66 ^^rVsw -. 8*° PAULO .

av. rio íkamco. t39 k&3Wmm. .«* j!S2I6 A^0WB
«flfltiwço TeLEaflAPH.ee M«AL: ,NTÉ|,MâCO w

; VtUcicUdc* «té 139 kilo
metiot por hora.

Temos em steek «modelei
de 226 a o., 346 c. c. e
976 o. •.
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^ Estou moço. e em
plena saúde 1 E- o mo-
mento justo de fazer o
meu seguro de vida nas
melhores condições

Assim reflectem quantos não olham na
vida a(>enas o instante que paèsa

Qíhe também o leitor o fcturo 
'

jüm seguro de vida na EQUITATIVA
e a melhor garantia do ^u sooego presente.
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pela certeza no bem-estar futuro dós que
O- ¦ - - ^

lhe são caros;^

Equitativa
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Avenida Rio Branco, 125
Sorteio em dinheiro
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Um collar de Razões "
que documenta o grande valor do
| Refrigerador Copelandi
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:• Hygienico, ^^','ÍY:;^-'::•;.: Prático,
Confortável,

Moderno, |"'•'•"¦ Perpeiuo,? y
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Vendas á vista e a prestações.
a*awrit

AEG COMP. SUL-AMERICANA DE ELECTRtCIOAOE
Rua General Câmara 130-134

Rio de Janeiro Caixa Postal 100 Phone: N 1688 Ramal 16
PEQAM INFORMAÇÕES SEM COMPROMISSO.
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I. S. DE ESTITUM
a"COM O GRANDE CRESCEOOR RACIONAL DO

PROF. ALBERT
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TESTEMUNHOS -\.

m 
"Distincto e apreciável senhor: Dia meu

irmão que» em carta que V. S. lhe escreveu,
diaia que desejava saber como ia com o
CRESCEDOR RACIONAL. Cumpre-me in-
formar-lhe que ha dois meaes que uaa e jáestá quatro centímetros mais alto. Confesso-me de V. S. att*. e S. S. — J Córdoba —
General Conesa."

te,

Distincto sr. : Tenho a satisfação de ma-¦"* nifestar-lhe que tenho applicado á minha nu-
j. ¦- _«»«.«^ J2&SI*¦«••enteia a série de exercidos que in-dica o CRESCEDOR RACIONAL; com resultados surpre-nendentee, não só em casos de baixa estatura como em con-cretoa casos de rachitismo. Dada a superioridade, emquantoaos - resultados práticos para seus procedimentos correspondentes. «te. me permitto. offerecer nesta cidade sua representação.-A espera de sua amável resposta subscrevo-me S.S.S. —É.
Vr^-T"¦'P*F*í,a "~ P^fcaaor de Gymnastica Phisico-Psychico-Dinamica . ^ *& ;~

íf^..-.
jÇ--»*

¦> t

! Sr. f. Más-Calle Pozos 1369. Buenos Aires
A Sinta-se remetter-me grátis folheto*" eX testemunhos

m.
j Dtrbcção

'.»Aw'" '• ',"¦

I Província e Cidadem
s'- • '.'

m& ¦¦.'£•:¦¦

WiK

m>

MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS

a Mercethyl ina,

iX.

Z& *•*-¦ - a-

. 1 '..

fwpBfca •• ar. Annibal Pcrain. 4 cicdknt*
r. . •' ¦ • '-"'-', • .'¦.'...•• -v.^:, •• ' " Xs :.•-;?¦.-, * . -^A^XX' '..:•/'. -;.

Injeções indolôres, 1 e 2
Começar o tratamento pela

'''¦'ttfli ••:

Informações á
S. A. Mercethylina

' A: ' .-¦¦ 
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.*A"""'\ 
" "' ' -¦,^<"A'' ';^rf*íV**»* .t"í •'¦''• x« . , .•'>¦ ¦¦*¦ ¦
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?A CARIOCA n. 4
TEt. €. IW>f

'A-á:-.

Seteínbto 1929

Ê^LW^ A,| ^^íí^

ANTES " DEPOIS 1

M

L*oí

Resultado obtido pêlo uso das

PILULES ORIENTALES
(Appr.

Reconstihiintes
Exigir o frasco de origem sobre o qualdevem figurar o nome e o endereço de
J. RATIÉ, Pharmaceutico

45, Rue dè lTEchiquier, PARIS
Agente Geral: A. de CX)URNÀND

87, Rua dos Ourives. Rio de Janeiro.'' '¦ '>. 
A"" .'" ¦'¦•:.¦

A venda em todas as Pharmacias.

e
LUXC - ADTF

REVISTA
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A melhor publicação
semanal brasileira
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Jardim Zoológico
• .' ¦ J'"- i .-»'"'¦' h ¦' ';> •¦- "'.' ' 

___,¦ ¦'¦•.;¦¦.¦:.'': ', . 
" 

; • .' 
' ¦.' ...-...',')¦ .••¦•/. .'¦_ /.'• '¦ 

',"'¦' */),.'•'' '. '• *'.-'.'•-. 
1.•-> - í f ;•..-í'>',"¦ -v . -. •.•... <'.'..-;>. .,.<*'. ¦ ¦ .. - - ¦ ¦<•:, - ¦:< ,'¦• ';.'¦'. Sr'*- ¦,-'¦'.¦ - ¦. ¦¦ .¦. ....,.¦ ...... :j

Aberto diariamente desde horas

Tamanduá de Goyax

Animaes de todas as faunas, notando-se
Urso branco -Leão marinho

Leões —
ElephantilüLeopardos

Tigres Jaguares

Unda collecçâo de Macacos. Lindíssimas secções de Aves.
.'£:'r.\: ¦

*ii ii?:
Grandes attracções. Corridas;

r.i> 
'¦:.

Norteio de valiosas prendas. Trabalhos gym nas ticos.
¦ ¦.".. . ."* '. ' i .- 
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Parque Infantil.
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c-Sflí >«v?^fl fl|Ê|ijffl^^^S'**^: ^sflHj
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Doenças nos Olhos?

&'-"X

EAv

11

"COLLYRIO DIVINO","POMADÀDIVÍKA" *"ÁGUA STA.CRUZ"
(Nomes registados)

FormuladóL^yj^ig^cüli.ta DR. OROSIMBO COR.

(Licenciados **> Departamento Nacional de Saúde. Publica)
SSp antitepticos, dcatrisantes, calmantes e hemostètiços.

^fcíjfj^^f^8^ * beUeaa e a salvação dos olhos doentes,doloridos, vermelhos, congestionados, purulentoe. lacrimejantes efews, que se tornam indolores, sSos, daròs e bellos, afastandoassim a ameaça das trevas da cegueira. ^
o h-?mi <*hto,nH*8* dôr de olhos, conjunctivites, trachomase suas conseqüências, ulceras da cornea, belida, manchas et"

L \?Jx? ~ Li *! eSÇcw»a nas doenças dos olhos. Entreoutros
to^m^ZLl?*0 ?¥**- e? que decIara h*ver-se curado detrachoma rebelde a todos os tratamento, e de nem poder maistrabalhar, UJ o estado de sua vista. ^ mmm

<*£ 
-£Í£l! • üf"! °r*U' Íe Nqvo Horbonte, escreve: "E'

£ultf^ím^i*Çí°. ?* »h« «>nimunico que obtive pleno
D?£n£" '^m^fv^ ^^«-^ P^R»rados "Cofiyrio
Divido , 'Fornada Divina' e^Agua Santa Crus", pára a eu-fados meus olhos, emque soffria ha vinte annoeáe £c&i£ll
ganda dos seus remédios. Vae mais um pedido dé seus tSLpreparados para pe*»a minha amiga e qíe^ço me^emeííã

a vfe?0^ «f**»**» notáveis como os dr. Franco Méirelles drAnstKfc. Lobo, etc. attestam a soa grande effícadS S& £

%£?«J#?<3!í„D,vina.¦• I*ve-se lavar os olhos com a.Afua Santa Cru. a mais poderosa água ophtalmica eantiaen.
eSS»?'*^ "Placar o "Collyrio Divina ou T«KZt
1^ aÍíSZ90 n2[o enoo.nJtre «n *eu fornecedor, remeti* 14S000senA> 4$000 Parati* vidro de Çollyno, ^$000 para um tubode Pomada e 4$000 para um vidro de 'Água Sta Cru.'' ««

Licenças n«. 4.256^ 515 e 117.
x A* venda nas drogarias:

RODOLPfíO HESS, ARAÚJO FREITA S etc

m*

&X*

ÉfêM

^

11 -I

X

Remédio ^___ __^ ,##
MILHARES DE ATTESTADOS O PROVAM 1
PÍ*"'éè! tfi&S0-**0 *» JD««WMwto. licenciados DelaSeode Public* e receitado, por Ulustree mediooe.*^
SAL DB UVAS — R«fn'.~._t~ i^^Ufa-ÜI? ' »T Kefn»«r*nte, laxante e purgante

gPÇnga da pelle, coceiras, rheumatiemcT rf*

^^^Wít^^^saí 4W0°
i£ri~» Í* k?ro«,mbo Corrêa Netto. E' iSdUbjjrfuo trachoma e coojuntivites rebddes. Pdo

Í! SHvLS^ ^^S^^t^diarrh^ ÍS£

PASTA DBNTi™,CIACB*UJIÀNTÈ-:Ã.;££ 6M00
U BMMS SCtCButlGA. tnínmlin. a.f.? i
~ _JT~* . ":yv" »«*»i-ni*niiB — a melhor.
fc^X^Sfe* •ntwcÇtí«. refriterant.Tp£
uS?Í^Í£?<IOp!L,e,lf,^te• ******* dos íue

AGUASAOTACP f HrLCOí^e,0;"' V. • • • •  • «W00

Tg-"y^p>r* CMP^ «.»«*• dos cabellos, nlvide.

!SL!SrjSnU<,V*- ^«""«nte perfumada. Preçopeioepcreio.....r...,..........;..,Wé#_^ g^^

Pedidos pelo correio ein sello ou vale postal* TITO LIVIO lEiXEmA, «n Jrfwi, S: P«Uo!
x x ^À* venda nas drogarias:
S0MLPH0 HESS, ABAUJ0 FREITAS ETC.

13é? Anno —^ N* 4 ^
^«Jfmoro, 1929
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A IMPERMEABILISADORA
--4 

..." ' ¦P~cç» privado cmd f9*9mm <U im..,!.Diploma de fcoar» do umüIo<d Tcdmiio
v Industrial do Rio de laocso• « ^^ üjriy^wü <U Bio Grade 4» 8«:filiado • Tlie UtonatíoW Am<í«bo IfoíoT<U Aanb do Noite ^^

®ALFAYA 4 C0MP
/ende brim, Kaki, OiOMidine etimpermeahiliwdo e¦4:4'-r 4,r4 ' ,:" ¦:¦'¦-. 44.>*444i.i~4,^;i4~ .,..";X-'.

.: Impemaenhilie*da, velliid* JHfc linho, nlgodio e qunlfidefMáade ter

13, Rua dos Arcos, 13
JELEPHONE CENT1U 43M - MO K JANEIRO

A» tondaa por nóe impermenbflleadas im-pmtMfio d* 9fim 9 ém humid.de,
ptejuiao pnm a Msde, porq.e

u ^•^^?llillCilte. • P««idíde pifaii-- PWWMttíndo o aaqfrmcoto e m trmnspi.
• «Mlner

peraeraim-
daaa üarro, coetomdaa • eóleltao

Nfio altem as cfoes nem nejadic» oe ted.dy, eendo essa ImpennmbffiMçgò tio dura.?•1 como a fissenda

>..?¦¦.

- '. • '* ' ' X'X.. ->.• •)x4,. .X '.
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I a 1 Bl ^. ^Mm^m\ ¦¦ RSÍ
¦ a¦¦ ¦ u ^^^n m^^ i^^m w^ mm e^^H ^^a ^H ^H ^^B m M^mw m^^^^M '^^tmmMMr ^H ^BPrfV
^B ^p ^1 H; ^B ^r ^ ^ft ^V ^H ^^Bl Bu.-a
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VHBBBHnaBBISBMKãl
^^B ^^r^Mmm^^USWkvrIr*m^r/*Mk\m^mmmM\j^m^m\ m^Êá^W MmBÊW

I Jk^v ' 1 /fll Para a cura das mo- 1 1

mm m^^w -^^mm^^^mmMMM^mmam fM M
\W^^ Mmm. —^—JIM ^|

^H / """^^ ^B ^11 ^kl fl^V MBI flBft ^^^ .^^ ^^^^ ^ ^B W^r^ ^^B^^^^^hbS ^1
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v^55_S^9H_BS5^_B ^^^~^^^^BI i-WB---n-l---M-9-«aAa|BiMi I Bfl flk''*'•' «^"^^E-aÉ^ES-S __________ ^_n_F^V_^__B^^^ B_Ib____-^^B w^^^mmm. __5*flfl __^
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*'^'••^SSÍESfl l'.'.^-'^' __E__B :: 
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|^% ¦ ..' MWWM NIlF ti-_-_^^_-_-----_^5-S
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GANHA-SE MUITO DINHEIRO COM BILHARES I...
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ESTES KLHARES, DE FAMA MUNDIAL, SÂO HOJE FABRICADOS NO BIO
COMPANHIA BRUNSWICK DO BRASIL

DE JANEIRO, PELA
#

i-'-.'.>•.

Ha maio de oitenta annos que a COMPANHIA BRUNSWICK fabrica bona bilhares.
Em Codas as capitães importantes os Salto» e Academias de bilhares BRUNSWICK slo oa mais freqüentados.* Oi campeonatos mundises de bilhar sSo iogadoa em bilhares fabricados pela nossa Companhia.

T i ° *° *ran<'e nuinen> de fabricas e escriptorios de compras» os preços slo vantajosos e a qualidade sempre boa.

\\ Nio ha outra organização igual á nossa.
Remettemos catálogos a quem os pedir.. Podemos fornecer bilhares para pagamento á vista oa em 12 mensalidadesOs etabs derem ter bons bilhsres. Um bom bilhar attrae os sócios e dá freqüência, o que anima oa outros a desperta

BRUNSWlSkdé ím**/ 
°ptimo e*erciciovd««c"w* P «««*>«> • facilita a digestlo. ET um sport nobre e com um bilhar

Um bilhar legitimo BRUNSWICK completo, com 12 tacos, taqoeira. um terno de bolas de marfim genuíno, marcadorsssova. rs. sola, ponteiras etc. etc. com o tamanho interior (medidas de togo) de «5 s 190 cm... qae é o tamanho corrmte ¦««•gM"t« apènaa 2:500$000 posto no Rio de Janeiro. Podemos embarcar cuidadosamente encaisotado para ejitalqner parto
A fabrica BRUNSWICK no Rio de Janeiro tem capacidade para produzir 600 bilhares por anno. - ' -

r Peca hoie mesmo o catalogo -¦ .
h

Companhia Brunswick do Brasil SyyA.
Exposição e venda: — PRAÇA TIRADENTES 46 —RIO DE JANEIRO

End. Teleg. BRUNSWICK - Rio. Phone: Central 5419
Escriptorio e fabricas: RUA S0TER0 DOS HEIS, 13 — Phone Villa 2259

FILIAES EM 18 PAIZES
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Quer ganhar sempre na loteria ?
A Astrologia offerece-lhe hoje a RI-

QUEZA. Aproveite-a sem demora e con- '<
seguirá FORTUNA e FELICIDADE.
Guiando-me pela data do nascimento jde cada pessoa, descobri o modo seguro
pelo qual, com minhas experiências,
todos podem ganhar na loteria, .sem ;perder uma só vez.
Y^lilhares de attestados provam as mi-nnja» palavras. Mande ô seu endereço e j500 réis em sellos, para enviar-lhe gra tia |

0 SEGREDO DA FORTUNA !
Remetia este aviso. ^'" lY Y

Endereço: SR. PR0F. F. T0NG — CALLÍE F0ZÓS 1369
fá *: i

m
Ise

Buenos Ares Republica Argentina
CITE.SE ESTA REVISTA.
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PITAZOL
Novo sabonete medicinal approvado pelo D. N.-da Saúde .Publicai ,:*'^V^:' :'c?¦'"v^'1"'" .yY*---*

. WTÀ25QL, cxmyo^to de uma formula feliz; con-tém substancias de grande valor therapeutico:

. SUCCO OA FITE1RA E O VELHO ENXOFRE
E do conhecimento do povo, desde os tempos maisremotos, que a lavagem da cabeça com o Sueco daPitetra combate a caspa e a queda dos càbellos, tòr-nando-os novos e vigorosos.
PITAZOL. é inflagroso no tratamento da sarnaeezema, empigens, darthros, pruridos ^tc.

? Y?í SABONETE l$fií00
i," Depositário : A. C A k N E IR O Yi

Rua BarSo de Itapagipe 19? — Rio de Janeiro

UM TÔNICO UNIVERSALMENTE
:. CONHECIDO
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Por mais de 60 annos os médicos teem pre-
^iptQ o XAROPE de EELLOWS, pata os
pulmões e debelidade nervosa e para os
convalescentes. Sendo um preparado com-
posto seientificamente são nescessarias ape-
nas^ ^tres còJliéresi de chá %or dia.¦¦ >.. -\- . Y jf- > •-"'•¦ -

Recuse os substitutos^Exiii,o'.:íi;,
'•V,v:"..

XAROPE

FELLOWS
**My*^Bra3SBBMejajsj)saBsjjnsjsjai^M^s^^

^ '¦h.tt" ''"/J,i-- . ¦ "¦ "Y-.A 
_. '. _ t 

' ¦¦*'~m?
'""i-- '¦¦. .."¦ - ' i, ¦*¦:¦¦¦¦¦,: -~ '*-"S'-í'V-.' ¦-: ¦ ¦.' .



'.¦¦« ím. 'ii '->. SSÍSTÍV.

*>'

:.¦!-.: 13^4^^ >^
wéii ti i ir ii i in

>II«MM>H*

'J ¦ *4 , -lx
í'«fe*?.'''ív> i^ftíJsfíífV*

XI. É»X Vvífi

Si
-.rr m antn i in iiinBAZAR AMERICA

. tm*

MM

PRIMEIRA CASA DO GÊNERO NEStA CAPITAL
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Porcellanas*
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CATARRHOS
SFRIADÓ

NE\/RALé/AS
CONSTIRA

DORES DOS OUVIDOS
DÔRÊS RHEUMATICAS

| acompanhadas ou nao de febres Hf
curam*serapidamente^^ M

com os comprimidos de

mMIÊm
teme-se ea* todas as drogarias e frmc/pa£s pharmaciÃiL
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POR 193SCCC A^ENAjT X...
maravilhosa machina de escrever portátil !

Multo simples,

resistente e

duradoura

aCHHflHflflflflHHflBflfllk
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Tamanho:
31x24x12 cms

Peso:
APROXIMADAMENTE

3 kilos

O

SIMPLICIDADE: Um* das grandesvantagens é a sua simolicidade; muitas peçasdesnecessárias foram eliminadas pelo inventor
desta pequena maravilha — assim pois, alemde diminuir consideravelmente o período deaprendizagem, evitalosinnumerosdesarranjos
das machinas complicadas e custosas.

\ APARÊNCIA: E' bellissima, de linha»¦un^?»cíÇfantcs' ^ de bom acabamento.
g QUALIDADE DE TRABALHO: Letrasbonitas, igual a das machinas que custam•eis vezes mais/ ~

ALPHABETO: Todas as letras, minus-cuias e maiúsculas, números e signaes paraas línguas latinas.
ESCRIPTA VISÍVEL: do começo aofim.

. ROLLODEPAPEL: Serve para papele CütÍAè °^ficio atí- l*r$urá de 22 cms.FITA: de uma só côr, sempre em stock.
REGULADOR DE MARGEM : Temregulador para margens no lado direito ouesquerdo —- muito pratico e rápido.
ALINHAMENTO: Devido a sua cons-'**KÇ&SP?£*k ° almhamento é perfeito.MJrlAb: Com papel carbono commuma machina pode dar até 4 copias.

TODA CORRESPONDÊNCIA

EMPREZA AZEVEDC

_ CONSTUCÇAO : de metal e aço sope-
nó», muito resistente—durará muitos annos.

Com esta exceliente machina de escre-
ver qualquer pessoa pode fazer sua corres-
pendência com elegância e modernismo.¦:¦¦•. Não ha mais gente com letra teia e inin-
teüigiyel.

Esta machina é indispensável a todo
homem de negocio» pharmaceutico, advoga-
do, dentista, engenheiro, estudante, faxen-déiro, emfím toda pessoa que escreve, e custamenos do que uma simples prestação dasmachinas pesadas e complicadas.

¦,. O seu preço é de 1969000, incluído o cas-to dá remessa para qualquer cidade, vflla oualdeia no Brasil.
A machina ê vendida com firme garan-na de agradar ao comprador; se nlo agradar,devolveremos o dinheiro sem demora: maior

•*wi21^T^ef **** ninf»«m pódcri offerecer.'. PAGAMENTO: A remessa do dinheiro
deve ser feita em carta com valor declarado,
ou vale postal ou cheque sobre qualquerbanco do Rio ou de S. Paulo.

REMESSA POR BANCO : Podemos
remetter a machina a qualquer cidade onde
«AJ^Banco, devendo o pagamento ser feito
ao Banco contra a entrega da mesma.

DEVE SER DIRIGIDA A' ^

MÀCtiÀDCCAIXA POSTAL 2885 OURIVES, 63 RIO DE JANEUOEnd. Teleg. "DEGEC" — Phone Norte «558NOS L06ARES ONDE WÂo TEMOS AGENTES PRECISAMOS PE VENDEDORES IDÔNEOS

-!********<>. <iue continue o evidente Imnulao n... „?< ha..a.T"_ • . . .

tem por fim traeer
conmoda, elegante

para òffcrecer o meo
o uso que lbe#oonvier

Estado do Rio.
De V. S; Amigo é Atto. Ador.

P Caetano Ferras
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"OÍOfiRAÇAOtíPCCIAi DO IIN5TITUT0"MEDICAMENTAl
fONTOuf?A,5ERPEtC-.*
'•í-ll"»»,. C-fl.HCl *ihlÇ JJ»S, PAULO

GRANDE REMÉDIO

SENHORAS
PARA

COMBATER AS CAUSAS
QUE ALTERAM

O SEU ESTADO DE SAÚDE M
E PARA ELIMINAR

OS DISTÚRBIOS NERVOSOS W
AS CRISES DOLOROSAS -^

6 A CONSEQÜENTE

¦i DECADÊNCIA
PHYSICA
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>5$CC€ APENAf !..
Uma maravilhosa machina de escrever portátil !

»• m

liito simples

resistente e

duradoura
I jflj^feZ7T^yw""pT^rj^g^ i

h ^S^pggiflflSSg^ u\

Tamanho:
31x24x12 cms.

Peso:

o

3 kilos

SIMPLICIDADE : Uma das grandesvantagens é a sua simplicidade; muitas peçasdesnecessárias foram eliminadas pelo inventor
desta pequena maravilha — assim pois, alem
de diminuir consideravelmente o período de
aprendizagem, evitalos innumeros desarranjos
das machinas complicadas e custosas.

; APARÊNCIA : E' bellissima, de linhas
simples e elegantes, e de bom acabamento.

QUALIDADE DE TRABALHO: Letras
bonitas, igual á das machinas que custam
seis vezes mais.

ALPHABETO : Todas as letras, minus-
cuias e maiúsculas, números e signaes paraas línguas latinas.

ESCRIPTA VISÍVEL: do começo aohm.
ROLLO DE PAPEL : Serve para papelde carta e officio até á largura de 22 cms.
FITA: de uma só côr, sempre em stock.
REGULADOR DE MARGEM : Tem

regulador para margens no lado direito ouesquerdo — muito pratico e rápido.
ALINHAMENTO: Devido a sua cons-trucçao especial, o alinhamento é perfeito.COPIAS: Com papel carbono commum

a machina pode dar até 4 copias.
TODA CORRESPONDÊNCIA DEVE SER DIRIGIDA A

CONSTUCÇAO : de metal e aço supe-
rior, muito resistente—durará muitos annos.

Com esta excellente machina de escre-
ver qualquer pessoa pode fazer sua corres-
pondencia com elegância e modernismo.

Nao ha mais gente com letra feia e inin-
telligivel.

Esta machina é indispensável a todo
homem de negocio, pharmaceutico, advoga-
do, dentista, engenheiro, estudante, fazen-
deiro, emfim toda pessoa que escreve, e custa
men©s do que uma simples prestação das
machinas pesadas e complicadas.

0 seu preço é de 195$000, incluido o eus-
toc^i remessa para qualquer cidade, villa ou
aldeia no Brasil.

A machina é vendida com firme garan-tia de agradar ao comprador; se nao agradar,
devolveremos o dinheiro sem demora: maior
garantia que essa ninguem poderá offerecer.

PAGAMENTO : A remessa do dinheiro
deve ser feita em carta com valor declarado,
ou vale postal ou cheque sobre qualquerbanco do Rio ou de S. Paulo.

REMESSA POR BANCO : Podemos
remetter a machina a qualquer cidade onde
haja Banco, devendo o pagamento ser feito
ao Banco contra a entrega da mesma.

o

If iill* A2EVIED© MACHADO
CAIXA POSTAL2885 OURIVES, 63 RIO DE JANEIRO
Mn< .nn.T^Í' 

TelfS- "DEGEC" ~ Phone Norte 6558NOS LOGARES ONDE NAO TEMOS AGENTES PRECISAMOS DE VENDEDORES IDÔNEOS
os meus bem me^^ - Amigo e Senhor. - A presente tem por fim tr«riextremamente «f.l - , v v . ....   *, que nada mais deixa a desejar - - simples, commoda, elegantefelLiando que continuo ^1^^ - —¦diminuto 

prestimo de animação aos septico.afim" d/ adíiirirê™ 
*ZL*U* 

Tv*' 
aproLv-eÍt° * opportunidade para offerecer o meudesta, .nb.creyo.me com toda estima c considerado --ResTd^ £ a^LtW?**1"^ %d,en& {&ZCT °'U&° que lhe convie'

xvesmencia. Kua de bania Rosa N. 771, Nictheroy, Estado do Rio.

I De V. S. Amigo e Afcfco. Ador,
¦' Caetano Ferrai


