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Um substituto
Passo!

Quem usa ou traz para
casa um substituto, em
vez da CAFIASPIRINA
legitima, commette uma

imprudência que lhe
pode sahir bem

cara.
Por este motivo, toda a pes-
soa discreta e cuidadosa,
negasse a receber produetos

suspeitos, e exige sempre a
nobre e excellente
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ML o único preparado
que se pode adminis-
trar com plena confi-
anca a qualquer pessoa

da família, pois dá
sempre allivio e

nunca ataca o
coração nem

os rins, *
07

Dores de cabeça, cientes e ouvido;
nevralgias e eólicas menstruaes;

conseqüências de noites
perdidas, abusos cã-

coolicos, etc.
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0 «flfo de arte. elegância e bom gosto que caracterisao conjuncto reproduzido nesta pagina pode ser notado
em todas as peças de

Mobiliários de estylo
Tapeçarias finas

Decorações modernas
DA
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remiada hors concours na Exposição Internacional de 1922
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PEQUENA ENCICLOPÉDIA POPULAR DE CONHECIMENTOS OTEIS
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.
des?*- e 

fornece com rapidez, a quem o consulte, o esclarecimento que
Pode considerar-se o mais útil e apreciável livro publicado nos últimos tempos.

O inundo na mão
ÍSlMtf «Kwn puní*«s SS^fS^JES^ c.Ke«£í. a " um lívro P°P«1^ de estudo,INDISPENSÁVEL EM CASA, NO ESCRIPTORIO, NA OFFICINA E NAS ESCOLAS.

O mundo na mão,
o,íí™h^Ca ?° gener°i deVC Ser ad<J»irida Por quantos desejam augmentaros seus conhecimentos em todos os ramos do saber humano
dos ríZLIT^f 

&iaru' a 
f •'!nda e a Híeratura teem produzido nos seus varia-dos ramo* encontral-o-ha o leitor nas paginas d'esta enciclopédia.

O mundo na mão

LnVllTo1?^™?-?0 ^ ° pr°fe?SOT' Para ° capitalista, para o nego-
pte Ôsteníia 

mdurtnaI' para ° «P«ario, para quantos, em summa, labutlm

I

!

I
I

UM LIVRO ÚTIL É SEMPRE UM COMPANHEIRO INESTIMÁVEL.

l 
V°L de ®™J??ginas em °Ptimo Pape1» elegantemente encadernado empercalma, com gravura a cores e ouro — 15$000 réis.

A' 
VENDA EM TODAS AS LIVRARIAS

E NA LIVRARIA FRANCISCO ALVES — RIO DE JANEIRO

à
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uma noite
de canicula,
tempestuosa
e escura, sem

mz e sem estrellas.
Raros transeuntes ...
passavam apressados 4^s,M**<*í<t®^£^^
pelo vasto boulevard plantado com • , — v,acs ue umarvores rachyticas e a dupla linha Conto rio F^o«^' r ;ornal ,e faz todos os dias as mes-dos candelabros de illuminação per- 

^°nto <*« *rançoiS Coopée mas obrigações... Está com trfn-d.a-se ao longe. ¦ ta . (oito annos. ... D'ahi paraexpulso do seu quarto pelo calor suffocante e veitnn 1» *,.. a jí°XTe um Passo. E que apro-vibrados mosquitos em torno da lâmpada, úã ^^ZLT^V^. fiTS^SáS

Sf
MINADA

®

vez. Vida tão mo-
notona como o iti-
nerario d'esse boncl,
que passa de dez
em dez minutos...
Elle vive atrellado
aos varaes de um

1

i

I
Í!

ergueu-se
de sua ca-
deira de tra-
balho e lan-
Çou um
olhar deso-
lado sobre
a Pagina
que acaba-
ra de escre-
ver, sem
prazer e
sem verve,
crivada de
emendas ;depois, de-
sanimado,
extinguiu aluz, desceu
a escada dos
quatro an-
dares, atra-
vessou o
^oulevarddeserto e

¦ de" um"6 
diante de, uma mesa exterior

1 casa pe(lueno cal^ atuado diante da sua

"5o ?sUf! 
"°'te aborr.ecÍda! O chopp, que lhe trouxeram

prav. ne,a Se 
ad° «= o próprio vento, que se so-

um ent, momento estava quente como o hálito de
sido terí r°i Ag°ra LllIS Pensa que melhor teria
]air iicado em casa, metter-se na cama e dor-

do qÍÍ1&1 °S frahe?: ~ E' me!hor e>tar ditado
do. iWT • TÍhor é estar mo,to do clue do™in-
^ homem 7 Ti! Estava cansado ^e sua áspera vidanomem de lettras, sem êxito, sem talento... tal-

i

El 

' «TH Kfe/''f'-' ',~:Am mm
B^j| B. "àm mím. :'mmfS,:":!^MlM^^^S^SSÍ

¦'*•¦ Bv^ü B^B B
ííWM Ba^t^fisM BbmbbI BB^M
n BH BBf^^n^^P^raíi BBW ': ^m\%MMMMMMMMMW ^nF"JÍ ¦¦
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1^^ja« BBr
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Luiz lançou
um olhar
descontente so-
bre a pagina
que acabara de

escrever.

seu coração,
mas estão
alli como
se estives-
sem escrip-
tos em um
portal.

Mergu-
lhado nes-
sas tristes
recorda-
ções, Luiz
olhoju ma-
chinalmien-
te para a
casa em que
morava e
notou, só
então, que
no quinto
andar, mes-
nio por ei-
ma de seu
quarto ha-
via uma ;a-
nella illumi-
nada. Era
a única na-
quella casa

mesmo da visi-
nha; por que toda
a gente dormia ce-
do naquelle bairro.
E como, naquella
altura, com noite

«.«.

di t ura, com noit(escura, o cimo da casas perde-se na escuridaoa, quella ia-nella brilhava com o fulgor calmo e frio de um ph a rol.Jissa ; a nella estava aberta, com as cortinas enroladas
¦ii.

-lia
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— Quem poderia morar
alli ? — perguntou Luiz a si
mesmo.

Sentia-se naquelle momen-
to tão triste e abandonado,
que aquella janella illumina-
da causou-lhe inveja como in-
dicio de uma existência feliz.
Todos quantos andam pelasruas, expulsos dè sua casa peloaborrecimento, conhecem mi-
ragens assim. Ao vêr uma ja-nella illuminada, logo imagi-
nam: —- a felicidade deve mo-
rar alli". E fitam-a com uma
inveja enternecida, como um
desesperado, a quem tudo tra-
hiu neste mundo, encontra
ainda uma consolação melan-
eólica em fitar um astro dis-
tante e imaginar que, um dia,
começará uma existência nova.

* * *

— Quem morará alli, ve-
lando até tão tarde? Algum
trabalhador como elle.. . tal-
vez algum d esses rapazes pai-lidos e mal vestidos, que tem
encontrado na escada. . . pro-fessor ou poeta; pobre mas aí-
tivo e cheio de esperanças;
conservando intacto o thesou-
ro de sua mocidade e de suas
ijlusoes. Quando, a despeito
de seu terno surrado, alguma
costureirinha detém o olhas ro-
bre elle, baixa os olhos discre-
tamente, reservando seu coração para uma futurarteatriz.

Sonha com a gloria, respeita sua penna como umpaladino respeita sua espada....
Coitado! Ainda não viveu. Ainda não sabe!

t j^liei Podfrá estar elle fazendo nesse mom-nto?Lendo deitado no leito... Não... provávelmentecompondo estrophes inspiradas. . . talvez até tenhaadormecido sobre as tiras de papel,fatigado pela inspiração. Está so-nhando com sua musa...
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a lâmpada accesa até aquella
hora é alguém mais feliz do
que eu; alguém que possuebens e venturas, que eu nun-ca conheci, nunca hei de co-nhecer.

* * *

Pediram licença ape-
nas a seus vinte

annos.

* * ,

Mas não.. . Quem sa-
be?. v Talvez more alli um
casalsinho apaixonado; duas
creaturas para as quaes na-
da mais existe neste mun-

J do alem de seu anror, de
j sua inexgottavel ternura;
I que vão pela vida como
I duas sombras enlaçadas.
j Esse idyllio começou num bai-
I le popular ou no movimento
I das ruas. Casaram-se sem pedir
| permissão se, não a seus vinte an-
f n°? e são Pobres como Job mas
| felizes como os deuses.

. Naturalmente, hoje, elle traba-
| 

lhou ate mais tarde e ella adormeceu 1
j com a cabeça sobre a mesa a seu lado
I esperando. .. '
J l ®,u est3° tagarellando alegremente,
| fazendo os planos de futuro, esquecidos
Í7 das horas.

^f,s.- ' ' também é possível que
J more alli um bom casal burguez, Daca-
i to, com dous ou trez filhos. . .

Luiz interrompeu seu devaneio dando de hombros
| com impaciência. . .

Seja como fôr. . . Quem mora alli, quem mantém

Am' " \^M^MWÊÊh>.
MM M - '^Hl^lrn BJBjVh,

_»JjHl íM\ W.'''j^|Bh? ' -'¦¦* BJ mMtm^~< '
J| Kt ¦ - aB M', ^3 mi-'

Ml MÍÈmmM'1. m 
'*;M Kík.
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àMm mmmTiMMm : hBjBB YY-iii^aBt^Hl hm<». ^MMámpv--* i
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De súbito, grossas gottasde chuva abatem-se sobre acalçada e a mesa.
Com uma noite tão quen-te era mesmo de esoerar umacarga d'agua. . . Não ha re-médio senão voltar para seu

quarto vasio e triste.
Luiz atravessou a rua e,embora fosse já tão tarde, en-

controu a porteira acordada,
cerzindo uma meia de lã, sen-
tada diante do vestibulo.

O escriptor não poude con-
ter a curiosidade e pergun-tou-lhe:

Quem é que mora no
quarto do 5o andar que fica
exactamente por cima do meu ?
E' a única janella que ainda
tem luz.

:— Alli, meu caro senhor— disse a boa mulherzinha —
Alli não mora mais pessoa ai-

guma. Morava um pobre velho,
que estava devendo dous mezes de
aluguer. O proprietário não osco-
brava por caridade. . . O infeliz ti-
nha setenta annos e ia ser reco-

a. i . , Iludo a um asylo. . . Mas morreude repente, ho)e, as 4 horas da tarde! Imagine. . . Nãose lhe conhecia um so parente, nem um amigo, ao me-nos... de m)do que não ha ninguém para o velar estanoite. ..Leu não posso . O senhor comprehende. ..mo estou mais em edade de passar uma noite, as-sim, em claro . e mesmo teria medo de ficar sozinhacom um morto... Então... por que afinal, era umenristao. .- deixei uma vela accesa a sua cabeceira e,
antes de me deitar, vou fa-
zer uma oração por elle.

L

-'¦S'!'°'-''%j:' •¦;vV'':' • ;':«•' ''V

i

i
i
I

François Coppre j

I
Um bilhão de meíeoritos

ou estrellas cadentes entram
diariamente na atmosphera
terrestre. E' este o numero
approximado de visitantes ce-
lestes que a Terra recebe, em
virtude de sua attracçao e queos astrônomos calcularam o
mais exactamente possível.Porem não deve haver receio,

pois quasi todos esses corpos sao
extraordinariamente pequenos e nao
chegam a um milésimo de gramma !

Segundo ifnorma Dr. Russel, o
Sol é constantemente bombardeado
por um aguaceiro d'essas partículasde matéria cósmica. A cada secundo
cahem sessenta toneladas d'elía no
grande astro que nos illumina e dá |calor.

A despeito da
teira ainda

hora tardia, a porestava accordada.
IOs Gregos nao conheciam a liar-

monta, porem cantavam em oitava ou
, .. c,m "nwono, como o jazem, aindahoje, muitos povos da Ajrica.

O uso das disonancias na musica começou noséculo XTI. *
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gozar a ineffa-
vel paz do crepus-
culo, chegam os ir-
mãos á porta do
convento, situado

na mais áspera convid-
são da campina.

Morre a tarde, como uma

'UMA ÉI
<•)

L | ESII J 1 HIER
«i®®®*®®®®^ Conto de João Ferragut

!>®®®®®®®®®®®j^>

Irmão Fiel — Meu
pensamento ainda pec-ca. Imagina, irmão,
que cheirava assim, a
terra empapada pela
primeira chuva da pri-. _a , —„„ <„«lrt vestal, que se desançra a trr^Am A* mavera, quando soffrisobre o escuro tapete esmeralda do adro. Aspefas S 7^J°Ã' V. mC %Z rÇni™ ao mundo. . .fragrancias de laranjeiras e lmas essências de romeiras dn Baptuta 

— Também era primavera quan-embalsamam o ar quieto do anoitecer me,ras do tive motivos para odial-o *
La de cima, na hora crepuscular, o céu é cinzento mundot^míí' t ^ "^° ° °dei°- «etirci^me dometallico e os troncos das arvores sao como bronres 5™ £ ? ivg"ei e ;i1,«° <I"e nada do que nelleoxydados o bronzes v.ve poderá rest. u,r-me felicidade egual á que neídO irmão Bapt.sta e o irmão Fiel sentam-se sob Fiel E?\ f^f'' 

~ P?ccado de «Á^ ™So"*¦""" P-ei- Eu, ao contrano, quiz ser religios. pelo receio

¦

pórtico, em
um dos rus-
ticos bancos
de pedra, que
maior triste-
za empres-
tam á facha-
da do con-
vento.

O irmão
Baptista tem
o rosto longo
e barbado
como o de
um Christo
byzantino ta-
lhado em ma-
deira. O ros-
to do irmão
Fiel c agudo
e pergami-
nhado como
o de um as-
ceta consu-
mido pelos
jejuns e os
êxtases.

Apenas de
um lustro se
differenciam
suas edades e
ambos Já pas-sam dos cin-
coenta annos.

Sentad os
agora e attra-
hidos por mu-
tua s#ympa-
thia, os dous
irmãos con-
versam.

E diz um :— Por quenão vai hoje
ao Jardim, ir-
mão Fiel ?

Irmão Fiel
Temo a

tentação. Oirmão Miguel
semeou rosei-
ras e d'e!las
desabrocha-
ram rosas
brancas esuavemente
asadas, queParecem faces Ca v
de mulher. ~"

KjGíÍ 
!mpUr0' fazme J"ntar *» iabios como

irmão WMÈ%2 
~~ Como se con^ce que é noviço,

vento \AL? tivesse, como eu, doze annos de con-
laria á L z-í^ natureza, que nos rodeia, faí-
grandeza de Deus! 

aPenaS Para IeVa,° a admirar a

©
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de que, mais
, vezes ainda,

todos os dias
talvez, o mun-
do pudesse
causar-me dôr
tão cruel co-
mo a que es-
teve a ponto
de me custar
a vida.

Irmão, Fiel— Poderei sa-
ber, irnião,
sem indiscre-
çao, qual foi
esse motivo?

Irmão Bap-
lista (como
com profundo
rancor) —
Uma mulher!
Uma mulher,
tão bella que
seria difficil
imaginai- a.
Mas com uma
alma tão ne-
gr a }

seu amor

nh eci,-a em
Veneza e por
ella me ena-
morei cega-
mente. Dei-
lhe minha vi-
da, minha
honra, minha
mocidade. Fui
seu escravo:
Por ella, cor-
tezã e aventü-
réira, rompi
com minha
família e com
minha socie-
dàde. Arrui-
nàva-me e
perdia -me.
Porem dava-
me por com-
pensado com

Um dia, dous an-

Co- í

Os dous frades.

congestivo,

nos depois, descobri que nao méamava e apenas queria meus bens e resol-vera abandonar-me por outro mais rico,r oram horas terríveis nas quáes estive a
ponto de perpetrar um crime e vi-me ábeira do suicidio Tão tremenda emoçãolez-me cahir fulminado por um ataque

que me reteve um mez no leito, domi^-

í
í
í
í

. -— ^-í;^.—» ^»wa ti%j icn,o, aomi-nado por uma febre cerebral. .. inconsciente, deliran-do . Quando recuperei a razão. . . ella fugira, aprtf-veitando-se de minha prostração. Por isso aqui estou,A mulher e um inimigo fatal, irmão! '
Irmão Fiel (transfigurado pela emoção de seus

pensamentos) — Não diga isso, irmão! Ella é o Sol

í
m*

í
m»i

II
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da vida! A melhore maisnobre das cousas c^l!«as... Uuve, irniSo j Euera um miserável, umcorr„mpido. n,algast^minha fortuna. R0la'a'
por ternvel ladeira, emcammho de um hoíre"do «tysmo moral e nadapodena deter-me. Vicio*so, forte e audaz, o rou-ho e o assassinato teriams.do o fim de minha e.xis-
&$ 

' ¦ A,fostumado ávida de molleza e praze-res, tudo tentei, sem es-crupulos, para conti-nual-a, quando já meusrecursos nao m'0 per.mittiam. Estava grave-mente enfermo da carnee da vontade!... Encon-trei então, UIria mu.•her!.. E ella foi meuamparo meu estimulo
Para o bem e meu con-soío; m.nha redemptora
e meu guia. A um mes-mo tempo Ídolo e bôacompanheira; com suasmãos milagrosas curouas impurezas e misériasde meu corpo e as baixe-zas e desalentos de mi-nha alma... Redimiu-me e lez de mim um
TTiL* An,'mou-me

a trabaíhar e levou-mea conquista de uma ho-nesta posição no mundo.Annos depois, quando jáconseguira o misericor-dioso milagre e o futurome sorna... como secesse por terminada suamissão na Terra, aquellamulher morreu comouma santa, entre meusbraços! E por que a vi-da nao podia offerecer-
me um bem egual, reti-rei-me para onde pudesseviver em paz, saborean-do sua recordação...
Vim para aqui !...Aquella mulher, irmão,era tão bella! Nem atantazia de um grandeartista poderia imagi-nal-a!... p

Irmão Baptista — Quemisteriosa é a vida ITambém a você foi umamulher a causa, a razãode vir buscar abrigo noclaustro Ao Senhor. Parasua vida ella foi um bemmhmto... A mim, umamulher trouxe todos osmales, o desalento, avergonha, o ódio... Quee afinal essa creatura
que eu só posso vêr co-mo a própria encarna-
Çao de Satane que vocêencara como a melhorbenção do céu?

Ficam um longo instante em silencio.

«¦¦¦¦¦ do

I Aproveitando a doce h.l/V ^ . , 
^^^^^^ UinTte em silencio.

L 
be"eZ° Ja Urde °s *««•«• - espalharam pe.o jardim M11™30 F,'el C°"-^rva O j•-,  P.o,ard.m. olhar êxtase, com uma 

J

««KuiiiinumHaK-,,,,
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expressão de infi-
nita doçura, como
se tivesse diante
de si a imagem da
boa e dedicada es-
posa.

Irmão Baptista
reflecte profunda-
mente e acaba por
murmurar :

— Como me en-
ganava! Nao se

Í)óde 
julgar a mu-

her por seus actos
sem comprehen-
der seus sentimen-
tos. Ella ê sempre
mulher; isso é —
a creatura que
tem o dom de nos
fazer todo o bem
ou todo o mal
d'este mundo . . .
Será boa ou será
ma, inconsciente-
mente, sem o sa-
ber talvez, agindo
com poder im-
menso, irresistível,
como uma força
da n a t u reza. . .
Tudo depende de
haver ou não
amor em seu co-
ração.
João Ferragut.

Recentemente
incendiou-se a ca-
sa de campo quesir A. Conan Dov-
le possue em Big-
nell, Inglaterra.

O celebre nove-
lista creador do
Sherlock Holmes
penetrou cm sua
residência já en-
volta em cham-
«ias, acompanha-
do por dous de
seus filhos e sal-
vou importante
collecçao de docu-
mentos.

Para o homem
de lettras, seus es-cnptos são como
nlhos queridos, pe-los quaes arrisca
ate a vida.

n n
Amai o povo aotnvcz de despre-

zal-o, porque- £ 0verdadeiro funda-™nto do lutado.
Ac esse Jandamento* solido, o Estado
nunca poderá serdestruído.

Salomão.
n st

honv?a 
Exposi(>50 Ae Barcelona realizada em 1929,«ouve uma cousa singular e muito notável.

DhiJi^fSeCç5° da ExP°MÇ&> reproduzia real e gra-
dos n? ' ' POrem Cm menor amanho, é claro, to-
Portanr,r°nUmenLt?S 

-i^ítecíonicos de alguma im-Portancia para a historia da Hespanha.

•••——ii. ••••—ii. ¦••—li—n.
^OúS^So

•••—II—-»lla •II——H—mrnH'

¦

O Homem e a Natureza. — AÜegoria de Franklin Booth.

Segundo os cri-
ticos, esse foi um
processo altamen-
te ímpressionador
de dar a «conhe-
cer a formidável
historia da Hes-
panha atravez de
seu desenvolvi-
mento architecto-
ni#o.

KW
O respeito á

mulher, nas ruas,
da a medida da
cultura de um
paiz.

» K
O Britisch Mu-

seum comprou re-
centemente dous
desenhos do gran-de pintor francez
David. Sao dous
croquis de um re-
trato da rainha
Maria Antonieta,
que, ao que se
presume, nito che-
gou a pintar.

Um dos dese-
nhos foi feito nas
costas de uma pa-
gina de musica e
executado durante
a permanência da
infeliz soberana na
Conciergerie.

David annotou,
margem, deta-

lhes sobre o ves-
tido de seu illus-
ire modelo.

KM
Em uma passa-

gem de suas Con-
Jissões, Sto. Agos-
tmho accusa a si
próprio de gostar
tanto da musica
que, na egreja,
prestava mais at-
tenção aos sons
do orgao do que
ao serviço divino.

x n
O Sr. Renault,

residente em Gas-
sicourt, Man tes,
(França ) encon-
trou no gallinheiro
do quintal de sua
residência um ovo
pesando exacta-
mente 253 gram-
mas e medindo 92
millimetros de ai-
tura por 62 de dia-
metro, com casca
solida.

A gallinha "au-
tora ' d'esse pro-
digio fora com-

ra
II

prada r.o^ mercado da mesma cidade, poucas mezes
antes. Até* então só fornecera ovos sem casca e com duas
gemmas. Quatro d'esses seus ovos formariam o total de
um kilo! Essa gallinha representaria uma pequena for-
tuna se continuasse a praticar taes proezas, dado queo peso normal de um ovo nao ultrapassa de 60 grammas.

¦#
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Ha no . „..w
no valle immenso v piu,fica entre trez vulcões
altaneiros, de silhueta
ameaçadora, sempre em
pennachados pela fuma-
ça do fogo subterrâneo.

!• ' *?}.<?, «*•' /:« !.

nenso e^oFünd^qte LENDAS MEXICANAS remotíssimo atá a mais mnAtrez vulcões 
r================_____J^ta dos Austrália,™ afi6"--*

mi-anima hsados, 0 Solioi considerado o rei «AS DUAS PYRAMIDES I
rumas de duas pyramides at- _testando que as primeiras civi- Por Emma Tírtrl*^. Ohzações do México foram artis- Wa ^inclsay ÒÇUier
tas e constructeras, testemunhando que seus artistaslevaram mais longe do que os Egypcios a arte P ^poder de construir e embellezar monumentos °
mnllf 

". djaS Pyra"»des não são apenas enormes

to adiantada; sâo prov^^febí T um"ggg

deus, o poder supremo ea Lua apenas Um sreflexo, um fuIgor &ecundano e humilde
Os primitivos habitantes do

vam e ha d'isso as mS^I$P aSS,m ^
tradicções e monumento E°n"ao po MÊ^ Triam erigido essa maior e mais «nm^f.? mot»vo te-
L«a e a mais modesta aoS?l"? Fssa s nfl ^ra,mide á
phcada pela seguinte lenda 

!>lnS"Iandade é e*.

1
í
I

!

í,

, —yn«),ua. X"ai

taín&stflirrrnutfPUrad° |IÍÍÍ^12
sâo buriladas^ c^m figí Z^ 

d°~ ^ do Nil°'
balhados e bell™ màs che?„T !l 

na° SÓmente tra"
inspirados por ideia^kafZbítdTculto^*?'
res immateriaes. nooresde culto aos pode-

O mais curioso porem p mu» A>~ 1ram des a maior, a mais a ta? 11^ ^
gmfica é chamada a Pyramide dáT da e ma"
menos rica e soberba éí Pirâmide fcó! 

* "' **
^omo explicar esse con traste ? Q*»™ 

> 
,os tempos, em todas as rehg fies entre ZT ® todos

desde as.planices desoládafda GroenltndTáf<?°V°S'
p.cos ma,S ásperos do Hvmalaia.Tsde^o Egvptò

- ••« iuz. aI^erra ;a" existia,
;a produzira as
plantas e os ani-
maes; os Ho-mens já viviam
sobre ella. Mas
nao havia luz.
ludo era treva

e todos os entes
vivos, tendo nas-
cido com mundo
escuro, tinham-se
habituado a vi-
ver assim. Mas,
instinctivamen-
te. sentiam falta
desse bem pre-cioso, supremo—
a claridade — eimploravam os
poderes invisi-
veis e eternos
para que a des-
sem aos hüma-
nos.

Ora, nesse tem-
po, o domínio do
México estava
dividido entre
dous soberanos
irmãos. Tecuzatl,
o mais velho, era
um guerreiro fe-
ro e bravo; o
mais moço, Na-
notzin, era, ao
contrario, um
philosopho, quecuidava mais de
agricultura e sa-
ber.

Como respon-
saveis pelo bem
e o futuro de
seu povo, ambos
se empenhavam
em supplicas aos

r- deir.es para quedessem luz á Ter-

i

ra; e cada qual rivalí^ro «lessemluz á Ter-
deres inv.ilels, ST! 

"Sb£^ °^"daf «M»-
Mas, ainda ahi. amaml 5 graça dese;ada.
sacrificava àosfdéSSI"^ T^ %&&k Tecuzatl
emquanto Nanotzin n„Pm Pioneiros de guerra ;
as mais lindai fl ,T 

S' ™f- aras do sacrifício
fruetos de seus pomares »T* )aTdm> ?s mais M]^
tes essências de su™ ffo;estasma,S Pred°SaS e °doran-

dous sobeeraPnl^Vm1osa ^'Ve(-S,'dade ,de ^acteres, os
rem Tecuzatl tinha^proTundo"^"1 bÔaS 

^^ ^
mava tibieza e cobS^A 

des^.ezo Pel« H«e cha-
lamentava, |rÍuSÍié%^lÍP^ C ^^do outro. ' s lmPetos sanguinários

I

alia
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Um dia, tendo discutido longamente os méritos
de suas orientações, tentando em vao cada qual sustentar a superioridade de seus methodos, decidiram
appellar para os deuses afim de decidir qual dellesmais merecia nos seus actos e devoções.

Para isso combinaram. Cada qual construiria umaltar gigantesco

•H—ii. •«—h«»«ii« •Il — ll — llOT» ||. •II—.11—ll_„.

i

i
í
í
i
í
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i

e sobre elle rea
lizaria um sa-
crificio maior do
que todos, um

| • sacrifício inau-
dito, para que
os deuses conce-
dessem luz á
Terra.

E ambos em-
prehenderam a
obra titanica.
Tecuzatl, segun-
do seus proces-
sos habituaes,
reuniu seu exer-
cito, invadiu os
paizes visinhos
e aprisionou os
artistas e ope-
rarios de valor
e mais popula-
çõas inteiras pa-
ra que trabalhas-
sem como escra-
vos na obra for-
midavel que
imaginara.

Durante dous
annos, milhares
de homens e
mulheres traba-
lharam dia e
noite, cortando,
ornamentando,
transportando e
empilhando pe-dras enormes.
Com o producto
do saque, quearrebanhara du-
rante suas cam-
panhas, Tecu-
zatl enriqueceu
a construcçao
com estatuas e
frisos de ouro
massiço.

Ao fim dos
vinte e quatromezes, sua py.ramide erguia-se
como uma ver-
dadeira monta-
nha, tão gran-diosa e tão rica
que a todos as-
sombra va. •

Durante todo
esse tempo, Na-notzin nao fica-ra mactivo; mas,*}ao dispondo
aos recursos far-tos que sen ir-
m^o obtivera
Pela guerra, nemde prisioneiros

cuSfi0 
d'a ,annun"»do para o sacrifício. Te-

•ã serTrr»& Pr,sl°"e.ros de guerra, cujo sangue
no LT^ em homenagem aos deuses. Mas
dote de 

"u*"1 qun' como- soberano e erão *™*aote de ssu povo, elle erguia o punhal sobre o pes-

í

^^Rlk. MMWmmmmmmSSjfJ*'' 'WÊk^^m^lW MMMm^^Whu'' ^H ^^RSfcíííí-f 4ívíf*f'7Ví' V^tMÊ ^^M*
^^3Hii,H.oív't..i-.-,i ^§B,f^mmmmmmm^mmu'!^Mmmmmm^wsÍí/.f?i-' "- ^^Hi

mW' "'''vQmmtà&wltt^ ' 4-'"r : ' T^itíH kHk^I Buw"' ¦"¦' :ÈÊmM-
W »J." %^mm&f*'''-¦¦' ATÊmAT '¦ ',-^^tI B^^ Bwf.i tii"Wm m*- '¦&€*: -lÊL?*--¦ ^mt."**: ¦ *'ifci-^w -^tM H^_V mJmWÊnX^-^iÊB-mmlm ¦©{.-•-.•>él ¦^mX¦<*<:*:&. '-,-;'>ím mWí "Am -.'MfflJI Hl KHwíí.''* '^fMte^MMV

mmmwJ*> ^"*-¦.- wit'.»^ '\'-'^H3^^^Hlliv^) u^wK
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W^^^HmmmaL^' ^M^^ÉÍk^^ ' '•i'r': 
XWfi^ffit "¦'$'''1 1^™^W» I

WkWii&^Bmw' míárd ; V i^y^lmm- Wm'-- - ¦ ^'-''KP;! IKi'^l|lli

Ríiilw' r tÜÉT -1 l^üálÉSMH BB 1
BlX JLlL #w#*' •*•• ¦ JBLL'^1 3ÜK Bii&I
Pffe.ff^l;- .fll m

P^ ''•"¦¦»' :'jjé':— -OMájáÉBbi£ã|

R'V *1 'I-..-','ffiiii'.'J;''¦'« ^fl E^fflM

II vT"'" i ¦,LI*r -i R;",;'v ^^t. \« hkjH
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Hr'* • ¦MÉ'siH Hr'*• '^ 
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IJ,^i,'í",''?« HHB»^1 ¦¦ *^v ";w^H BfiSsS^^^^fl^íjHRÍ»! ^1'
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R^*i^:'°-B BkBIwi^^m iê''v''' «ks- ^^^"M^BmB
K^"'''- ¦ Bhl'' : r'. úJÍ^Sv B" -vBljc^BéÉhIm^.v^jIH

H^.T^* ¦ I B^H^'^^ IéOÍ^Ip^Bk^k^Ii9 ¦Éãii^:^F,':^i nr^^j wê x
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¦¦ SVH| ¦Hj|Hiitó:"i,'^-^v'".:ffi- .'.'^.^-.'.'''^-''''''iÉHK^I ^K^iitil BVíMIm
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^H ^E*^BSflBX: . ' "m'^1 '^"'"''fcí-tólL -•f-í'" ' - »r - jt^ ?'*v "** - ¦^«-'•tOP^^WB RBfcf ''''mmmW^^^^WWMMÈmÈÈMm^^ ^B

f
>uando Tecuzatl erguia o punhal sobre a primeira victima, ouviu na escuridão do céu uma voz terrível!

3os oDerarln?886"1 COj"10 escrávos'1 apondo apenas coco da primeira victima, uma voz desceu da escuri-
conseí úqUe P?dla pagar e dos voluntários, que dao dos céus e disse :
«Mt5riua«Z^S'oq^ncia de seus appellos, - Espera, Tecuzatl. Annunciaste um sacrifício
Humilde PJramide muito menos alta e quasi único, sem egual e vais, como sempre, sacrificar vidasalheias. 0 maior sacrifício seria o teu. Sc queres, de

\]
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facto, mostrar aos poderes invisíveis a sinceridade detua supphca, sacrifica-te a ti mesmo.
i. j Ã v?z era tSo formidável que reboou sobretodo o México.

Nanotzin, de pé sobre sua pyramide modesta,também ouviu essas palavras terríveis e sentiu pro-iunda emoção. Elle trouxera para o sacrifício cestascie i^uetas succulentas, braçadas de flores rutilantes,molhos de essências odoraníes para queimal-as nachamma, quejá se erguia intensa e devoradora noaltar, a advertência dos deuses a seu írmào fel-o es-tremecer. Sena possível? Seria bastante o sacrifíciode si próprio para
que o mundo ti-

Io euz !
E elle não

hesitou. Revesti-
do, como estava,
com os attributos
da realeza, com a
cabeça ornada
pelo cocar de
pennas brancas,
com os hombros
cobertos com o
manto de fibras
vermelhas, subiu
com passo firme
os degraus do ai-
tar e, num só im-
peto, resoluto,
apaixonado, a ti-
rou-se nq meio
das chammas

Immediata-
mente estas envol
veram seu corpo,
como se o enla-
cassem e seu cor

14 I P°> P°r sua vez,
tomou a forma
das chammas,
dando-lhe um fui-
gor novo, insólito,
nunca visto; de-
pois, evoluindo so-
bre si mesmo, cie-
vou-se no ar... E
quanto mais se
elevava, mais lu-
minoso e fulgu-
rante se tornava,
mais incrementa-
va seu poder lu-
minoso, até que,detendo-se no ze-
ruth, começou a
percorrer o espa-
ço, illumínando
toda a Terra. E
toda a Terra co-
nheceu a luz ín-
comparável, por-
que Nanotzin se
tornara o Sol.

Então, veiido
esse prodígio, Te-
cuzatl compre-

ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA PELLE
Ha milhões de annos, os primeiros habitantesda Jerra, os pròtòzoarios, ou anímaes unicellularesabsorviam os alimentos por seus microscópicos corno*.'Açora, o Dr. Karl Stejskal, celebre medico vienneCdemonstrou que os poros da pelle humana podemactuar como outras tantas boceas, de modo que umhomem poderá ser alimentado por essa forma >Diante de um caso gravíssimo, um paciente cujo*s

prgaos digestivos haviam chegado a tal ponto que erainevitável sua morte pela inanição, o Dr. Stejskal con!
cebeu a idéia de
esfregar alimentos
essenciaes e con-
centrados na pel-le das costas do
enfermo. D'esse
modo, conseguiu
injectar alimento
necessário para
que o enfermo re-
cuperasse, suave-
mente, as forcas.

Dez onças de
alimentos gordu-rosos, quasi outro
tanto de assxcar,
diversos hvdratos
de carbono e seis
onças de proteína
foram administra-
dos ao paciente,
segundo esse ou-
sado processo.

temente.' ^J^ifl 
*&£ 

deX^a. '^ "* ^

hendeu que não podia deixar de imitar seu irmãosob pena de ficar desmoralizado ante seu povo 'JL, para mostrar coragem ecual á de Nanotyinahrou-se também no altar... nas chammas. Mas seusacrifício fora tardio e inspirado mais pelo orgulhodo que pela ded.cação sincera. Seu corpoTmbSf«volvido pelas chammas; também volteou soo™ 
°

mesmo e sub.u pelo espaço. iMas seu fulgor foi paihdo e, chegando ao alto, elle se transformou em v m
Íam aW fna 6 mCla,1COlÍCa' ** °S >™ M

Emma Lindsay Squier.

O juiz Herbert
Rhoades, de
Omaha ( Estados
Unidos) c parti-
dario de que se
impressionem
fílms fallados das
cerimonias matri-
moniaes, como"antídoto" 

para
as desavenças do-
mestiças.

Julga esse juiz
psvchologo que,
se fossem repre-
sentados esses
films nos lares
onde começam a
surgir nuvens cín-
zentas, todas as
rusgas seriam evi-
tadas e os divor-
cios seriam raros.

Quando os cs-
posos, zangados,
ouvirem nova-
mente as promes-
sasi solennes fei-
tas no dia do ma-
trimonio, ao som

7Vi i XT • d° orgao tocando* 
iil j .NlJPclaI- ficarão impressionados pela auste-ntíade do juramento empenhado perante Deus e pro-curarão chegar a uni accordo, que evite, mais tarde,

quaesquer desavenças.

Um jidqlgp do século X VI mandou que puzessemum seu pagem completamente nu e chicoleou-o com suas
próprias mãos. Quando julgou que já eslava bastantecastigado, ordenou que se vestisse.-- Não, senhor — respondeu o pagem,— Em todosos panes do mundo é regra que o carrasco jiqüe com aroupa da vickma.

í

i
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"a 
joalheiros que se

podem muito bem
 considerar secre-

tarios de Satan, tal a arte
e grandiosidade tentadora
com que ornam suas vi-
trines.

íMas o Sr. Goleirang nao
pertencia a essa escola de
exhibicionistas e, nada, em suas vitrines, visavaseduzir o transeunte. No primeiro plano, sobre fundo

( de pellucia desbotada, a guns collares muito simplesbraceletes fora de moda, ,oias falsas, allianças de metaiduvidoso, medalhas sem outro mérito alem do de simpiedosa inten-
cão. Mais para
o fundo, havia
verdadeira mis-
cellanea de bu-
les, chicaras
douradas, assu-
careiros de me-
tal trabalhado,
porta-pós de me-
tal desegual-
mente pratea-
do. . . Aqui e
alli, um pedaço
de papelão, ten-
do escripto a
palavra "Occa-
siao , calligra-
phada em ron-
de, era o único
chamariz para o
cliente modesto.

E' que o ;oa-
lheiro, tão dis-
cretamente iris-
tallado na rua
de Provença,
por traz de suas
vitrines baratas
possui a
clientela

WÊÈÊà
i>'Sií?$>l$>'í:(.,'.ys)rt,il,i

Conto de Marguerite Comert ,

•> sem a jóia. Nove vezes
em dez, balbuciavam um
sim , porque João Gol-d.rang possuía uma scien-

cia psychologica muito
aguda, que devia menos asua longa experiência com-
mercial do que a um "fa-

Sim, infaüivel ou quaA° 
,nnat°' infallível • • •

X\
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escolhida, cons-
tituida, princi-
pai mente, porseus brilhantes
confrades do
boulevãrd e da
ma de La Paix,
que a elle recor-
r í a m, qu ando
precisavam de
alguma jóia ra-
ra ou de uma

pedra" única.
Sempre se esta-
va certo de as
encontrar em
sua joalheria...
e, também, de
revendel-as porbom preço, em
caso de necBs-
sidade.

, 0 Sr. Gol-
drang, como
s"as .Vltrines,não tinha aspe.

^^^&ddrnh-tle e,,o,mes ca|5it;,es c ,i3°
vuta desde i 

mf10r P.reç° a pa°ar' mesmo à
Òs iwf qUA'e trntasse lle ne='ocio interessante,

grado s11rrn?edlanOS .nao P°diam c™ elle- Mau
era um, d,'8?""" 

my?P'a e seu sonis0 hesitante, que
Hdade \„1 

™aS dc sua^°"dez, julgava, com fací-
meiroA-T, "S C 

U-USaS' Dava sem"re' lo5° ao Pri"
contri o o, |SC" 

U t,m-° preço CC)m v[S°r niathematico,
o direAo cl di^"' in/A'"'""".'. 

Rf^«\hes apenas-ui/ii sim m, nao , retirando-se com ouou

—— ii—ii—„—ii—„—_„__„. Miss Bessie Love, da "Metro". 
„.,

"quebrado"! Nada mais engenhoso para permittir dis-simular um browning ou mesmo um vulgar casse-lêteA sumptuosa limousine, que se detivera diante desua porta, nao tranquilhsou o joalheiro; ao contrarioü automove sempre representa o principal papeinos grandes negócios" dos ladrões e assassinos— Uueria ver anneis. . . Disseram-me que o se-nhor estava, agora, com uma rica collecção
O desconhecido fallava com voz nítida e svinoa-thica, mau grado um ligeiro sotaque esírrlnfeíro E
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logo, como se notasse a in(fliietação á vista d'esse "dis-
seram-me , pronunciou, com um sorriso attenciosoo nome de um cliente habitual do Sr. Goldrang'Forem o acolhimento do joalheiro nem por isso setornou mais amável.

— Restam-me apenas quatro, senhor. Os preçosvariam entre quarenta e sessenta mil francos De-ei avel-os ".
Oh, nao! Desejava cousa para vinte a vinte

"Venha commigo, Viòtòr abra o olhoVciA i • í" 11 • ¦¦¦ ~: •• «v** o oiiioi^sta.ahi tora um cavalheiro, cujo aspecto e cujo brimenvolvido em gazes não me parecem de bom agouroVictor ergueu-se, abotoou o casaco e bambo'leandoo 
çorpo,seguiu seu patrão com ar importante"Installado sobre um tamborete, diante de um-,v.tnne interna o desconhecido, attendido pelo frapilGoldrang e o formidável Victor, examinou longamenteos anneis na palma da mão esquerda. Fazia-os tremelu

I
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4 ,<,/Mpt„ átoy„mo _ Pose de miss Teddie Gerar 2t
cinco mil; no máximo. . . Em todo o

riz ingleza.

ver como sao... caso' deixe"me

>VQ Sr- Goldrang passou para o fundo da lojaonde se encontravam seu cofre e seu empregado dé
rstS.Um raPaZ nS° mUÍt° ^° "- bastant

do em^fado:08 L^ 
™ *** * S°Pr°U a° °-ido

eiro

zirem na pontados dedos, aban-
donava-os sobre
o crystal da vi-
trine, tornava a
apanhai-os, um a
um, fazia pergun-
tas justas e tor-
nava a indagar o
preço, com uma
insistência irri-
tante.

Cada vez mais
o desconhecido se
tornava antipa-
thico aos olhos
do Sr. Goldrang,
que descobrira
em seus olhinhos
astutos lampejos
de cúbica. Final-
mente, decidiu-se
pelo de preço
mais alto, sessen-
ta mil francos,
um simples aro
de platina, onde
palpitava um so-
litario da mais
pura agua.

— Todos são
lindos. . . Infeliz-
mente, foi o mais
caro que me se-
duziu de todo —
disse elle, com
um erguer de
hombros, que sig-
nificava resigna-
çao a essa fata-
lidade. — Mas...
nao tenho com-
migo a quantia
necessária... En-
tao..."— Então. . .
;a que erraste o
pulo. . . vais ba-
ter em retirada...
— pensou o Sr.
Goldrang.

E propoz, nao
sem um ligeiro
tom de ironia :

— Se quizer
deixar algum si-
gCSaal; poderei se-
paral-o do lote...

O desconheci-
do fez que "nao",
com a cabeça.

— Prefiro man-
dar immedia-
tamente meu

Sei que minha mulher
Será cousa de um quarto deer-me o obséquio de escrever trez

chauffeur buscar o dinh
está em casa, agora: .
nora. Poderia fayer ni- ^vnti i.i/.ei-niu- u ouselinhas, que lhe vou dictar ?
n-1ciPn<lTnr,lí,,nC,,° eSfe pecIido- laçava um olhar im-

haviam despeS* SmíSPd^.^. 
^
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.. „—„—„ -,—()—1§—m—u— q B/UL/iDO __ Allegoria de Julius Leclerc. ,„  

nencT" 
"ComPi'ehendo. 

. . E^ este o momento em quepensas que poderas saltar-me em cima — pensou oor- vjoldrang.

Drnrl5\máu ,grad°, a Presença de Victor, manteve-seprudentemente a dous metros do desconhecido, junto
annnf Pfra t,>aÇar Sobre uma íoIha de seu hl»co de
tava: 

len a phrase' clue ° desconhecido lhe dic-
J-nvia-me immediatamente sessenta mil francos.Joã'to

GnMnVe;a?1 S^! ° pirata é meu chará! — notou o Sr.^arang de si para si - - Em todo o caso vai me fazer

perder apenas tempo. . . pois, naturalmente, o chauf-íeur vai voltar declarando que a senhora nao estavaem casa .
Entretanto, o desconhecido chamara seu chauf-teor e entregara-lhe a folha de papel, apressadamente

coilocada em um enveloppe, que o próprio ioalheirolhe iorneceu:
— Leve isso á senhora e volte já com a resposta
Assim foi feito. Vinte minutos mais tarde, o chauf-feur telephonavà para dizer justamente o que o

;oalheiro previra!
A senhora não estava! Era pena. . . Mas o Sr.-¦  ^*" fy:"a... i*ias o or. I
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Goldrang podia estar ce^to nfle n n«f,~ r •
a menor duvida, na3Í^l'°|a^^
de duas a trez horas o mais ta.Xr * ^f*»
se, aEpé%tC°manlt' £|^#^ *M.
anunciou pretender ^$^^28?^^ *?

p.fes „r vSrPial f p,heiro -
dizer, único... l,m farovPPr assim
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Quem te disse que fiV nl„-— Ora. . . pensei fft 
' ' ' 

fT neS°cio?. . .
quantia. dnque/la,! .'.' 

™andaste buscar uma
João Goldrann ficou livirln P

gazeados, pernas &òüv£ ™ < / COm °s oInos es-
sua esposa1 lhe apresentava ^kÍT 

° b,",lete- livera ^^^^^^^^m A
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Marguerite Comert.
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OS 
vegetarianos exís-

tiam muito antes
. de ser conJ,ecída apalavra que, hoje, os de-signa. Vejamos a lista dealguns dos mais illustresadeptos d esse regimem

alimentício.

o ndÈu 
ant'sa : Vichnúc Jiuddha.

Egypto : Osíris.
Grécia : Hesiodo, Ho-mero, Orpheu, P^thago-ws, Plutarcho, Platão,

^ocrates, Epaminondas éi^uripedes.
Pérsia: Zoroasthro eL vro.
Roma : Cincinato, PÜ-no, o Velho, Seneca, eiwucaho.
Edade Media : Maho-

XLV 
C ° Papa Cien,ente

Séculos XVII e XVIII:^assench, Pascal, Bos-suei, Fenelon, Volnev, J.
;.u Rotisseau, Newton,

Milton, e Franklin.
Século XIX: Bvron,

Sí0nSOn' Bernardig deM. P,erre, Elyseu VVa-
gner, Michelet e Lamar-
tine.

L

•ti—H.

 Miss Norma shejrer> da„Metro„ l-mmmmmm^
Mas, POUCO dpnníc J 

'r- 
. "" 

" 
em cas:,%reC:t^radned0e fOÍ 

í*Mnb« al^ar
cheia de curiosidade encontrar sua esposa

Então ?. . . Que negocio foi esse ?ella, apenas o viu entrar. ~~ Perguntou
Que negocio?

O negocio que fizeste ha pouco ?

PREJASPES, 
favorito e

conselheiro de Cam-
bvses, rei da Per-sia, aconselhava a seusenhor a que nao bebesse

tanto, pois a embriaguez
era vicio abominável emum monarcha; porem orei respondeu que, depoisde beber, sua cabeça con-tinuava tao firme comoantes e, para demonstrar

o que dizia, mandou cha-mar o filho de Prejas-
pes e disse-lhe :

Colloca-te juntodessa columna.
fe voltando-se para seuconsel heiro,# acrescentou:~r Bem notaste, queoebi muito; agora vaisver meu pulso. ..

E empunhando o arco,collocou-lhe uma flexa,apontou para o filho dei rejaspes e disparou, cri-tando :

raio
Eo pobre ro,^. l- —Ao coração!Pobre rapaz cahiu como fulminado por um

•••—II.

•I'—II—ll.
•ii—ii.

Cornol Jaliando sobre Talle.yrand, dizia:
muito ali propZ. 

'"^ °* ''°me"S é Por ""< "tudou
• il—.,,. '¦^—ii. •U — U. •11—11.

•II — II.
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d peste, o chamado mal
asiático, hoje (/nas/ tola tmen le
conJinado nas grandes agglo-
meraçõzs dà As ia, joi, du-
rantc muitos séculos, um fia-
gello, que. irrompia a perio-dos mais ou menos curiós porIoda a Europa, causando ver-
dad, ira,- hecatombe,; em conseqüência Ho.,- proecuosingênuo.?, pelos quaes era romhaliJa. W d'essaZ°peutica singular, que /ralamos neste artigo

. . Ha já muitos annos que a peste bubônica essi«nutra v,a;ante, espreita de longe.com olhos de irapotente cubiça, o mundo ocoidental, sem. entretantoousar atacal-o. rCme nossa h.ygiene e sd,e |ei 
"t"'

mente que. d.ante do serum de R„ux e de Je in ,í„"poderia ma,., praticar entre os povos civilizados íçanhas capazes de reanimar seu horrendo , res Lio
e todo ir humanT T"^ 

T°ll° ^ *™ Se" d°™c todo sei humano, sua preza ; era a medonha soberana, que sciencia alguma ousava enfrentar

Empyrismo e supersticãn

COMO SE TRATAVA A PESTE
:¦¦ ANTIGAMENTE ¦ ¦

¦ ¦

Jean Fabre af firmava que ascausas da peste eram quasi sem-
pre sobrenaturaes. ''Deus éo produetor ; os anjos tam-bem são os executores davontade de Deus e tambémcapazes de produzir o vene-

têm permissão para desencadeai 
dem°n,'°S tambem

. Us feiticeiros e mágicos podem, tambem nor nPrmusao d.v.na e com o auxilio dos demoXs aolWL
da peste'-' P°St0S "0 P,an° das cm ef"c,e"-
um c^nitTifoS-,ndnnte' Fí,bre ca"sae^'% gravemente
que fettÍZ 

Dem°n,° e .s?us servidorls, concluindo
espalha o Z\'r 

eSP'"tOS 
?ahs"os só Podiamuspainar o mal com a permissão de Deus

como "Semeadores-d; 
^feSSSSSSâ?tra-se, mesmo, nos registros do Parlamento de Clouse. julgamentos em bôa e devida forma! condem-
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O jlagello da peste em Roma — Quadro de Elie Delaunay

Quando c!li surgia, o medo perturbava os cérebros;
commercio "aVam SUaS CaSa-Sj seus ;,ff<'zeres °" «eu
charhtô; ' Sefm, l,ensi"' "? rulní,; outros' "«ndo-se nos

:r^taes e feiticeiros, absorviam inacreditáveis dro-
Wrkq«SÕj*,ernaTn5Van 0 P°V0 SÍtla.Va aS 6gre^S''ins 

bn de Deus e tambem as lojas
dine 'OSy Pa"a comPrar ^«^^o animal, crapau-
orseio f ?' "'Pcnnfn- Os médicos mais doutos,
Primeira f 

S"3 
TP°íenCÍa' eram' geralmente, os

mcdrwl ,tuSlr' abandonando seus doentes... O
priamoL? 

6 C,ausava í;|ntas victimas quanto a pro-
curió"xt ' Se devenA,"s "creditar em uma velha lenda,
tin-o envioJ°n,Ca'^ A peste era considerada um cas-
era" nopV i P°r DeUS °U Uma ma,icia do Demônio;' 

Fm 4 qUai1 impi° e sacrilego nao ter medo...-^ um tratado publicado em Toulousè, em 1629

nando esse crime. Em 1530, um tal Cadoz, "semea-
dor de Peste foi sugeito á tortura das tenaze^ar-dentes, decapitado e esquartejado e, em 1545 osieur Lentdle, aceusado d'esses" maleficiW.éxpirounos mais terríveis tormentos. ^pirpu

Sendo, pois, a peste de essência divina, era lo-i-co que fosse annunaada por phenomenos celestesmais ou menos extraordinários.
No século XVI, um cometa, que appareceu noundeemo dia de Outubro de 1527, causou 

"tal 
ho ,orque vários milhares de pessoas morreram de medo eos mais fortes ficaram longas semanas de cama de-brando, com febre alta. •

Jean Fabre, em seu tratado, affirma a infallibi-Iidade d esses presagios maravilhosos
De accordo com todos os médicos e astrologos da

í
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epocha attn-bue immenso#podcr aos astros e aos pia-netas, lendo nas constellações a fúnebre sentença dahumanidade condemnada. E, alem da fé na miseri-cordia divina, nada havia como antídoto sufficiente
para curar os pestiferos. Restituir a confiança aos en-termos e tranquillisar sua alma perturbada era, cer-tamente, uma providencia utilissima ; entretanto, me-lhor seria cuidar de seu corpo enfermo, antes de lançarsobre sua alma esse balsamo espiritual, que só servia
para lhe recordar o perigo de morte em que se encon-trava. w

Em Roma, no século XVI, o primeiro cuidado deum medico ao chegar á cabeceira de um enfermo, erao de perguntar se elle já se tinha confessado, sem o quenao iniciava o tratamento, fosse qual fosse a urgência
que seu estado exigisse. O doente tinha então de seconfessar sem mais demora e. . . durante todo essetempo, o mal crescia. De resto, nesse tempo, o me-dico se compromettia a tratar da alma com egualcuidado com que tratava o corpo.

O que prova que se tinha mais confiança em Deusdo que nos médicos-... Nao sem razão, de resto; por-que, quando se lêem as graves dissertações, que escre-

cão muito pittoresca entre os cometas do céu e a pesteque chama de "cometas do mundo." A passaeem ícuriosa: s c
"Como o cometa do céu provem do veneno emalignidade dos vapores, que se elevam do espiritovital da Terra para o céu c, lá, mostra seu fogo c seuardor, assim a peste, dentro do homem, se eleva dosvapores malignos e venenosos do balsamo vital dohomem, para a superficie de seu corpo, onde mostraseu fogo e seu ardor em bossas e carbúnculos, qu- sãono homem, outros tantos cometas pestilentos e ma-lignos, que lhe presagiam uma morte immediata ou

pelo menos, muita perturbação c guerra civil e intes-tina em seu próprio organismo, cousa que os ataca-dos d esse mal podem assegurar e testemunhar".
Assim, quando um autor antigo descreve uma pesteque não é caracterisada exteriormente por nenhumbubon, e quasi certo que se engane c que não se tratede peste. A própria Historia se encarrega de fornecera melhor prova; as observações e as narrativas tratammuitas vezes, de tal epidemia, atacando principal-mente as mulheres e as ereanças, como a de Milão.em I066: tal outra ataca apenas os homens sãos ê
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^ peste na cidade de Marselha, em 1720

viam sobre as causas da peste, sua natureza e sua the-rapeutica, acredita-se que elles matavam mais doentesdo que curavam. E evidente que confundiam a pestecom outras moléstias mais ou menos similares. Muitas
| 

das terríveis hecatombes attrabuidas a esse flagello
| 

devem ter sido, na verdade, causadas pela variola, o
| cholera, o typho ou diversas outras febres perniciosas.
j 

Ioda a epidemia violenta tomava então o nome de
| peste; e, de resto, o que diversos autores deixam suppor-
| entre outros Mercunahs, que pretendia: "que uma epi-
j 

demia nao devia ser honrada com o titulo de pesteI emquanto não fizesse mais de cinco victimas por dia!"
Paracelso, que era uma autoridade competente

| 
na matéria, no século XV comprehendia a peste de

I modo muito mais simples e lógico do que seus suecesso-
| res begundo elle, a 'peste é toda e qualquer enfermi-
j 

dade maligna, perniciosa, venenosa, que lança seu
| 

veneno em seis partes do corpo; atraz das orelhas, nas
I duas axillas e nos quadris/'

Desejava designar assim os bubons, que caracteri-
J sam a verdadeira peste e sua opinião é razoável. Mais
J adiante, o mesmo Paracelso estabelece uma compara-

Desenho da epocha, por Jean François de Troy.

vigorosos ( peste de 1660, na Allemanha ); outra peste,tinalmente, reinou entre os animaes de chifres e matouos mais robustos. . . Nosso vocabulário medico sendo,naturalmente, mais rico do que outróra, é fácil, emcada um d esses casos particulares, substituir a palavrapeste , muito vaga, por termos mais exactos; porexemplo, sarampo, crupp, desvnteria1, se se trata deereanças; varíola, typho ( ou mesmo influenza ), paraos adultos; febre aphtosa para os animaes.
yutro medico, não sabendo como explicar a trans-missão do mal, disse que em epocha de peste era o

próprio ar que estava envenenado. "Mas — aceres-centa — felizmente os animaes immundos ahi estão,
P^ra corrigir a violência do veneno e fornecer anti-

...Todos os sapos, rãs, serpentes, aranhas, la-
gartos, caracoes e outros animaes venenosos da natu-reza, servem somente para attrahir o veneno do ar econsumil-o; do contrario, viveríamos constantementeatacados de peste, se esses imans naturaes não puriíi-cassem o ar das substancias malignas e venenosas, queas malignas influencias nelle lançam continuamente."
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O autor vai mesmo mais lcnffe cm «,,., #ie, baseando-se na autoridade de ISb^io^P.fecresceu ta: *•>¦' ac_
''Aconteceu em varias regiões onde a peste eragrande e furiosa,, que os corpos dos atacados do ma|insepultos por falta .de braços, que o fizessem A- ™imães mortos e os cadáveres 

cheirando a podrSko ale'"de outras immundic.es espalhadas pelas rua^ecasaTattrahiram o veneno pestilento do ar, consumi -am ae mudaram assim o ambiente- e i n^/« 
u,l->"n.iram-o

mente, cessou". "Cate' c°nsequénte-
Singular modo de entrever a ri.Vi .J~ • ¦mia!... Ao contrario, de uma e',lde-

I
í
I
I
I
í
í
í

— — -w^ar m a v a «. % ¦ m \_

Torella, em 1744, affir
mava que. multiplicando
o numero de hospitaes,
multiplicavam os focos
pestileh.tos; e que, nelles
colocarem os doentes, era
entregal-os, indefezos, ao
contagio.

Nao é de admirar
que, com taes preconcei-tos, nao conseguissem cir-
cumscrever o flagello. E'
verdade que os hospitaes
não eram perfeitos e não
dispunham, como hoje,
de recursos consideráveis!

No emtanto, nota-
va-ce já que a hvgiene ea limpeza das ruas e dascasas podiam salvaguar-
úw o estado sanitário
das cidades e. durante abdade Media, grande nu-
mero de editos foram
preparados com esse in-
tinto. O medico allemãó,
Uiiüer, em 1720, pedemenos orações e maisasse 10.

Citemos, ainda, ou-trás enérgicas medidas,
que Jean Fabre recla-mava dos magistrados deloulouse." Depois da visitaaos meios infectos e desua limpeza — disse elle- os magistrados devemexpulsar das cidades os«mmundos, vagabundos etoda essa canalha, quenao quer viver segundoas leis de Deus nem se-

pndo as regras da so-bnedade humana e datemperança... Toda essaespécie de povo deve sere^pulsa das cidades, co-mo immunclicie infecta,
;l .Quem a peste atacaPrimeiramente, fundandocom ,sso a base para se'•'belecer em» fortissi-mas columnas".

Jean Fabre prescre-
^ 

egualmente, desde
ccn,lSU'"S,a ? Peste< ac
Se„Zr/randes fogueiras,

Guy de Ia Brosse, Faffre Pnt^I P,V '
outros, consideravnir.% í ' Utois e muitos
melho an doto da nlf1 & Venenos nat«r«s o
sapos, laAr o, ser„en£ D|.eSSe, modo' «lanando
obtinha-se um IT 

*' aranhas< 'esmas ou caracóes,
grãos em um, ''óncTd? *&*&*. a ™z3° * de^

"™fe g»f ?^5SS£í>"
'Venenos?' 

m" a etn^1'^ 
a «lci"f«o d'esses

ope
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doutrina
m as mo-

U

^ a si^e'neu3!)° í,OS/",ti^; Porque o fogo "at-
veneno pèstllencT. I I 

a.r 
f' 

a° meSm° tem'>0' °
d°s meclSs I? , • • hVm'dade, segundo a 

'

Fsv» V 
mec,,0.dos saes chimicos).

hi «eu' antidoto^p1181",3"3 gue cada veneno traz e<»
Cl^as, por ca.r?n. ~8 bast?Lnte', aP™aS, reduzil-o a
sol^e o n ,? Ça°' Pa7l lhe í,ar um P°der benéfico
cll^a do Ta no?-1'6 prOVOCÍ";a Assim, por exemplo, asapo curava sua dentada.

O en,lleiro m <lir,,do °^^?^^™«r- — a epidemia de 1720.

em epocha determinada, quando o Sol e a Lua se encontravam na constellação do Scorpião í
; . Eis de que modo se obtinha essa cinza maravilhosa-loma-se um sapo velho, vivo e agita-se-o por muitotempo em uma vasilha de chumbo, na qual se deixarácahir um pouco de cinza e continua-se a batel-o' atéque morra; depois, laval-o bem, collocal-o em outravasilha nova, bem coberta e leval-a ao fogo até completa calcmação. Juntar-lhe então, sal da urina deuma creança de menos de sete annos; sangue de fuinha
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A morte de S. Lui*. rei de Fran,a. victima da peste, diante de Tunis. Quadro de Gudin.
sal extrahido do sangue de um pestoso, tudo isso, eraconsiderado bezoardos infalliveis, antídotos e contravenenos da peste".

O pó dos olhos do camarão e o pó da glândula¦agrymal de veado gozam, ao que parece, de grandepoder especifico. Eram famosos bezoardos, principal-mente a segunda.
Outro remédio reputado soberano, mas para usoexclusivo dos ricaços, era beber ouro! Eis a receita deouro potável: 'E' 

preciso dissolver o ouro em águalimpa, juntar um pouco de azeite tartarico, deitartudo em uma garrafa, com água clara, afim de que oouro se deposite no fundo, em pó amarellado. Passa-se tudo em um filtro de papel cinzento de modo que oouro hque sobre o papel; lava-se-o bem, em água claradeixando-se seccar ao Sol. Tomam-se quatro grãosde ouro, com água de escabiosa ou em uma colheradade água tbenacal. Para praticar a sangria era necessário,segundo Fabre, verificar que a Lua não estivesse naconstellaçao dos Gêmeos, do Sagittario ou do Scorpiãonem em conjunção com Marte ou 'Saturno. Sem o que, o enfermo cor-rena grande risco.
Muitas plantas passavam, comou sem razão, por antídoto do ve-neno da peste, entre as quaes: avinha e a parreira, a ortiga, o espar-

go, o pinheiro, o carvalho, o cedro
p aosvntho, a rosa, a violeta, ô
;unquilho, a pimenta, a romã a la-ranja, a noz etc.

Francisco Valleriole, em 1566
precomsava o uso de medidas sim-
pies e pretendeu impor a therapeu-
tica seguinte: atapetar o quarto deum enfermo com pétalas de flores,iructas e folhas.

No primeiro século, um medicoda Tarse (Ásia Menor), chamado
F"niJonmm, empregava, contra a pes-te, um electuario calmante, do qualdeixou uma descripção amphigurica,
que seus successores muito custaram
a decifrar. E' uma verdadeira cha-
rada, como podem verificar pelatranscripção seguinte :"Tomem: cabellos ruivos e chei-
rosos de um rapaz cujo sangue ain-
da esteja espalhado nos campos de

¦^—^——^^_^_^__

Vestuário adoptado pelos médicosno século XVII afim de evitar ocontagio da peste. Todo de courocom olhos de crystal e longo nariz
cheio de períumes.

Mercúrio. O peso de tantas dragmas quanto possuímosde sentidos o que Significa, ao que parece, cinco dra-gmas de açafrao ). 
"Nauphium 

Euboico, uma dragma;(traduZa-se: pvrethro)-. "Outro tanto do assassinodo filho de Menoet.us. que se conserva no ventre docordeinnho (Euphorbio). "Juntem-se 
vinte dragmasde chammas brancas ( pimentas brancas ) e outrotanto de favos de chiqueiro da Arcadia (jusquiana ).

^om uma dragma da planta erradamente chamadaraiz e que vem de um paiz assim chamado por causade Júpiter pisseano ( Spica Nardi ); escreva-se: Piume accrescente-se antes d'essa plavra o artigo masculinodos gregos ( ópio ! )."Tomem 
seis dragmas d'essa ultima droga e mis-turem tudo muito bem com o producto das filhas dotourc) de Athenas ( mel da Attica)".111 e a composição de Philonium.

r-odia-se também tomar a pedra encontrada noscorpos ou nas cabeças dos difíerentes reptis. . . ou asextrah.das do corpo das velhas e grandes aranhas, quetivessem uma cruz nas costas. Os
doentes delicados, que sentissem re-
pugnancia por engulir essas pedrasde aranha, contentavam-se com tra-
zel-as suspensas ao pescoço, a guizade amuleto.

Isso, de resto, causava quasi queo mesmo effeito da ingestão!. . .
Quanto ao tratamento exterior

da peste era egualmente muito com-
phcado. Existia um preservativo
para todas as partes do corpo, desde
a fronte até aos pés, sem prejuízodos amuletos e clps saquinhos ou"breves" 

mágicos.
Esses preservativos ou epithe-

mos appliçados sobre a pelle desem-
penhavam o pape! de sinapismos ou
vesicatorios. Eram incumbidos de
absorver a inflammação e o veneno
do corpo, impedindo também o ve-
neno de atacar a parte por elle de-
fendida.

Eis a receita de um d'essesepi-
themos, chamado " Epithemo de
Ransoviuz ".

"Tomem um velho pombo bran-
co, alimentem-o com o grão da noz
do pinheiro bento, depois rasguem

""i

i
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O general Bonaparte en, visita aos soldados pístosos no

enVsucc" ^° 
*™h™..™™ bom theriaco dissolvido

cwaçáo" apphquem bem quente sobre o

-le ÁfLZLL- 
CÍ''U,SÍÍ'° il"';"^ntado, naturaloej leaux, lormulou em seu tratado sobre a íeste a

oToPc°doasobe 
Um ePÍthema Ce>3hí'IÍCO d«ti"ado a ser

mè te ' 'l° C,'ane° COm° "ma impressa; é rela-
apenas noroTt68' P°.'S,1 excePci°nalmente. é formado

vi S ii quatro substancias:
iMecuilIa de veado; semente dede chamargantum frio; pó de pãoato com bastante levedo, tempe-,ado c°m leite de mulher.

ce^nTrat\Va.m"Se PC,° mesmo P^-
•mnl1' Pl',stulí's,e l-uboes da peste.

; 
Pl.canclo. sobretudo, unguentos11 cataplasmas que "amadureciam

e 'aziam vasar .
Ambroise Pare empregava ca-Plasmas de fuligem de chaminé.baJ egemmasdeovo.
Outra categoria de remédios
; I 

bub5es «nswtia em cer-' 
ribn;raS preTiosi',s' á« q"aes se
ém ° POder de °s fazer va"

( )rien^SaS SUPerstiÇ3es vindas do
lâd 

"1l°" reno\adí's <'a antigui-
(; 

»e í nham. pelo menos, a van-
macâV» 

C n'l° au^rme,ltíl'* a inflam-
os do/l 

"!l° "lfeCtar mals ainda)s doentes creduh

0 rLll>«". a esmeralda,
exerciam sobre os

'os, que as usa-

rola.
in Vencia benéfica. P'or

a pe-
buboes

simples
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O bombeiro — Quadro de de JJilIaio.

hospital de Jaffa, no Egypto. (Quadro do Barão Gros).
contacto, a saphyra oriental curava o enfermo'^Mãmtima peste citam swísí
m To r CBFa° ^f# de — enfermSosmcom

SÜ maneí ;'ra ^^ *Ü§SS?*
ABRACADABRA
ABRACADABR

ABRACADAR
ABRAÇADA

ABRACAD
ABIfACA
ABRAC
ABRA

A B R
AB
A

Isso era tido por poderoso an-tidoto contra a febre mais tenazUue linda cousa a magia !
, í 

Fínalmente, se dermos creditoas legendas, que nos sao contadasmesmo por autores dignos de fétena encontrado, na Edade Me-dia, feitiços bastante poderosospara apaziguar as pestes mais vio-lentas. Valleriole affirma de bôa té
que a epidemia de 1522, em Roma.terminou de maneira imprevista."No tempo do Papa AdrianoV I -- descreve elle - a peste, queera horrível, foi apaziguada pelos



fê&tâtí&O

26!

encantamentos
c feitiços de um
tal Demetrius,
q-ie, nào obs-
tante a proht-
bicão do Papa
de se usar taes
remédios, ins-
tigado pelo po-
vo, apresentou
na praça ffu-b!ica um touro
furioso, do
qual cortou os
chifres; e tendo
murmurado ai-
guns versos em
suas orelhas
logo o acal-
msu, a ponto
d e c o m um
s i m p les bar-
bante passeai-o

^l^io,-^:J,-j,ozT!r,,l^
I I LaVflfl HHflfll BB BJ hI^^Im^^^WBU^hI flLt' ' I* ? í ii ?2^^êi^^mí'íí\^Í'mX^ámTmm\ ?iV^BaMflflfl flflflB BflWfflB Iflflfl flflfl flflflfl HA -flfl lflflflflHluS%^^íi%SB11IK>fltHfll Hfl^' ^r^'i;1lc^l^'DSKáuHvfl HILS9

II flfll Wt -¦ :ÍíKfc.'fl fft^ffl raCaB^I 9*$*^ Àm BtJ fl3âl B?£ *k*

I Hfl m9^mm^M BB** ^wmT^JmM T w'¦«. i.» flfl
I fll ifl?B9 flB ' fl b Afl fl ¦

ISISm^^^-Sh^Vv^^íh ^Eí^^ ^fl hV '¦'"' 'hI Bflfebra' ' --.^'~:M<~iamA mmwMw^ m. 'L. ^-- . - MM flHHH 
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ií?l"f"|f|j^ÍÍfi||B H.ÉH*- '"íifc^' »¦ ' ^B m ".*:''¦¦ \
&^tW^S^SSÀmmmmmí^J^mmWt'9 aMaaaVaA "***^BflflH- 'jmÀm' *¦ flfl Bfl) •
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.^Iv^^güOr-.'-»¦ T"<-i..,- •'». , " .'3>^^"^ '• '• '¦*"'. V '^^flBfc' 
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elle dee deixou-o

O allemão Laoerò já conhecido como magnetisador de nnim/»»» •¦vanos êxitos — reaes ou apparentes —nesse gênero de di* V u^.conseguido

„-„ í.Jj , ,. gravemente ferido.por todas as praças publicas da cidade.
E TZTe 

,mm? ou-° "o '"terior do ampbjlheatro.J- a peste cessou .
-Paremos aqui. Quando examinamos os re-™t!^0*Z™™^ V* ^spunha. nossasn.^^^i , ^1 "c H"e ciispunnam nossos

' «"¦Pendemos seus morticínios e ad-miiamos a suave ph.losophia d'esse velho provérbio
despeito dos médicos, viveremos até á morte!"

ROBERT FRANCHEVILLE.

Baixella real Para receber dignamente o SrOaston Doumergue, presidente da
U r> Kepublica tranceza, em Buckin«kam-Palace, por oceasião de sua recente v"gem aLondres o governo britannico transferiu de wlndsora magnífica baixella de ouro. comprehendendn „™servio de mesa para cem convivas. gSS^
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AfllaC'-/ Hfl BF váfl

II B7Mr,Bf. '¦¦¦ JHHflH»¥f*.:È.;;^Í;- 
":-

li^n i j 
~ 

fl aFXi'' ^flflBjL-Lli
iflWakTlfl » fl \W^- ' ^mmM M
Im^lmmTM m. I AÍ' wJ flÊfe^''"*'- - - ^**S_3 flVÉ^ã HaVBalfl B^^í ^^^Éi I
fí Váj> ÉPfl Bijfl fl fl K'*-' •¦: *:àj H
IlaW finfll Éfl P ' t.-^-JM
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' ^Sitóflfl IBIflfl BjB^^^":-'.¦: |.^B B3

ífl HW" 'P^ls m
¦'HH HBiaV*'>'>¦' 'i*--Aí*t3HH HHIfl BI^- •'.¦-¦•¦.®fl R
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§^B Hp^fe->- B

^flJKpM^r ¦'....'' ^TvCX ¦¦' '*r^ 
bH flV '' ffi ^sSl^aa^B '¦\_^r^<'' b'W^BI 

flEa^* t ??5 HM'*^T^*^HHH*. '«Jflfc. ' k.- ^Ha^HBaflnt'*! J4 ¦ gfl âflaf ^lk?«J^ij¦B Bfl %Hbv!<9}' ^Hl

'^SBaSíí. ________\_\\\\\m_________\ fl '•' -5 B^afl Ba.*¦;^B1 BmHI Wr.mmW flfl ^*i'í^vSfll flfl^Vfl flfl

vííífl fl^^S«V ' - HlBC^B i \
¦ffiffiwv™» flg- *¦¦' 'flP^ ' 'flfl hWbt Ja.
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B—BaBata^ '

Duas bailarinas do "grupo Bodenweiser
de Vienna.

sas, p ratos,
etc, um servi-
ço de sobre-
mesa com pe-cas riquíssimas
e um serviço
para caie.

transporte
d 'essas 

cousas
preciosas não 6
leito sem serias
Precauções. ,
Sao còllocadas
em um auto-
movei especial,
blindado e pu-xado por qua-
t r o cavallos
imponentissi-
m o s . E' d e
praxe que o
vehiculo seja
protegido por

trinta sol-
d a d o s de
cavallaria.

Depois do
banque te,
cada peça é

a v a d a á
mao, sepa-
rada mente,
afim de

evitar arrá-
nhões. Ser-
vidores de
toda con-
fiança são
destinados
a manipu-
lar essa ra-
ra baixella,
que é sem-
pre guarda-
da em um
cofre, no
mesmo dia
do banque-
te, seja qual
for a hora
em que o
mesmo ter-
mine.

O empre-
gado, res-
pons a velpor essa massa de fino metal é um ourives experimen-tado, porque deve saber polir perfeitamente a prata eo ouro, sem que percam peso ou valor

A morte dos deuses. . .

Uma fera complacente. — Um leopardo do Jardim ZoologiC3 de /ohannesburg: no Su! da Afriea, affeiçoou"e a urnade suas guardas e de1Xa que ella lhe faça diariamente atotletU com uma esponja e água fria.

O governo japo-
nez acaba de decre-

tar uma lei, segundo
hiblda 

a a 0raCaO dos animaes dedicados fica pro-

™A 
°S °l,t.r-OS deuses' q"e representem espíritos puros,podem continuar a ser adorados e supplicados.J^sse decreto foi necessário porque, ainda hoje aslapozas, carpas, lebres, pombos e dragões encontravamaevotos no Japão, como divindades intermediáriasentre os deuses e os demônios. No Japão, como naEuropa, a rapoza passa por um animal astuto e peri-goso, uma espécie de feiticeiro. O recente decretodo governo japonez destitui-a oficialmente de seuspoderes.

Quando a pena é desproporcionada ao crimesomos forçados a preferir-lhe a impunidade. — MoN-
X ESQUI EU.
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COSTUMES E GOSTOS .. nc Tru-kT ^^EXTBAVAGANTES ' OS ÍDOLOS DO
DE HOMENS CELEBRES

Alguns homens illustres
tinham accenluadà pre-
dilecçãp por certo dia do
anno.

Napoleào preferia o dia
20 de /Março.

Carlos V preferia o dia
de S. Mathias (24 de Fe-
veretro) porque nasceu
nesse dia (1500) e foi eleito
imperador e coroado nesse dia
e a 24 de Fevereiro de 1556
abdicou.

Snvlo I nasceu em uma terça-
jeira, 15 de Dezembro de 1521,
professou em uma terça-feira, foi

•••«—ii. •II—Ml.
(|^f|à?

•II —„. •I—— II. ••• — <•——II—1|. ¦II—.11.

PUBLICO

I-''-'-v'' 
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Xl niV^^B*' L 1^ **'' .A MmWf-* ±À mT> • "tflH ^Br ir

¦BÜB ^jj^fl ^fl |B

j|^B ^B Ifl

*^l HfJ H
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' M t»"- ' flB-Mwm fl tf Jl fl kfll IBlL ' fl
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' JB flRiu ¦'' ^^^^^1
^fl ^^^**~ ^JmmW Wm 'éW^mW ^1

«achei Torres, actri

I
z mexicana

n4ml^o cardealcnoutra.terça-Jeira

lambem. "'""' ''"' ,""n iem-feirâ

JeUn\XíV?MaV*> ôem *ab*r por-'^1 04 chapéus cinzentos.

pÁoT44l'C 
U ""¦'"> trrande amor

dia ficar 
"¦'"'"""""' ""'J' """ P°-

un 
J**> ¦><>. cm uma saía. com

'"P^íet*™* d"malaVa ""
u,ltt!4'y '''¦''da Poloni«> /'««

lÍUando "<* uma maça. 
'

cobra;'3'''0 '¦¦''''¦""¦<'<« à ,í,,a de

Pof/Tfe]le¦VoJ/<"1'- ™° Podia sup-
JndemíT * ''""'¦'-'^' «>-' «c musica.

furnas pessoas celebres são co-

Mine. Alanova, bailarina russa, Ídolodo^mus1C-halls, de Londres.

nhecidas por seu ajfecto por certos ani-mães Alexandre, o Grande, adorava Bu-cephalo, seu cavallo dc batalha. Hélio-
.cabalo tinha grande amizade por um cr-

^^^9^-^sSÊ j^fe^^k B* fl^u ^RI

tor ninho. O imperador
Honorio tinha carinho
profundo por uma galli-nha. Passeroni, poeta ita-Uano m.rto em 1802, ti-nha adoração por um
palio, do qual sempre jal-lava em suas poesias.

Apresenftram a Pro-
bo, imperador romano,
um cavallo que andavatnnta léguas em um dia."Esse 

animal só é bom
para um cobarde!" — res-
pondeu o imperador.

BtPIfl Bifl K
|

mW ^^^| Bo "'^|

wm-'-1"' Ti. :^M

^T %-'-' í '¦'¦-¦ •àf à\ WffiífiiMMmMMW ¦ aW'\ // áMWmMW (Mmmm \ m V. M *Mm\
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L-fl RvV y fl
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^^^^H^^^l
|fl Hl^ 3^B

Ifl Hp %- fl1^1 ^fl * ^^B ^Bf; ¦ ^1

II Bfl ^Lfl Ik^^fl
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Izabel Ruiz, bailarina hespanhola.

Os homens casados da aldeia deUelzen (Luneberg) são obrigados pe- jIas autoridades a recolherem-se !suas respectivas residências, antes jde onze horas da noite, sob pena jde uma multa, consistente em dez !mil reis, que é entregue á pessoa \
que fizer a denuncia e provar a ve- \racidade de uma tão grave infracção. i

Deus do céu! E pensar que se \
fosse votada aqui uma lei egual, mi- |tharcs de indivíduos poderiam ga- !nhar a vida jotgadamente, sem ira- I

¦ .. . . . . , ¦ - balhar. |
5®®®®®®®®®(i |

Miss Carol Dempster. da Pathé-De-Mille. A vida é uma flor. o amor é o m-1 j
í¦"——ii-^m—.,,.



113

1

28 [

___ l l__nBp

_¦ BÜ -EláHK íck
iTy-l fl<j»g_! mma:.^**m]

___>- ___fl R_0_P Mr^* %j
Bh_S_' '*-____^_l HF
^HflLit_i,v___í flP»^

fl'__?v I PT^ ¦¦ 11!
nlPil Jum _^llcl__ ' _Pi fl

J !^T_^jlj eImI
fl _¦ At Mmfkmfímmwm'mmLmm^^ Bfl _¦

jI _T^_^^ _B_^_E_!^^*_^^ ___¦
flfl E%__K_-i*^>:^^T^ik^^H_^_i*-^_fl B _5_»—^•" ***a^_M___ ^S__ H

¦BflflB ^_^r^ __l ¦_. __'^Bi^__.^'^_. ^^B _B
j^_i _V _^_^__^^l ^^ JBflL ^^^B

__l _^_t ^_l _^_v * ^_H

_H ^fef **fl _h____- **' -xP9^V_____________________________________^^^
_H ^H P_B__B__^^3_i ____¦_____*"¦- ^^^^^? ^^ m+mmmMmm_B fl kTvIB-N^^^_, _ _v ^^

—_BB—__» ... __B_BI_i^3_i-b_____________________B I

^iSèMtído

COSTUMES CURIOSOS r
Segundo uma tra-

dicção ;á muito an-
tiga, a festa de Cor-
pus Christ; é ceie-
brada em Oratava,
na ilha de Teneriffe,
com uma ornamen-
tação muito original
e formosa. As 

"ruas

por onde de\% pas-
sar a procissão riva-
lisam em apresentar-
se cobertas por ver-
dadeiros tapetes de
flores formando de-
senhos que por vezes
são verd ade i ra men t e
artisticos.

Damos nesta pa-
gihá três exemplos
d'esses tapetes fio-
ridos.

®®@s®®®®@

CREÁNÇAS ULTRA-
VIOLETAS

' Uma curiosa e.vpe-
rieneia vai ser levada
à ejjeito na Alterna-
nha, sob a vigilância
do Dr. Hingst, ins-
PnrlZ;TJ^'ÍO, daS eSC°LaS de Ulrecht> P"'" P<>>- à prova as
ao.t ratos uhra-violelas do Sol.

As autoridades escolares de Uircchl decidiram formar trezetassesde men.no, e menina, da me,,na cdade c de physico
similar. Essas
classes receberão
os ensinamentos
habitua es em trez
salas, aue recebam
a mesma irradia-
çào solar e exactà-
mente ,»imilitantes
sob todos oj pon-
tos de vista, salvo
um. As janellas
da primeira sala
serão completa-
mente desprovidas
de vidraças; as da
segunda terão vi-
draças communs
e as da terceira
sala serão guar-
necidas com "vila-

glass", que favo-
rece a passagem
dos raios solàreis
uttra-viotelas.

SÍo jim de ai-
guns mezes, o pe-so, a estatura e o
estado do sangue
dos alumnos de
cada classe serão
registrados c com-
parados.
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O desfolhar das cerejeiras no Japão.— Nesse tempo, na terra do Mikado, umdos mais pittoreseps espectaculos é o daqueda das flores das cerejeiras, que comsua alvura, dão a impressão de neve
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r/.^w • • paraaos.Uma experiência d esse me,mo gênero, recentemente hifnna regeao central da Inglaterra, demonMoa aue comnJ.Tj'com uma classe estabelecida em uma sala comJánelLsdêÍidraças communs outra classe com janellas de «vilanias/aã

,uenlizztf:7rrm:Zrde 8M mai* ric°e ™ **
ss®®®®®®®®®

A protecção do poderoso suppoe, no protegido, umabsoluto servilismo para com seu bemfeítor. — Dierx.

Sinceridade . . .
Durante o ensaio geral de uma peça, uma ar-tista parisiense muito conhecida queixava-se á ce-lebre escriptora Colette. da pouca delicadeza deseus contemporâneos.

. ^.Imagina —dizia 
que quando foliam demim dizem que sou idiota...— r^que vivemos em unia epocha em que osHomens são tão grosseiros que chamam as cousas

por seu verdadeiro nome. . . respondeu Colette.
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€ CKI/HIEJDC Ggamegct Í>Ãítvl_,_ Romance de a. KATHERINE GREENE ^-^ I— IL> a mesma cvph- dttcttii*á ^. s

sada

I

„. —- auiiivrea c uni r
Chega o detective, Sr. Gryceda casa tem dous filhos I Un

E' a mesma crea-
tura, que a senhora viu
entrar aqui, na noite nas-

i ¦

Olhei o vestido, no-
tei a pequenina pelerine
presa em torno do pesco-
co da infeliz, por meio de
um enorme laço de fita e
baixei a cabeça em signal
de assen ti mento.

— Lembro-me. per-ieitamente, da pelerine —
disse eu. — Mas onde
está seu chapéu ? Ella es-
tava de chapéu... Vamos
ver se posso descrevel-o...

E, fechando os olhos, procureirecordar a vaga silhueta, que entre-
vua Minha memória auxiliou-me
tão bem que, ao fim dc poucos ins-tantes, pude declarar que seu chapéu
parecera-me ser de feltro molle, comuma pluma ou enorme laço de fitado lado. . .

— Neste caso — disse o Sr. Grv-ce- a identidade d'esta mulher coma que a senhora viu entrar aqui, estanoite, está estabelecida...
Ao mesmo tempo retirava dcsob o corpo da infeliz creatura umchapéu, que se parecia e muito como que eu acabava de descrever, pa-ra convencer todo o mundo de queera o mesmo.

• i~ ®VÃ essa -exclamei rubo-risada Como poderiam duvi-dar. . .
Mas o coroner expli-

cou-me quc isso era
uma simples for-
malidade e pe-diu-me que ce-
desse meu logar
ao medico, que
parecia desejoso
de se approximar
do local onde ja-*>a a victima. Eu
ia obedecer,quan-
do um pensamen-
to repentino me
veiu ao espirito.
Estendi a mão
para que me en-
tregassem o dia-
peu.

— Permitte
que eu o vem de
perto por umi ins-
tante ?—pergun-
iei ao Sr. Grvce

Cste entregou-me immediatamcnte o cha-'" e eu ° examinei com cuidado.

noiA~I Est~ muit° arrotado —disse de-> ' -e nao apresenta aspecto agradável.iO o caso, só foi

RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA

carro se deter diante da casa vLLlL ¦ n°'te'. c«uando ouviu um-•sentes. Chegou á jan^e v S^umíSfPradòréS^^tarémalegremente na casa. Passados deá?Sí«f? 
* "'"* moça entrarem

e, batendo « porta, afastou-se MSi B ?U° 
rapazLsahiu cozinho

nhecer no rapaz Franklin van B.A. 
Buttherworth julgou reco-

da casa e admirou-se de que eMe Ao™' 
Um dóS fÍ,hos do ^"ocasa deserta. q ° U,e de'™sse uma moça naquella

peçüA;t *;& '^t.tãs Wa iá ^ <<<= -«•<>*»;
licial e uma ereada que ch^lS „í" 

'"*^ aSS'm ( e,,a- ° P°'ram uma mulher vestida conu, a V?S f 
n,.omento > c encontra-

cabida debaixo dc un, pcsS.nA" 
" 

A S"' 
"T^' morta'

* criada declara-lhe que o donocasado e o-.ttro solteiro.

' ^^^^^^^li^^^^É^^^'*-'^^^^'

.::•¦¦' «Kwlfe-!
¦' lAÂ pl^»fií'2sf t-.'A------

. ¦-¦ .' ^#aJí l^wA^ #¦- a

E™ todo o raert ./. foí llsa(lo uma vez ,
<>mo o sabe? —

N^â^aataV^ i,A -i

I. ^:^mMmmmWL ''- ¦ >&'

^n^n^n^HKdj 1 N ^
¦/'-'¦ ''^R-áL !:

_ »'-ái^^nai t^^
«*Ma^*2W-^"^Vkftm^ni nnPW ' ¦^^•a« l^^*39ann^^^na Hnfl n^nW

zJ^-mf&XmmT&^^^sMmm nB&^tT^^^H l22!7^ni nB
,^i SÉÉÉn84h3l JfcLÍ.--w^^^nl ^^¦_J>fS^^B PP^i^^^^^^*8i nKãnJnaan^^^ni Bi^^^^^^^

•mrmm*mmmmmW™^y ^^^^M vBF^•jfjjA wF.:''" ¦ ^^^H ^^^

'/SémWmmwt^ .^Rulni bPh w&Mw^^M^bI nH.^¦T' 
' ji^-lHRaÇ8^P^ÍSàÍ^"^-a^

yàmu ^AiAAA'. -^^il K^^jBiMBJ^@^Bly^' K
¦**iMMm; 'jAJMmmmmy- -' ^«^Saafl n&^nBteSa9HnSÍnBMSlnc?U^KÍnk^3a V B' '"*¦ ,«a 

^ -v>;:'V. TiT^nl Vnk

«¦^^^31 ¦« ¦?• 9B ¦ ••¦• BB.II ' .. ^ Bi W'' BB- i li'.BH ">'íl HL ai B"*5fci ¦ .¦ -M\ Mt ii; •¦'-¦.'¦ ¦' wm K.
^n& «*3' ^nl V^aL jAmr-.mmm P^-^T^it^SJfll BL¦ i^^ t _^mM nBa'aap BBS!^ ••* .• M<k",/|cAl nãh»w

falBfl kàaia. ^^

^^^mm WMM nB"^' ' •--vBBnBar Bar -^at- - ?B B'*^^"-"/' a^\jE a^v^-^á^aaaaa^' Ailk; wAmmjmw' ¦ _ _

x^ÊtiL-mmwêm^' ¦ -'"¦**•'.•.,.,.?¦.¦:*>aaJfFA;«tes -¦-'.. • \ =!í-'*¦ *¦•
a*:- ¦¦;:. ;/^.id^'';J(!-;^',v. . A ¦•'

O levantamento do movei,
que oceultáva a morta.

eu
perguntou o coroner

disse
l^aça essa pergunta a meu "collega

"^nieníe. entregando o chapéu ao Sr. Grvce
^>vive em torno de mim um murmúrio cie zom-

"He1ZI COle'a' ' ' NS° ,!«uei ^Portancia a isso.
descoberta C°m° 6StaVa' P°'' aProfundar uma nova

-De mais a mais, nãoha muito tempo que essa
mteliz vestiu essa roupa.
Não direi o mesmo dasbotinas... •Não são ve-lhas, certamente, mas játravaram conhecimento
com os P|ralleJepipedos,o que não acontece coma orla d'esta saia. Asmãos não estão enluva-
das. . Isso prova que se
passaram alguns momen-
tos entre a chegada d'es-sa infeliz e o. . . crime,
lalyez apenas o tempo

car „™ 
sujf,Çiente para se descal-çar^un par de luvas... mas algum

n„^d0ptlmO 
! ~ murmurou a meuouvido uma voz meio admirativameio zombeteira, que reconheci rer a

íhA íi Grji'Ce A Mas está «*rta deque ella calçava luvas, quando che-

m.Tfi^50* 
~ respondi franca-mente — mas uma mulher tão bemvestida não teria entrado em umaes,denc,a como esta, sem estar comas mãos enluvadas.

Esquece-se de que a noite es-tava quente. -- observou alguém.Embora ! Hão de encontrar as'uvaS> como encontraram seu cha-PWJ >•• íMa.s ainda: hão de encon-traJ-as com os dedos virados peloavesso, exactamente co-mo ella as terá deixado...
i^is a única concessão,
que faço, ao caior cjanoite passada.

Como essas. . . porexemplo — murmurou
uma 

yoz tranquilla, por de-traz de mim.
Estremeci, porque, ao mes-mo tempo, uma mão se adi-antou sobre meu hombro.
exhibmdo um par de luvas.— Sim, sim ! — exclame»*

tnumphante. — Absoluta-
mente como essas... Encon-

tr°vu* aqUI ? São as d'ella ?Elle sorriu, não a mim,
mas ao par de luvas
e veiu-me á idéia de

que elle estava con-
vencido de que me
faria dizer tudo
quanto quizesse. Fe-
chei pois resoluta-
mente a bocea e
puz-me em guarda.

v— Isso, de resto,
não tem importância

affirmei.— Tudo'
esclarecido

J 29
í
í

í
I
í
í
í

será esclarecido no
n o inquérito.U í)r, Çjrryce tez um gesto de assentimento e fiüar-dou novamente as luvas em seu bolso. Pareceu-meentretanto, que perdia um pouco de sua bonhomia e desua paciência.— Todos esses factos foram observados antes daser hora entrar aqui — disse elle.

í
í
í
í
í
í
í
I
í
í
í
í
í
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Acceitei essa affirmativ* sob reservas, mas nadaI disse.
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O medico que não se movera durante esse pe-queno passe d armas e permanecera ajoelhado juntocia cabeça da morta, ergueu-se bruscamente.- Sou forçado a pedir que mandem chamar outromedico... Poderá fazer-me esse favor, coroner?Dei um passo atraz. O coroner adiantou-se e nas-sando ;unto de mim :
_ 

— O inquérito terá logar amanha, em minha repar-tiçao . A senàora terá de assistir a elle. Considero-auma das principaes testemunhas.
Assegurei que compareceria e retirei-me vagam-samente.
Nesse motiento, um toque de campainha estri-ciente se tez ouvir e ímmobilisou-nos.— Uma nova testemunha ou um telegramma parao coroner — murmurou o repórter a meu ouvidoAbriram a porta e quando vimos o visitante, sen-timo-nos satisfeitos por haver obedecido a nosso ins-tmeto de delicadeza.
Era o jovem Van Burnam, Franklin, o mais velhoe o mais serio dos dous irmãos.
Parecia agitado e estava rubro de cóleraEntrando, voltou-se e lançou para traz de si umolhar irritado: vi, então, que uma carruagem, entü-ihada^de malas det.véra-se do outro lado da rua e queelle nao voltava só para a casa paterna— Que aconteceu ? Que quer dizer tudo isso? —

Zhm 
aS,r,ala^Ta11 <Jue nos ^nçou, quando a porta se

Wi A T 
du"e e Se VÍU em Prese"fa & meiacluzia de extranhos, entre os quaes, o repórter e eu es-tavamos no primeiro plano.O Sr. Gryce, surgindo repentinamente sabe Deusde onde, respondeu-

„ 
~ Um facto dos mais penosos, senhor. Uma mu-

doersa°l3onC°n m°rta 
aqUÍ' esma-ac,a sol) ur» movei

Aqui nesta casa vasia ? — continuou o rapazQue mulher? Uma velhota. não é assim? A crea aque vem arrumar ou... aa'
Não, senhor Van

Burnam, uma mulher mo-
ça... Ou para melhor di-zer. . . uma jovem senhora,
posto que está elegante-
mente vestida.

Maldi...
Mas nao, não posso re-

petir as palavras de que seserviu então o Sr. Van Bur-
nam. Se lhe perdoei, no
momento, esse esquecimento
das boas normas, não dese-
)o perpetuar a recorda-
ção nestas paginas.Ella ainda está
estendida na posição em
que a encontramos —
continuou o Sr. Gryce,
com voz tranquilla e
quasi paternal. — Não
quer vel-a ? Talvez nos
possa dizer quem é. .

Eu ? — exclamou
o Sr. Van Burnam, em
tom escandalisado.—
Como quer que eu a co-
nheça? Alguma ladra,
sem duvida, que terá
encontrado a morte, re-
buscando nos moveis.

—* Talvez. . . — foi
a resposta lacônica do
Sr. Gryce.

— Como pode dizer
similhante cousa ? — ex-
clamei. —Bem sabe que,se ella aqui está, foi por-
que para aqui a condu-
ziu, esta noite, um ra- Pk,rir ufhyllis Hever, da Pathé-D

paz, que lhe abriu a porta por meio de uma chaveque trazia no bolso ; um rapaz que, depois, a deixouso nesta casa vasia AUU
Já produzi muitas outras sensações, mas nuncacomo a d esta tarde. nunca
No mesmo instante, todos os olhos se voltarampara nym excepto os do Sr. Gr.yce, que ficaram presoa um bibelol collocado sobre um movei.
Devo acerescentar que seu olhar era severíssimo-mas esse olhar tornou-se, logo em seguida, alerta'quando o rapaz se d.r.gm cm dous saltos, para mimperguntando ¦/ • '

— Quem é que falia assim ? Oh! E' miss Butter-worthl Desculpe-me... receio não ter ouvido bem,que. acaba de dizer!
Repeti minhas palavras, pausadamente, dest-ivez, emquanto o agente da Policia de Segurança comí.nuava a examinar contrahindo a fronte, o bibeloide bronze, que escolhera para confidente de seus pen'samentos. . Quando terminei, a ph.vsionomia do SrVan Burnam mudara de expressão e sua attitude nãoera a mesma. Mantmha-se tão erecto como antesporem nao tinha mais expressão colérica Mostrava-se a,nela apressado e um tanto impaciente, masnao era , mesmo gênero de pressa ou impaciência doprincipio. '

O que a senhora diz é bastante estranho —observou elle. dirigindo-me só entãosr« ? a primeira I

W$ ^m» y.áft' *™J flpç.', v'/Vv.3^ I I
^¦Rf -IsB mm?' <« JbBbI BBr-''-" BVJif® vM m\' 4m\ BÊe- ¦/•. •'fj&fl H

fif .:;, VíBJ "t| ¦¦¦'¦': : L,;V:Vr' BJ
BP! 'VJBbY MMWMMWmmmmTi-- •¦¦ BBl BPJKÜb ÜsBJf'' '' 'WBBBBB^MV'-y.;/"'vfev-1is?vi H
Sü .*,*' "''"• ¦ ''¦<*•»£•¦'.¦' x 

^ÊÊ I
Em j-. lSM^K--weí*-íí4--!>"*í!^IsS8 BI BI
HS, ys*' N,. '¦ .j*¦¦/<. - '¦"Ai$m''''lAÊt*^ '¦'#? ¦¦*;*£Í"$ÍES ¦ H BbT
BB :àm\Xr iáíS'1""' -*-'IíV4^S IBfcr^v \L' .m^mãmm : I 1
¦fll JmWLm!ALmr$^~ Jmmm mwÈ&&*^if^'^'$f%b' Bb1 wÊÊ

LmWÂm Mfci- âsfl BK«lsS^fá^ÍQ? flTJ

m^Mm mzMMMMmmWmt' :;<'.. " .j&Wm mM§mm ¦ H\iK9 lrèi'tt MMmàmH ¦fffir/i!r_a flLA bmuL. mA Bp;#í ifl I

jaHPVjVJVWiyw saavava- . ^flflflBal flfl

^Bà?'^/ " oi^B fl^m****M**pwA-. ***Sm**L\ *• .&> ,^;«-»'fKTVJH ¦¦

X lflBm; v#'V,V..'- ¦^'iV^I ¦¦^H| ; ••#¦• v-vvv,>, y' r -iltlj. ¦? II I
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?fl lw ifl MMmmLà\&: t > S'' 'Arf 
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^¦1 BBk::< *1$wA mmW*--''1&'?'" '¦''mmmmmW^A'' 'AL.

bkv ¦ '-;^| IkJu. .- -" "^¦¦«¦lv':' mflfl flk. 'Vi B^lfl fl',í:^yJ^^B«¥^ -v-'':- ^te
Bft "W ^fl BBBBBBBaWil-" -fflk

I BBBBBBBBBM' ^ ^^ QbW» *5 «BBwfl R/'' ^'^'ifl BBfc*íí'' ^^«M^J ' ''V^-Ví^fl^BBBBl

I BE.2 •-¦• "W b^bb^mmbubbI
BBBBBBBBBBBte--' ;--'.-e>'A-i,.t%» Bhü Bi BI ¦I BBi BíSêí>;:. ;: vváííá^B Br .B BBI ¦BI BJbl: PyflBI PBJ BaÉ^ ?v'?.-JB Br^
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B BI Bl» Bf%::- v <;:eBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^^l W B Ij PI»

¦¦¦¦¦¦¦¦BBfJBBBBBfl A

v;nirl-,r^r, V* wu°Ui ~~ a primeirasaudarão. Nao sei o que pensar. . . Entretanto, estouinclinado a acred.tar que se trate de alguma ladraLa esta mesmo morta ? Palavra de honra ! Daria
minha casa.Pa,'a 

q"e "^ "*" ^^ ac°"tecido em
Caminhou lentamente para o salão onde, depoisde l.ge.ra hesitação, entrou. O Sr. Gryce seguiu-ò
No emtanto, antes que a porta se fechasse ouviuma phrase pronunciada pelo Sr. Van Burnam'e vipor alguns segundos, sua physionomia.As palavras eram as seguintes :- Oh ! Ella está tão desfigurada!'. . . Como podereireconhecel-a ?

c. Quanto á physionomia...àim ! Era a de um homem
muito mais agitado do quedesejaria parecer e essa agi-taçao formava absoluto con- |traste com as palavras, que |acabava de pronunciar. !

IV — Silas Van Burnam i

A campainha resôou nova- Imente; abriram a porta. O Sr.•;ran!<lm Van Burnam sahiado salão no instante em queseu pa., Silas Van Burnam,azia sua entrada no vesti-ou Io.
Meu pai — disse elle, emtom de censura e parecendoperturbado— Não poderia es-

perar um pouco mais?.. .O recém-chegado, que vi-una, evidentemente, directa-mente do navi^ enxugou aironte com ar irascivel, cou-
sa que eu ;á observara
nelle em muitas circum-
stancias.

Esperar. . . com
uma multidão berrando
;unto de meus ouvidos !
Izabel, a meu lado, recla-

mando seus saes e Carolina
parada diante de mim, tendo
em torno da bocea essas man-
chás azuladas, que tanto deve-
mos temer com o calor ! Não !
Quando ha alguma cousa de
anormal... desejo saber logoe Mill
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de que se trata ! É< evidente que occorreu qualquercousa desagradável... Que aconteceu? Ser T,Howard... mais uma vez?. qi,e
Porem o filho, segurando-o por um braço e arrastando-o, quasi, disse ««ias--Entre, meu pai. . Mas n3o se de;x •

nar. . Occorreu, aqui, um triste accidente P-'"re-se para ver sangue. . '•'.; iCPcl_
— Sangue !. Oh ! O sangue não me assustadesde que Howard. . ^usta. .
O resto da phrase perdeu-se no ruído da norHque se fechava... porra,
E agora, dirão os leitores, chegou o momento ri.de .ater em retirada I.'.. . Têm ralto. . . Ma™ teriampartido, seest.vessem em meu logar, em um vestlbumque regorgitava de pessoas, que nada tinham a vercom o caso? NíTn p0^QmaníAl cl ^CI

••••—ií.

dizia elle ii seu

*¦«,--

L

com o caso? Não. . . certamente!
Ouvia-se fallar alto e forte no salão, porem embreve, as vozes cessaram e quando o proprietário dcasa reappareceu, tinha um ar preoccupado, que meimpressionou tanto quanto, pouco antes, me impressanar. a expressão do filho. O ancião estava tKSor-vido em suas reflexões que não deu por mim, emboraeu me plantasse diante dellc. ml,>1,1
Não deixem entrar Howard

hlho, com voz pastosa e
abalada. — Tratem de fa-
zer com que ellc não venha
aqui... antes que tenhamos
a certeza . . .

Estou intimamente per-suadida de que, nesse ins-
tante, seu filho apertou-lhe
o braço, significativamente,
porque elle calou-se brusca-
mente e olhou em torno desi, com ar assustado.

Ah! — exclamou elleem tom de grande contra-
r nedade.— Aqui está a mu-I Iner qUe viu. . .— iMiss Butterworth,

meu paü — exclamou
rrankhn, com vez apres-
sada e inquieta.

O ancião curvou-se
ligeiramente. Eu fiz omesmo e ia abandonar
meu posto, junto da es- I
cada, quando, pela ter-ceira vez, senti que me
puxavam pela saia.

A senhora vai con-firmar... o que disse —
murmurou uma voz juntode meu ouvido —- Vaiconfirmar o que dissesobre o rapaz e a moça,
que vieram durante a noite?

reconhecendo^ 
°, qU| "' dÍsseÍ ~ -eSi?o»di docemente,

semi e*o^A~ eAãíX' qUL; se aproximara de mim na
PoT nn^ ~ U 

~ °"a essa! Mas- • se é a ^rdade. . .' oi que nao havia de confirmar?

pou doTST 
'ÍSOJ°"C°' multo siSni"'"tivo, esca-

num l Creada' <1"e S2 encostou mais ainda a

inv,c7~ 
°hl Ainc,a,bem — exclamou elle — Nunca¦magme, q ue a senhora tosse assim... Faz muito bem

faccào Tm 
Un],n0v5 nsinho antipathico, cheio de satis-

hèn'ive? T 
°'har de adrlira^°' Para mim ''"compre-eiisneJ, desappareceu de novo na escuridão

tura nnna q,Ua,cíl,er col,,sa' no m°do de agir d'essa crea-™ra, que valia a pena de se aprofundar.

V — Nao conheço essa mulher

scenaNdrÍlaníã immedia^ a esse dia, tive noticia da
medto -a/1Ca' qUC SC desenrolara na laboratório doto leg.sta, para onde o cadáver fora transportado.>ou tentar descrevel-a com imparcialidade,ornando logar no coupé, ao lado do Sr. Howard,

wÊBÈ
ÊÊSm
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• nBmamzsíit -^irim^Sr."' -;.;: 'wC'í:-.;ií',,.l:fl"g'i:;

O medico veiu fazer o exame do cadáver.

conder et^U'^^^^^6 ^ ^^ ®.

o draíí lov^IH frneCera deta'he al^Um sob-
toda a parte^Sf WÃ^f ^ ° Pro,curavam por
tavam p« « Si 

^^"ÍTT' 
^Ue d eIle nec^>-

nhora. encontradk Sí 
,dent,dadj! de u?a jovem se-

d'.ssp, tudrma1r:sr;atnCnTemtantUn,r"30- A^
sentir o menor imn„u " emtanto, nao parecia
nhava a ZZZnr^ A 

CU"°sldad.e e "3o testemu-
transparece anenasTm^CCe,ta\a a^Jaç3°'deixando
em um mut smo absoluto 

leVoe, Perturba<?ã° e fechava-se
commissariado Parece^"«únSS*6 ^ a0 CheSar a°
lazer essa pergunto:6U 

reU"'r toda sua coragem e ousou

Como morreu essa mnr-inhora. como o senhor diz? 
^ ' eSSa °Vem S?"

e interríS' SeW? 
^ l°"^ pratica de crimes

- especSte^^W^g^cera todas
diversas, não poude conter ?nf Tf ! s,t!laÇ'>es

=nta, 
um LAti taSe^

locut5-eSt"ueu 'rr™,^ «^ «lhos de seu inter-ror, ergueu os Lombros com indifferença e res-
pondeu friamente :

Encontraram-a sobum movei... a commoda,
que, como o senhor deve serecordar, se encontrava áesquerda. Uma morte bi-zarra não acha? Em mi-nha longa carreira, só co-nheci um caso do mesmo
gênero. . .

Já chegamos? — per-guntou o rapaz, estreme-
cendo. — Lastimo muito
que o senhor tenha julgadonecessário que eu a veja.
Estou bem certo de que naodescobrirei nessa creatura
qualquer signal, que me

permitta reconhecel-a.
O Sr. Gryce inclinou-se,

observou que não se trata-
va senão de uma simples
formalidade e introduziu orapaz na sala em que se en-contra va o cadáver. Dous
médicos e trez ou quatro
personagens officiaes exami-
navam este e o rapaz fitou-
os com um ar interrogativo,
antes de lançar um olhar nadireccção, que o Sr. Grvcelhe indicava.

nada tih de tranqui.hwSl s^au^fpTrqí
yoltando-se bruscamente, HowarJ caminhou com ™ssó
doToS. 

° OUtr° 'ad3 da Sak C f0i Se «JW-junte

lher - conláí 
qUe 

£> 
** ^ de 

^ mu-
No mesmo instante, afastavam o lençol, que cobriao corpo e o rapaz teve um suspiro de allivio.

M5ft 
~~ EKU bem dm£ — aceresceritou friamente —iNao conheço essa infeliz...
O suspiro encontrou um duplo echo do lado daporta. Olhando nessa direcção, Howard viu seu Üe seu irmão mais velho. Dirigiu-se a ellesFiz minha declaração. . . - disse elle — Querem

bem T 
°S eSPe'"e ' até qUe f'quem livr^ tar^
Nós já prestamos declarações... - respondeubrankhn - D.ssemos, é claro. . . que não conhecíamosessa mulher.
Certamente certamente! - exclamou Howard— iNao comprenendo por que pretenderam que nósa conhecíamos... E um caso vulgar de suicídio, de
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dissera elle depois de ouvir seu

uma desconhecida, que feráéericoíitfado a casa va-sia. . Mas. . como terá feito para entrar9Não sabe ? -~ disse o Sr. Grvce — Será que eutenha esquecido de lhe dizer? A porta foi-lhe abertaesta noite, por um homem de estatura mediana.. 
'

t. assim fallando, media com o olhar a estaturaelegante do rapaz, que se mantinha diante d'elleJisse homem deixou-a só, na casa — acerescentoue a,astou-se logo. Tinha uma chaveA chave?. . Mas Franklin. .
dp cP;ena'9°r'etK!on0,que ía dizer« P°r algum olharde seu irmão ? E possível

O caso é que, nesse momento, rodou nos calca-nhares e exclamou em tom displicente:
™ f~ 

™uc° *\P°rta. . Essa mulher é-nos perfeita-mente desconhecida e penso que, affirmando-o, satis-hzemos todas as exigências da lei e podemos, agora,nos retirar. . Vens até o club, Franklin ?òim... Mas... ouve primeiro...to irmão mais velho, approximando-se do outro,murmurou-lhes algumas palavras ao ouvido. Howarddingiu-se novamente para o aposento em que a victimase acnava.
— Que idéia

irmão.
Alas não deixara de dar um passo em direcção'lrh,°j\a' -P°1S l™„outrn. mais outro ainda, até'seachar bem junto d ella.
Como já o dissemos, as mãos damorta nao tinham sido attingidas Iioi sobre ellas que se dirigiu o olhardo rapaz.

vi 
~ Par,ecem-se com as suas! Oh!Meu Deus! Parecem-se com as suas! |

£las onde estão seus anneis? Ellatmha anneis. . cinco, contando a ai-uança.
¦ .— E' a sua esposa que se refe-re. — perguntou o Sr. Grvce, quese approximara suavemente.'

O rapaz, assim interpellado deimproviso, corou. mas respondeucorajosamente e com grande ar deabsoluta franqueza :
TT \T SlI7' minha mulher deixou
SuS'. h°ntem, para vir a New*ork. Nao a vi até agora. . . Natu-ralmente ve.u-me a idéia de queessa infeliz poderia ser ella. . Mas
cnr°nneC°" ?? *"* """P»' "em *Ucorpo ; somente as mãos têm algumasimilhança. 5

— E os càbellos?

m^lT" Sã° da mesma côr d°s deminha esposa. . mas essa côr é tãocpmmum Nada me permitte aff.rmar tratar-se de minha esposa.
. IN os o chamaremos quando o

•í Y ¦¦ . • ' "«'•¦*
¦ *..¦ f . ¦'.•.:¦'»¦" KJ- . .

tf í ri \í '¦ .? mi

• ¦ > "¦J 118 . I .1 t .L.:^

W^MMMmmutí^i- -^i,
^-¦*Y'^.' ¦ <sh mx i j5mMmmK^'~' * y

--4 m- ffl&rjJSmim*?í i\i ;:;,«llff.- Jl}r> •

AmmW flflflfll. U ~"immr^^

aflflflflflflSHI^^flflH^^Hflflflflflflflflflflflflflflflflflflfll^^7r^7''--,^.A^--¦*flflfll iflflljCfli flfl^ - .»
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,. -~ v -uumic,uus quando omedico terminar a autópsia — disse o Sr CTalvez... d'aqui atf Já M™« v r> vryce —
dado sianal J »;f 

'"' Mme Van Burnam tenha

Apenas colloquei o relógio na posiçao normal, elle começou a
trabalhar.

atem»*0 Et°aC::eC;aU.ndoae iTjí^^transtornada Chegando^unto de se^ u.?tZ°"°""-Xme.ran.ente dominar sua emorfto-Taffa^^i^""rença, mas o olhar de seu nfl;„? 
aitectar. mdiffe-

elle, com demasaida fixfdezR hT T*^0* S°b'"e
e acabou por dizer, com,dv"acidaHd°eWf:bÍPertUrbOU-Se

m 4' '#S&fâ£ SdoX^e^tltí-mamente e eu, com meu ffenio Íra«rivJ •' •
vezes, a me deixar dominor 

,,ascive ' c^guei, varias
humor, mas nio" rearque^uaTenhTrr ^T"
para pensar no suicídio 

9 
De resto Y^ ""^

jurar novamente, máu arado essa, 2~ PromPto. a
se parecem com as d'e"laf e a desneito do°S' 

q 
r 

"7!-°
chama <<similhanÇa", 

qu^a^0 ^ ^S"e que sua morte, em nossa casi Á „™ •
coincidência. m 

'^sn casa e uma Slmples...

no„rYEnÍ?°' 
temcS' 

> 
temos que esPera'- mais umpouco— disse o Sr. Gryce, em tom conciliante. --

Mantenham-se na sala ao lado e confiem-me sua, o,,dens para o lunch... Tratarei de Fazer con" q Te, Zse aborreçam. ,uc ,lao
Os trez senhores, não encontrando outro pretexinpara recusar, seguiram o discreto agente ií

que os conduziu até outro compartimé ,(o e ^trt.

VI Alguns fa.ctqs novos
O Sr. Van Burnam e sen« fílK^o l • i

simulacro de lunch, con^ferfavj Stos^ans^mente, como acontece com creatuiU chei s le ul"mesmo assumpto e que não ousam dácutíf o ,« 
"

a porta se abriu e o Sr. Grvce appareceu ' 
^ q"e

lhes decln 
'Voe 

te^c0!!: 6 Lt^ ^"^T* de
poderíamos acreditar Tss, n M 

mí"S Se,''° C'° qUC
antes do movei cáhlísobr^^ ella Tf ."»"*» muito
indiscutivelmenÍP .' Trata-se, portanto,maiscutncimente, de um assassinato; não pode hawmais.duvidas a esse respeito. Do contrario eu não mé
X;m"'a 

™m *«nt« segurança antes ^ ouvir o

fa2erUtfe™e?oStra!°~ ^ paífvra é basta"te P»raazei tremei o coração mais robusto. O Sr Van Burnam pai ergueu-se a meio caml.aleante e Lü filhobrankhn trahiu uma emoção quasiéguaI. Porem Howard, erguendo oshombros como alliviado de um pesoimmenso, olhou em torno de si. comar quasi alegre, exclamando:- Neste caso, não se trata deminha mulher. Ninguém poderiapensarem assassinar Luiza. .-. Voutratar, immediatamente, de pro-curai-a.
. 0 policial abriu a porta e fe/signal ao medico, que cochichouduas ou trez palavras ao ouvido dorapaz. JSssas palavras não produzi-ram sobre este o effeito que, cer-tamente, esperavam. Howard pare-ceu surprehendido, mas respondei,em tom de voz natural.

Sim, Luiza tinha uma cicatrizdesse gênero... Se essa mulher temuma marca assim... Mas e impôs-sivel ; trata-se certamente de umasimples coincidência. Nada me faráacreditar que minha mulher possater sido victima. de um assassinato.
JNão seria melhor o senhormesmo v-r a cicatriz?.

—. Não; estou tão seguro do
que digo, que nem mesmo possoadmittir a possibilidade de um erro.examinei a roupa d'essa infeliz e
que nem uma só sahiu do guarda-

.„.

0

posso affirmar
roupa de minha mulher AU • ' • im eSivJ niIP • "lulJJCI ••¦ Alem do mais, e inad-
fe to « í" 

eSP,°Sa 
>pudesse' como «««em. ter

em um? cY! r?C?nhecida «« : - entrar á noiteem uma casa soldaria, com outro homem oue nãolosse seu marido. 1U'U1' CIUC nao

nheceüaFnt5° 
° Se'lh°r ,eCUSa absolutamente reco-

— Absolutamente. °

olha. áfnhvZ06 P-lreCeU hes,'ta,'; lanÇ°u l'n. rápido
que não t,d, 

"0mr'f Perturbadas dos dous outros,
todo eSse ^'m Peíd'd° ° exP'essão de horror durantetQdowe dialogo e lançou essas palavras significativas:
lhe deramTmJrte ! 

""" >^»ni™ & 1"e meio

How^d,Pj;arqeu;i?a0mennt°e.me ^^ ~ r^°"^'

Pletamente novo paia' mim'"1 
'"'"""^ ^"^ ^

M as repito que isso não me interessa, senhor! í
Lirvce vnfm..oa „ I

ras

O Q„ r "au me interessa, senhor!u ôi Urvce voltou-se para seu pai e seu irmão:
n" í1,Sf queJFiSiSas circumstancias eram bizar-•• ^e lacto... bIJa recebeu um golpe, mas não í
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uma punhalada. O ferimento é tão pequenino que foiporverdade.ro m.lagre que o medico descobre F°produz.do por não se, que instrumento bastante{mo no. . uciajituire
No coração? - exclamou FrahklinNaturalmente naturalmente - disse o agente- Que outro local e tão vulnerável que possa provocarmorte instantânea. art pipocar
Ha algum motivo para que nao partamos ? -perguntou Howard, sem parecer nota'r o extremointeresse com o nua os dou* m.f,.^ • CAiremo

detalhes. °utros seSulam esses
Mas o policial não se dignou responder- continuou suas tetricas explicações- '
-Vibraram-lhe um golpe rápido, certeiro fa-tal... A infeli» nao deve ter proferido um "ài"Mas como explica esse movei e todos esse,objectos cahidos sobre ella? e>Ah! isso é .outro mvsterio. O assassino deveser um indivíduo bem astuto
Howard continuava a parecer alheio a esse debateDesejo enviar um telegramma para Haddam-declarou elle. vendo que ninguém parecia"fspostoa responder a sua ultima pergunta aisposto

• 4 £ra em.Haddam que elle e sua esposa estavaminstallados, havia algum tempo MestavamJá telegraphamos. . . - - observou o Sr Grvceòua esposa ainda não voltou. . ^'J^
T Ha outros pontos - insistiu elle em tom emepareça de desabo - Saberei encontral-a Te me deixarem sahir. . e ciei
O Sr. Grvce inclinou-se.

Devo, então enviar o corpo para o necrotério *>

ne,moXeH T* ?Ufry'^" '"esperada e, raomenta:neamente, Howard demonstrou não ser tã. insensi-ei ao caso como. queria apparentar. Mas rec mero ,logo seu sangue frio e. sempre evitando os otSmentados de seu pa, e de seu irmão, respondeu comum ar de despreocupação de muito máu gosto:
tendei ,0 ''' V6r C°m lsso Fa?a co™ en-

O Sr. Grvce comprehendeu que fôra derrotado e"° M;il.'>e Sl: devia admirar o rapaz por sua presença

sid.de n !UC qUG e"e 
TVlaVa Á >S»™<™ da curió-siclade publica o corpo de sua própria esposa.

(§?$e£fâto
•ii——ii.

Muito

III O Sr. Gryce descobre MISS A.MELIA

Volto sem mais tardar aos resultados de minhasPróprias observações. Euestava longe de saber ocJue era necessário des-vendar ás dez horas danoite d'esse dia memora-
vel; mas tinha muita von-tade de saber qualquercousa... A essa hora, sahiae minha casa, na pontados pes e fui tocar acampainha da casa visi-nha. Lu vira o Sr. Grvceentrar, poucos minutosa»tes e estava resolvidaa travar uma discussãocom elle. •

A lâmpada do vesti-oulo estava accesa e pu-tlemos 'nos examinar ávontade, quando elleabriu a nnrfa F"porca. iv possi-
^ que minha phvsiono-m'a exprimisse sentimen-
Io* d;ve^sos : seu rosto,entretanto, parecia cheiolc curiosidade. Não con-lva' ev'dentemente, en-
12 !'"rT a essa h°™arc(,a da noite, com a
li 

ruvel creatura, que eulhe Parecia ser.

" 
¦¦¦: ¦'¦" ~4~~l

O problema do trafego nos grandes cidades — Svsthemade passeios elevados', proposto por um engenheiro' franeez
para Paris.

Prazer IZ^' 
~T exc,.am£1 eIle secamente. -prazer em vel-a, miss Butterworth !

mm qUC ^ f0'' P--PeTdTenhoV^„a!qnu;arrc:usa

dar písst™ Tt* .Palavras' el|e ^ afastou para m-

em um verdadeiro espiritoulealdade ^^'^

tarde q bserVe' "° correr d° inquérito d'estâ

pado a sua perspfca"™ E'"83' T ^ te"ha esca"

o nue tolos^r-or-de° SS^Íf|SMinha proposta pareceu agradar-lhe píf'

elle. 
Est°U ,nte,ramente a suas ordens - declarou

filha0deVmÍu oa?^.^"-8' ^ * ÍmPreSsã° de Í a
premiadaTm^stfça3 Pnme,ra ™ em SUa vida e™

Oh' NãnoretaEr°afle 
"TuT CUm,ulou de confidencias.

E agora. . . que tem a me dizer?  ™V.

Ella ^feUMÜfSiSjfta Ttatd'd*faz-me acredital-o - insisti -Se^f "* 
^^

I de rir abertamente! Mas,apoz um minuto de refle-
! xão, mudou de attitude etomou um ar serio, queconvmha em tal circum-
stancia.

A senhora tirou
uma conclusão, esta tar-de,#miss Butterworth, arespeito da qual desejo
esclarecimentos. Exami-
nando o chapéu retirado
de sob a victima, notou
que elle fôra usado uma
so vez. Eu, por minha
parte, ;a chegara á mes-ma conclusão, mas. . . éclaro, por caminho diffe-rente. Poderá dizer-me
em que baseou sua opi-mão?

.-— Facilima. . . Só ha-via um furo de grampono chapéu!'— respondi.— Se algum dia já lhe
aconteceu observar cha-
péus de senhora, deve
comprehender o valor.

^ Nao, francamente
não. . . Só mesmo as mu-lheres podem observar es-
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AcX. • Y mU,t<f °br gado' minha se»ho-.a Acaba de resolver para nós um problema dama or .mportanoa Um grampo de chapéu ! Eureka"- balbucou elle entre dentes. - Quando um homemtem o demônio no corpo, nao se deixa prender fácil-mente em caminho... Mesmo um grampo de chapéupode servir para a realização de um... "trabalho^"
quando não ha outra cousa a mao '

Pareceu hesitar, talvez porque se arrependesse deme ter fato uma tal confidencia ; porem logo depoisnao procurou ma.s fazer segredo e/ao contrario me-miou-me com uma nova confidencia: '
fn;^~~ 

fer,?lento encontrado no corpo da victima foi
hratrr."m 

lnitrume"'? 'ongo e fino'. . Não nos lem-
a reThVacLT gramP° d? ChapV,' como ar™ P»™
m no n' 1 

"m a~Sa\S'nato- Quando a senhora exa-mmou o chapéu nao havia grampo, dentro d elle?~t °r" Tratei logo de verifical-o.
foi eiT™!" 

h,aS^e"to.^^, ;a que existiu um grampo.
arte7È7° 

*f'mento. Procuramos por toda a
EW Ir 3" 

°Utra ponta/ sem P°-|er encontral-o...
nosoJhodo \~"a 

m5° d° a?,sa?^o... Não está
Cl"™ novestibulo... Qlle deria
«W' jSUa ?Pm-3o'u™ homem astuto que d elledesejasse desembarazar-se? l

demimZp^eS-tOU ^ 
ag°''a' apenas >Mra ^""bar

interessada com n°0n0*e''n0 "T*6"^ Estava m,lit°
ridade CílS° para P°der avaliar sua since-

apre^adamentf° 
° *?'* 'eVad° COmsÍg° ~ raciocinei

Naturaí„™nf"V" Pel° men<« para muito distante.
o fez 1mmedlaílr0,,"f° ^ a° chegar á r"a; "*as não
mentosTfl a™r e' P°IqVe eV ^guia seus movi-mentos de tao perto, que teria visto esse seu -esto
casreS,Vnltam|em ?"e ° ^ deixad° ^™ decasa e provavelmente, no salão, embora o senhornao o tenha encontrado... hGI
- pe7guntu 

aeltD!?OraqUÍZeSSepr0CUrar' também?pciguntou elle com ar grave.
tomava et itl-' 

^^ qUC T ^stamente quando
fiança ta° Ser'°' qUe elle mereci'a menos con-

—- Pois claro — respondi.

lher deZnhTFT* 
E h*st*nte ágil para uma mu-

oaml„Tv 
eda.de'- ««•.«"vei o movimento que fez

rsi^:uatrpereeznarei "° "-** ^ qUe e"e ™!ta-

- NJeV,Staram S°b as,cadei^s e sob o sofá1?
quadrado leSCa,,OU 

3 "Ta buS,Ca um s6 centímetro
M ?e soa1^ minha senhora

do São t^^erno" 
"£* * -"^ * fer'° da bocca

tava fechada. Curvei-me eabn-a. Via-se, no fundo,uma caixa de metal e, den-trodesta, a cabeça, redon-da, de um grampo de cha-
peu.

Nunca, durante* todo ocorrer de minha existência,senti-me tao orgulhosa. Er-
guendo-me e apontando pa-ra o fogão, deixei transpa-recer uma parte de minhaafegria, mas não toda, por-que não estava certa, nesseinstante, como ainda não oestou agora, de que o SrOryce não houvesse já feitoessa descoberta e quizesse,simplesmente, pôr a provaminha perspicácia.

Seja como for, elle seadiantou vivamente e con-
seguiu, apoz alguns esfor-
ços infructuosos, retirar o
fragmento de grampo, queexaminou com curiosidade.
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— Deve ser o que pro-curamos — declarou.

í,_
«ti. en. ganhar unTa ^d^lJ^Zt^' C°'"
n,e,o do percurso para fazer umadianVn!1'<emCltrl0;„Cúteo':

E a partir de então dedicou-me toda a deferenci,a que eu fizera ;ús. gerencia
. -- A propósito - disse elle — seu espirito femimno pode ser de grande utilidade á justi a. Se ntõtem receio de f.car só por alguns instantes nesta\T

s^a1 oS:.' 
^ °b;eCt° SO,"'e ° "-' d-eiariÍaoSut

com iff,Írm?l 
nar' *eme-; e"e curv°"-se mais uma ve/com seu enigmático sorriso e passou para o salão visinho. Nao se deteve ahi. Abrindo a porta, que èó."

A1 ^ 
de ;a"tar' desaPI?a'-eceu no'pequeno salãoAproveitei essa cireumstancia para me approximar dofogão e erguer o relógio, que ahi estava deitadol\ao poderei dizer o que me impeliiu a agir assimGosto das cousas em ordem. . . Ha mesmo quem mechame de maníaca, nesse particular. Por isso endoo relog,o deitado sobre o mármore. machhXe 

"

suipreza. Logo que puz o relógio de pé, ouvi o c-,racter.st.co t.c-tac do mecanismo! Se os pónteiro 
"não

estpessem na mesma posição de quando meu olho
a mo^H ei 

0teS0,,,'e ^1 *° ^"V0 Iad° **<**£aa morta, eu tena jurado que o Sr. Gryce lhe deraco da. mals tarde; mas os ponteiros indicavam comoentão, emeo horas menos um quarto e a unicà coneto'ÍXt qUC ° "? 0gi° <lcVÍa Cstar hnS.,3.
que ,°r'pL"a.f,Ue 

Cah"'a ~ P'"' ™» -traordinario

mnmw 
0,!*''° lild°: Se ° rel°Sio recebera corda nesse

podTam osenontPPa''ára P°'' °CCaS,ai> da ^eda' 
"-«

noite¦ hZ 
':*!",e""OS marcar c'"«> horas e não meia-noite, nora em que oceorreu o accidente?

GrvceermeLTUÍ-° 
"lss0 Para "ao intrometter o Sr.

^ryce 
em meus pensamentos, tratei de repor o relógio

os ZS:;iq,'e 
° .y!'a' cheS-'»d« -e'mo a reP*oro1 Ponteiros nos primitivos pontos. Se o Sr. Grvce

VotárPa°'aer C'rCrStanCÍa , <-<-¦ P»r. 3S
quando a porta da saK !"T d" 

^Ca 
d° f°^°'

e o Sr rr?!Í 
aa.sa]a decantar se abriu novamente

que ei e £ „ 
°U ' 'q,Ue' •«rpwliendida ao vêrque elle trazia na mao um chapéu de senhora.Uh. T pensei -- Que significará isso?

Nadadenl,™", 
^ ele«antis?™o. Ultimo modelo.

a os fce„"t.Vm,,taS f'laS- fiÔr6S' azas de Pas"
Grvce urn^r ' 

aS m5os do extranho Sr.
encantada m' que'.Paia muitos, poderia parecerencangado, mas para mim era simplesmente grotesco.- pe^r-míX1'. ^ U't,ma Pr'maVera' "3° é?

— Fnl^'-' 
" ^T6 novo • - respondi.encontrei-o, juntamente com um par de luvas

mettido dentro de um ar-
mano vasio, na copa, ao
lado da sala de jantar. Pa-
receu-me novo para ser um
chapéu abandonado poruma das misses Van Bur-
nam. . .

Que diz a isso ?
Deixe-me vel-o de per-to — disse eu.
Oh! — replicou elle,

sorrindo. — Este foi usado
varias vezes. . . Tem vários
furos do gramr^o. . .—- Pia outra cousa queeu desejo ver.

Elle entregou-me o cha-
péu.

Deve pertencer a uma
d as /// isses — declarei. —
E' de "Mole Murden", na
Quinta Avenida, modistas
cu;os preços são exorbitan-
tes... Será possivel que este
chapéu tenha sido compra-
do antes da partida da fa-
mil ia para a Europa?

b

í

í

í

I"

í

i

i

( Continua no próximo
numero). 

"^ »»nutos. numero).
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j Limites da atmosphera

Qual a espessura da cama-
da de ar, que nos rodeia? Essa
pergunta parecia resolvida e
avaliava-se o limite da atmos-
phera terrestre em cerca de 200
kilometros de altura.

A' medida que se eleva ai-
guem no espaço, o ar vai se ra-
reficando, sendo já bastante
perigosa para o homem a ai tu-ra de 5.000 metros.

«ii—>n.

Artistas Excêntricos

JBr Jr Ark\ \^m\.

"™"~~1"———————ZZZ__^^^3~™~ Ifl W^MmKMmv9H fl ifl RNi !& flnu

-___-__________^_. :fl _B__^BH^Tt|vT^ 1 tL lBiWwfl___ ''fl fl ______t W^í&w'"

^^ ff xJ fl/' ¦'' flfl

¦B» ' yf»'f,:f;-g^.'-ijj ^» >--'_SÍ*?iÉfl_-

I59h tf .A.'^_^fl _^fl ^Bfl ^flki-h- ^,]M^__BJH___'' _fl .-zljfl ^H _H_fe_ -ví^^H ^v

j_^_k ^_ ' *,^3^_^_i WrJT^^n^H ^fl ^^_l H_kí_9 _^r

_J_^^^^^__3_Í ^r\ '•'Mr _K~^"'ri____B - fl fl.

II -Enfl ¦ fc ~*^nfir
l3_iB-9 _rrPI ¦ _r! New- v"'v^S_ll^^^o_^j| _____É_fl H fll -'-v-y.:> v"'pj_ii_r
I^PflflKJP^P^pHflBflfl flj York. /v<J -Jr
l~t -Lyn /1 rjnj". tru H fl.' •¦j^_ÍíBl~-';,'''';-í-r'ÍOT__'^— ¦m** ¦ 'i ^-'^l-fâwfPammmmmmw;¦¦'.' ^"; ¦>-.í7"W5Bm• ^,&_$$w_^Pv":--,j-¦"¦:^^h

Wce Murra.v, da Metro. p„. XX í_fl__Élm ' ""^^íià
'""do « mie de um campo de i Ifew '¦ '<Wk

ten n is. 1 ÊMl '' >«_k
fl BCU - •! _l ' ' ,:i__L
fl E_niB; ¦:¦¦^fm
il ÍGn__í9 '¦¦¦"'''v^íflfl.

*" *»«».• Rachel Torres. t,(,vll ,.|,,,„a ^flfl_M • 'H
|. ' - - ;.||m

B_í "'>'•¦¦: ~x^^
''IHflWflflHES-flB ___,"¦' "'¦¦¦" -¦'''¦^^'•í^flHBk

í^^íSsSÍ-^-^-^-^Bí-í-í'-^ 's,';iíVíííp^^B

^âÜ _k H_l^-;^_k

^k_:àk «ESP" • -'¦ ¦ ^ \ ^S__JB
mmmWLm¥^m% ____J_^Lj» , -^ ^^^i*J_L • ^\ V ^_¦ fl "N*___IIIPB__te1'' ¦¦'¦'¦'-'-v^^l^^^Pwki^IMíl^r
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.II——H.

Anita Page, da Metro.

A 7.000 metros, o ar, que jáquasi nao contem oxygenio, é irres-piravel.
A 18.500 metros um litro de arpesa apenas a décima parte do quepesava ao nível do solo.
Baseando-se nesses precedentes,assegurava-se que a

200 kilometros não
devia existir o menor
átomo de ar.

No emtanto, um
sábio norueguez, Sr.Mormer, acaba de
provar de modo in-discutível que a 400
Kilometros de altura
ainda se encontra ar,
pois uma aurora ho-re<?] ^ essa altura
•oi tao visível que seconseguiu photogra-
phal-a.

O Sr. Atormer
determinou a altura
d'esse phenomeno

photographando simultânea-
mente a mesma aurora dediferentes pontos e compa-rando depois sobre clichês a
posição de constellaçôes, ondese projetaram as imagensobtidas.

A espessura da atmosphe-ra e, pois, muito maior do
que se julgava; no emtanto, a
pressão do ar nas alturas é in-tmitesimal, pois a 300 kilo- !metros de altura é cem mil !
milhares de vezes mais fraca Ido que próximo do solo. j

. Aquelles cuja conduetamais se presta ao escarneo,sao sempre os primeirostalíar mal dos dem
MOLIERE. "

í 3ÓD

i

a
lais

Quando os mouros entramem combate ou celebram suas
jestas, lançam o grito de ilahile alah ( Só Deus 6 Deus).
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A mais velha
egreja do Sles-
vig-Hol stein,
que fôra cons-
truidà em 1154,
em Kelling-Hu-
fen, foi, agora,
completamente
destruída por
um incêndio.

O fogo teve
inicio na cúria.
Rapidamente
destruiu dota 4nave e, máu
grado os esfor-
cos dos bombei-
ros,que tiveram
de se contentar
com o proteger
o quarteirão
circumvisinho,
em breve tempo
só restavam as
paredes do tem-
pio veneravel.

A torre ruiu
com fragor es-

—!_A^.l;_,'!:.,l7_,!!!:^n^ro 1529
•

iftjBfl ^KÍvJmKíSIifl ffl ffStfi Y- \W" Bhí mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\ jEMy^fffBi«iffsP^^^

IilB ^Kí?C''fl BtiflalINfll ^^1 K 
'¦'J^^BOg^^m^V^^"'' 

>j^íB flfc?* **T~j^B| wPffífin

fljfl mmWm «jflL. ffl ^B fck.""^_'^B Bftv-T-*Í<fl^M^ MÈflSfiãBV vfl I^^^^^^^^^^L^^^I Bfl^ ^^^^^^^ 
^fl ^^^H^ ^^^itk**1*

B" «BrfS fl .-.^^1 flflt mBW i li.i.* .'¦•*t^? Ü^S»--*^Í HÜt. ^^** ¦^^^fl 
¦dS B ifl BÍ - lÉrtí^^^l fidNVi

II ^B^^w*rm^^-^'^iiiw*>T EsdaflBfflHSrl flMfl * fÉPfljgf sflrfB
^fly #*y*T**<^^BKr^f"'**r Bfl ^B': *-r flBSvY^ .^^^^^^^^B

^^^^^^^fl^^^jferf' ¦ •"/--.¦••-'ia^s^^^^^^^B

Um balneário na edade media.

A arte na religião - A eafhedral de Tours
(I-rança).

íbida recentemente em Ber!

pan toso, embora
os sinos já tives-
sem cahido no
interior do coro.

Essa egreja jácorrera serio risco
no século XVII,
epocha em quetambém o fogo
destruirá sua ma-
gestosa torre.

ri diff iculdade
está cm ousar com
prudência; isso ?

conciliar uma
con Ira dicção. —
Fõnteneli.e.

O amor não
tem edade; está
nascendo,
sempre!

Pascal.

S çe n a co m figuras d e»m; na Exposição de Gaz e A
cera,
{Tu a.

fl Bk'j^^^Bk' ^1 Ifeâí' ¦flflr^H ^B ( '-'^1 ^B

Í\m 

~mW*% ^^^^»SBflfl ^^ flfl ^^^fl R^^fl ¦

W^' M^mmi ÍH^mÍ^;w::ÍI Ri-^-^^lí^ífe^JI
W\mmm±r^¦ .«=- » / íJ Vjfl flft" ':'-Í- '¦--•" 'mi ¦ B? KJ

ttmrn^^^-*9w*émàWW^M\u^^^fàMZSMmm^KÈ&m ''"»^ .''•'' ^**Mi!Í5mWH mWk <m^M

I h^^laI R w- B

flBs. ¦¦ B Rk. ^B I

É ^3 **\\*w^MÁMmm
WamuW^^mW^m^^^wmm ^^M ""'¦ • *Rfl^^H¦(¦¦Máfe^R mr\W- \ ' fl HliHKga «j 1' —4**%. 1 ¦ fl Bfl BI
liuinfll floB ¦¦ ^BHR

IsSS^Pi N»»f - fl muM Bl
C .j--. jé^JlaíHB ül. - iié 1 Pa Bínia I
rff-SS 'jf,, i • II

¦ fll-^^fl^BSSfllv "^^r~^^B -ij. «j ^h ^PRR^^ IR

g^M*^M~ ^Vr ^^H B^t^ir ^0^fl^ ^^B 1 y"*^tB ^BÍh ¦ ft.^1

^^^^^^_^^^^^^^^^^^^lfc • *m%% \ Bl B^-A^B IBmB mMmWM

L \

Ritos curiosos. — () RE, nos demônios.—'ffura gigantesca que os Siamezes adorame a quem dedicam orações e offerendas aí-de con;urar seus malefícios. Depois, o extravagante idolo é queimado.

im

<lo lado: O feminismo indesejável. — Moças deuma escola allema. Jogando uma partida de hockeycom graça muito discutível

¦ii' .ii.
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E U estava ak.uebrado
pelas torturas mate-
riaes e moraes sup-
portadas durante o

longuissimo interrogatório
e o ainda mais longo pro-
cesso. Por isso, quando afi-
nal me soltaram da polé a

I
i
I

«i»» inv owii.«icini cia jjuie w&
que estivera pendurado pelos polleirares, deixei- $me cahir sobre o banco de pedra e tive a impres- Isao de que todos os sentidos me abandonavam ÚtA sentença, a fpmVAI *«„*;  ' jjfò'

¦fl fl V i -a f"&'T)à 'yr''^*!. X2*-!$v HCJflflfl

i- ^^^^^""^"'"^'"'•^¦"¦¦"¦¦¦««¦iflflflflfli 
^^^^"¦"'¦"¦'¦¦¦¦¦¦w»

Conto de Edgar d Poe"^3333733 '

•ll« »tl«

nhalma naufragara, lem-bro-me, apenas, em som-
•Íj i recordac;ões semnitidez alguma, que gran-des e inos vultos me er-

gueram e transportaram,
silenciosamente, para bai-

baixo ainda e sempre^r? ™'"f°' K™^ P^
-.- .- - ««.- auanuonavam ~^, 4» -X 1US »°'"vel vertiam anaT.t £l I 

ba>°' até
A sentença, a terrível sentença de mor 0 i M oensamentó; á só idda d?™ 

d*Í"5 de„meu
te fo,.a ultima phrase que ouvi distinctameX É 

" descida- ©epbil . _ £,$$*».,daded 
essa

Depois, o som da voz dos Inquisidores duuiu-.e & uC£^? T li^™ primei™ínZVr ^'t I}or
para mim em um zumbido confuso, que me ó órln i e hu^'dade; alem d'iU tu^T ? ' a ^ b°Iòr
em meus ouvidos o effeito de WW* demência de uma memória nl 

d,*le"cla' ~ *
uma rotação; por que a uni- h^JUQ Se debatla entre

í
í
í

í

'fl'

em meus ouvidos o effeito de
uma rotação; por que a uni-
ca idéia que trazia a meu
cérebro era a de estar ouvin-
do a roda de um moinho.

Mas isso pouco durou por
que ao fim de alguns instan-
tes nada mais ouvi.

O ultimo sentido que con-
servei até" o fim foi o da vista;
mas com horrendas deforma-
çoes I . Via os lábios dos fra-
des-iuizes; mas via-os bran-
cos, mais brancos do que o
papel sobre o qual estou escre-
vendo. E finos. . . finos como
esse mesmo papel, afinados
pel* expressão de dureza, de

f crueldade implacável e de in-
1 Imito desprezo pela dor hn-
I Jana- YAl via os decretos- do Destino escoar em poresses lábios; via esses lábioscontorcidos pela palavra "mor-

te , e pelas sjlabas de meunome.
E estremeci por que o somnao acompanhava o movimen-to d esses Ubios. Vi também,

m em alguns instantes de deli-
| no a molle e quasi impercep-tivel ondulação das cortinasnegras que revestiam as pa-redes da sala.

Então, como a vibração de«ma nota musical rica e sono-ra, insinuou-se em meu èspi-r|to a idéia do repouso deli-cioso, qne nos espera no tu-muio. LSSa ,deia me ve;u t~0doce e furtivamente que pre-cisei de algum tempo para tero eu a uma apreciação com-Peta; mas no momento emque ella começava a me em-balar p espirito, as figurasaos Juizes desvaneceram.se,
a trevas me cercaram, todas
rece™lnmhaS sensa?oes desappa-
mlZn. S°mo*se houvessemmergulhado subitamente no
caJma e a escuridão resumiramtodo o universo para mim.

assim 
desmaíára> mas, nemassim, perdera completamente°ssent,dos. E o pouco, queconservava, em vão tentarei

ra£? mf"s esforÇos desespe-
var a 

te'mOSOS Para reaví-
«ente ^nnl°r'a~em minha ar"
as rmV*£P jS™ Para ^unir
an,V?TíhaS d esse estado, cie^"¦lamento em q„e „

¦*H ^0

lfllfl
^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBh

fl

IR I 'jZ I
Wèm mT<- .iflfl flufl B« jl K.BJ B
*fl^ Wfl mm\^':MmmWwmW "¦- fll ^El^t^l BB

KflflVflT ¦ fl lfl

^bII
II
Iflfl BflHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHJ

II
lfl
fl flflflfl

^0
BB H
flfl ^flH
flfl ^mT* ^jmt LH

Hm
Fm ^0flH Bv^fll fl^Bfll* Íj

9 ¦*N*tSâB*^'afl^Vfi5^ifl"| BUÍfl Vi
H*BBflt*H5í^ • !E • -SWJi)m E9 fl>
BR"S^*HBPflPpl»B> * ' *V*>- ~%nt$m\\ mm&i
smím ' *mWmMISm7' .«\ mTí •> v. * fll *flflBB *¦*¦ <
Ev <2flflfl7'iin: af» fll 'i l%-*mJfll flflvlflfl BWrflHH m\.

NM-^'''*~lUáTmmi9ÊÊMÀmmm "fTf TBflBBtflfl "TBfflr1'

^^uMS^S^ 8l EflS»i

Comecei a caminhar encostado aquella parede, que
parecia não ler fim.

horrores
Bruscamente, recobrei aconsciência do movimento edo ruído, o movimento tu-multuoso de meu coração eem meus ouvidos, o ruido desuas pancadas. Depois a sim-

pies consciência da existência
mas srm pensamento Eesse estado durou horas. —

^mhm, repentinamente, opensamento... um terror ar-repiante e uma enérgica ten-tativa para comprehender
minha situação. Depnis, umviolento desejo de recahir nacompleta insensibilidade eum despertar impetuoso demmha consciência. Esforço-me para me mover e consi-
go-o. Então, recordo-me do
processo, dos juizes, das cor-tinas sombrias, da sentença,do mau estar, do desfalleci-
mento. . .

Até então, eu não abriraos olhos. Tinha a impressãode estar deitado de costas esem Jacos, que me prendes-sem. Estendi a mão e ellacahiu, , pesadamente, sobre
qualquer cousa humida e du-ra. JJeixei-a ficar assim, es-torçando-me por imaginar on-de poderia estar e o que demim fora feito.

Estava ansioso por fazeruso de meus olhos, mas nãoo ousava. Temia meu pri-meiro olhar sobre os objectos,
que podiam estar em torno demim: não que receiasse vêrcousas terríveis, mas é queestava obs&ado pela idéia de
que nao havia nada a vêr.

Finalmente, com o coração
estrangulado por uma selva-
gem angustia, abri rápida-
mente os olhos. Confirma-
va-se o que eu conjecturára
de peior. Aí trevas da no't-eterna cercavam-me. Foi-me necessário grande esforço
P.araresPii'ar. Sentia a inten-
sidade das trevas pesarem so-bre mim, suffocando-me Aatmosphera estava insuppor-
tavelmente pesada.

Fiquei estendido, sem ou-sar outro movimento e ap-
pellei para todas as forças demeu raciocínio. Rememorei
os modos de agir da Inquisi-
çao e, d esse ponto de parti-da, tratei de deduzir qual po-

í
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DeHst.e que a sen
dia ser minha situação prètent

tempo, todavia nao me vem ao espirito, um só ins-
üma'taq|Ue 

" '-"^ -CStar ^letivamente mor oUma tal suppos.çâo. máu grado todo o que preten
eu™:! ±A 

dC 
T* ?"***, é 

^lutamente' incon-
em^pa|^teRCla 

rCa1' M- *** -tava eo e

Sabia que os condemrradós á morte pela Inquisição
dW:rcerimíb,t,'a ^"'f' "a3 **«"' e <! 1
fof" mento T'a? ^ '°Íar na P"^ "'««* * meu;Ui3ameno. Teria eu sido, novamente, reerlhido á"ia 

ceíte' 
"T 

¥1C fSperar ° SaC'Í,íc-' ^*o
nLJ »V° 

f,m.de alS^™zes?Comprehendiimmediatamente, que isso era inverosimil. As victim s
AlemT"^:-ham 

S'd° ^«M-i immcdiatamentemem do mais, meu an-
tigo calabouço, como to
das as cellulas dos con-
demnados, em Toledo,
tinham selo de pedra ea luz não era totalmente
exilada ei'elle.

Bruscamente um pensamento atroz atacou
meu espirito, fazendo re-
1.1uir o sangue, em ondas
quentes, a meu coração e
por algum tempo mergu

1 nei mais uma vez na ir.-
sensibilidade.

Logo qy.e recuperei os
sentidos, püz-me 

' 
de p..num salto, emquanto um

tremor convulsivo sacudia
todo o meu corpo. Esten-
d) precipitadamente os
braços acima e abaixo demim, em todes as direc-
ções. Nada encontrei.
x^ntretanto, níío ousei dar
um passo, temendo esbar-
rar nas paredes de uni
túmulo. O suor escorria
de tcdxs os meus poros e
juntava-se em minha
ironte em enormes gottas
geladas.

Mas acabei por nãomais supportar essa aço-
ma de duvida; dei um
passo á frente, com gran-de piecaução, braços es-tendidos e olhos desmesu-
radamente abertos, pro-curando captar o menorraio de luz. Dei vários
passos, porem tudo era
f/eyas... Respira miislivremente, porque me
pareceu evidente que, pe-
[o menos, a sorte maíshorrenda entre todos, nãome fora reservada.

Então, emquanto con-
tmuava em minha marcha
circumspecta, vieram-me
em tumulto, á memória, os

±yy:™_±±_^^zi929__

%m\ nB

IL^a^aH IHa^Hai
^M Mm
Mm
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a^L^na^na^nafl
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OS SCENAR.OS VERTICINOSOS -

íitx^ Fo,° 
Sul' S)b «ma tèmpeb£tur

mil boatos vagos que tinham curso sobre as atrcr.d'^da Inquisição em Tcledo A rem^rVA atrfcidadiescirculavam extranhas narracõeT- J.! 
^ calab™ÇCs

siderara-de í|títWg mril 
"l^r *"'

que eram, centadas em voz bi^te, 
ia°,h°"'v™

a morrer de fome no ^ÍUfe'^g^í?
Uu qual outra sorte, talvez mais fp.P;1.J • jecPPr.flv„ ? o,,» „ 4. 

tcilvez mais terrível ainda, meespeiava l Que o termo fosse a morte e que e-a 
'1

fosse de uma atrocidade fora do ccmmum eu"o ima 
'

nava, posto que tivera tempo bastante pa,a e 
"daí

o caracter de meus juizes. O medo e hora d'essa morteeram mmha un.ca preoecupação, todo o meu tormTnto

a

Finalmente minhas mãos estendidas se clior,,cem um obstáculo resistente. focaram
Era uma parede, que parecia feita com arandopedras. Segu.a-a de perto, com de as dcsconFiÀulcauções, que me eram sugçeridas pelaSbffi»"das extranhas narrativas. Esse processo nnÍÈ Anão me permittia de forma alguma aX 

™d'^£
de meu calabouço, porque eu podia dar uma &fê&
ceber, tanta uniformidade apresentava a :auralnaProcure, a faca, que se encontrava em meu bol^no momento cm que me introduziram na"sal â£ , ,>qu-SKlcres, Não a possuía mais: tinham uCsÍitui Io 'toda a mmha roupa por um burel de sarja JòSMeu pnme.m pensamento fora o de enterrar íC"cm alguma f.ssura da parede para mS^S 1

dc partida. Acabei resol- |vendo rasgar uma tira de Imeu burel e depositei-a !no sentido de seu com- |
primento, perpendicular- ímente á muralha. !

ladeando para pro- jcurar meu caminho, ao jWgo da muralha, eu i
devia, inevitavelmente, jao terminar a volta, en- jcontrar essa tira de fa- !
ziehda. Era, pelo meno?. I
Qjjue eu pensava; mas jnao contara com a vasti- '
dão de minha cellula e jcom a extrema fraqueza jde meu corpo. O solo era
hum ido e escorregadio. I
caminhei por algum tem- j
po, titubeando, depois jtropecei e cahi. j

Minha fadiga excessi- j
va lez com que eu ficas- j
sc prostrado e não tar- !
dei a adormecer nessa |
posição. j

Ao despertar, esten- !
dendo o braço, encontrei Jao meu lado um pão re- j• ativamente macio e um !
cântaro cheio cTaguà. |Com o corpo demasiada- jmente dolorido para po- í
àev reílectir sobre esse fa-
cto, bebi e comi ávida-
mente. Pouco depois re-
comecei a caminhar e,
não sem grande esforço,
cheguei, finalmente, a -
tira de sorja. No Aio- I
mento de minha quedaeu já havia contado cin-
coenta e dous passos, e
depois que recomecei a
marcha lenta e difficil r
contei ainda quarenta e I
cito até encontrar o pon-to de partida . Isso fazia
um total de cem passos.
A razão de dous passos [
para um metro, conclui

e

~l

O e.,p|orad nb^c^mericanó,
leU?na 

í'CStí\ tC sdd'" node 50 »rao abaixo dc zero

mvn_j ,. Paia um metro, conclui
met-A M ÇO/'nA' ,:ma circÜmferència de cincoer.ta
nulos n* 

Crafnt°'COmo eu encontrava muitos an-
aur?An P° a aZCr üma ic,cia &acta da sua confi-

iMasí?míe' 
d-C 

^ejnteressar por essas investigações.
a \Z,:AUr'^'dade Ccn,fuEa 'ncitava-mê a prõseguil-
a^Al 

ilDCl0a ™™H~a, resolvi fazer a travessia
pr^uoenc 

'AC,1CUm£Cnpta' A P™"P''<>. caminhei com
Cf? e^renia, per que o solo, embora parecesse

ernYln ^ cons,stc'^e, era recoberto por um
coíal„ ? de.agua. Ganhei, entretanto, algumacoiagem, conseguindo caminhar com algum desemba-

í
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raço, esforçando-me por avançar emlinha re~t-i D-idesse modo, dez ou doze passos para a frente, quandoo.ncommodoburel entravando meus pés, (provocou mi-nha queda. Uihi, rudemente batendo com o queixano chão. '
Na confusão que se formou em meu espirito ,vTonotei logo um detalhe interessante; porem aío-üns se 

'
gundos depois, °
tive minha at-
tenção voltada
para elle. Foi o
seguinte : Meu
queixo repousa-
va sobre o solo
de minha prisão,
porem meus la-
bios, a parte
superior de meu
rosto, não ti-
ri liam contacto
com cousa ai-
guma. Ao mes-
mo tempo, mi-
nha fronte pa-
re c i a b a ri h a d a
).7)v ex ha Ia ções
nauseabundas e
um cheiro cara-
cteristico de co-
gumellos podres
quasi me suffo-
chi . Estendi os
braços e estre-
meei ao verifi-
car que era so-
bre o rebordo de
um poço circular
que eu tinha ca-
hido ! Natural-
mente, eu não
podia, no mo-
mento, determi-
nar as dimen-
sòesdesse poço;mas, tacteando
seus bordos pu-de destacar uma
pedra de regu-
lar dimensões e
deixei-a cahir.
Durante alguns
segundos presteiouvidos ao ruido
de seus choques
'"ei terá d os con-
tra as paredesdo poço acabou
Por mergulhar
na água com um
f uido sinistro,
seguido de echos
'esonantes.Oua-
si ao mesmo
tempo ouvi aci-111 a de minha ca-
jeca um ruicft
de . Porta, queabriam rápida-
mente para tor-nyem a fe'c-
hal-a no mesmo
'nstante, em-
quanto um fra-
S" raio de luz

"mfmmm H mmmmmm _. V—-'' ^"iV^ j>

da Inquisição 
,maS,nar'^ « narrações que faziam

á paSeerndÍidido''temente' 
V°'teÍ a me enc°star

afhontarY ; r íl 1™ZZ Pk P^ W mais
rito, eu tài&mi&M^' tPa ci,sPD51ÇSo de espi-teria acabado de uma vez com taes tormentos,

m^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^ÊÊMÊ^ÊMMMMMMMm '

.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.
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^H ^BrTX^^ uL/ '-^^^I^^Sfl^B¦f*^M*r>^*1 '^¦¦¦¦fJi ¦
IBRIH HW! MmmF^' ¦<*\B' "t^IbL^^T^M

'*yy--^^^^m^r^-..^Mm flffffli aV ^H. > jftrJIV^%Wl ¦¦ ^l&xJEL ai 11 flkt.:» ?\. • iffilyi I
;-flklflPi*-tfc^w^^ W t^fm 1 v' JlífJ H9 I
iu.fl IPy^AWy^-gff** ¦¦'.•\fcTrv-. ^aHHIaflflflflflflflflla^aaflPQIH*r „Y jft ''' m M¦•'* <w ^ í ;-«B H-tE •wwJLwPJ!
IflflW '-;v^^lHyflfti a|w.v'pl 'B í- ¦ •' ^H BflH*ii&íí» w %is*'^« Ali I

MMBá.Y jKv>". ^ISÍ^Hi^^I
I '^!8 üvavllfll Bl^k «flffliBfiflflfll I

p:^^lflHMi@iM^H^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH?*>*¦ ^v-»l flflWi.r?-J<La<ra.rW''" j<-MtM'fltifflfLJB

ui*!"J ¦"rPi^-Wr l ^^^ ^ff HArWr • }9'MWM]
.....-»*_j(i«.Mia.J.._ ai in ¦¦^^WHHKL;u,2«flHm

í

l—,

rava as trevas pira morrer logo em seguida.
que ^mPrehend^ então, qual era aquella a sorte,
que ml i> PreParada e felicitei-me pelo accidente,iue me salvara.

minh/r^-f8! c!ad?1maís l,m Passo, antes de cahir.ia queda teria sido mortal. Entretanto, a morte da

O pêndulo enorme e monstruoso já quasi roçava por meu peito

afcirando-mo ao abysmo; mas, naquelle momento eu íera o ultima do3 cobardes. Não podia esquecer, tam- íbem o que me fora dado lêr a respeito d'esse poço 1a saber: que a extmeção repentina da vida era uma even- Ituahdade que os Inquisidores não podiam admittir |em suas horríveis concepções. A agitação de meu espi- (

i
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possível determinar no primeiro momento, permitame limitar a extensão e aspecto de minha S"tníranaiM-mp & mmf^. ,, \i v. f**sao.

rito man teve-me alerta p^ longas horas, depois ador-mec. novamente; despertando encontrei junto de mim
Sa3 PM-Hwra -T' Um P33 C Um nOVO cantaro c'-ió
a alma F j"^ 

*- 
f^**8 e traSuei loS° todaa agua. Esta devia conter narcótico violento, poisapenas a engul, fui preza de invencível necessidade de

I _______
\ I —T—
í |
í !' -'•¦¦' ¦ Wk " ¦''¦¦¦Lx,:-:'^-).

«* -<f-•" flff'

vJb<(Bb1 v 3

tBJ BF ^B A

flflffjr Sr ; j^JB^S. JaB^ fll 3
4?» ^Vihe^La «• f<^eWewBflL»^a'»í 

'^^'4 
P^al BB»

^'^BbI Ba fl B^^•**A'i*?ilfi'iifl Brasil Bra - ^BIvJh''.if;3fl Bk fl BKMtoi!d Btefll flfl . fllQ;í'H fl bT fl I

I;-i^SwJI Bfll wJfl BBr>^'-3BH ¦ 

'-'vaBBI BH akflflflBW * —tT&iVéJ-^-WkWm fl ^m fl*vi™J Br *j!B fl .^1 BktJmtàr' l^'V''iaH ¦>> ^1 b»'*'"^fl Ba .:^j^í. BI jbI hBkKí?

' 
'fc$'KÍ'•':__ PÀ:4S Kí' ' ¦ ¦" Hy 'fl BBnff-;'!.'§

', £& 1* 'í{-r-&fW¥&%mW$3mm bbHb: ^a»'-* '1' •' -:flfl BBr flfl* BB vfe fll flflPVA. ¦ HflBB^sH flflr^^^H Ha^v^vfl

(•¦¦^•j .• ;èer iflBfl ¦ . B-. iB) 'BI 'jcj- BI fl k afi^BB f
Awpi-'- ^ '"tt-waflfll flBt?flaYfll ¦¦&*~flflV *bbl utBBt 'jbb flflBflT-'1 #*• ^H BflKfri^zWB' *

^fl bESoÜPB Bflft' ^^ *BIf# tfifl BB£>* * <!flfl rflafl flVra*^' *'?JV^

BBJ fl- ^1 ',:. ^W Bfc*i^fl Pr "è'v

*'Sg '- SBBBBaP^^BBflflfl' ir9BBfc! <^b1 EjKBHBflflr'

f-.-'.'-«*- aK fll Bfll flh» ¦

I- 

**Vi/^^ ij-j ^BBBbT vflfl BBtflBJ BflT*
^^m*^ JBBBk -¦ . ^Bflflr ^mm W^^^MmmmwmmmV '»í ^B^BL ^^BBJ B^B*^

¦"í jmWm^AmmJ^ír^l ifca_ir i. aflflflB- 
^^BB BBr ^••k

'.a" ' ¦ ~*v l?e"r- . . "jflBBkê^^iíK^P^SBBailí'*» ¦ ¦•','«', ?
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A ESQUECIDA - Desenho de A GilLt.
dormir. Um somno profundo Fesou sobre mim, simi-Uiante ao somno da morte. Qual foi sua duração''Nao posso dizer; mas, ao despertar, verifiquei que os
hrftn 

' 
?U£ ^C 

Cer,CT'am' eram ^ora visíveis Umbrilho extranho, sulphuroso, cuja origem foi-me im-

Enganara-me e muito a respeito de suas dimensfeO circuito total das paredes não podia exceder l?!"e cinco jardas. Isso lançou-me em grande ^2- confusão bem vã, porque entre as terriveisSun
cturas de que me via cercadonenhum outro detalhe poderiater menor importância do queeste Mas meu espirito ficou
prol lindamente impressionado
por esse facto e tentei desçobrir o que me levara a errartanto! finalmente a verdadesurgiu. Em meu primeiro esfor-
ço de exploração do recinto, eufizera cincoenta e dous passos,ate minha primeira queda; eudevia estar, então, a um oudous passos da tira de sarja ena verdade, já dera uma voltacompleta ao longo da muralha.

Mas foi então, que, vencido
pela fadiga, adormeci e ao des-
pertar, voltei, sem duvida, so-ore meus passos, o que me fezcontar duplamente a extensãodo circuito real. A desordem demeu cérebro impedira-me deobservar que a parede ficavaa esquerda, ao iniciar a mar-cha e, a direita, quando a ter-minei.

Errara, egualmente, quan-to a orma do recinto. Era quasiquadrado e suas paredes pare-ciam ser de ferro ou qualqueroutro metal, em vastas placas,ostentando pinturas que repre-sentavam svmbolos medonhos,
nguras demoníacas. E notei
que essas monstruosidades of-iereciam contornos bastante ni-tidos, mas que as cores pareciamantigas e apagadas pela humi-dade ou pelo tempo. No meiodo solo o poço escancarava suahorrível bocea! Tudo isso eu vide modo impreciso e não semesforços, porque, emquanto
dormira, eu fora amarrado decostas, sobre uma espécie de
chassis de madeira, muito bai-
xo. Braços e pernas estavam
atados por meio de uma longa
correia. Esta se enrolava em
torno de meus membros e de
meu busto, deixando livres ape-
nas minha cabeça e meu braço
esquerdo. Mesmo assim eu ti-
nha de fazer penosos esforços
para alcançar os alimentos col-
locados em um prato de barro,
no chão, junto do chassis. Olhei
para cima e considerei o tecto
de minha prisão". Ficava dez a
quinze metros acima de minha
cabeça e d'elle pendia um pen-dulo formidável, como os dos
antigos relógios. O aspecto
desse instrumento offerecia,
entretanto, uma particularida-de. que fez com que eu o exa-
minasse com mais attençâo. Pa-

, receu-me estar em movimento,
.w* c° 

deP°!IsI essa apparencia se transformou em
nbcJ ¦ j oscllla<^° era curta e naturalmente lenta;
nTn%Vei-° 

dura.nt^ aWuns segundos com certa appre-nensao mas, principalmente, com surpreza.minai, cansado de seguir seu movimento mo-

í

i i

í

I

í

i
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notono observe, os outros objectos da cellulaUm frágil ruído despertou minha attenção e o h™do para baixo, vi vários e grandes rato, j"um para outro lado. Emqinntn en n ' co,;renclo de
elles se apprp.ximavamem tóras SS^^damente, o.hinhos ávidos, attrahX^o' St

forcou»^3™ #nta1-^ -tos es-
Havia passado uma meia hora nu „™. umasimo(porque eu tinha do :temPo noção mtZ" 

"0
perfeita) quando dirigi novam£IltP ^^oCf^rTõ

O que vi, então, fez saltar meu coração 1ação do pêndulo augmentára cerca de uma iarda N,turalmente sua velocidade nuementZV iUPorem o que mais me perturbo, o teriStme

era constituída por qma^ tWa^ Sftg

continua. Mais bníxdlC^ 
SUa .aPPr?*imação era

passirim ™!T ^mPre ma»s baixo Horas se
çassearmuitó í,ertoraS 

ta'?z%antes *<* elle me amea
sua venSo T™I P-°nt° de, me seccar ° ««or com
minhas prece°' rodando n?* 

*?' '^P^unei-os com
depressa ' 

r°gando «J"* a lamina descesse mais

sibilidíl^Fo^bre^ T° PerÍOd° de COmP,eta ins^-
n*n nS •" Ve' P01"*."®, ao recuperar os sentido*
Mas ta :LPí0TSS?>,alíreCÍaVel na des<*da do pêndulo
algum d?™" 

S'd° '°nga' por<3ue havia, sem duv"da
D™„r,0,q"eJesp,™ava meus desfallecimentos

d\Z1 m?° Pudesse um só instante o espectacuío
detido n™ 

°S-'"aÇf 
%6SEe mesmo den***''° talvez tenha

Re uper-md^ of'0 ^ ^^ dura"te raeu d"maio
a delllÉ ;Z 

Sent,d°S' "l,n,la Primeira sensação foi
No meio ^Íensa/,causada por uma longa inanição.

reza rechmnv» V \ ^T* aCtua1' a hvm*™ nato-reclamava alimento. Com grande trabalho, esfor-
J iS. ^---'^S^aSHal< * '' ¦ -aRWütp-i !¦?••¦¦¦ i«*i- iME '¦;'i''*SKI Id»"'"/''* ..iili''--'- ¦MgMMalB^aa,,» r ¦Hfp 'H|M1 ff^r* •'¦'" '*ií".'wi JBSíníV1^ M^^^B^^^^^^^^^^^MHBMMBM»aiBflM^^^^^^^--__^^^^

KÍ£ ;:'^^B IH B
PAI-- : %JLw? fl mW- *mê I

I*.-, ¦ TTt ¦flíAfc'*'***»* fll flflfll flv ^aW ^^V flfl

I?' ^flHPflfl»''-' .1 yw<« kJ Pfcfll 1
BBLX. «( áflflflfl> %-f . ... flfl Afl «flaflvuflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflim '^^flPJ^-^y,,; '.-;* I '-^EHl p^l I
BE. '•¦ ^¦PWeStòvW V. .'flfl ¦ ''"*vBJ MT ^ai B
K;.-; -A.-, — flgrafòtgftv.-:*v?>• -v'. :fl fl ¦, -29 fl fll IIF"# ^'flK[3Hm1^^l^'^"'-/^ ''tf/V/^Í^C-B P flfll fl fll I

' r-aV^ ' ''¦'"árwP/l P^¦¦¦^"Çaaã^*o-í*'-*^ -'i.'V-í^'V:'.-u-,-í-':?i'¦%'!¦ K^9 ™*^^ ¦••¦.•¦''-'-fl I flflflflflflflflflflfll! I

1'. 'gfc V«'fl»'^':^'-'''Jv^"'rK^^ ¦''¦ffTfl fl^B Ifll fl laV 
'**'ÍP Afll I

IF fl' * 
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fi{^^Í^^W KÍafl |? 'flflfl fl E^'::'#IS

BT mmmmmW mWsMêxWi W-
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IaTVilflfl 
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DOCE ENLEVO - Quadro de F. Spiller. t
8

mento df,1" 
"''^ de tr",ta ^mite» de conipri-

vo?taa;d? 
"maa OUtra P?ntí\- Essas pontas estavam

dadosTme';f» f'^ 
6 ° iel,°id° '"íerior apparecia cui-

navalhn 'd° C°m° Uma '"'valha: e, como uma
do o ,/> 

e°,a 
TaC'SS0 ? >*esado- engrossando acima

Estava - 
a Parte suPer,or^ ^1^ era larga e solida.

em sèu r,, PAnS° P°r "ma so!:da corrente e assobiavaeni seu rápido movimento oscülatorio.

fora ÜUV,ÍdeÍ '?0r mais,Wo do destino que me
«wrte r r pcl.°.enSe'd'° "iiel dos monjes. Os
descXín ,n9u,SIvao. certamente, sabiam que eu

differente ' nhí"" '"e PreP"rado uma morte

horasDdeq;'n„fe,,'V"'a descrever «s longas, longuissimas
olhos dL*lg 

Sti ma,S Cll,,e morta,> Passadas com os
V5es df uTSUradamC!lteo abcrtos' contando as oscilla-iam,na acerada? Pollegada a pollegada, linha

cc,-me por estender o braço esquerdo tão longe quantome permittiam as voltas da correia e apoderti-me dZpoucas migalhas abandonadas pelos ratos Quandolevava um pedaço á bocca, uma idéia brilhou em meu
Spínçr3 

e'a l0UCa *a'VeZ- maS aleSr« « ch^ia de
Mas era uma idéia imperfeita... Em vão tenteicompíetal-a... tentei

. A longa duração de meu soffrimento quasi ani-quilara os recursos ordinários de minha intelligencmtu estava como que idiotisado. gcncia.
A oscilação do pêndulo effectuava-se em um planoperpendicular ao comprimento de meu corpo. Verifíauei

que a meia lua afiada estava disposta de modo a atra-vessar a região do coração. Roçaria pela sarja de meuourei, depois voltaria ao mesmo logar e, outra vez eoutra mais. . v<^ c
Nos primeiros minutos não poderia cornar senão



•ti h—h.
15." Anno N. Noveir.bro 1929

!2Í

ORDENS SÃO ORDENS
__—^-______^___

BB jfl__É

i'4'^Si 
'•"'¦ -'ípw»'' ¦¦ "^Bf tI^^^? _Kwm8m"*4_?^$'-' ^_____ ^» I

í;í ifc tTmFTiW^^' .-^^^^_-' j- -r--' it _^. I

?'"''¦ '¦ ¦¦'£$' *^fc '¦' •¦'jmJA-t: - _^^ jfl íjBÍL t_B ^^ ~*^_fl Bfl__ I

fll mw*' fl _BP ^__l ___.' Ammu m\W mmt m\W *- -Jr^'í_^_k. _^_l _^_^

_fl HnL ^^T ^^^fl __K2_r .y *m\m __T ____^^I^^^J_____ ^^_________P___________________________B^_________B
fl _^l iPSSy /4_l _B _________ ^mw*^ ^| ^v

_É_âi ' t^^^^^"' r fl

B^^^^^m;^^o^s^;?^)s. ^H_ ,\ -fl BI \

As senhoras não podem andar pela praia sem capa

f,^ ^^^^H_Bk^ *\^___-^flh _^B <PH K^__ AT** 4--I _^_L

\|fc;v-'|k i~r~V _f x^B \-_____flfl' ^ ^^Amm\ mmm.
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— Ah ! Agora si m. Está muito b e m

meu burel; depois... Não ousei reflectir mei,Nao, qUIZ pensar no çontacto da lamina atravessandominha roupa e depois... UVvln(,J
Tive, então, um accesso de delírio. Alternativamente na e urrava, se.rundo a idéia predom"nan(ena desordem de meu cérebro c

. Mais baixo regularmente,' inexoravelmente maisbaixo.' Elle oscilava agora a menos de trez palle-ada.de meu peito. ' =£lUt^
Mais baixo.. mais baixo ainda! Eu arquejavae me debatia a caria oscilação. Convulsivamente, a

ancar

cada passagem
do pshdülo eu
me encolhia to-
do.

V c,s qúe, no
meio d esse de-
sespsrò, a idéia
inteira se me of-
lerecia, fraca,
apenas çpnsti'-
tuida, mas en-
tretahto. . . já
completa! Sem
tardar, com a
nervosa energia
do desespero,
comecei a tentar
sua realisaçào.

ri avia já mais
de uma hora, as
immediações do
chassis sobre o
qual eu estava
estendido formi-
abavam de ratos.
Tur bn lentos,
atrevidos, vora-
/cs, fixavam so-
brè mim seus
òlhinhos rubros,
como se esperas-
sem apenas mi-
nha immobili-
dade para fazer
de meu corpo
sua preza. A
que alimento
estarão habitua-
ilos neste prvço !

pensei.
Mau g r a d o

todos os meus
esforços para os
impedir, elles
ha\ i im devora-
do o conteúdo
do prato, fora
algumas miga-
lhas. Para níaii-
tel-os cá distan-
cia, eu balança-
ra m a c h i n a 1 -
mente m i n h'a
mão, em um
movinien to de
vai-vem, acima
do prato. Mas
a inconsciente
u n iformi'da de
ei esse m o v i-
mento, acabara
por t o r n a l-o
inerficaz, Com

que me resta-
va©íiida de car-
ne gordurosa,
untei todos os

a ços que me
prendiam, até

Depois ergui a

i»

r0""' do sob e ''n»ei quieto, contendo a resp,-

tad0sP,^"'amentS' 
"s l?rozes «"''mães ficaram assus-

u VJm a cessação do movimento... e fugiram!
vSo JZ '"'' g",nS, lnstante3. Eu não contara em
m 1 ,?™Sl"'' 

x,ori,c,d;líle Vendo que eu não me mexia",7 
;. ?' 

doUS entre os m»<s audaciosos escalaram
o _!! 

' 
le 

far^a'Da"? » correia. Foi como um signal para° assalto geral. Reforços surgiram do poço. treparam*>obie mim. as centenas. . .
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O movimento
regular do pêndulo
não os atrapalha-
va. Desviavam-se
d elle e atacavam
em massa cerrada
a c )rreià engòrdu-
rada. Empurra-
vam-se, sal taxam
sobre mim. em nu-
mero c a d a vez
maior. Pisavam
meu rosto, seus la-
bios frios procu-
ravam os meus.
Eu estava quasi
esmagado sob essa
multidão.

Um m i ri u t o
ainda e verifiquei
que meu siipplicip
ia terminar. Senti
nitidamente o af-
lrouxar da correia.
Sabia que em mais
de dez pontos es-
tava estraçalhada.
E com firmeza so-
brehumana, man-
tive-me im movei.

Minhas previ-
soes hão me ha-
v ia m enganado;
eu nada sofTrera.
Senti que estava
livre. A correia ca-
lua ao longo de
meu corpo.

Mas ;á o pen-dul.o roçava pormeu peito. Corta-
ra ii sarja de meu
burel; atravessara
o tecido de linho,
epie o forrava. . .
Duas vezes mais
tornou a passar e
unia sensação atroz
percorreu todos os
meus nervos. Mas
o momento de me
libertar chegará.

A um ge s t o
brusco de minha
rnão, meus liberta-
dores se dispersa-
ram em tumulto,
^om movimento
seguro e prudente,esgueirei-me de la-
do, lentamente.

. Apenas eu dei-
xei minha horrível
cama de madeira e
P'sei sobre as la-
ges o movimento
diabólico do ihs-aumento sedeteve
eeno vi attrahido
Por alguma forçainvisível, tecto adentro.

. vuasi no mes-rV0;nstante houve:i 'ora uma con-Uísm de ruídos ev^es fortes de ho-mens.
LVn.( porta se a1Parou no momento(,e emoção.

ovembro 1929
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O STOI CISMO ORIENTAL J

«Íl"dÍan°3 tên! UnV trad"cção muito similhante á do hara-kiri dos jaooneze* Tamk 11 !
Sifs^iC,an?.a .mírtL' voluntária como affirmação de uma attitude iu 

"e 
SS? dòfnSan P 

™ eHeS I
Mn?ular.dade, porem ; os japonezes já abusaram do hara-kiri, pelas caudas mil, h,5'0m 

Uma
mu.to conhecido o appara to do hara-kiri praticado pelo famoso general Noci iSi «lí? 

" '' ! I
com su:i própria espada porque, tendo morrido o imperador ao qual servifa dedicada 1**1* 'rante emeoenta annos, julgava finda sua missão neste mundo? A moíte vlSíSâ??1 *"*,! 

d^" I
c-ida pelos indianos cuando se vêem sobre uma accuiaçào calumnioTda ou»l «S« P^atl" ídefender. Eatão o dffendido, com a aquiescência de sua famJ a coHoca-se desnudo P°dem - Irna.s v.s.vel de sua casa, em geral sobre o t.lhado e declara puWica^Em seguida um parente mais próximo (de preferencia um irmão) dispa^líie um J?"°"nte |beca. Uso significa que o calumniado sacrificou sua vida peli veídade. E sua ""ni?moria c declarada limpa. v n

>nu e um braço estendido me am-
em que eu tombava, desfallecido

Era o braço do general Lassalle. As tropas fran-cezas tinham entrado em Toledo. Agora era a Inqui-siçao que estava em poder de seus inimiaos.
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levou ao Correio u na caria com essa simples inscripção ¦ }Ao maior poeta do século lPÇ<io. I
n —/.:..., /_•/_._/ /• . I

j A VERVE DE CHARLES *ODIER
m

\

O anno dc 1929 marca o centenário de um êxito
1441,4° 

C.xlraordt}nai:'°: « 4e Henrique III , sua carie,queenthusiasmoii Parismicro e lambem o de uma oplimapilhéria vingativa de Charles Nodier.

vendl/lCJl" 
HT cnLamarli™ r'<am um pouco anuirãovendo Alexandre Dumas alcançar com seu drama umtao completo e.vdo. . . Lamarline fizera de Henrique III

O carteiro foi tevat-a directamente a Victor TInque quasi o beijou, porem dominou-se e aconselhou-o '
entregar a carta a Lamarline. a

Este cn>io:i-a, novamente, para Victor Hugo auecheio de si, guardou-a, contando mandar abril-a no dnseguinte, por Nodier. por occasião do famoso almoioNa manha seguinte, quando comiam tranqJlfa•_  HISTORIAS DE BICHOS  ^fldfdÊú
Hugo, abriu o
cnveloppc.

,— M/-ex-
clamou elle—A
carta é para A-
Ijreddc Vigng...
Alexandre, vai,

justamente á ca-
sa d'elle. . . P0.
dera cntragal-a.

Lamarline e
Hugo acharam
o café amargo.
Dumas e No-
dicr sahorea-
ram-o com de-
lie ias.

^^B B ^B ^B /

ük'^ W*$: Mm sím\- ¦¦ ¦¦• il .n-

B ^ry^ ifl 
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e sua corte, uma critica displicente; Hugo a auemDumas se queixava, tomava ares de grão senhor . TO bom Charles Nodier disse a Dumas:
TA 44, t ttyÇftfT. minllTa casa' d-epoisde amanhã. .La encontrara Alphonse Lamarline, Victor Huaoe tudo se ha de arranjar. . *«&*--.

Dumas retirou-se e Nodier enviou dous convites aosdous poetas, que promelleram comparecer.. Depois

l
i
mmI

"~~~"~~"»-—»-^ll—— II—_ ||__ ||—»,|_,,__mm || mmm na»ll<

PHILATELIA

Desde a Re-
nascença do Es-
tado Pontificai,
os philatelistas
fazem uma ca-
cada em regra
aos antigos sei-
los dos Estados
da Egreja, que
deixaram de
ter curso desde
J870 e, da noite
para o dia, se
vêem agora va-
lorisados.

Todas as as-
tucias empre-
gam elles para
descobrir o des-
tino dado a es-
ses pequeninos
quadrados de
papel com as
armas do papa.
Esperamos, to-
da via, que não
haja os exces-
sos, que deram
logar á origem
da sellomania.

Conta-se, de
facto, que, em
J860, por ocea-
sião do appare-
ci£iento do sei-
Io em França,
alguns trafi-
cantes inglezes
nada acharam
melhor para
alimentar seu

nila „„!]• . commercio do
estranítrur ^ ^^ -ÍngIez' bastante lido "°estrangeiro, um annuncio assim concebido :
nond.nfr 

neg°í10 mUÍt° luc^tivo, deseja-se corres-POnfe e3t(ran?e»-o- Re3Ponder posta restante."
E t>n\lP V 

aüluiram dos quatro cantos do mundo,
recolha 

* -Í>1Caram s^m resposta. Porem os ^águias"

sellos C' °' Um numero considerável de
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A REFORMA BUDDHISTA
— índia, China e Japão,
todos os paizes buddhistas
atravessam actualmente
uma grave crise religiosa.
Os veíhos brahmanes, des-
cendentes de Arada e As-
sayi, não (podem conter a
torrente avassallante de
uma reforma, que, pres-
cindindo de hermeneutas,
reclama a interpretação
directa do Evangelho.

Todos sabemos que o
Buddhismo conta cerca de
seiscentos milhões de fieis
e que Benares, a Roma
buddhista, collocada ás
margens do Ganges, o rio
sagrado, alberga nada me-
nos de 3.000 brahmanes.
Pois bem, actualmente,
Benares é um ninho de
protestantes, que, chega-
dos de todos os paizesbuddhicos, preparam o
Congresso da Reforma.

Nova Dieta de Worms,
essa Assembléa heterodoxa
abrirá uma brecha pro-funda na funcção sacer-
dotal.

A GALLINHA E A GRALHA— ps reformadores bud-
dhistas inspiram-se na in-
víPrftaÇião do capitulo
n Ih ° EvanSelho deBuddha, cujo paragrapho

u :' ^ reformar
e bom é exhortar o povoa reforma". — 'Todas ascousas do mundo desap-
parecerão varridas... Queoutros se desfaçam e se-
pultem em seus cuidados;

•ii—M.

BUDDHA OU A OCTUPLA SENDA
A crise 

% »™ das mais velhas
religiões do mundo

...¦.'."''."'¦..' , 
.•¦¦.• 
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A çolqssal estatua dèBuddha de Beppu m JanSo F' nma.or 4o mundo. Pelo tamanho daTSai^ ai Í v*«í«obre >as müo. e ,eu ho^bro ^^TE-S^dS"suas proporções.

brahmane neni o paria.U pana e o brahmane sâo
feitos por suas obras. *.',

Similhante dautrina at-trahiu para junto de Go-tama todos os párias econcitou-lhè a hostilidadede todos os brahmanes.
Rodeado pela turba, Jesuspregou às Bfimaventurân-
ças, do seguinte modo:

Berna venturado o quecomprehendeu a verdade
\dharma). gemaventura-üo^o que nâo faz mal aosoutros seres seus irmãos.
Berna ventura do o que¦¦vence.- o peccadò e ficaIivre^de paixões. Bemaven-turado o que venceu oegoísmo e a vaidade. Tor-noa-se Buddha, perfeito,oanto. .¦;¦"*: a

Gotama, o ex-principe,
professou entre párias,orando, jejuando, pregan-do, augmentando prosely-tos em numero fabuloso.
Annos e annos, mais deoitenta, errou pelas estra-das, jeom a escudela demendigo na mão, "Porem
a magestade de seu^ espi-
rito, 77. lê"se no Evangelho
buddhista, capitulo VIII—-não podia occultar-se
sob a pobreza de seu âs-
pecto. Seu nobre portedelatava sua nobre Ori-
gem e seus olhos irradia-
vam a paixão fervorosa
pela verdade." Velhos emoços diziam, émôeioíia-

&%( í*i W*..-..>.'v'»;^A'

*1

meu espirito ssrá livre de
P|eoccupaçoes' .

TE, illuminando o con-
ceito com a parábola, tão
freqüente no Buddhismo,
como no Christianismo,
accrescentam este para-
grapho, do mesmo capi-
tulo : "O mundano pro-cura os prazeres é çahénelles, como a gallinhano gal li nheiro. Porem o
santo^ buddhista levanta
seu véu para o Sol, como
a gralha selvagem. A gal-linha, no gallinheiro, tem
seu alimento assegurado;
porem em breve, ferverá
napanella. A gralha sei-
vagem não tem sua ali-
mentação assegurada; po-rem a terra e o céu são
seus..0

De príncipe a men-
digo — O Buddhismo é
a renuncia. No anno 595,
antes de Christo, o prin-cipe Gotama, deixando
seu palácio e suas rique-
zas, dedicou-se a pregar
um Evangelho de frater-
nidade e paz entre os ho-
mens.

Não é o nascimento
-— dizia — o que faz o

'¦¦¦-¦ nmm 1*P——nn——eme^i^—y^Sm tWWittnl mm nã?^¦í 'í^w^S^^ W*m Mi I
ir*' XM ntTjgÂ.'tvrSÍB B^H B I
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I •" I Ifl |;^ BliX"<<M mÊM fl I1^ fl BfB [I
I --!>'fl !^JJ8ÍB flPai ¦ I

I '•fl Üsl II IT-^i 11
'^fl flv^H Bfll Brpâv^^fl BI-¦A MM MnBBKjv^-^-flB nflfcA^^^vàfcSnfll Mnf ¦

¦jrm. WtftrSi'mm n» '*""^^H BI I
a^b Bvv^ h Bell Br * '^^u R? I

^ P4 R n E-'li r IPlnl II rÍ^ 1' I
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na^^^^^eü II

|HíMM||I|H|W Bflfl t? I
B^^MMWnflnaflnaflnaflnflnaflnflnaflBflSSS^^^^^^M^^^M^^^K-l^^i^S I

estatua 
d*, r nau c " im^imenro

~,,~. em 
Sarn,as'na India' ~ dizía ~~ ° que faz Est»tu»d* iBuddha na Birmânia.

' •:¦¦¦•:¦-\-U, 
;¦';'.¦•-:.
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wã^mÊsMMíque ten,,a iil.
PHILOSOPH.A DA DÔR — Buddhíi p0f,Jw iacaminho do 

ou HherSfttSf,^' «-»
nobres formulas: ««essas quatro

Primeira verdade - A existência da Dôr Snfír^ao nascer ao crescer, na enfermidade e ™ mo,l ??fremos estando unidos com quem nâo se âmJ?J 
S°f"

do de quem se ama. ama e «Para-
iS^M/t.^ verdade.' — A causa da DÔr Estagne. 'concup.scenaa. O mundo desperta nossos an^ 

* °
ex.ge sua immediata satisíacção O nra^er |Ppet,te? 

'*
e seu resultado é a Dôr., P 

*Zer e uma ls^a
Terceira verdade — A extineçao da DAr imina seu "eu" liVr-i-** A* ™1 Vo1 "" Quem do-g*^.Yp * rs£-s%ü-s£

da frt;;t^h?s%râ,°rqi,e ,evam á ****>
l A boa maneira de comprehender • •*« teo í

^"man "an7a C'e ufa,,ar = «$È maanei^aderr ":
• Doa maneira de ca nha r « vi^ . «~ <• a*n '
mmmnmi iave^í 7roSe^teoSforÇOS'- °*

'"¦NI

I

O "eu" e a verdade Isso é o dharma Essa é a

I

I
i
a

I
iI

O* inspectore* de vehiculo* na Allemanha

Cabeça de Bu .'.dha sianiez,

£nçâo/'S üm ní>,,rc llil Sua cheSUda « Ü
|^ 

Sabedor o rei Bembísara da popularidade domendigo apóstolo e de sua orisern reaUUtou-o a qile voltasse a palacfoTrTassuíisse 
°u

poste e suas íuneções. . . Ao que Gotama g

esca^dI°JirLPrud5ntee,ibf:ra,! Uma lebre,
ser aevorach' iT i* "m tíSre. voltará para
madnT™? 

' U home,I,' t'l!e se tenh= quei-mado a mao com um archote, o apanhará de-

4 '¦ <í:

i-4!'fí*!*,*Í|í

'5J*- *'••>«',.i V'«ISY'Y
>,t^'.*i-V-*}
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¦p||«te^*i,;- • v>f..»•' 7-|f , „-.Y7í:: YY "' \

^ÉÉSmÍmbI mP' 3^' #' AMal-ii^K^f \YYjt?Hi |bv7-'-7 '

jM^i^l^^Elfrg^^^^M^^^Bii^t''• ^HHflflflflflflflTl^^--^ >K^y-l'.^'^;*> <B HHflBm* .-¦

J^^WHglBfHHK^HHfll ^'Will -' ".flflfll flflTJffllflflflF)' * '^^H HfflflflflflflflflflflflflflflVi --» : " *'mwrím\t, TjÍHflmYJ^MPí*^? 
'"'^«Hjji Hf* 't;,*5 HflT \mmmÍ£&?mm\ m\, WÊ^^^^di^mt m~-^jZWCi--^. S HflfJ iHaflll ¦ ^Ê mr^Tlmmm m\''^Tmm.'' ¦ / ^-i--''"^^'^É|Í Btei**' HH Hflkn^ai ¦¦¦« fl Hr"-''bflflfl ufa

Hifll ¦¦¦* 
* ^ ^il^aÍH ^H flMnHnHP^flflflfl^^j' ' flflflfll flflflT^lflflfll HHV-"'^
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I-f 5^i^^B flflfl^::^^^flflflfli ^I^Shl i^' nn''^.'SHHiflflflk^flfll W\\'

IlHifll HÉhh! HH ''H^IBI aar'' ''''SPvSh! HHk'-^V ¦¦

| ISLit^J* ''-"*.*^—fl í^.*^ : -•¦ .¦¦Jj^- -," ''^adHffll MálM fll
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Eis uma grande praça de fWW™ iíe«P, o guarda dispõe de !imi 0!;.dJe-JPara regularizar o tra-cuspoe de uma quantidade de apparelhos talvezexcessiva.

laÉ^flflHfll ^ -'' '¦'"' '*Y-.;' •,r^.*í- ''<¦'¦¦': ;wv;jsa»..-::^m\\Y;'- Y^:-'^-yr r^ijM flflfll ^" iflfll
KY'~ ¦' *'-^ / _t^fc_ —^-ríf*~^fHHflE^í*i tl'r -V
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Bp»^r>>v Y vi IP^' -:Y-Y
Hffll ^IflflflflfiS^^lL. Y-Y '-*.'#^*''>i*í^fflttfô3l 7HT-Y
H HH flfl^^^^M^^KKS^S 1%/".^
fHj HHj K?CTH^ -*^3^fl H^W^ i-"* 7Y ¦v
Hll H^D ^Mba9 TO^SíHHflfll MÊ: i¦HH HH PÜH y^^™ Hg.y~- .
B^vnj ji HHH>HflT2fliSjH ffiiSSwir^HiiflWM.j ' '>«jHJ HSMflB

IuhT^SjI Bl8ui2'4!>.'}^llik '<Í-vhhh1 H^i^agíS *•,-*-/*>*
Iflflfll ¦MJfll|flfl£iBflRTJBflP',!flKflflVflflfl''S9sKMK^^
I HHflffPH BhtHHH»! Is^P^^^'
H iKHHcfl HihI H'"¦''¦'¦.*Hffll fgJHI HH^. -Yx-V^.-Y-YY .-¦ v^1.
iD HH fl' -¦' ''''•*¦' "¦'
I 11 ií^kí^ií tM7yjfl|iH H^P flTH ¦flfc^jiYk. '^fr-^^H Hl
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O progr^o na JJnca - Indígenas JWa/V, admirandoquas3 reverentes os prodígios de um phonograph^! - 
regular.za a circulação de vehiculos. Mil vezes oI; «e nossa avenida. .
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Miss Joyce Murray, tí« "Fins. National".

Nerdade. Essa é a Religião~~ exclama Buddha. Que-brei o jugo do peccado.?m! o leme da concupis-cencia. Meu espirito entrouno Nirvana. Cheguei ao fim.a destruição dos Desej®s!dominei meu "eu". Porque.
A?tâ °>"naoestáa

erdade e onde se encontra a
o"»; "So está o -eu".
^ eu e o insensato arderPelos prazeres. A verdade éa ;usta^comprehensâo das

' aUVS-PjeU,éláe^U,Í^0
M XTrdade' a 1UZ"
U Nirvana ou a paz per-etua — Todo o buddhismo

r\ aFonsecuç5o do Nirvana.
P Jl»Tg??í se*>ndo o famaso
,elho de Buddha, é a «tino
;ho isto ej a morte dos de-

jnanos Nao se trata de Pa-
deü *Ujm loear-mas sim

^a„d„Cnhaergrter^m° ^
'*- m 

'í*'-0 Hi"ayana, é
;l ^orte da Illusao" e se-

ciment° ^h?^'o n-t
„""?„, da _V«*«le". Dequalquer modo, é « repouso

¦————

* fl-. Am _^»_t-

I __* m\ _________ '¦" ílfe^^t^:
I Bi: ¦ ¦¦.' _4 _K_^_J ^Pü^íslf^
fl flP' 

''' '';-VJ E_| »¦ '" .V'^_fiKÍw|
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•í-^i 
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i_R _____! l_^,''-:^_K_^^^fl fl___^J4:'$^_£_B.'_¦ fl - _k_I J|' *_I Km_i i-r' •;

' ¦'^B BB_HÍ^tSBfljí;<";íw'~B ^k^*'*?
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ifl fl^BJL'.-^{_|_fl E___P flp'- Bfl _»;
B: -'JNiifl_J B^fl B B EB ÜhW; :'<

Ifl _¦ _^P' ' fl fllifl Hswg^^B _^^_T ¦.-"¦¦¦
fl _hhVF- _B ___-¦ ¦ ___B___^_k^'"':;_H^'- "__fl fl__^^flfl BflB J_l B_r flflflBBB^S^^fl ¦ >¦' *

_Bt^_^_i _H^_H_I Be^._^fl -H-V-l -^B^^P^-I _R--l'

fl FSB _^^^B BBi-^fl BB-_-_---l€1B1^P83BJBBI
BJwBfl flBBBBBHBPBJBBBBBBfljKfl^vy;?^^ /•;%
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A famosa bailarina excêntrica viennense Gertrude Bo-denweiser e suas discípulas no bailado Instrumentos de
percursão.

•ii.

íMjss NanCY CARROli- Wy*0: \daParamount. . ,^ I

eterno;, a paz perpetua, a Fé- íicidade, reflectida rio fino Iieve sorriso das estatuas de Iuotama, o príncipe mendigo. j
Cristobal de Castro. I

Aãa sabemos quem selem- 1broii de appliearã pelle de Icobra as necessidades eâsexí \
pencias da jnóda; o cerió Ique, acíuàlmenfe, nos maravi- \Ino&f 'iW^^^ú.^TÁik^* \

s'-£'ÍWP'. Muitos Ihdi^na^. IIndusírm perigosa:* porem X
que pmporcfonà grandes 1^ f:^í^âl^^^^%^^;^^ I
quanto,é arriscado> 3tasf alem \wjerujàs da caçaM Iboa r essa industria tem ou- Itros inconvenientes, que foi \necessário sanar. y^%^x:^: ' 

lÓVpcinècfalJincòh I
o esquartejamènto, poí* è ne- ]ce^a,'ioJazel-q oòm os reptis \wos! E o únicojneio encon- Itradoe que se p& em pratica, f

^^^^^^/-^feííPúíaE >_^^Éí^ii^>vi_te-^(^p^-_í }Pente a umd jorte árvore, em- I
quanto um dos operários se- fguraacaudà. Depois o "ei- \
rurgiao faz pequeninas inci- Isoes em cruz, próximo da ca- Ibeca e procede-se... como se Ise tratasse de um coelho. j

-"——¦•— - ._ . •»
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ír-v-vv-'- ...•;¦•¦¦¦¦'.•?¦:¦:.¦.•;• í-.v ^^v^:-^---:i;:r ;v-;:v;r^d/Ve "".w "v V v^;^^^;*-^ >^^,/,-^V ^l/^ •¦:.>;;rv:«;:*;¦;•;¦',

Bar •.'.¦¦*,'? ^''it^ii^^-iir^ví' •¦ * -, • " • llil^-:-'""v;fe- 
'•''¦' ¦>-' - '"'V'-*:' . ' 

,• *¦•.v r:flV bbkIPkÍÉÉÍ?^BB&V:" «'.¦¦¦¦¦'>?-;-v ¦¦¦>¦' ....¦'. ;.^^^'J^^a^BBBBS^BWSaCTBtaSw^^1^lW^A^u.»:¦x^,¦^•^-¦ . ¦ ' V-; • • >,*.. •. vv ;..>,: ¦ >•,..«• ...-,. :' BBhh -fll H' ¦ •".• ¦VJj^jV
BflF ii>'i<fiBBflBBBflflBWrfitfliiii^1PT^ v-v-^ .. v: .¦ flflflj tflflM
¦flflflW ^'- '¦'* ''"¦- •'*••'•''^'^tÉflHBBBflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl^ ¦r" ¦ j*.-'í iBJ^c BJ Bj » XJff^i\
BB»fí- ai ^aMfial fltQBal BBl BHBBBwflflflífeifiS^ííík^^^^úí^^v'v'v^^.'e,v:',. e-- .. ^flBufll Bt^e^^íSfià.'¦ v¦BL.  lÉflBIiW BlTWH |i>g|iBaBBkfatiifcMáCa«.^ -, ^Bf fll BR1'•» vt"-%fll:¦¦',

IBJK>.^^¦¦¦Éfl hBB BflflBlttÉBuk»aL^ m fll Byei^^^BífflBflÊBf.zfe.- ^^ 'flBP»V %Hri;

(¦BBBflBflBflBflBflBflBflBflBflBfBflBBB^^S^

IbI Bfltflpl P * <é^*^^v4Bi HIIBBBBBBBBBBBBBBBS9flBBBW9V9l^BBBBBBBBBBBBBBBBBs* <ÍLv rTmfl|flA>cfl BH ¦P^fljW I/bBiStI ISi «M** Ú ' w*^'»P»Í9^mflBLHflP
^pflj BflBJflflFflMgTfll bb*jPI flflflffl IflFflr*' " • wBBBJfl HfrffFflcKBl

—-———^~i_fz «^^^^m***nÊlSmmmi'*f •¦. •''''Tt'<:''*W! BE^fl W4-j4#oa^f.jflHB Bak."^J alfll B»^
 ^*^^M* >—m>^:a r ?r-< »*»àr». - ,v7iJi^^^M^^J^wà?- v^fc £ iFmkim\£jMmmmmmi ¦^^m^m^^^^mc^a^mmm^méjma^m7^)9^mmfnmMMM

_____ >- r Zi s*m7*r7TiF*9fm*umwmmm>Mm^
^'e~*''*_»^~**ra*TTiv v^^flBflUí []Byy|BjaB^yyfl] JflflJÉBflPy

Arredores de Areqnipa. „0.Pcrii. Ao fun(|o o vu|cgo ;/w/

Q__ANDES NO

DA AMERICA

A s montanhas, como os rios, sao
/JHk sagradas quando formam um•*». systema de svmbolos pe-'0 

\ rennes, á maneira de dra-
gpes ímmensos e immoveis, no re- ~~pouso profundo da pedra que dor- SYAfftílT T C Mílme .. Mas, desde que ella9 dorme, I _________W<J
pode também sonhar, gerando emseu enorme boo, que lembra o ven-
|re de um Budha formidável, asorrir, na eternidade de sua longaconcentração interior, o extranhoe maravilhoso palz das lendas e allegorias.i<ixar, de certa distancia, uma grandemontanha, que se recorta no fundo imnôn
dert]'±d° 

h0rÍl°nte' estEndldo ™ noss7ra£de visão, e receber uma caricia do esoac- ev.slumbrar, na curva sensual dos lonSHmasombra do pas.sado immemorial dl^iôcomo se fosse ella o desenho emblemático dis eoo
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I :. Péas obscuras 
||«liÍi|iÍ|||

a guiza de marco, delimitando asfronteiras do mysterio. . .
Se a montanha, de per si, já éuma suggestao do Infinito, provo-cando o devaneio de nossa mente~ quando se agrupa e se estende,na expansão georamica das cordi-iheiras, constitue uma série de in-cognitas colossaes, uma cadeia deesphmges negras, avultando á nossavista como um desfile moroso de

,mfo ... fepnantes ou um êxodo de gigantesante-diluvianos.

f.? 5entro do eni^a impenetrável que exis-te . ha pergunta fica sem resposta Dir-se-hia a estratificação de todas as angustias ma-ternaes da Terra, ou túmulo vasto e magnifi-co de muitos períodos da vida remota dos

í
í
I
I
I
j

—«•—?íh—¦» h——ir_J

n„> V" ^«'""«.^ «a vraa remota dosprimeiros homens e das edades desconhecidas.
* * *

Os Andes avultam no s^mbolismo da America,

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb^——

í Bflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl
Hfl^^^^^^^^IHflHIlflHB^fllflBflflflflflflflflflflflflflBl
II Hmfe-. ?. -. ^M BB^tfHH I!¦ m^mmmwÈWmÊmm BkL'VÍMa^3 BJ

V flfll BBBB^^^^ttBBfll BBBh^^e^BsBfllj -^Pf^^^^^Hl^^^^^^^MflflflflflflBflflflflflB1Ifl^flJ^HI^^^^^^^^^^QIHHI^^^^^PVH
Ifl aa3l bbj Bk>a fl fl"¦*¦" '' ifl I

í^mMM^^^^Bm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^A
{¦Bffflffflffflffflffflffflffflfffl^^fl^^^^^^^^^^^^^^^^^H
BBflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl" BB s

I

.una.
II«"»H««»»M«»b>||an.'||M»»•¦•.»«

A praça de San Martin, em Areanlpa. Ao fnndo a Rocha de Ia L
•<•—H——lla-«.||.
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I M^^^vOna V' íaV&y ' ^JBRI BÍL. _ r m* *m _^m^maawÊ PE*^bÍ ^Bifli

IHBUHÉíMfll wÊSíÊtí^^^mmmm^^mmM^Ê IMflfl ^iífi^^wfl fllflBflv* vfl fl*fl Hl

, 9

Ii

y.-4

SXsddefur:af|SVn-hSSe exPre»"a do Continente,ja mes dei uma definição, que me parece acceitavelvendo-os como a paisagem 
^do 

nosso pensamento .'
Ja a .hlstor,a' na P°esia, na arte e no jolk-breáa America as montanhas andinas servem de swnario
^„Z! SyAmht Aa nOSSas —V» e ^Péas Se sonhos, desenhando-se em todos os espintos comoo panorama allegorico da Raça; nos ternas pe-coWb.anos foram o habitai do Índio livre e magniffco! Snhor

Nevadas de Kumurana e um bando de lhámas

Sao as entranhas de um mundo. De seu ventrebranco surgm a prole de bronze... Das^vS eternafjue cobrem os seus picos é arestas, rolou a gott/Sa.meai do nosso baptismo titanko no AmaTon^
. IN a era da conquista, as montanhas sairradas ev.rgmaes t.veram a mácula do ^ngue, seSo de

¦ái ¦

1 ¦ ,'Aj *a*LjRB ^^éh h'VfllíJr^klXr ifl flI 4v^K^-lL''' v^&íií^.'^ ^MmÁ w
m0 '^fltóÍNL ^rSi MW^T Jf UL .mmW 9

Sl')XÍ £"lnjl cJ * ' ^h II
ywl] P *YmPB Br M ¦_JÍMií?.. _fll II^Em|M0^^^H9K *_R_kV1 ^Mi^b'^s^^&JHS^s - j^^ idwR

#'- '^^^^^héIB ^lk "^ífl^^^^^^í ^^'^^'^B I^^^í ^^^riflfl^flL_^I^R ^Br¦¦--*i^^B BffBi ^Bt.^^^BBr_^nB T»*l ^^^B ^fl^^ü* , " j^^fl rBBI

';¦'¦.'•#" ^% V ^^HflRFlflfv .-M WrW$mãFM®mMW W\

aSÜii;-»> ^A Hb^I^ÉS ^P^âB IIjl ^JLÍ« ^A -mmvmM ¦ ...'^J(r,i?y*!% mm —fi fl»^ v. .'-"Wfl fllÍW4J ""*'!&» v -,^V'flB«^pflí w' '^i tÉB^^B 91
jjlt.-JMmmÈM^^^mimm^. *M)!mt ¦ mv'^mtf2!x~'^c'''- -?^ Bfí_^fl B^R
5KaM^9^^^^^^^ki^^R&'- i--?B!fl5" m--?¦*¦!¦'-**¦ 'f^3B%.Bfl 

ly ^1 flfl fl^^fl II
K°v> ••'• Uv^vW^B• i'ii.MlK'ÍJfc,At.'',',li.:''' ¦« ELJL.J M»'WP^51 P^l PW2K^i^w';'.«H H¦Lafós-."" ' wVtWBffrí •^^mmmRaMíl&gBMMm mmufwts^KÍ >'*'". ".'i'.-*''. _i__J UH ^^^^-^ ¦Iw.-'^^!;* .'¦?>!¦ ^^ :;^BBÍ5B!(fBRsfmsS^l ¦1s|>:ííÇ::í -¦"¦ >v^H Hlllw^ftiili^':! R r:.;?;( -^ Bttüü»B pi II
¦ k wímv1 •-"•¦?-^ft^S^BF^^sSStoaflfl ^^^^]fl ¦%%¦ rw Ilí I
fl Wi&M^)M\&:",jma!mWÊ£hMmW K^dRBflfl Hl * 4 Rktf fl III ¦rmS-cnA* - •mím^Êmuul^m ^F^-M§mmWmU tm^mESm ^^mJmuMmm ummhÉMm W^Tm m»m _B^?í«!sflfâí£á flfl Kfl IIi i fi ii i^'.¦ ip '^b i",ji ifl fl- - i m BB^iJ fl^ifl flI Bi I P)y|fl Be RP" flfl

m L'"»fl^^fl ^jj^S/?v J^ Bel I
QBbSF^l.*fl^^Mfl BBy^*t!i?i?*t-^m ^fliB B

fl mw\mfÂm Bfl II
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Corami - Carabaya, no Peru
•IIMM.,,. •I»-M.t>. »" II»
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A
As estufas de Hyde Park

J A floricultura na Europa

Os Andes sao o caminho do nosso«pinto, o rumo de noss* ideaUsmo „horizonte de nossa meditação. p°'r°os seus cimos se voltam todos os nossos sonhos e todas as nossas sc°smas
1 °S| A',dfS r°kctam a s»a somb ana a ma da Amenca, cantam na pisia titamsta de Chocano, na ternnr,melancólica de José Maria &?no l.ynsmo espontâneo de Crespa To-'ral, na prosa poematica de Valdelomarno verbo color.sta de Carlos B. (Sga; e tramem nas apostrophes viris dèGonzalez Prada e nos )iM\n« <UT' •F v~i„' i ir- > V ,,u«-**os ae Luiz

P Yalca.r,ce,:,V'ctor J. Guevárae íoslCarlos Manátegui, em favor do indSperuano, sacrificado, no passado, ~ aconqu.s a hespanhola e, no pr^entefatstf,,t,Ca W d° r^Í?IÍ
A cordilheira emblemática .aspirouduas obras másculas, que são notóvlna literatura ibero-americana moderna

<\t M BS°m-nP°r Alcides Arsuedas, da Bolívia, e Pi ata y Bronce norFernando Chaves, do Equador ' *"
Ronald de Carvalho, em Toda a

s

I
Nos que tudo queremos e colhemos

WWj 
'"f'0r WMfrXi, graças áliberdade de nosso solo e ás num»,lhas de nosso clima, não jazemos se-quer idéia do que ê o trabalho deagricultura e floricultura na Europaã gravura acima mostra-nos umachácara de flores em Hyde Park (ar-redores de Londres).

nJ,?hÍAmteirOSt de Urra colhida c
^bada por processos chimicos, são
ÇX den,r" de Mt"f™ c"^m-

palco para a escalada de Pízarroconquistador do Peru e exteffidor do Império Incaico.
foram° F**^? aUreo da übertação
£?^ f 1°lo,dura Para a tela épica

11 y» \__f9€. •¦___r*-_____m-__mBmmm_j ^^. »Z^"^^^^^^^ 
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^bflk ^^oV^flflH^ -aflfll aflW^-flflFa^flW MflB2 flflflflaJ flh'-* '^fl* flfl31

HapflBS^^fll flB4w *1PaBiii"^ [T\*. *__ -^flaSl bBbbbI flfl^ *^^VBÍ^flflfl7flBII
I 1*9 iTTq RâMU <! ilkli«IGCa F^Q Brfl I^%hI III

 i iii',i\ija"*rT*"*tl

|fe^^l*SSSÍ2l*l^ft$;l!l'W ' •"¦¦:'".¦'¦¦"-''.'¦ü'.t '¦'. ¦¦'':. '¦¦'¦¦'¦¦'¦'" ''¦''< 
|

Bfcaaaaiàia^-l^í::-':'-^ ¦'•:¦'¦.'atte a .% & I

BI BEict^:* A * •-.at/ ;tí Va» afl aaa—a^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BBai^BF^T, '> t.^U-it^.-aS^WSaa^^ a. IJl1 'iWg —aaaaaaaaa—_
M^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^fl^fljfJ8Pwj*i^!yj^P^"'CT •" *- • ¦• -¦'¦^—aaaa—aaa——¦—aaaaa^^M
\M mmmmWÊ^ÂmU%mÊmmS^ Wb^^LWr^- -•¦ '¦ ?!$&¥''¦¦' m MmM m7^^^^mUmmm
lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa^HaK^BBV^a^^5^£«9 ^Bk Bflflflflflflfl.. ¦
IBB Br^^5flf>f*B^^^waalJ^ "VflB flai A
Ifl BÜB fl^HBaíflsSrara^fêi^^íf-^fei''"'•* . .¦/"^¦l BaMÉaflaMBaHal

MM mWíMm flB^flBT¦ ^PJrJfí ^H I
II HSflHflftrl&rH*'^^' 

'-'''ME^w '' i9J
IaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflflflflflB^^^»||flJfeV..;,./» ,; IflflflJ RL
Iai BBk^^f^^^'afl fllflKL-' «a '¦¦¦¦¦ flflBrv flflBDflaBBflflflfl; ^^^|| |ÍIK lagLal It^l D BWtilf

I ^H Hi^jj^B ¦¦¦¦ flflLflflfl ¦BL^Çfüflaw^B! ¦K'1 ¦

I BBflii^flMfl^flpBjiBiJ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^flflflflfBflwflBflflflWMB Bfla fl 11

Rito* curioso* — Dnnc mil no*i. 1

egreia cathoüca de BerwiS **** com^emorar a fundaçfo da
»lla

'In,er!or dc XfflVo%^a^k;nrvt„r"—
W''"AtitendsT A"de^ tem-,eSte h^m»° •» -

«Js Andes, montanhas itf&Sifái panorama de sym.
bolos, cordilheí-
ra de «sonhos,
representam,
com as suas ne-
ves eternas,
suas festas pa-
gaos de sol e
noites eucaris-
ticas de luar, a
pátria do con-
dor, "alado sa-
cerdote dos An-
des, pai da ra-
ça, a cjuem os
índios ingênuos
e poetas, em
seu idioma abo-
ri^ene, denomi-
narara Kun-
tnr .

Os condores,
na visão de um

*flmmm,..
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HJÍ tIl lí

V > fli II

WmWI IHÜ IIfl HJ

IH HI Bfll MMmWflffÊLA BB»IH HJKPMIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflyBBBBBBBBIIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPBBBBBBBBiI flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflBHflBflflflflfli'^BBBflflflflnIH BtVBJ BjlBfll HKfl «9 II Bfl HK£»V^#í?íaflJ BfllII »;-':>':^fJ III |
II BPflP flflfli

IH flf , vfá.Mfl IHU3flHl Hh- í ^«BKHflflflKflflflHflIHfl HflJCitMBl "MMSgmmMmWÍmM
IB mwzMmÊ& mkwmãm Bufl IIfll BMeei«lawral BgafslBB BI III H^wS flfl I í
II Ir^^^^^S Ai A
IH flM€^^sBfl Hüfl Bi III BBlH^;'ílB*«^í-^SH flfll H
IH HSwV^A-fl HbIH Bfl^flf^^fl

ii WÊm ^^^hhI bm^i i
I.MIffl^^^M nalla flflfll HI líllaP^SS i

lia-i»e,3L.iv. - "^e?' Sfltfljflj 'vflKfr,rYJ||flBBBBfl^flB^5P^' I
B^iW^™"™HflflflflflfljHMllil I

Phyllis Haver, da Pathé', f

VJ ^HBbT^^ Bk'1* ¦

flflfl. '^bVI BK^Pi ' í*W fl&fl flpk^-^flBB IP"' HpSfe*^ I

¦ fl _&- fll flta«í$lls$l
/¦"•Jfl Imfte^ fl?-,v.;J f

• ^ flfeiií^-k&''lfl Fa kr¦ ^HJ BkâBBBBBfMví'V-Vvji H flHHflfl|Hí^m llSlíilI BfcJ fl$ Il£N^|í£-v e-^^BJ BBfosIsHPETOgfcMl BP"^"JBJBJj3fl»?fl| Kk*'-.'

IlHflPHI HPI Ifla-flarJ I I¦mi Fl I Ikhí^ I f
I^^M^liiiÉB^^fwa-flfl ETiÉl II I .
l^lfâW^M^fefíflBBMSM^VflB Bp*PB HIl^^yMjm^^afll ^IMISfcSMl BPB^^ • w?flj BJPHSii|flJ HIlíSRMfll BP^ I!l^Bi] i
pm&_mÊA^lll^___A____mIv-.>.,-V^v?i^'iBBfflKBBBPPIf!P™ ¦¦ • ¦¦¦¦ '^jBBBBBBBBBbÈBBBBBBBBBBBBM

'&mm\%W£ ' 
—mm\W

Iv^ív!;^-»':;:; ,;i ev BBl B.¦•¦•; flfl RS^"" > ¦ _m\ WrW-!'^m n¦ l^^^flflflMft .'¦. v ^fll HPS^/^flÍBl fll I' JíÉhhK^ ¦ Jl RIIHI I !
rnlS P^' flflfl IPJ^^^^ív'í"ÃJflHl fl'
li^flaKíafll WW:y:'::<- v.v;.;aiiiM| P^mI H I

¦ mWm flJPSlF/' '• e^&áilitJflMflfll flB^»i#l®iH HI •liL flflfll ¦"#?•"> >; '^Mflflfll^É^Bl fl^^ -^flfll fll' '
Iflflfl flr-;ejr - v^'^ÉH flJvaÉPifll flP^¦ ¦*.'(,__* P1H H ' IIH BflP^ #*¦ ^—BàAÊmmWmmKfm^ -——\ WA HI II KkiifiPv^ai ri III flMBHHBBfl SÍP~^ ^f^t-^fli Hf.«fll fl|IIP^I —^^«ttfl Byi li¦ IP^^flBBfl Bbf flfl H^afl Bfllll^_BI |^S liMifli Bflfl II
Ifl BM^SSI IIII HÈén ^" II
II flflflk^l flIH BflÉÉiâililBj fll¦HHHHflflflflBBBBBBHI I
I BBI Bflll¦ BBI BB/7BBI flHI

IsHflHf^HflflHHHHHHflll ¦" 
f

Julia Faje» da Pathé.

Sorrisos
de

Artistas

poema que lhes
iiz, me surgem
como Inca„
aladas, q . _
ainda adoram
o Sol. *

No seu vvo
sereno e giga ri-
tesco, na vo-
lupia de sua
vertigem, sao
elles as asas
dos Andes, a
expansão vi-
bratil da cor-
dilheira. . .

A America
ouve as vozes
do alto, as vo-
zes dos Andes.,
nosso altar e
tribuna, mu-
ralha e barri-
cada.

M- ^ara éxriliateS Anita pa«e, da "Metro". OS, numa glo-

ilil /'"' % kn ¦""'" Ú°e° "Mundo,
- índio\ 

lÍe/pe'Y' 
T"h a <w* ** <''»<<<¦«¦¦

XaoríZ PCdra de™Jt™do o Mundo,0rande *l"-°™ em oue te expandes. . .
Saul de Navarro

|| ^^^^9J ||

Ifll m* ?: t "*-tí*-r¥J\* ^^m
IH flr "^ ^HHHHHHHHHHHHHll|l Br.-1 . ^HHHHHHHHHHhI
II mr' ^B II
Ifll Hf ^fl
|*Bf fll¦Bfl flII ^B .'¦, flfl ^A

|fl- _+_; ***¦¦» VI

IH Ws "'w^DíC a "4 a I
Iflflrf £Y ?' ^H| MW ¦' M Mm -áHw '^BflBH

IbyJi ^Hk^_^-^fll IIflfl x 'rmU ^flBBBl B7 fli ^Iflfl ^^HJ Waí mÀm *
IflflV '^^-AmMMMmA mIflflk flfHjfllIflfl flH flflflr flfl BfllIB ¦>. mmT mm MT^mm!¦¦, flCuB^fl BB - '.'-¦'•#'.:-5l
II l\ flffHk* iLM ^ I
II H- h1 Iflfl #
IBflflfli H [ fll H fl »Aüf*&!!»
IbHHHHHH flfll I flflfl HHHL flfl -"- i9s * €íHH ¦ I Hfl :->9flfll" mm flBftflBT ¦ í'"r" t**—>Tm\IH H ' ¦ fll Eflflfl^H BL. 'líSÜfiaII - Bfl^flffl Hr^fll
II I <f flf flflHHHHHflV ";§ír«|¦HHJ H HflflflflVm Hb^WMJ Ba*^,,-SrflSS>H
IH flHHHHB ^flBL 'flHHflV' » II

|fc ^Hflil Tbl fll flBBBBBBb I

^o /<í,yt>
'"->-...

Miss Marian Nixon, da "Universal".

•'t——n. •H——m O.

!>§

••—li.
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:;:^^Bs^|^pl|| ¦^v'''vv'''' 
^^a^na^^^íea^^^flBBBBBr ¦'<m^. li^tA^ 

'^^úvJ^^ãnnflBBBPflM^^^'' ^cSâmmmW^ -'/^ÉflflHflflflHw fl I

'* ÍNI^Pl Pr^^l lil^^iÉnfl n^nONl ^'''^^^^JBflfl^^^S^^flflL'. ^^nnfl^W^^^^ânÉ/^^il fll" I
í^»r^^ÍM jp^i y^-Afe;' ''Bfl BL^-Bt II J^nSâMlfcB fl I
^ÉIwBttnKi BiV'^fl B:*^'v ¦' \'^i^t^jjt^%&^f^'v''*B BnlvflBHltv^l '' *flB Bk ' fll W I*^'W%3final Bn .S*^"! IL. *s-.cv , ^^à^^VVaHnrlí ' AlMjM Mm BgWMa I

1 éA:''^a Va n^^n^v afi^^nl ia B^h^^^hI SnaS^-v''' ¦ <¦¦
yS&flB Ba»"ABI BaA^^-^^flagqtsaHnBl Ba--BlK^^c-3Ml Ma''t>^»^?^^jy^nMK'^^s!«^n^^s''flB mk^^-^BJ nBVW*'l ^&tfl8Ba&MM\ MMw~''iflB Hfl '•¦'¦ V ¦"^'-¦'MMJEwWiraMB nMnf<-"''Wbf^^.^-JMI nn^^'/á*^¦ag¦^.^^M'^^ie^WWa^^^WX^>^n^a^&S'an^l n*nwJ!A'i'ÍMÍ n*n*f *.! _ •., }£&•

%7ÉümmM W^^^^^^mW Wm^wir^^Êaèí^mmW^Ê flr' ^9 flr^WíflKKflflK^^^^II flf^wH^I Kii B"

¦¦¦jfl Eá. _ -a. <¦¦ nelÁLa.vJni MT/Ml BRfcnnl mm^0^>mht?Amw • *'¦¦ V3 n»:-''"'V-1fc-iJ8ÉÍ B^,sirB 5»3J flv-^^fl^íij s»B BB e^B BW^B*ifflBÍ Kí/v^a Um I»:
ntMWWBK^ BaSs&nM na -.-.íAíJ-fl I;:'r'#3ífl mMM\*X''$'^mJ&A mmfM\ nr-iT»BnKWKwB^i^SH fl»B fl':j^ji fl "'•'• ^jnl fl? "^nPflMml nEJSag

Ifl fl~-'-fl Bnfl Hfl Éf<BJ Bfl BHb¦m H-^b aa H
h bb HB^ABa BT¦' '^ JBa H

52

mmmw I
fl nflFflmMneL ^flflflflfll

BB BB^^i -*':'^'^H l
B HL ^BB nflflfll BB
Bfl BEa 'x^iwM mWMMfl B, %. flU? 4flJ flI i % mw ji
I naPrAjflX^HI flfl BA • wX ; ¦K' ¦ aal H
MnflflflflflflAw * *' ^ííSfll BB

flHHHHHHHHnr^^^^^^^ ^¦MMn^Bl r^^^^^^^»^™¦Pfciiíái''; - «a Biav««a£liaI BTX EA g.;>?*^^ ¦ Jfl ¦
B fl^n^Hnflnbjr ^^^AflÉy^ * na_ «afr ^^^"VJ

¦¦¦¦ fl*J^;^e^| fiS^A'.fl Ha' S ^¦^Píflk," -aa.
MmW^-' :* i^íKílmmmmt ¦-> ¦ ^!fc^fc_flfl t&nrAiHHflL- ¦ • "^xw

mmm mmL.i:'-'''' ¦:¦¦ ?Amrf*v¥i$&àJnWl^mmmmmm^ 'Bl *vv^i^ bb^w| a i *^a*sPB Imau!^^\Wtk-mm WÍL •feiAfl II
,<j^fl K^W Bl*,'«i'&£S$9B Ha * - -¦¦ «BMnBBBBBBBBBBBBl 1Xi-fA'~M\ ¦"¦a »wJ"T*e"",^X<nãv,V. ^VaMnHHMnMlWa y^^>AI«Íl8Ífl fl^flntA

»' ^VP»^*JS^^H nnfllflSfCjfll L. «fc'^-^Sfll Bfl flsA^i flflaaí^^^^^Ka^Bl flfllBI flflnw¦ ^fl'-''svSBm! BB 
B ^fl B"A^Hfl BBIl^^ ^B

>£$^Pt^l9B Bb-^BB Bflnw: ¦ ¦¦¦ "; 'imBBB'""'ifl flflnt-^PSa^aiáíânl H
Êfv-*M BJeflfíx-A^P^Tflfl fl

¦ aB nn^MBnialf^' •HÜV; ' '- >X:?,X'^Jlfl Bi^l HBaK *\3f>-"

t^&é& m§*Ê?ÊtMi flrT.'. >.Sfe-; -*?%
?¦ ' 'fSifâ* mmmmm«S^MiA*'- :Hf\t

^^^^^^^^^^^^^^^^*amm^mmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^-~i

Giris da Companhia Hal Roach.

Prazeres do Balneário
:: em todo o mundo::
Ia municipalidade parisiensee approvadas pelo conselho dehvgiene publica e de saiu-
bndade:

1.°—Deve-se evitar, tanto
quanto possível, o agazalhar
as creanças, nos mezes de ca-lor A alimentação por meiodo leite materno ou de uma boaama de leite, é o melhor meiode prevenir a diarrhéa infantil;

¦flfl] flflí.^^ "flSftfca.

jy,,,,'3HlHr!*í^,'*> "'j**ax*iSf/• ¦ y-'-*-'•'|"¦»^^"'*-'*• • ^'X^BB^rr^y^KínfffflnnBP^ '"1 aSCinBHi p

W*'"**''*'¦ •Tnflk* ¦¦'•'"'¦' '-''/Kk*-< ''3l * <sK«^j?^HBflw^SIUflHHHHHnftflHa^ ¦

' -"T;" ^fl^flkÚ>'v 'MH^nP* * ' 'lAm?' ¥/!*''*& ^Bjfl99n»^B^HfBB nflln^

I. BflBfl^nwX '^T^^^^^^^^X^AA-aBr ' '. A/BA' "< * "5-'áBBBt?V\ni

^i*x»>iíía^flM^^Ti*^* Af t^L aa,*.-¦ ¦ —• 'Sx*'->B ¦HHHVTÍ£fl^99l

'flHHH''X'v^Bb ' * ¦flá*'*'- *'^J ' t ini •' ,%mW V''''?*UMnfl nKra^^^

^^xZjnaMflVBBflkaB ^Mm^m—mmÈM^m*m^^^9 <m flB BB '2flKlffll HB^tJ

~~iy

A^LcSÍJÍ11 A V? CJ r°UPÃ ( ? } Para b»nh««.
da «• M *An-a Page e D?r°thy Sebastian,<ia Metro . numa praia de Miami

!

Mr. Sydney Van-
denburg na praiade Arlieber

(França).

Conselhos ás
mais para

os mezes de
verão forte

Em razão das
conseqüências
que o calor po-
de ter sobre a
saúde das cre-
ancas de collo,
o chefe de po-
licia de Paris
redigiu as ser
guintes recom-
mendações,
por conta do"serviço das
epidemias ",
instituídas pe-

«a * }4- J\* «•••««m,  , ..uhi« praia ae miami.

de 1910), a^m como WZZ? VI * tub° lon«° <'ei de « de Abrií
seja a borracha pZ. 

*"**" ^"^ """^ —&&. quenSo
contSad^ âT^vrsarmo:ct.CUÍdad° P™ ^ ° kite Ü **

4.» A unica bebida que se deve dar ás creanças alem do leite, é
a água fervi-
da, assucara-
da ou não.

5.°—Não se
dejyem dar
fruaias, embo-
ra cozidas, ás
creanças.

6.° —Orne-
dico deverá ser
chamado sem
perda de tem-
po, logo que
uma creança
ma n ifes tar
svmptomas de
aiarrhéa, por
que podeacar-
retar graves
conseqüências,
se não for im-
mediatamente
combatido.

¦fll nflflã. 
^^fll flMkjIflfl flfl^^^^^T^^^^

mm Mm^^MM MM' >''-
BB BV flnl nnBK-*-'*

^mJmW H'- ¦"'
BBIff^^B BB ^^nflnflBBHn"nBkk_

Ifl nBW***Wi^3M fll Bfl Ah ¦¦

flWfjH^BI^^^^^^t^fSSIlKSPH ¦¦ l)*-?.-'3fíí.Va nf^ll I aB fl '

BsSíí-iSi^BPj/?5» ^HlaUl nB^IB BB B^Wíilií^wa^BR^ffi^^^B Bí3fcA! ¦ ^Bem6^S B i^fâ
wSBznfll HM&Bfl Ha^Rri '-¦' ¦¦"¦"'¦'¦¦B'*' -í^ ¦¦MmiMw vi /'flLiflfl Hflr<£^3k' - '^«9 B^«hHÉ 'X^B BB*.'*.*,:-ui
IclW^nHHLnMBBMJ^Íia^flMB^flBflBr^f^aW^^JP^^ail flB j _flV flF --' BA nBaWtV lf*«» ^*flk' ¦ flnflrA nnflflflflflflflflflflflB x
mAAírmmm\ WÊÊr^^^^^ 

" 
f *" #« -T<^Nnna-. ": 

*>*^'" '' if^^B ¦¦¦¦!¦''^ V^ - fl flj BF> \ ífc ^^ BV^A Bal H

SjSíx^íN^í"^ '*X "* *A* V '?* :*^í'^_,'íV'^ *' ¦* *" '" ^™^^\^BÍflB?'^^B flBAB^ir^* tak«^MMnÍ K^nB^ llfll ¦.''''

m MaMSÊWmW^.5$fym%$kwmmÍ¥^Ç£'. S'.'jfe3?''* .t.*'i '«ü^WhT* *aT**^'** ™**^^ 
• M^^anfl^^jB^^HÉfia4EJt_JiW^flB^Bnl Bn^flB BI

^—l~T I ^^^M^^r-^SSnnSSj?ZX_!__^Jx^^"^^ I

* instituídas pe- Alegres banhistas aprendendo a fazer redes nn ™ • j t mediatamer
edCS 

na Pfa,a de London-by-the-Sea na Inglaterra. combatido.
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i'fl I :&, fll HUflT f *d*»fl fl* Hfl' 
fl K í'-» PilP^I II
áfl fifli&Jflfl ¦P^H j?IhR|1I H
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'«i-j» ^ffliflflW.. '¦ ^*8^v*v^^^,7k«í<!^^ •*^3tflLfSHk#A. i * üíaÉB^BTfc» HHr'VHfJ HK^ wwV *i*<-^ '«Hl'^*^ TnTriii?T^TÍMf^TTVitwWrT^ ¦ ¦ i^mm^- -JflPt/. TrfHf iltnrwiiifHJjií «HfltT^Hrfi i '^T«t »' ÃSi^-WPwíi^flflF Jr ^pj llfflHFflflRBflerflflflflDttHl

*IH iflifl^ ^iifll^bV^^I iiHk fliiil ^?. «éiN. ^^lk.^^^^Q'w^jkGfiflkB£*^B}i7w^uypHQflB^*" ^.^. ^v-^^ífl^rflyfiflflBfll fl¥flfl>4vfH*^£f%-,.*p7KV "^HP^^flv4^Hu.k^r^sWfa Ar ^^^fAflfliflflflflflnflT iBflCVi_v ¦VflL,^iW*9flKr1 ^flflyHWfll flV < '¦-Mmmw vL ¦ fl ' ^^^y^AW^MSB^/SImxtBlWèSta^^ *¦**.'•• > lit^flu!C2HJ^W^> . 'HJ*^ ~**"< Wmr áf , .^HHMK ¦ DhííIHH
í* ' Afl BFt^™J^B HHk MM "*' vJ^V* '^^^^H^H^K^Í^^â11^ »l JJÜy jyjí^lO&Ijt -'>V*^V ^flHHkk '¦ Í'Í*ÇV. 

" 
^¦HL.flWtflfflF^^flfflflflfl!

;>';/ .fil?U* vflfl t '-^- ¦• ?-i^'v'" r^fc'^rn^Lw^^^.v#-7'7: 1 ^^^v.^flfflWfli^^^^^MflHl¦

jHHflfH^Mf^PiHrm 
^^"^^^^ VB . '^| HHlHfP^B IflflltK^ tflflfc^Y@lflfll 

,

H^ Cl I AVmí^wW^ ^V flTMi^M HáÈS¦¦k '.'-í«r ^A Al K>^1 —jj^^fl^y / ^ IHIHfllfl VBarifVI VI flfl 9HH¦¦¦¦¦¦¦l ^HiflflflflV K^flflHflHM^^^^^Cí^flfl^ - TflflHHflV vhvC Kírfl Wm BPI
H im: ' fl am ^flflH ^. fAHHHHK . '¦ HJ Hf«âJifEaflFlfL1HHjMH HTS H
Hfl- HHflHVA «HfHI Hk fl Hfl fl ¦ fl r^mmmAmüSmmmmw Í^Ê flfll flFSifll¦¦l. fll H%U iflflfl^^flflflP^H flflL Hl flflflfll flV '•'¦¦! flflflfll ¦¦¦¦¦> >H flflS.Í^»íflPIk mmWW^ori. MmmEmZM L. ¦ ™J h/11 HW1
H K t^á^f A 9ÍS|II n IflHHHHHHHHjv ã^ mim MÊímÊM

K-1-'* Vk'fflmSwl lfA|l| 1 7/#^J ||bpNfl
|KW- :,7^.' voI^IlI ofeNfllfl I fl Hfl^^fl Ik/I HJiaHfl'.. \J6*af3lHL HJ H^H H Am^^^ H flflk. vJ AmV-mm\ H HJ ufl H;

^H laflL^ ..flflfll flflflrlfjHfll ^HkflHW1 * *' '"''' *^^âfltáflflfll ^r—fl^HM1! j*'/'' rflflj(!SF '^-''hb flariflaallI -? •; :• W7XM \T JrYM ESflf ^' tÉJW ' 1'am ¦ ^"'^V^í Iflíuál IP^». ii fll IV' Afl Be? fl. -'";¦ jfmmmiijmm m<
¦V ^*\ ''vòflí^l W^^*^^mwA^Q ^HJ HflflnUH H^^S B9kA»âflHJ| E"{?H H'
¦V -"^r 3>^*^«««fc. VV«Í "^WflT*'-^fc- - y»^a ^Jflfl flflfl mr^Sw flflflV flfl^^HWVtfJflHflHVflflflMVflVflfl Afim ^*&sKX Amw^<MSmAròM WfiC^HJ B7HJ HflHkí&l Kldam ^r**rVi^\^fl P^HSJ ™J*^^^I H^J H

II'""*'' '^^ ifl HfcMifl fl,' fl flSlfl HH ifl^Mfl!
¦ láS aflkkflVVfl?^H Ql AH Kcfl Háfl Hi HH ¦» flHH flflfllrflftAEflnVI flMBí'fc'" >uH fl^^HI Bif-HH' fl flflflfl HIJÍRkjI/ctHHS7^.''' HJ «r- ^. HH flfll H¦fffl ^F™HFÜhI HflW^HflpCflTHLiiflflflflH ^FAv."1 ^fl ^Kjflfl ^fl:.^^fl^H IHflflflFHflmi*: --**::- *^ WM mm^-mmmmmmmirmr^mmii mmrm\ H^JflHHjl BPfl

fMÍÍ 4fl WflflfPfl flíf ';^--':''*flH AflJ
i^^-l'''';' 'flH K^í Sfí^SlflL^ ^ M\AmmM flg^M&^.'AfyflB| |,

H ::; JflrTflfl 3yiKAjt^!]H HE. ¦ \.;iV'.'.'¦¦_'.'. ',h'.'"'•'. .^P^ivflQiiijflflf^fl t^flfeiií^íiflflflflflfl fl.
iiflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl4Y' flf[i!l bv BJni r -4£> ifyJT^ IflWrJfe^l II l:

flY . flW i>l lr^ liflfll I afl ¦ y-'áfÊ mmmWÊÊ I¦7 ¦ÀfmWW li. flfll HH3 <fe^ fl Bfl BB aH flfl>i '>w 'ijflHHf^7 wl*^^H flHBBJflVv^flfl BB-AH BB.¦flflfll. »¦ AmAwm .flflfll t -Bflí fl ¦flfll flflflflk * ¦ i ml „ 4flSflflP^v .. flP ^MT«9flfll ¦flflfl^F^*^pVlflkàb flflfll flflflH>flflfl flflflllBflHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHl flfT li JflflH flflh1*.H • flfl flH 'HflHHHHHfl'' k>\' fl tflflP* ^••^HBPF^ - ^VVflflflfl flflHflB BBH- *rl» Ljfl HWi-.1 HvH ¦> /«BF ' --- ^^ »¦ ^flj HHBr'-' gr \í êM i^flt ifl B' fl H-' -tóta : \Y-'-'Í;V.';If*-*:áPr ' .flflHÉflflk. " :' • 'Bfl
' RJfl -»fl fl-1 flvjft A^li*t b"; 'tinâreigi tW ^fl fl

Ifl' Bwfl^fl |'fl flfl iy»! Hk WHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfl
¦7--!' *'JM\ MàM mm\ XÁ flk. |

fl iw' fl ¦¦^¦áfl ivfliH
¦¦¦ Br 

J^flV&liflfll aflflRd9 HH '¦¦ W'"'^HTflU^M HH

BB BflflflkM flflfll HflrHPflK^bflh. 
^^^VTÉflOfll 9 

^triflkkflflrn flflfll3flfl flflK-lflflflflflflH HHl -HN ^BQ*flJHjHh^k^iJI »ía HH Hlfl I^BFjfl ' w M&M MSVHarfli BKaB H!.- •víIJH flVHJ H> mwJ^r ml m-m

fHfll IflflflflTffflflfli flflLflflflflW^ flflMULJ mWâmmt Iflfll «fl^ ^HBflflfl Hall H*jm1 Bfl -••'^H Bflflflflj BjFH h
flf&ifl Iflflr^^^í^'•'' •-•Y' '''^>u^l I,AmJ aflflflV ' aail flflfll

IH RTsfl flp^^i"V.í' ' '^^.'.'''fll Bflfl^. .^iÉ:í s^f fll
IPflflflflBflBBHflHfll iiifi I TiflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflTi ''"v" Hi -¦* flK^WBbTrC" 'A
S3Pfll Hl.'-«sfsS.-iT^ffll HiÇ"^j- 'íS*SH flflL. ^L'v 'flfl

HK5 1 r^l llí!,vii',-*t'^í^Gbk^''^''fll k-MfllH I
4il H,,'*flll iflwfl?w%r< ¦'•' 'í ^àr^fll HttÍ Y^B flfl^fllQflPt.<tí«i?i' '' j(iq£?ii v fvfJ E ' HaH H^t;£ BFA^iíbi». *- . • - Z^kJ ¦>¦¦ ti^TflflBHmHR-^^vs^^H^PJfPacKlflflflflflH^^^yHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfrfiflflflflflflflflflflflflflflflflflflflr j^tal ¦tg..flp «r; . £> irTfll fl^ir*i|r^C H HT TBiila frn^ ir i ' !m\ ^>;SflFV»-fl fl ál

w^ttn^ilfl PímI ¦KlR(:l8f43i'siiÍ'/',> M Mr "í&M M"jflflflflflflflflflflflHflflflflFBWC^r\lMlflflflflflflflflla^^L^^ vwf^F^?7flwMHfy,: MMw ¦ -*fl |

1^*1^'•* «*a\ ^fjflaífláÍHflW ^fffllTflSfl^Ot 3flfllCr^*^7í ^ iXlAfl» *W^ XrfwS^' "*^^fl£ ^Jv^HHHHHHHHHHHHHHfHHHHHHHHHHHH^' > ^t-ívflVflVflt? ¦ ^H flHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfl
aflik. jJ1**t* v -*HfkJ Pr^ *>#tflffflfl^r^l^* fl™^V: t' Aa^JH* • < .afl* ^^^íflfltoflHitSfff^ > • tíai BflBflaÍ^«.^j^>VBfll BBA1 * ?sflfl HhIHflflw^ ^«VUCuflbüEflKSi^** _^L»« ^r^^fi^j^lfcifl^ flKüJ1 íJfll Hv/íüfll fl^A^^âflll

lflV'< '• ClflflflfjflnSSVflL ^BP*M*»t^fcii.V- '¦^flJP^fll l*'?7a ¦ffftHJ flrSf^B
flflkV'Avjfl flí^S^fl*^ ¦ rti'^^^ rT^Py'» fl^^3C Bwflifl fly.fll H

¦¦ai flflflf 'v^ K^YIlflSutflflVBfl&flflSH^BX.' * - * Gcifltfl iKMi^fl ¦fll ffkiH kh I
flfl B ^ V* ¦ '•ftMflfl 

fln^Tflfl HflPTjr^ 3»Jni íunH In^l I
Ríív??v5í*íP^B flPMflMflGplfl&. ¦"'^r^.^^SÉH IlII

¦??'• ™ PflC&'> -'' :ijà*'¦v >o^ff^*^;.< 1lflfl3iyi^'«iH H
fl IBfl HflflflF^SlÍYllV ' • "í^r%fjí y?íflLNP>" fllJH BEgflJ It..if, mmWmttim^LlVX - mmmmrèJtmítímà-M B

UNrfl ¦flflfljfciHíft ¦' rflf^*--'''¦ Kfffrfifl H
MflTflTflTflTf^^^flTgn^fllT fll'^TmW^TmV W^flf^TflflWfl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*fl*f >g ?"

hVpv b«'VHJ'^^V>>:M^J^^rillaT^V I tflfliflflitAfli'''

KjfcaWRi^jl|ar&fl R?fll I :"' f*^^'«
HJ H3fJ Dff>>5^7 TÍ&nB mmaáBSl
^BflfllflJ BL^llfl.-•..'•¦_. . f. Iff^ H

.^AfliflflflL,^flflfll t.»l^»jNtff 3WflH\rMBflW*'•^'l3üH*yt^'r" IBhY. Hll flflflF HH' JJmW HHaHifl HHp^.AAflfliiVflfl ^flr^7flfl^'«flflLjÚÍHflQHHl Hfl vJ3p flfl P^LflTflHVfl «BF ^h1
B|^3|flypKpflj LiM LJ I

ALI BABA E OS 40 LADRÕES Composição de René Butt.



13.° Anno — N. 6 — Novembro 1929
¦ k "4 ;¦' ¦ti ?

féSèfâãio

Historia da Terra e da Humanidade
'1

CAPITULO XIV

J(
FASCICULO II

~^—z==_^iinir l|~^"

L

TERCEIRA PARTE

£Lí?,^~S' 
SUA HISTORIA E SUAEVOLUÇÃO ATE' OS NOSSOS DIAS

I'—

(CONTINUAÇÃO)

O POVO
¦ •'¦*¦' ¦-'¦'¦ ..'¦:-¦. >

HÚNGARO

i

Deu-se na His-
toria o nome de
Dieta Selvagem,
á que se reuniu
depois para deci-
dir sobre as me-
d idas necessárias
ao restabeleci-
mento da ordem.
0 mesmo espirito
de hostilidade
contra os campo-
nezes penetrou no
celekre código da
lei húngara, cha-
m a d o Tripar-
tium, que foi ap-
provado pelo rei
no mesmo anno.

Esse código
tem importância
particular na his-
toria da Hungria,
porque define as
relações entre o
rei e o povo (o
que nesse caso
significa: entre a
nobreza e os cam-
po nezes ) as rela.
çoes entre a Hun.
gria e seus Esta-
dos dependen-
tes Entre ou-
tros princípios
estabeleceu-se
então que, paraserem validas,
as leis deviam
merecer o con-
sentimento do
rei e do povo.

A Hungria,
^o formidável
aPparentemen-
'e, achava-se in-1 eriormente ar-

lu nada, quando' sultão da Tur-
jina, Solimao, ô
dignifico, deci-

"u atacal-a. c
Em 1521, So-imao conquis-

fou Belgrado e>u aberto dian-!Çde si ocami-
!;no de Buda,

A nobreza,
-nesmo em tãoaWmantes cir-

u estâncias,
insistiu em sua'.'larchica con-ducta:, Em 1526,terminada já ac°nquista do

II 1/fl B ^B ^B § MMM MMmL^^fâMW MMMmWÉH^ ^MmIfl Kj3 B mmmwi Bfl' *^B*fl ^^^;*^2 S^Sfl BS Bl
IflRfl rmmW ^^Bl HW^bí-^Kkl Fp-<B ff*fll Wl^^S^mmmmWmri
I^B i mx' ^^B ^B ¦ ^B ^B B ^Bt** ^l£ i*» f. ^^«6 ^Bf^B^^flfl^^^E^iMcHHrl^fl H|fl

III RiW II? fl V'' l -' m Sr^ 
'•'' -^^flx'f*T''; '.•"'. í r:"'%Vr— P^*WI

IflRfl m_I'f'^R ^RR lio Rfi i c-''.*h &^FNHffi30lifti'K»,ili»^
^¦^K¦'>' Bá^^^B ' ¦flin^^^B^ '^T-TBKglT' * '• V"*5 dmm?93kMMMmVUmWBMMmmWmmmU'm&H^fl MT' ^H. ¦flUfl v .- *-<$f£XT(i m • i,. Vi nflflfl ^BBRhlflflUuflKAtuJJIn^W^M^ft^HIIflfl J- »¦ Bfl Ibáõ 6'y ^ ft < I^—Rj^RpBflBBHR B|aj KrBh

¦BB II¦ B fll nfi ittíL^ r I fl 'Mmm^mmVêmí;mmm —^ih^¥td
Irofl ¦ í¦'' B J "~ '''^^^kj^ÍÍ^BB HL IoB* PB9ivJ IV4jl B| |II- /fl i e Vi . v li;" 'iJr*. ¦* if **£--.-tfi- JaíS W^ii*&f"-:SRLEffEflftLã. iy^RfllPIBF C^fl M9mmmmr'- aWW m\P* iim *^^xm Wm '• c^- 2 ?yAaJr*wflkJffigjE*TRJJLBR?iRBM^D^PÍM-rgvli !w.i'flIU II-¦

^K Sil^flr ms. _/f 1 B*flji? ^k 
'• 
-#SiP»^?^Ti^5^>fl3BIHB^^B

Biflfl BTfvMrTW ¦BBlrB WriingiB^írwír^IrVfflBinBfrÉ^BTri^B^^^h^^^ ^^B#^KL.^^^BBfll^^B^BMflB^Bft KflBt^BI?^^O^BkW^^Bl vl^RKafl

IB 9iB9 9hbü^B?j Sff!"S^^f8 91
19 1 fl 9f^9 ^9 Wy~:ràmWÊ 91
IB ¦ÉteagfiÊl/? Sfl B fl U. W-' Sw^5wfl R^^' ÍD^^ÍÍ^^fI

^S— ^^^^^^____r ^¦PWHHHfl ^nAVu --flft^^¦^^EJHISh •»>•• -t-.^^W .*'A'ffí.jjr*;. • V" ¦

ABERTURA DO PARLAMENTO HUNT.ARn nru*\ xr i • - , ;«
partido reformador, dirigido w- KomuA <aZ S } 7Z 

Na/.e,ei>?es ^ 1848, o
imperador que desse satisfrr?£ ^°SSuth' 

'™teve-.«mpleto trmmpho e pediu ao

nheiros Kossuth.

E^yf to, o sultão
renovou seus ata-
quês contra a
Hungria. A 29 de
Agosto encontrou
o exercito hunga-
ro na planície de
Mohacs e, apoz
duas horas de lu-
ta, aniquilou-o,
ficando morto ro
campo de bata-
lha o jovem rei
Luiz II, com vin^
te e quatro mil
homens.

Solimao a-van-
çou, então, paraBuda e occupou-
a a 12 de Se-
tembro.

A desastrosa
batalha de Mo-
hàcs não sómen-
te poz fim ao Es-
tado húngaro in-
dependente, que,ao fim de seis se-
culos de podero-
sos esforços se
convertera em

Pf "¦'¦•
liÍt;- * ,+mm.MKZtf.T*} p* -.Mm^^^9mm\

I ESSff# %**m
BffifliiKi ,.'•& r<( mw*AmT-. ¦
BHBBb*"<l"-"''T ?: - fEí^^.
BwawJPíií'-?'1?-V i> * -fl ftk.
^B^ tf iffPlTl*;»**^ .j^fl flflk

H^9n9^»VEh.* ' ^ éM WMM%.mmwmfw&V'- ±mW fl BB BK?%''.» r-^^F *M Bfl H

S^M^^F fll ifl ¦P-Wviíit w*mt' flfl
i b--^4tÍ |^ fl ffl fl-¦flfli' h •< -nfl flfli flfl ¦££] m\wI 1^ -fl Bfl E/. ^ -
Hâl II r ^miã
mm^^mW^9mmmMsZ^M HÍLfl flPI"; • : '^-ív*».,'!aPfl mm m
Bébbü^^B^H ' *mW9M mVMi m\
R RI^I^ÜE p R

flpsí^^S^flJ wKf> flfl.-
B Bw^^ftSO^^fll Bf^B mw1 ¦ fjfl ^^ ^^iI büMü hU Lm IT^

|^ffil^T?^": -
BI 97 ' '¦*"¦¦¦¦*-,¦¦

Im&àmm mMrí-Mr^i. t, ,' :IH HK*l%dMÍ^r- r,<' ' ''ÍP'i'Vr 
V*'*li^Kipâ^IBI PSar^B^J^*-'r^rWlf^Mi'! ^^^*"r '>J:-'•

l^^fl RR PStep^«^'/Ki:?:-.,;-,'f-." -''.--¦
l*:í-vv';®^8flflH^HR^^^^Pw^^^-.^;,'":'" "'-''"-^ ,v' " '^'~::'"

|QP88JSfy»"j. ¦t;ití^fi.lA6*Q^Sf Maf7*j fll

$mtímtt^úffiy*iÍi:lJ ?'>9iflKiÉl li
iffiflSfêwíí->»f ,;&J* '"^nclJ^^^fl IB II
^FjJfeílfe^^S^HNjfl Ifl 91#*3£J*íjjp - i'*í? ííi ."<- **li^oBã*<fl! Hl
BB^fll^ - .* r v>^fl II

¦Mflfl^ , ¦; '--_ j'/'\4i':4 \4:-*0Á 
':;^9j ^^91

| Hy^à "W-Vviw''. ¦ fl Bv:--B Kfl II
fl liar Wf' ¦ J B-.1 B Rflfl ||
fl fl^R flflflnJV^fa^^^^^^ir^ _fl fll
^| ^^.^H^l K^l ^^^ -H ^91

^Bi^H ^fl^í^^^^^^^^v ¦ **¦'¦'' "^^B ^Bl
^1 \mrWWm "4'^tè4'-MmmW ^11
B Wfl ^uAjfl f^^ fll

|^B ^r^B ^^^^^^^^g 5:1

l^fl ^B ^9 ^c^^l ^^^^? ^91

^fl^l ^l'^fl WM' tB Hl'fl Bfl E^k''^I Bl^fl ^B ^1 ^fl^^Bflb^fl

fl flfl flr7>*2^S^S! ^^^^"' ' KtM m^í';^í^^^fimm^^M MM^^aaw. -' -*vr ;-*|
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CONDE ESTEVAN SZECHENYI — Szechenyi foiUF* patriota e estadista húngaro de grande capa-cidade e immensas riquezas, que poz a serviço deseu paiz. Embora acerrimo nacionalista, oppoz-se
a política republicana de Kossuth, cujas doutrinas
revolucionárias desprezava. O principio da guerracom a Áustria, em 1848, alterou suas faculdades
mentaes e nunca mais voltou a recuperar a razão.

Suicidou-se em 1860.

PETOFEI — Petofei.p poeta patriota da Hun
gria, nasceu em 1823: Morreu em 1849, pelejan-
do pela liberdade de sua pátria, na batalha de
Segesvar; porem, embora só vivesse vinte e seis
annos, alcançara fama internacional e suas poesias
lyricas assignalaram o inicio de uma nova era na

litteratura V.ungara.
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PRESBURGO, cidade da margem do
Danúbio, foi capital da Hungria desde
1541 até 1748. Ahi se realizou, em 1741,
a Dieta em que os Húngaros juraram

fidelidade á raidha Maria Thereza.

íactor importante na política inter-
nacional, como produziu transfor-
mação radical na vida nacional.

A perda, no campo de batalha,
de grande numero de nobres e pre-
lados, abalou em suas bases a orga-
nizaçao da egreja e do Estado e
aplainou o caminho para a trans-
formação constitucional e a adop-
ção da religião reformada.
Unia das mudanças políticas

I mais importantes occorridas então
| foi a que atirou a Hungria nos
j braços da Áustria,

c^ Fernando da Áustria, que se
I casara com a irmã de Luiz II, re-
Í clamou o throno e foi eleito rei

por uma Dieta reunida em Pres-
burgo. D'esse modo ficou reconhe-
cido que o monarcha, que fosse, a
um tempo, imperador da Allema-
nha, archiduque da Áustria e rei
da Bohemia, seria também rei da
Hungria, como o mais indicado
defensor d'esses paizes contra os
Turcos.

Porem outro partido elegeu
rei da Hungria o príncipe da
Transylvania, João Zapolya, o que
deu logar a uma gu:rra civil, que
acabou de desgraçar o paiz.

Em 1541, o sultão invadiu no-
vãmente a Hungria, occupou Buda
e, finalmente, o paiz foi dividido
em trez partes.

Os districtos do norte, desde
Presburgo até Kashau, ficaram em
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commandad os
por N i c o 1 a s
Zrinyi.

Esses heroiccs
defensores ínfli-
giram aos Tur-
cos a perda de
vinte mil ho-
mens e contive-
ram seus assai-
tos durante seis
semanas. Quan-
do viu que a re-
sistencia não era
mais possível,
Zrynyi effectuou
uma sortida da
cidadella a fren-
te de seus solda-
dos, resolvidos a
mcrrer mas nun-
ca a uma rendi-

ção. Havia poucos dias que Soli-
mão morrera e os Turcos, desani-
mados, retiraram-se da Hungria. A
heróica resistência de Zrinyi puzera
fim á expedição estrangeira.

A Reforma encontrara adeptos no
paiz antes do desastre de Mohacs;
porem, como esse movimento pro-
vinha da Allemanha, não encontrou
muitos adeptos entre os Húngaros.

No emtanto, depois do desmem-
bramento da Hungria, a Reforma
adiantou-se a grandes passos, espe-
cialmente na Transylvania e nas re-
giões occupadas pelos Turcos.

Os successores de Fernando, con-
tinuando a política tradiccional dos
Habsburgos, dedicaram-se a desen-
raizar o protestantismo das regiões
por elles governadas, tanto mais

LUIZ KOSSUTH —
Desde sua juventu-
de, Luiz Kossuth es-
teve identificado com
a causa da reforma
na Hungria, mos-
trando-se tantj mais
adiantado quanto
maior era a opposi-
ção. Dirigiu a revo-
lução de 1848 e per-
deu sua probabilida-
de de êxito ao pro-
por a absoluta sepa-
ração entre a Hun-
gria e a Áustria.
Apoz o fracasso da
insurreição, fugiu pa-
ra a Turquia e pas-
ssu o resto de sua
vida defendendo a
causa da independen-
cia húngara, em seu
desterro forçado ou

voluntário.mãos da casa de Habsburgo; a Tran-
sylvania foi governada por princi-
pes madgyares sob a soberania do sultão e a região do
centro, que comprehendia a maior parte do paiz, foi
occupada pelos Turcos.

Durante cerca de cento e cincoenta annos Buda
foi residência de um pachá turco, que era o governador
d'aquelle território. Esse período da occupação turca
foi comparado ao da prolongada contenda entre Hes-
panhoes e Mouros e, como essa, foi cheia de lances ro-
manticos, façanhas heróicas e actos de valor pessoal.

Entre esses incidentes, figura o assedio de Szige-
tvar, um dos mais celebres da Historia.

Em 1566, o sultão Solimão declarou guerra a
Maximiliano de Habsburgo e invadiu novamente a
Hungria, á frente de numeroso exerito. Porem seu
avanço foi detido bruscamente ante a pequena fortaleza
de Szigetvar, defendida apenas por uns trez mil homens

LEOPOLDO II — Ao occupar o throno. em 1790. esse im-
perador se consagrou á tarefa de acalmar e reorganizar seus
Estados, perturbados pelo zelo reformador de José II ¦ *^u"
rante seu curto reinado de dous annos, teve que enfrenta
muitas difficuldades, principalmente a critica situação creacia
pela Revolução Franceza. porem demonstrou seus granoes
dotes de estadista, sahindr»-se airosamente da árdua em preza.
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quanto o protestaxtismo agora se identi-
ficara com o madgyarismo.

Nos últimos annos do século XVI, o
protestantismo alcançou alli seu apogeu.

Durante a primeira metade do se-
culo XVII, a Transylvania, que, dirigida
por uma serie de bons governadores, che-
gára ao máximo grau de seu poder, tor-
ncu se o baluarte das liberdades politi-cas e religiosas de todos os madgyares.
Por outro lado a habilidade do arcebispo
Pasmany ( 1616-37) obteve a conversão
ao christianismo de quasi todos#os no-
bres da Hungria, que se encontrava sob
o domínio dos Habsbúrgos. Seguiram seu
exemplo os vassallos e, em meiados do
século XVII, o catholicismo havia recu-
perado grande numero de adeptos.

Porem os Habsbúrgos desejavam,
alem do mais, privar os madgyares das
liberdades constitucionaes nas quaes se
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RANCISCO JOSÉ' II - Occupou o throno daustria-Hungna. por motive da abdicação defceu t.o o imperador Fernando I, em 1848, quan-o a Hungria tentava recuperar sua in iependen-
;."'" pela força das armas. A personalidade deranciscoj José foi o laço. que manteve a unida-

qe do império, gravemente ameaçada.

sentiam tao firmemente uní:ios. A epochada repressão mais enérgica corresponde,
aproximadamente, ao reinado de Leo-
Poldo I ( 1657-1705). Tramaram-se con-la esse soberano varias conspirações, queoram descobertas e desfeitas com impla-<javel rigor. Porem em 1677 os Húngaros,tfesconterites, confiaram o commando aoconde Imre-Tokoli, que infligiu serias der-rotas; aos exércitos austríacos.

km 1682 decidiram-se os Turcos a ajudar aber-
inm<r?íf °S re^e^es e no anno seguinte a Áustria foi
j^jídida por um grande exercito turco, que, comman-oado por Kara Mustaphá, sitiou Vienna
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L, A derrota dos Turcos ante as muralhas de Vienna

acabou com a rebelliao de Tokoli e deu inicio ás guerras
para libertar a Hungria dos Turcos. Em 1686 Buda
foi tomada e grandes partes da Hungria e Transylvania
foram reconquistadas pelos Austríacos.

Em 1687, a Dieta declarou a coroa da Hungria
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O MILHO ( PÂO, CARNE E CERVEJA DO CAMPONEZ HÚNGARO ) — Os Húngaros exportam gran-
des quantidades de milho procedente das províncias danubianas. Embora pouco adequado para fazer pao,
os camponeses separam o glúten, com o qual fazem a chamada farinha de milho. Comem também o mi-

lho, como legume. Quando o podem fermentar, produzzem com elle uma cerveja muito forte.

hereditária na casa de Habsburgo, deixando aquella
monarchia de ser electiva. Porem Leopoldo nao se
propunha outra cousa senão substituir o regimem
turco pelo regimem austríaco. A política que perseguia,
era, de facto, segundo suas próprias palavras: 

"em-

probecer, attrahir para o catholicismo e germanisar
a Hungria."

Assim, nao é de extranhar que o descontenta-
mento fervesse no paiz e que, no final de seu reinado,
fosse erguido o estandarte da rebellião.

Esse movimento, dirigido por Francisco Rakoczy,
continuou com fortuna varia até
1711, data em què o irxperador José
I (1715-11) concertou com os re-
beldes a paz de Czatmar.

Em virtude d'esse tratado, o
imperador se propoz ã reconhecer os
antigos direitos e privilégios dos
madgyares e conceder uma completa
liberdade religiosa; prometteu uma
amnistia ampla e a restituição das
propriedades confiscadas r

A paz de Czatmar reconciliou
a nação húngara* com a casa de
Habsburgo.

Carlos IV (1711-40) confirmou
aquelle tratado e, graças a um go-
verno constitucional, ganhou a con-
fiança do povo. Esse soberano con-
tinuou a guerra de libertação contra
os Turcos e tomou medidas para or-
ganizar e desenvolver o paiz, que se
encontrava despovoado e arruinado.
Em 1723, a Dieta votou "A Prag-
matica Sacção", que assegurava a
successão do throno á sua filha Ma-
ria Thereza e fixava as relações da
Hungria com os domínios heredita-
rios dos Habsburgos.

A casa de Habsburgo nao tar-
dou a reconhecer o fructo d'essa po-
litica conciliadora, pois no momento de maior apuro,
a Hungria salvou o império da desaggregação.

Quando Maria Thereza foi atacada por todos os
lados, os Húngaros se uniram como um só homem em

f torno de sua jovem soberana, salvando seu throno e
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FRANCISCO DEAK ( 1803-76 ) —
Francisco Deak, chamado "o Pru-
dente", foi o mais sensato e mode-
rado dos estadistas, que crearam a
moderna Hungria. Deve-se-lhe, em
primeiro logar, o "Compromisso",
de 1867, com a Áustria, que tornou

a Rumania independente.

seus domínios.
Durante a gran
de guerra da
successão aus-
triaca, seu prin-
cipal apoio foi a
nação húngara.
que trouxe á
luta. dedicada-
mente, seu san-
gue e suas ri-
quezas.

Maria There-
za jamais esque-
ceu a lealdade e
o cavalheirismo
que os Hunga-
ros haviam de-
monstrado e,
durante os qua
renta annos
(1740-80) de
seu reinado, tra-
balhou consta n-
temente pelo
bem estar ma-
terial e moral
d'aquella nação.
Foram especial-
mente impor-
tantes suas me-
lhorias na ins-
trucção publica.
Fundou muitas
escolas e deu a

educação popular uma base solida, dedicando ás
mesmas as riquezas dos jesuítas expulsos do reino.
Mostrou-se favorável a nobreza e soube attrahil-a a
sua corte; porém, não deixou de favorecer os cam-
ponezes, redimindo-os de muitos impostos feudaes.
Fomentou o commercio e a agricultura, iniciando um
extenso plano de vias de communicação e concedeu á
Hungria o porto maritimo de Fiume.

Porem, segundo já vimos no capitulo dedicado
á Áustria, com o reinado de Maria Thereza começou
o período do despotismo illustrado e se essa soberana

não atacou a constituição húngara,
fez caso omisso da mesma. Entre-
tanto, taes foram o tacto Ca mode-
ração com que realizou a Reforma,
que os Húngaros soffreram pacien-
temente seu despotismo maternal.

Durante seu reinado, o espirito
nacional e a vida íitteraria realiza-
ram um grande avanço. Esse espi-
rito de nacionalidade se desenvolveu
mais ainda com as insensatas, em-
bora bem intencionadas, reformas
de seu filho e successor José II
(1780-90).

O ideal d'esse monarcha era a
transformação de seus heterogêneos
domínios em um império unido, de
lingua allemã e pensamento allemão.
deixando para um ^egundo plano
todas as instituições locaes e nacio-
naes.

Começou por offender os Hun-
garos negando-se a ser coroado rei.
segundo as antigas cerimonias ; des-
prendeu-se, em seguida, da consti-
tuição húngara e supprimiu todas
as antigas instituições madgyares.

Mas suas medidas mais impo-
pulares foram o edito do idioma, de
1784, que estabelecia o allemão como

lingua official da Hungria e a suppressão das assem-
bléas de condado, que representavam, para os mad-
gyares, desde tempo immemorial, a fortaleza de suas
liberdades.

Todas as class33 ficaram descontentes e, diante
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da ameaça da
revolução, José
II viu-se força-
do a revogar,
antes de mor-
rer, a maior
parte de suas
reformas.

Seu succes-
sor, Leopoldo
II (1790-92)
recobrou as
sympa t h i as
dos madgyares
com suas me-
didas pruden-
tes, asseguran-
do-lhes o gozo
de suas liber-
dades e direi-
tos constitu-
cionaes.

Durante as
guerras napo-
1 e o n i c a s os
Húngaros sus-
tentaram com
todas suas for-
ças seu rei
Franc isco I
( 1792-1835) e
essa longa luta
uniu o paiz dos
madgyares
mais estreita-
mente com a
dynastia dos
Habsburgos.
£ assim, quan-
do, em 1809,
Napoleao con-
vidou a Hun-
gria, em uma
proclamaçâo, a
declarar sua
independência
e escolher ou-
tro rei, n i n -
guem o apoiou,
no paiz.

A reàcção,
que, em 1815,
correu por to-
da a Europa,
alcançou tam-
bem a Hungria
e Francisco I
decidiu gover-n a r sem a
Dieta.

Embora a
'ação se en-' ontrasse ex-

gottada porarios séculos
te guerras, %
spirito nacio-

nal começou a
espertar e foi

encarnado porU ohefej.%stre> ° conde Estevam Szechenyi.
oua divisa era: "Prefiram 

pensar nao no que aUmgria foi, mas no que a Hungria será".
^ Uuando, finalmente a Dieta foi convocada, em

jl 
' ° conde Szechenyi foi o primeiro a se dirigir aa, lazendo uso da lingua madgyar, ao envez do latim.
r>sse acto foi uma ousada innovaçao, que contribuiu

Para o restabelecimento do idioma nacional.
, oob sua influencia formou-se um partido, queou para obter reformas constitucionaes, a aboliçãovs in;ustos privilégios da nobreza, a emancipação
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dos lavradores e outras reformas liberaes. Seus adeptos
foram recrutados entre os membros da nobreza e entre
a crescente phalange de intellectuaes, que começava
a dar desenvolvimento a uma litteratura nacional.

O CDnde Szechenyi era riquíssimo e dedicou seus
bens ao progresso intellectual de seu paiz. A sua gênero-sidade é devida a eaxistencia da Academia de Sciencias
de Budapest. A regulamentação do Tisza e do Danu-
bio, a instituição da Sociedade Agrícola e a creaçao
de varias industrias e emprezas commerciaes, sao ai-
gumas das obras a que seu nome ficou ligado.
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O conde Szechenyi deaejava ardentemente lograr
uma mudança politica no paiz, de accordo com o gover-
no de Vienna, não conservando, entretanto, sua timidez.

Depois de 1840 outros políticos occuparam a pri-
meira linha e a popularidade do conde começou a de-
clinar.

Entre aqueMes e aureolado por sua eloqüência e
brilhantes aptidões litterarias, sobresahiu Luiz Kos-
suth. As perseguições do governo só serviram para
augmentar sua popularidade e, em 1841, elle se encar-
regou em Buo^ipest da direcção de um jornal, que não
tardou a ser o mais influente do paiz.

Kossuth atacou os privilégios da nobreza e de-
fendeu a causa das classes baixa e msdia. Seus discur-
sos e artigos a/am robustecidos por um poderoso espi-
rito de nacionalidade madgyar e sua influencia sobre as
massas populares chegou a se tornar considerável,
nessa epocha.

Kossuth foi eleito membro da Dieta, que se reuniu
em fins de 1847 e que accordou em insistir em favor
da introduçcão de extensas reformas.

Entretanto, rebentava em Paris a Revolução de
Fevereiro e a 3 de Março Kossuth propunha á Dieta

madgyares, uma ameaça para sua própria existência
e levantaram-se em revolta contra aquelles.

O barão Jellachich, nomeado ban da Croácia,
a 14 de Abril, negou-se a obedecer ao Governo de Buda-
peste e convocou, em Agram uma Dieta, que procla-
mou a independência da Croacia-Slavonia sob o sce-
ptro dos Habsburgos.

Segundo já se verificou no capitulo dedicado á
historia da Áustria, o curso dos acontecimentos durante
a revolução tornou possível a alliança entre Jellachich
e a corte de Vienna. E quando o> rompimento entre os
governos húngaro e viennense foi completo, Jellachich
invadiu a Hungria á frente de trinta e seis mil solda-
dos ( 11 de Setembro de 1848 ).

O immediato resultado de tudo isso foi collocar no
poder em Pest, os revolucionários radicaes.

Permanecia á frente do governo o conde de Bat-
thyany; porem, na verdade, era Kossuth quem exercia
o poder supremo.

As tropas madgyares não impediram a passagem
de Jellachich, que chegou até o lago Balatão. O palatino
archiduque Estevão demittiu-se do cargo de field-ma-
rechal, sendo substituído pelo conde de„ Lemberg, um

60
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^TALHA DE SADOWA (3 DE JULHO DE 1866) — A batalha de Sadowa ou Koniggratz foi um triumpho político e um
êxito militar dos Prussianos, parque, virtualmente, poz fim á guerra. A Áustria foi expulsa da Confederação germânica e a
Frussia reconhecida ctqpo directora dos Estados allemães. Deveu-se a victoria, em grande parte, á superioridade do fuzil de

agulha prussiano sobre o de percussão empregado pelos Austríacos.

a nomeação de um gabinete responsável. Como a re-
volução fazia progresso rapidamente, pelas possessõesdos Habsburgos, o imperador Fernando accedeu ao
pedido da Dieta e nomeou o conde Luiz Batthyanny,
chefe de um ministério, que comprehendia Kossuth, o
conde Szechenyi, Francisco Deak, o barão José Eotvos
e outros.

A Dieta votou, então, uma serie de leis que abo-
liram a antiga Constituição, estabeleceram um governo
parlamentar e um gabinete responsável, emanciparam
os camponezes, introduziram a egualdade perante a
lei, a liberdade da imprensa, a liberdade religiosa e
outras medidas liberaes.

Foi votada, alem do mais, a incorporação da Tran-
sylvania á Hungria.

Essas foram as chamadas Leis de Março, cujo
effeito era tornar a Hungria um paiz inteiramente
independente da Áustria.

Porem as nacionalidades slavas e rumaicas viram,
nas attribuições, que a nova Constituição dava aos

magnata húngaro, affecto á corte. Porem a instâncias
de Kossuth, a Dieta intimou o exercito a não obedecer
a seu generalissimo.

Ao cruzar o porto de Buda, o conde de Lemberg
foi surprehendido pelo populacho, que o arrancou de sua
carruagem e assassinou-o.

O rompimento com a corte de Vienna tornou-se,
então, inevitável. A Hungria foi collocada sob a lei
marcial e Jellachich foi nomeado vice-rei e chefe de
todas as forças. Apressaram-se os Húngaros a enviar
aos revolucionários de Vienna um contingente de tro-
pas, que foi derrotado a 30 de Outubro, em Schwe-
chatz.

Então, o príncipe de Windischgratz, depois de
suffocar a revolução em Vienna invadiu a Hungria.

Entretanto, o imperador Fernando havia abdicado
e o throno era occupado por seu sobrinho Francisco
José, coroado no dia 2 de Dezembro, com a edade de
dezoito annos.

{Continua no próximo numero).
j
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U.n colosso abatido cm pleno rio.

A praga dos jacarés
na Somalilandia

Como os italianos
a combatem. — o
processo adoptado
pelos novos colonísa-
dores d'essa recanto
africano adoptaram
um methodo, que
tem a dupla vanta-
gem de oecupar os
indigenas a extinguir
uma espécie animal
danninha, que cau-
sa prejuizes sem can-
ta e enche de terror
as populações. Esse
methodo consiste em
pagar os crocodilos
mortos e os ovos, quetorem entregues ás
autoridades. O an-
núncio desse pagamentoestimulou os caçadores
e os resultados tem sido
dos mais satisfactorios.

Damos nesta paginaalguns aspectos d'essa
caçada.

LIBERTEMOS NOSSOS
ESPIRITO

Segundo Hçrace Fiel-
her, o autor do livro Hy-

?iene do Espirito, a base
de todas as nossas dores é
.formada pelos produetosde duas raizes únicas:cólera e preoccupaçào.

AJ'alia de confiançac,n si próprio, o temor,; trisleza, provêm da
Preoccupaçào, emquantoa impaciência, que nosenvelhece, a inveja, quenos terna amargo, a vin-
90-nça e o rancor sàojor-mas da cote/a. Como nos
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Um injigena apresentando a colheita de ovos feita num dia.

livrar d'esses dous ma-
les iniciaes, que engen-
d ram tantos outros e

¦ envenenam nossa exi-
slencia ?

0 processo é sim-
pies: é bastante per-
suadir-se de que 

"cole-
ra e preoceu/ação" po-
dem ser eliminadas e,
immediqiamente, come-
çam a desapparecer
per si mesmos. Em
seguida, graças a uma
gymnas^ca intelleclual
progressiva ejacil, por
meio dx força de von-
tade, cultiva-se essa
idéia salutar. O orga-
nismo adquire assim
grande energia e forçai
moral.

Alguns dirão, que
supprimir a cólera 'e
a preoccupaçào, equi-
vale a supprimir dous
fadores poderosos das
acçoes humanas, jave-
recendo, df esse modo,
a indijjerença. Erro!
— responde o Sr. Fiel-
cher — porque a ra-
zão se ve livre de pai-
xoes malsãs e o espi-
rito livre é ávido de
esforço como a crean-
ça de divertimento;
seni cólera nem preoc-
cupação, o espirito
cumpre seu dever me-
lhor e com menos fa-
diga..

Teame é uma pe-
dra a que os antigos
attribuiam a proprie-
dade contraria a do
imam.

., Quanto mais cruel é
o senhor, mais vil ê o
çscravo. — Chateáü-
BR1ÀND
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Para desenterrar os ovos de um ninho, foi preciso matar a mãi-crocodilo, que defendeu valente-
mente sua futura prole.

tf _t I
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A VENEZA DO NORTE EUROPEU
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Os jovens autores dramati-

j cos impacientam-se por nao ver
I suas peças logo representadas.. .
| Têm pressa de ver illuminadas
j pelos fogos da gambiarra, as sce-
i nas, que animaram com seu ge-
| nio. Se lhes dizem que esperem
j dous ou trez mezes, quaixam-se

aos gritos. . .
Possa a aventura occorrida

com um de seus confrades ins-

{)irar-lhes 
um pouco mais de to-

erancia. Esse confrade é um Hol-
j landez, Joost Van den Vondel.

No mez de Abril ultimo, em
62 | Amsterdam, representaram uma

J tragédia intitulada Alar ia S/uarf.
1 O êxito foi retumbante, comple-
| to... O publico, de bom grado
¦ teria chamado o autor, á seena.
i Mas este não poderia surgir no
1 palco para fazer curvaturas,
I agradecendo a ovação. .

De facto,
Vondel nasceu
em 1587, ai-
gjuns mezes
apoz a execu-
ção de Maria
Stuart. Desde
sua mais tenra
edade ouviu
contar a his-
toria lamenta-
vèl da infeliz
ra i n h a, que
seus inimigos
atacaram com
parcialidade,
por que era
catholica , e
que seus ami-
gos defende-
ram tão mal...
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Vista aereã de Stockholmo, netando-se, ao
centro, o Palácio do Parla merflo.

Para um jo-
vem poeta ardoroso e sincera-
mente catholico, Maria Stuart
fora uma martyr e uma santa.
Vondel compoz uma tragédia
para proclamar essa sua certeza.
Tinha então vinte annos. A pe-
ca, feita segundo as regras mais
clássicas, respeitando as trez uni-
dades, os coros e os confidentes,
tornou-se celebre em toda a Hol-
landa, onde nunca cessaram de
fazel-a ler pelos alumnos das
escolas. Mas. . . nunca fora re-
presentada.

O publico hollandez assistiu
centenas de vezes as tragédias
Lucifer e Gljsbrecht Van Aems-
tel, também de Vondel. Mas foi
preciso que Maria Stuart espe-
rasse duzentos e oitenta e trez
annos para encontrar quem a
levasse á seena.

Se o' gênio é, de facto, uma
longa paciência, essa é, sem du-
vida. uma obra genial.

COMO E' FÁCILmmm m tudo se explica m pEwv>s^rpE-W I

Como se pode curar o estrabismo, sem operação? —
Em 70% dos casos, entre setee quarenta annos, o professor Can-
tonnet nos af(irmã que é possível curar o estrabismo pela simples
reeducação.

E' preciso, para isso, que não haia grande desvio; que a acui-
dade visual não se tenha diminuido muito; que o enfermo seja uma
creatura normal, inteligente e perseverante. O doente pode fazer,
elle próprio, em sua residência, diariamente, seus exercícios de ree-
ducação, mas esses devem ser dirigidos e estudados, uma vez por
semana por um especialista.

. ' Como esterimsar em casa o leite destinado acs eebf.s:?— Esse é um problema da mais alta importância, sobretudo por'
oceasião dos grandes calores favoráveis ás mortíferas gastro-inte-
rites infantis.r.'..'"'.

Se o leite destinado aos adultos e ás creanças já de mais de
dez annos pode ser apenas fervido, não acontece o mesmo cem o
leite destinado aos recém nascidos. Deve ser esterilisado em reci-
piente fechado, em banho-maria a 100°, em um apparelho typo
Soxhtet, chamado' "estèrilisadpr", cujo melhor typo-é o de Budin.

O leite esterilisado é dividido èm um certo numero de mama-
deiras, contendo cada uma o conveniente para uma "refeição".

As mamadeiras são collocadas sobre porta-garrafas, intro-
duzidas no esterilisadòr.

Este deve ser cheio com água fria, á qual se junta üma pita-
dinha de sal marinho, de modo a elevar um pouco a temperatura
em ebulição. Põe-se sobre o fogo e deixa-se ferver quarenta minu-
tos cheios. O leite pode se conservar vinte e quatro horas cm um
local fresco. As mamadeiras devem ser fechadas cem rolhas auto-
maticas, de borracha, muito sólidas, que a pressão atmospherica,
fixa fortemente, deprimindo-as, á medida do resfriamento. Essa
deprimencia, ,de resto, serve de prova. Uma mamadeira cuia rolha
não fica deprimida no centro deve ser regeitada.

- i
Pcr que convém ferver o leite? — O leite não fervido c"um excellen te meio de cultura para os micróbios, que nelle se mui-

tiplicam rapidamente" — disse o professor Courmont.
Esses micróbios nelle pullulam com tanto maior abundância,

quanto mais elevada seja a temperatura do ambiente em que e
conservado. Quinze horas depois de ordenhado, o leite, conservado
a mais de 15°, contem 100.000 bactérias por 1 centímetro cúbico

O leite não fervido, contem:
l.o — Micróbios saprophytas, como os fermentos lacticos.

coagulantes, que impedem a conservação dc \c\taj1i2endo-o talhar..-
2.° — Micróbios pathogenos, que provêm da vacca, ou da ma-

nipulaçces soffridas; pode transmittir a febre typhoide, a escarla-
tina, a diphteria, a febre de Malta, etc,

Todas essas possibilidades de contagio são pouco importantes
em cemparação com esses dous grandes grupos cjp moléstias quasi
sempre transmittidas pelo leite:

L° — A gastro-enterite infantil, factor de mortalidade consi-
deravel no verão, nos recemnascidos.

2.°—A tuberculose. A tuberculose bovina se transmittc
ao homem. A ebullição do leite a 101°, ao ar livre, durante alguns
minutos é bastante para destruir os fermentos lacticos e a maior
parte dos micróbios pathogenos.

Como limpar os sellos para as collecçÕes ?—Immergir
o Sello em uma solução de permanganato de potássio a 20 ou 31
por mil, deixando em contacto por alguns instantes — o tempo e
indeterminado segundo as manchas a apagar e o prolongamento
da immersão não tem importância — ; o sello se cobre, então, de
uma tintura marron, devido á formação do permanganato; e bas-'mação ao pen
tante, então, para retirar esse deposito, temperar o sello em uma
solução de ácido citrico a 20 ou 30 por 1000 e, finalmente, lavar
bastante em água pura e, depois, deixar seccar.

Esse processo serve também para as cartas de jogar e gravuras
e faz desapparecerem até mesmo as manchas de gordura.
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Acredito que esses homens pensavam, ingenuamente, que dariam logo
com o thesouro, mal pisassem
terra, porque perderam im
mediatamente o mau hu-
mor que os atacara e
soltaram clamores de
alegria, que o echo
repetiu ao longe,
nas colunas e for-
çou um novo ba-
ter de azas, no
bosque próximo.

O capitão era
muito intelligente pa-
ra ficar alli assistindo
ao embarque; por isso
desappareceu logo em seguida,
deixando a Silver a tarefa de arran

KSiu°brm.aseumodo;e^^
Se ficasse no convez

não poderia fingir, por
mais tempo, não ter com-
prehendido a situação.

Ella era clara como o
dia. Silver era o verdadei

^gg^

JIM, O PIRATA
AMADOR

Romance de R. L. Stevenson

Resumo da parte ;a publicada

mou para sé^ínformar se era eu, que es-tava alli. E fel-o em um tom tal que,desde então, comecei a lasti-
mar ter embarcado...

As equipes dê re-
madores lutaram de

velocidade até á
margem, mas o bo-
te em que eu ia,

sendo mais leve,
m&.s bem equipa-

do e tendo inicia-
do a travessia an-

tes do de Silver,
chegou primeiro á

ilha. Apenas elle at-
tingia as arvores da mar-

gem, agarrei um ramo, saltei
para terra e desappareci em uma

moita próxima, emquanto Silver
e os outros estavam ainda uns

cem metros aíraz?
; — Jim! Jim! — ou-

vi-o gritar.
Mas devem imaginar

que não parei para ouvil-o.
Saltando, tropeçando, pu-

I

Jim Hawkins, menino de 11 annos, vivia, no século XVIII
l^rd-T.!»?" 

,9S'iTn° aiberíUC d? Almirante Benbow, no 11-
.,.-,. toral Fa Ijf>terra. Um dia hospeda-se alli um homem muito - c- - * .,-v,.

ro capitão, á frente de uma SETIS mlri^.TI^u^^8 
'W$& e parece receiar 8er Saltando, tropeçando, pu-

equipagem composta de re- 
f^^^^^^^^^JZ^^ 2í '»",? ?» obrtLSw .'cSri

voltados. Ja« ^pressionado que cáhe com uma syncope. O medicodo logar «m linha recta diante deDr. L.vesey. consegue salval-o. „__. .W-.i«_ _.,. ?__' minv até nãp poder mâis

II

«- -,_v V...I. vuiii um» syncope. \j medico do loear
Os homens fieis — e £:t. ! WÊZZW^ s rva,°' T? de. c°Ve <iue elle é um «ntigópirata e ordena-lhe que fique no leito oito dias.íive pouco depois a rerte- ; Dia,dcpoif „ £i W*jpZ2*%S£Z deixando . viuvaza de que ainda existiam f. ° f,,ho n» m«»or miséria .Na mesma semana apparece nos arre-homens honestos a bordo ;„°^ "£ bando de '""""fe que manda &0 "^pitão" uma

— deviam ser muito Jí» !3Í5r ÇY' ?T pnüzo até ás 10 boras' • • Ao '« esse Pap^ o ca-aeviam ser muito estu- p.t3o cahe fulminado por uma apopolexia. A mãi de Jím atre- ÜU mepidos OU, antes, creio que Jese * abr"". *ua mala para retirar d'ella o que o morto lhe ficou tísfeíto no,a verdade era esta: todos °ueeân? eeníontr.°m0 """' lev° tamhem um masso de papei* Lons Tolfn
estavam Hf»>.-r»nn*_».»#•«., v%AU i? .• 1 ._-._. &- ' , '

— 0 primeiro
choque...

Eu me sentia tão sa-
tísfeíto por ter logrado- - ,—., , -.%.-»aiVc», leva miiiuem um masso ae papeis. T ^_ t iT B .¦ ~~'" —r** que ahi encontra. k y ¦' Long John, que comecei aestavam descontentes pelo Examinando esse, „apeiS. o Dr. Livesey e ,eu amigo o £*fe me alegrar e aXTmexemplo dos miseráveis; Trelawney. verificam que ha alli a indicação de um grande thewuro torno rL mi™ ™™ ?isso era certo, portm ai- enterrado em uma ilha deserta e resolvem ir procuril-o. Paíllsso! f0fn0 de m{mCOm algum

guns recusavam se ^ ir ™mpram um ™™.> ° *wniota e o wire organisa a eqlit- Cresse pela terra extra-
m_Ü. olieCUSfJram-se , a »r PM»; "a Qual se introduzem typos suspeites sob a chefiade um nha Onde me achava.mais alem. Ha grande dlf- marinheiro com uma perna de páu ((John Silver) que é a bordo Atrave«4ra ..«.o _.*ferença entre ser nreeui ° coa,n'ie,ro- '< .^travessara uma es-
COSO índisrinlinado * írín. A° ~he?ar *0* ,im descobr« Que quasi toda a equipagem -^^ de pântano, cheiocoso, indisciplinado e apo- se compõe Je antigos piratas e espera apenas o encontro do the- de matto, juncos e arvoressouro para assassinar os donos do navio, inclusive o próprio Jim. A* «*«+ ~ "J± r---  t?U menino commumca o lacto a seus amigos e o capitão, tendooccupado os poucos marinheiros lieis em serviços urgentes, dálicença aos demais para irem á terra.

derar-se de um navio ma-
tando creaturas innocen-
tes.

Finalmente, formou-se
um grupo.

Seis homens ficaram
a bordo e os dezeseis res-
tantes, inclusive Silver,
começaram a embarcar.

Foi então que me veiu
ao espirito a primeira das
idéias loucas, que tanto
contribuíram para nos sal-
var as vidas.

Se apenas seis homens
eram deixados por Silvera bordo, era claro que o
outro grupo não podia to-mar o navio e já que não
passavam de seis, era claro,egualmente, que o grupoda cabine *ião precisavaae meu auxilio, momen-taneamente."Resolvi, 

repentina-
mente, ir á ilha.

I 
~*n um abrir e fecharae olhos, esguerei-me debordo, deixando-me cahirsobre a canoa mais proxi-¦na, que partiu logo emseguida.
— E' você, Jim? Bai-xa a cabeça.. . — recom-mendou-me um marinheiro.
Silver, do outro bote,oltou-se vivamente e cha-
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O optimista — Qual! Quando eu chegar a minha casa e

contar isso, minha mulher diz que é mentira.

de pântano, de formas bi-
zarras e chegara a uma
extensão de terreno ondu-
lado e# arenoso, com cerca
de meia milha, pontilhado
por alguns pinheiros e nu-
merosas arvores acacha-
padas. . x

Do outro lado d'essa
extensão, erguia-se uma das
colunas, com dous cimos
bizarros e rochosos, quebrilhavam sob o sol.

t Senti, então, a alegria
instingtiva que nos dá qual-
quer exploração.

^. A ilha não continha
habitantes.... . Eu deixara
atraz de mim meus compa-
nheiros do bote e nada ti-
nha diante dos passos a não
serem troncos de arvores
cahidos e pássaros de cores
brilhantes.

Caminhava de um paraoutro lado, entre as arvo-
res. Aqui e alli, vi serpen-
tes, sendo que uma cTellas
ergueu a cal>eça achatada
á beira de uma rocha e as-
sobiou com um ruido si-
milhante ao ronco de um
pião.

Estava longe de pen-sar que esse animal fosse
um inirrigo mortal e queseu assobio fosse signaí de
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ataque. Afastei-me, como pdaieria ter iiçado parado e
chguei a um amontoado de grandes arvores. O pan-
tano fumegava sob os raios solares e os contornos da
"Lorgnette" tremiam em um circulo de bruma.

Bruscamente houve um estremecimento entre as
moitas, um pato selvagem voou, com um grito curto
e rouco, um outro ergueu vôo e, em breve, sobre a su-
perficie do panta-no, uma nuvem de pássaros planou,
gritando e rodopiando sem cessar. m

Pensei logo que algum de meus companheiros se
approximava. .

Não me enganava, porque, em breve, o som dis-
tante de uma voz humana feriu meus ouvidos. A' medi-
da que eu prestava attenção, essa voz se tornava mais
distincta e mafs próxima. ;

Isso causou-me tal medo que rastejei, desageita-
damente, ate um grande carvalho, onde fiquei muito
quieto, sem fazer mais ruido do que um rato.

Uma outra voz respondeu á primeira e reconheci
que agora era a de John Silver, que continuou a fallar
por muito tempo e com abundância, interrompida,
apenas, muito espaçadamente, pela outra.

Segundo me parecia, falia vam com vehemencia,
quasi com cólera, mas nenhuma palavra clara chegava
a meus ouvidos. ,

Finalmente, os que falia vam pareceram deter-se
e talvez mesmo se tivessem sentado no solo, porque
não somente deixaram de se approximar, como os
pássaros recomeçaram a voar sobre as águas, com
apparente tranquillidade.

Recordei-me, então, de que me estava descuidando
de meu dever; porque, já que eu fora bastante cora-
joso para vir á terra com esses miseráveis, devia, ao
menos, procurar ouvir o que diziam. Portanto devia
faz^r o possível para me approximar d'elles.

Era-me fácil descobrir exactamente a direcção
em que elles se achavam, não somente pelo som de suas
vozes, mas também pela presença de alguns pássaros,
que planavam ainda, alarmados, acima da cabeça dos
intrusos.

Caminhando, de rastros, adiantei-me nessa direcção,
lentamente, mas com segurança; finalmente, erguendo
a cabeça diante de uma abertura entre as folhas, pude
ver Long John e outro homem da equipagem, face a
face, discutindo.

O sol cahia a pino sobre elles.
Silver tirara o chapéu e sua grande face clara e

lisa, reluzente de calor, erguia-se para a do outro marujo
com a fronte crispada.

Camarada — dizia elle — é porque sympathiso
com vocêl Se assim não fosse, pensa^ que o teria prevê-
nido ? Tudo está resolvido... E' impossível voltar
atraz... E' para salvar tua vida, que fallo!. . . E se algum
outro o ouvisse... Hum .

Silver — disse o marinheiro ( e notei que não
estava apenas muito verme-
lho, mas sua voz era rouca
e tremia) — Silver—dizia
elle — Você é já adoso....
e honesto ou pelo menos
passa por tal; ora, segundo
ouvi dizer, possue algum di-
nheiro, é valente. . . Como
poude seguir os conselhos
a esses miseráveis? Não é
possível. Por Deus que me
vê prefiro que me cortem
as duas mãos a faltar com
meus deveres...

Nesse instante fui inter-
rompido por um ruido.

Eu tinha diante de mim
um marinheiro fiel e exac-
tamente quando o descobria,
minha attenção era desper-
tada por outra circums-
tancia.

Ouvi repentinamente, ao
longe, no pântano, um grito
de cólera, logo seguido por

rí£\Jp "V-*
Allegoria summaria — A pressa

outro, mais longo e horrivel, grito estridente de terror.
O echo dos rochedos da "Lorgnette" repetíu-o cerca de
vinte passos mais alem.

O bando inteiro de pássaros ss ergueu nova-
mente, escurecendo o céu, com um grande ruido de
azas. E, por muito tempo, esse grito de morte resoou
em meus ouvidos. O silencio voltara a imperar e só-
mente o pipiar dos pássaros e o ruido das vagas dis-
tantes perturbavam a austeridade da tarde rubra.

Tom, ouvindo o grito, deu um salto como um ca-
vallo soo a espora, porem Silver não pestanejou.

Ficou onde estava, recostado ligeiramente sobre
sua muleta, vigiando seu companheiro como uma ser-
pente prestes a se lançar.

John! — disse o marujo estendendo um braço...
Alto! — gritou Silver, dando um salto para

traz com a agilidade e a segurança de um gymnasta
completo.

Oh! Não tenha medo de mim. . . Mas, em nome
do céu, diga-me: — que significa esse grito?

Isso — respondeu Silver, mantendo-se em
guarda e com o olhar attento aos menores gestos de seu
interlocutor — Isso ?. .. Penso que seja.. . Alan !

A essas palavras, o pobre Tom inflammou-se como
um heroe.

.AUaii! — exclamou elle — Que Deus tenha sua
alma.. . Era um bom companheiro! E quanto a você
John Silver, já foi meu amigo, mas não o é mais...
Se eu tenho que morrer como um cão, morrerei em
meu posto. .Mataste Alan, não é assim? Mata-me,
se puderes. . . Eu te desafio. . .

E assim dizendo, o bravo Tom voltou as costas
ao cozinheiro e poz-se a caminhar em direcção á praia.
Mas não devia ir longe.

Com um grito, John agarrou-se, com uma das
mãos ao galho de uma arvore, ergueu sua muleta acima
da cabeça e atirou esse singular projectil, que alcançou
Tom, de ponta, justamente entre os omoplatas, no
meio das costas.

O infeliz ergueu os braços em uma espécie de mo-
vimento convulsivo e tombou.

Se estava ferido gravemente ou não, ninguém o
poderá dizer jamais. E' provável que tivesse a espinha
dorsal partida, a julgar pelo ruido do choque. Mas não
teve tempo para se erguer novamente.

Ágil como um macaco, Silver saltou sobre elle
e em duas vezes cravou sua faca, até o cabo, no corpo
sem defeza. .

Do logar em que me encontrava emboscado, podia
otivir que elle arquejava, ruidosamente, descarregando
os golpes. .

Não sei exactamente o que seja desfallecer. Sei,
apenas, que durante os minutos, que se seguiram, tudo
quanto me cercava pareceu gyrar entre j brumas, .x
Silver, os pássaros e o grande cume da ' Lorgnette

rodando e rodando, diante de
meus olhos.

Quando voltei a mim,
o monstro estava novamente
de pé, com seu ar de sempre,
sua muleta sobre o braço e o
chapéu de abas largas atirado
para a nuca.

Diante d'elle, Tom jazia
inanimado, porem o assassino
não lhe prestara a mínima
attenção e enxugava sua fa-
ca ensangüentada com um
punhado de hervas.

O scenario não mudara;
o sol brilhava, como sempre,
implacável, sobre o pântano
fumegante e o alto cume da
montanha; custei a acreditar
que um crime horrendo fora
perpetrado alli. . .

Mas pouco depois, John
levou a mão ao bolso de seu
casaco, d'elle tirou um apito
e por trez ou quatro vezes

!
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soprou fortemente, provocando sons modulados queresoaram ao longe, no ar quente. Não poderiadizer, naturalmente, o que significava esse signal, masdespertou instantaneamente meus temores
Outros homens iam chegar; talvez me descobris-

sem. . .
Já dous homens fieis tinham sido eliminados.
Depois de 1 om e Alan, talvez cnegasse a minhavez.
Tratei immediatamente de me afastar, rastejando

o mais rapidamente possível, para a parte mais des-coberta do bosque.
Ouvi, então, appellos trocados entre o velho piratae seus camaradas e o som de suas vozes dava-me azas...Logo que sahi da moita, corri como nunca correraapenas preoccupado com a direcção de minha fuga;

que ella me afastasse dos assassinos!
Emquanto corria, meu medo augmentava, a pontode se tornar frenético.
De facto, poderia haver alguém em situação maistriste do que a minha ?
O primeiro dos miseráveis que me avistasse cor-rena em meu encalço e torceria meu pescoço como ode uma gallinha. . . .
Minha própria fuga não seria uma prova de meusalarmas, e consequentemente, de meu fataloconheci-

mento de seus crimes? Julguei-me totalmente perdido.Adeus Hispaniola, adeus squire, medico e capitão!So me restava morrer de fome ou nas mãos dos rebeldes.
Durante esse tempo, como já disse, corria sempree sem o notar, chegara junto da pequena coluna deduplo cume, em uma parte da ilha onde os carvalhos

eram menos próximos uns dos outros. ..
Entre essas arvores, alguns pinheiros levantavam

sua silhueta magestosa uns com mais de quinze me-tros de altura, outros com cerca de vinte. O ar, mesmo,era, alli, mais fresco do que junto dos pântanos.Foi então que um novo alarma me pregou aosolo, com o coração aos siltos.

III — O Homem da Ilha

De um dos flancos da collina, que era escarpada e
pedregosa, um pedaço de cascalho saltou e cahiu,saltitando entre as arvores.

Meus olhos se voltaram instinctivãmente nessadirecção e vi um vulto saltar com grande rapidez, paratraz de um tronco de pinheiro. Se era um urso,um homem ou um macaco, não poderia affiionar.
Eu estava, então, ao que me pareceu, bloquianjoentre dous fogos: atraz de mim. . . os assassinos, diantede mim, a creatura escondida, mysteriosa.
Comecei a preferir^ os perigos, que já conhecia,aos q,ue não conhecia. Silver mesmo pareceu-me menosterrível do que o mysterioso vulto dos bosques. Assim

pensando, olhei furtivamente
por cima de meu hombro ecomecei a bater em retirada,
na direcção das canoas.

Instantaneamente a si-•nueta reappareceu, fazendoum vast® circulo para se pos-tar diante de mim.
Eu estava fatigado, semiuyida. Porem mesmo queestivesse reoousado e bemdisposto, tinha a certeza de

que não poderia lutar em ve-Jocidade com um tal adver-sano.
De arvore em arvore, acreatura saltava como um si-mio, correndo como um ho-mem s°bre as duas pernas,
Mas... era um homem...>ao podia haver duvida.
Recordei-me, então, do

que ouvira dizer dos canni-haes.
Estive prestes a gritar
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Pergunta ociosa — Foi o
campainha de
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por soccorro. Mas o sé facto de saber que era umhomem, embora selvagem, tranquillisára-me um poucoe meu terror por Silver voltou a augmentar, propor-cionalmente; ~x:x: '}*xx*
Fiquei, assim, immovel, procurando algum meiode salvação, quando me lembrei de que tinha no bolsouma pistola carregada.
Logo que assim pensei, a coragem voltou a meucoração.
Postei-me em face do homem da ilha e caminheiresolutamente -em sua direcção. Elle e^ava escondido

por traz de um tronco de arvore mas devia espreitar-meattentamente, porque, desde que comecei a caminharem sua direcção, elle reappareceu e deu também umpasso para mim. 0
Depois, h esitante, recuou, tornou a se adiantar e,tmalmente, com-grande surpreza minha, lançou-se dejoelhos, juntando as mãos sobre o próprio peito, emum gesto de supplica.
Vendo isso, detive-me de novo.

Quem é o senhor? — perguntei.Bun Gunn —- respondeu.
E sua voz soava rouca e mal segura, como umatechadura enferrujada.

i j~.Sou ° Pobre Ben Gunn!... Ha trez annos quenao dirno a palavra a um christão.
Notei então que era um homem branco como eu

próprio e que sua physionomia era agradável.
A pelle, por toda a parte onde apparecia, estava

queimada pelo sol.
Seus lábios mesmo pareciam negros e seus olhosdoces tinham expressão pungente naquella phvsionomiasombria.
De todos os miseráveis mendigos, que eu vira ouimagmara, esse era o mais completo e horrendo.

a u j1 ° corP° coberto por farrapos de velha lonade bordo, presos por grampos os mais variados e bo-toes de cobre, pontas de barbante e fibras de pai-meira.
Em torno de ssu talhe, tinha um velho cinturãode couro, com fecho de cobre, que formava a única

peça solida de sua indumentária.
Trez annos! — exclamei — Neuf.-agou?— Não, camarada — disse elle — Sou um aban-

donado..
Immediatamente comprehendi que se tratavadesse horrivel gênero de punição, muito commum

entre os piratas, pelo qual o homem, que violou osregulamentos, é desembarcado com um pouco de pol-vora e um fuz'l, em qualquer ilha deserta.
Abandonado, ha trez annos —continuou ellee, desde então, tenho vivido a custa das cabras da ilha,de groselhas e. . . ostras. Seja onde for que o homem

se encontre, pode viver. . ^ Mas, camarada, meu cora-
çao tem saudades dos outros
homens e meu estômago an-
seia por alimento christão;
Não teria, por accaso, um pe-daço d&.".. queijo ? Não ?
Pois olhe... Durante longas
noites tenho sonhado com
queijos fritos... principal-
mente fritos... e desperto
em seguida, para verificar
que tudo é illusão. .— Se algum dia pudervoltar para bordo — disse eu— o senhor terá queijo frito
á vontade...

Durante todo esse tem-
po, elle palpára a fazenda de
minha túnica, acariciara mi-
nhas mãos, examinara minhas
botas e, geralmente, nos in-
tervallos de seu discurso, de-
monstrára estar possuído de
um prazer quasi infantil porse ver em presença de um
similhante.

.Vs minhas ultimas pa-

[

senhor quem tocou
alarme.

¦
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lavras, ergueu a cabeça com um ar de surpreza ma-
liciosa. . .

Se puder voltar para bordo?. . . — repetiu
elle — Mas. .. Quem poderá impedil-o de voltar ?

Nao é o senhor. . . certamente —f oi m:«nha
resposta.

—E tem razão! — exclamou elle — Mas. .. como
se chama, camarada?

Jim — disse eu.
Jim, J^m — repetiu elle com ar satisfeito —

Pois bem, Jim, passei uma vida tão cruel aqui, que
ficaria assombrado, se eu lh'a contasse. Sou capaz
de jurar, que não me julgou filho de mãi branca e pie-
dosa.. . á prinjeira vista, hein ?

Mais ou menos — respondi.
Ah! Muito bem. . . — disse elle — Mas é ver-

dade... Minha mai era muito piedosa. E eu era um
garoto delicado e religioso. Recitava meu cathecismo
sem errar. . . E agora. .. veja o que sou. . . Jim. Isso
começou quando eu brincava de esconder sobre os tu-
mulos do cemitério! Foi assim que tudo começou. . .
para chegar tão longe. . . Minha mãi bem me avisou...
Mas. . . foi a Providencia, que me trouxe até aqui. . .
Tive tempo para pensar muito, durante esses últimos
trez annos. . . Affirmo que voltei á religião. . . O senhor
não me apanhará mais bebendo rhum, fora uma ou
duas gottas, bem entendido. . . quando for possível. . .
Estou decidido a viver pacatamente e conheço um
bom meio para conseguil-o.

"Alem do mais Jim — disse elle olhando em torno
de si e faltando em voz baixa — Sou riquíssimo!"

Tive a impressão de que o infeliz perdera a razão
durante a dolorosa solidão na ilha e supponho que elle
leu esse pensamento em meus olhos, por que repetiu
com vivacidade:

Rico! Rico! Pode acreditar no que digo! Vou
lhe contar. .. Quero fazer de ti um homem, Jim. . .
Ah! jim... Has de abençoar o céu por têres sido o
primeiro homem a me encontrar aqui!

Nesse instante uma sombra pareceu ennevoar sua
physionomia e elle apertou mais fortemente minha
mão, erguendo junto de meus olhos um dedo ameaçador:

Mas, antes de mais nada, diga-me: O barco
que vi ancorado na bahia não é o de Flint, hein ?

Tive, então, uísia inspira-
ção. Comecei a acreditar ter
encontrado um alliado e res-
pondi logo.

Não é o navio de Flint...
por que Flint morreu. . Mas
vou ser franco, como pede: ha
alguns homens de Flint a bordo,
infelizmente para mim e meus
companheiros.

Conhece um homem de
perna de páu ? — balbuciou
elle, livido.

Silver ? — ^.perguntei.Silver! Esse mesmo!
E' o cozinheiro de bor-

do. .. e o cabeça de uma re-
volta. . .

Se és um dos auxiliares
de Flint estou perdido, bem
sei... Mas onde acreditas que
elle está ?

Tomei meu partido em um
momento e a guiza de respos-
ta, contei-lhe toda a historia de
nossa viagem e a situação em
que nos achávamos. . . Elle
ouviu-me com grande interesse
e quando eu terminei, desferiu-
me um tapa alegre sobre a
cabeça.

Você é um menino cora-
joso, Jim — disse elle — Mas
está em difficuldades, — hein ?
— Pois bem, tenha confiança
em Ben Gunn. Somente elle
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As attitudes nos sports — O campeão argentino
Berra, lançando o disco.

poderá salval-o... Julga provável, em todo o caso, que
o squire se mostre generoso para commigo, se eu o au-
xiliar no transe em que se encontra ?

Affirmei-lhe que o squire era o mais liberal dos
homens. . .

Sim, mas — continuou Ben Gunn. r— nao fallo
de minha liberdade, de uma libre de lacaio ou cousa
que se pareça, por que seria muito para mim, Jim. . .
Refiro-me a outra cousa.. . Seria elle capaz de ir até
a quantia de.. . digamos mil libras, sobre o the-
souro que elle está prestes a recolher?

Certamente -=- disse eu — Elle já declarou que
todos terão uma boa parte. ..

E a viagem de volta? — accrescentou o ex-
tranho homem com um olhar de grande angustia.

Ora essa! — exclamei — Já lhe disse que o
squire é um fidalgo. . . E, de resto, se nos livrarmos dos
outros teremos grande necessidade de braços para nos
ajudar na manobra do navio. . .

Ah! — exclamou elle — Terão necessidade de
meu auxilio. . . Ah! bem. . . então, agora. . . vou di-
zer. . . o que posso fazer. Eu me achava no navio de
Flint, quando elle enterrou o thesouro, elle eseis ou-
tros, seisL marujos robustos. Ficaram em terra perto
de uma semana, emquanto nós permanecíamos a bordo
do velho Walrus. . . Um bello dia, ouvimos, o signal e
Flint chegou 'só em um pequeno bote. Elle alli estava,
comprehende ? E os seis outros ?... Mortos e enterrados!

Como pudera fazer o serviço, elle sozinho? Deve
ter havido uma verdadeira batalha, muitas mortes,
mortes horrendas, certamente. . . E elle sozinho con-
tra seis! Billy Bonés era o immediato. .. Long John
era o quartel-mestre e elles perguntaram a Flint pelo
thesouro. — Ah! — disse este — Vocês poderão ir á
terra, se quizerem... e lá ficar. . . — accrescentou com
um riso máu — Quanto ao navio. .. partirá immedia-
tamente !

Pois bem, eu estava em outro barco, ha trez annos
e chegamos á vista d'essa ilha.

Camaradas — disse eu — Foi aqui que Flint
enterrou seu thesouro... Vamos procural-o. .. O
capitão ficou aborrecido com essa idéia, porem os ca-
maradas estavam todos de accordo... e desembarca-

ram. Procuraram o thesouro
durante longos dias e ficaram
furiosos commigo por que não
o encontraram. Afinal, apoz
doze dias de trabalhos insanos
e buscas infructiferas, volta-
ram para bordo."Quanto a ti, Ben Gunn

disseram-me elles — aqui
tens um mosquete, um pouco
de pólvora e uma picareta...
Vais ficar aqv.i, procurando o
thesouro de Flint!"

E aqui estou ha trez
annos. .. sem comer ura só ali-
mento christão, Jim! Mas,
agora, ouça-me: pareço um sim-
pies marinheiro ? Não ? E não
sou mesmo !

E assim dizendo piscou um
olho. t

Has de dizer isso ao
squire, Jim — continuou elle

Durante trez annos Ben
Gunn foi o único homem sobre
a ilha, dia e noite, com bom
ou máu tempo. Algumas ve-
zes lembrou-se de fazer uma
oração, de outras sentiu., sau-
dades de sua mãi. . • se e que
a velha ainda vive — mas a
maior parte do tempo era con-
sagrada a outra cousa. . .

E piscou um olho nova-
mente, com ar confidencial.

Então — continuou —

r
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acçrescentaras o / seguinte: — Gunn é um homemvalente e confia cegamente em um fidalgo de nascen-
ça. . . Muito mais doaue nos cavalleiros de fortôna
porque elle também foi um d'esses. . 'Ouça — exclamei, interrompendo seu discurso— Nao comprehendo uma so palavra do que dizMas não e d isso que se trata. . . Diga-me: como po-derei voltar ao navio?

Oh! Ahi é que está o engasgo, sem duvida! Poisbem, temos meu bote. feito por minhas própriasmãos... J_.u o escondo sob o rochedo branco Na peiorconjectura poderemos tentar a travessia, quando cahira noite... Ula.^xclamou bruscamente—Que éisso?No mesmo instante, embora o Sol estivesse a umahora ou duas de seu poente, todos os echos da ilha des-
pertaram e mugiram com o troar de um canhãoComeçou o combate! — exclamei — Siga-me!ü. corri na direcção do ancoradouro, esquecendotodos meus terrores, emquanto o extranho personagem,coberto de farrapos, saltava a meu lado.A' esquerda, á esquerda — disse eiíe — quebrea esquerda, camarada Jim! Procure a sombra das ar-vores! Foi aqui que matei minha primeira cabraHo;e não apparecem mais por aqui. .. Temem o poderde üen;amin Gunn... Aqui está o cemitério Vêos pequeninos montes? Por varias vezes vini até aqui,rezar um pouco. . . quando imaginava que o dia eraum Domingo. . . Não é bem uma capella. .. Mas oaspecto das arvores é solenne, impressiona. .. Mesmoassim. tudo faltava., sachristão... Bíblia... altar...ü-JIe continuava a fallar assim, emquanto eu cor-ra, sem esperar nem receber resposta...

O tiro de canhão foi seguido, apoz um intervalloconsiderável, por uma salva de tiros de fuzil.
Nova pausa... Depois a menos de um quartode milha a nossa frente, avistei o pavilhão inglez, queiluctuava no ar, acima de um pequeno bosque.

LIVRO IV

A Escalada...

( Narração continuada pelo Dr. Livesey \
I — Como o navio foi abandonado

u. ^ra cerca de hora e meia, quando os barcos doHispamola foram á terra.
O capitão, o squire. e eu

conversávamos na cabine.
Se houvesse o menor so-

pro de vento, teríamos cahido
sobre os seis rebeldes, que ha-viam ficado a bordo com nos-
co, abriríamos todas as velas
e ganharíamos o largo. Mas ovento desapparecera como porencanto. Por cumulo do in-iortunio, Hunter desceu paranos informar de que Jim Haw-Kins saltara para um dos bo-tes e partira com os mari-nheiros.

Não nos veiu á ídeia des-confiar de Jim, mas ficamosalarmados nor sua segurança.
Na disposição de espiritoeiai que estavam aquelles ho-mens, pareceu-nos que poucasprobabilidades haviam de quepudéssemos vêr o menino no-vãmente com vida.
Corremos ao convez.
A madeira, que lhe serviaae soalho, escaldava. O arempestado causava-me náuseas,se algum dia senti febre deverdade, foi nesse ancoradouroabominável.
Os seis patifes murmura-vam e rosnavam sentados sobuma grande ]ona da prôa
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Os POVOS PITTORESCOS
Almonte

Sobre a praia podíamos vêr os botes amarrados,um homem sentado em cada um, junto da emboeca-dura do no.
Um d'elles assobiava o "Lillibullero".
A espectativa era insupportavel.', Ficou, assim, decidido, que Hunter e eu iríamosa terra com o pequeno bote em busca de pormenores.Us clous botes estavam ancorados a direita, poremnunter e eu remamos dírectamente em direcção daestacada, segundo as indicações do mappa.Os dous homens deixados de guaPda aos barcos,

pareceram mquietar-se, quando comprehenderam nossamanobra e pude vel-os discutir sobre o que deviamlazer.
Se tivessem ido prevenir Silver, as cousas talveztivessem tomado novo rumo, mas decidiram ficar ondeestavam e recomeçaram a assobiar.
A costa fazia, nesse ponto, uma ligeira curva eremei de modo a co!local-a entre nós.
Antes mesmo de desembarcar tínhamos perdidoos barcos de vibta. Saltei para terra e approximei-me,correndo, como julguei prudente.Sobre minha cabeça tinha um grande lenço deseda para me abrigar contra os raios do sol e nas mãosum par de pistolas carregadas para me defender.

f Não tinha caminhado cem metros, quando chegueia estacada.
Eis o que era.
Uma fonte de água clara brilhava ao sol. Quasino cume de um monticulo, os piratas de Flint tinhaminstallado uma forte cabana, capaz de conter quarenta

pessoas e preparada com setteiras, por todos os lados,
para a passagem dos canos dos mosque tes.

Tudo em volta, tinha sido preparado, deixando ura
vasto espaço livre e a defeza era completada por uma
pahssada de dous metros de altura, sem porta nem
abertura, tão forte, que não poderia ser abatida sem
muito trabalho e tempo e muito descoberta para abrigar
os sitientes.

Portanto, d'essa cabana, os sitiados poderiamdominar todo o exterior. Podiam, tranquillos e bem
abrigados, fuzilar os que os atacassem, como simples
perdizes. Era bastante apenas, uma guarda vigilante
e viveres, porque, a menos de uma surpresa completa,
se pudessem sustentar mesmo contra um regimento.

O que mais impressionou meu espirito, foi a nas-
cente d'água porque, embora
nossa cabine do Hispanicla
fosse bastante vasta, com gran-
de quantidade de armas e mu-
nições, carnes salgadas e excel-
lente vinho, não possuía essa
cousa tão preciosa:—— a^ua.

Reflecti sobre esse ponto e
assim estava, immovel, quandoresoou por toda a ilha um
grito de homem, que está sen-
do assassinado.

Eu eslava habituado a as-
sistir a mortes, combati'sob as
ordens do duque de Cumber-
land e fui ferido em Fontenoy,
mas posso áffirmar que Kieu
pulso bateu então com granderapidez:

— Jim Haw kins foi assas-
si nado! —- foi% meu primeiro
pensaiaento.v; E' uma boa cousa ser um
antigo soldado, mas principal-
mente ser um medico. Nao se
perde tempo para tomar uma
decisão em nossa profissão.

Tomei, assim, um partidoimmediatamente e, sem perdade mais um minuto, voltei á
praia e saltei para o pequeno
bote.

Felizmente, Hunter era
bom remador. Cortamos rapi-
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— Um carro de romaria em
(Hespp.nha).
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damente as águas e em breve o bote chegava á
goleta e eu subi ao convez.

Encontrei meus companheiros angustiados, como
era natural. O squire estava sentado, pallido como uma
cera, pensando em todo o mal, que nos causara! Pobre
homem! De resto, um dos marinheiros da proa parecia
mais abatido ainda.

Alli está um homem novo. . . no officio! — disse
o capitão Smollett. Quasi desmaiou ao ouvir o grito.
Mais um peqflfeno golpe de leme e elle será dos nossos!

Expliquei meu plano ao capitão e combinamos os
detalhes de sua execução. Collocamos o velho Redruth
na galeria entre a cabine e o pavilhão da proa, com trez
ou quatro fufís carregados para se proteger.

Hunter conduziu a canoa até a cabine da popa
e Joyce e eu começamos a carregar a frágil embarcação
com as caixas de pólvora, fuzis, saccos de biscoutos,
barris de porco salgado, cognac e minha valiosa caixa
de medicina. Durante esse tempo, o squire e o capi-
tão tinham ficado no tombadilho e este ultimo cha-
mou o canoeiro Hands, que era o principal marinheiro
dos que tinham permanecido a bordo.

Hands — disse elle — estamos aqui dous ho-
mens, com um par de pistolas carregadas, cada um.
Se um de vocês fizer um só gesto, que nos desagrade,
será um homem morto.

Elles pareceram summamente desap.ntados e
depois de se consultarem por alguns minutos, correram
para a popa, pensando, sem duvida, poderem nos atacar
pela rectaguarda.

Mas quando viram o velho Redruth, que os espe-
rava na galeria, dispersaram-se immediatamente pelo
convez. Pouco depois uma cabeça surgiu de novo sobre
o tombadilho.

Para traz, cão! — gritou o capitão.
A cabeça desappareceu e não tornamos a avistar,

no momento, nsnhum dos seis tímidos rebeldes.
Aproveitando esses momentos, eu e Joyce tinha-

mos carregado o pequeno bote; conduzimos tudo para
a praia e voltamos o mais rapidamente que nos foi
possível ?

Essa segunda viagem despertou maior attenção
dos dous guardas da praia.

O "Lllibullero" cessou novamente e, justamente
quando desappareciamos atraz da curva do littoral,
um d'elles saltou para terra e desappareceu. Estive
quasi a mudar a linha geral de meu plano e tentar des-
truir os barcos; mas temendo que Silver e os demais
estivessem próximos, receiei tudo pôr a perder com essa
tentativa.

Pouco depois tomávamos pé no mesmo local da
vez precedente e partimos rapidamente para depositar
nossa carga no blockhaus.

Fizemos os trez a primeira viagem, pesadamente
carregados e nossas mercadorias passaram por sobre a
palissada. Então deixei Joyce so para guardal-as. ..
Só, é verdade, mas com meia dúzia de fuzis carregados;
e voltei com Huntf£* para o pequeno bote, remando
fortemente para o Hispaniola.

Que tenhamos ar-
riscado uma nova via-
gem parece mais auda-
cioso do mie na verda-
de era. Elles tinham a
vantagem do numero, é
verdade, mas nós tinha-
mos a das armas. Ne-
nhum dos homens de
bordo possuía um fuzil
e antes que pudessem
chegar bastante perto
para se servir de suas
pistolas, nós poderíamos
abater meia dúzia.

O squire esperava-
me de pé e toda a fra-
queza desapparecera.

Agarrou o cabo e
amarrou-o; tornamos a
carregar o bote com
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pólvora, porco salgadc?, biscoutos; um só fuzil e um
facão para cada homem, o squire, eu, Redruth e o ca-
pitão. Atiramos o resto das armas e a pólvora pela
amurada, a duas braças e meia de água, de sorte que
podíamos vêr o aço brilhar no fundo claro e arenoso,
batido pelos raios solares.

Nesse instante, a maré começava a descer e o
navio balançava-se sobre sua quilha.

Ouvimos vozes, que chamavam ao longe, na di-
recção dos dous barcos e embora isso nos tranquillizasse
sobre a sorte de Joyce e Hunter, que se encontravam
bem mais para leste, partimos apressadamente.

Redruth abandonou seu logar na galeria e saltou
para o bote.

Agora, vocês ahi... — disse elle — estão me
ouvindo ?

Nenhuma resposta veiu do pavilhão da proa.E' a você, Abraham Gray, que fallo.
Nada de resposta.

Gray — continuou o capitão Smollett, um
pouco mais alto — vou deixar este navio e ordeno-te
que sigas teu capitão. Sei que és um homem bom e
honesto e que mesmo nenhum de vocês é tão mau
como quer parecer.. . Tenho um relógio na mão, dou-
lhe trez*segundos para se juntar a mim.

Houve uma pausa.Vamos, meu amigo — continuou o capitão. .
não perca tempo, hesitando. Arrisco minha vida e a
d'esses senhores a cada segundo. . .

Ouviu-se um repentino rumor* de luta, ruido de
golpes e Abraham Gray surgiu com o resto marcado
por um golpe de faca. Correu para junto de nós com
ar resoluto.

Estou com o senhor, capitão — disse.
Pouco depois o capitão e elle saltavam para o bote,

que se afastou incontinenti.
Estávamos fora do navio, mas não ainda em terra,

em nossa estacada.

II — Narração continuada pelo medico ) — A ultima
EXCURSÃO DO BELLO NAVIO

A quinta viagem foi bem differente das outras.
Em primeiro logar, o bote, que nos levava, estava

sobrecarregado.
Cinco pessoas, entre as quaes, Trelawney, Re-

Íruth 
e o capitão, tinham um metro e 80 de altura.

?ra já mais do que elle podia supportar.
Juntem-se a isso a pólvora, as caixas de conserva

e os saccos de pão.
A borda estava quasi no nível das águas.
Varias vezes a popa entrou mesmo duas pollegadas

abaixo do nível do mar; minha calça e os bolsos de meu
casaco estavam enxarcados e ainda não havíamos per-
corrido cem metros.

O capitão fez-nos abrir as velas e pudemos assim
guiar a embarcação um pouco mais docemente.

Entretanto, mal ousávamos respirar.
Em segundo logar.

a força da maré aug
mentava agora.

Uma violenta cor
renteza ondulava para
oeste, atravez da bahia
e depois para o sul e
para o mar, ao longo
das passagens pelas
quaes entráramos, peu*
manhã.

O remoinho mesmo
era um perigo^ para
nossa embarcação so-
brecarregada. Porem o
mais grave era que
nos desviava de nosso
rumo.

Jesus em casa de seus pais — Quadro de Millals.
(Continua no próximo

numero).
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As grandes cidades europeas
Trez aspectos de Amsterdam, na Bélgica
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r»??111.0*1.1 P»ttoresca.~ Uma das ruas-
canal 

de Amsterdam. tao similhantc ás
de Veneza.

0 dono do relógio quebrado: Fiz mal
eni' deixal-o cahir de uma tal altura. . .
yrclojoeiro: Poiseuachoque o peiorIO» o senhor tornar a apanhal-o. . . porlue nao tem mais eonrertn f

O mercado israelita de Amsterdãm
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I MUe nao tem mais concerto! Um dos canaes mais typicos de Amsterdam. j
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Os mais bellos olhos da seena muda
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Josephtne Dunn, da Metro.
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Corinne Griffitts, da First National

| AS DUAS FELICIDADES DA MULHER
Soffrer e. . . fazer soffrer. Sof-

frer, quando ama; fazer soffrer, quando é amada!
Georges Bell

>®ç5;®iS)®<5,'i)<S)«)

Os noivos, no salão, esquecidos do mundo: —¦
Querido!...-— Meu anjo! E's o Sol de minha
vida!

0 pai, entrando de relógio cm punho: — Olha,
rapaz! O Sol desapparece ás seis e não ás onze
horas da noite.

A>n>r por nossa vontade se toma, mas não por
nossa vontade se deixa. —Sensca

8"!
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A actriz Alice White, no papel da celebre Lady Godi\>a
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Lily Damita, no papel de Pericholc, do film A ponte
de S. Luiz Rei. .
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Windsor, o ve- If I. áf J JIhoe formoso cas- | | f | i * Si
tello inglez.omais I í | ^„_
antigo do mundo,
foi sempre habitado pela família real da In<daterra
Durante novecentos annos os reis e rainhas da In-la'
terra 

dominaram seu remo atalhados pelas sombriasparedes de pedra d esse monumento e quasi todos
d alli partiram para sempre seii deixar os clássicoslantasmas que a cren-

¦: dice popular costuma
alojar nas velhas mo-
radia s.,

Porem sobre Wind-
J sor uma lenda existe
| e o conde de Surrey
| falia-nos de uma luz
j azulada, phosphores-
| cente, que sahia da
j ala direita do parque,
j sobretudo de junto
| de um olmo cujas gi-
j gantescas raizes se es-
1 torciam como serpen-
| tes. Junto a elle cos-
j tumava apparecer um
1 ser r.onstruoso, cuja
j espécie não podia ser
j determinada. Tinha
! na mão um gigantes-
I co chifre que lhe ser-
j 

via como buzina de
caça Essa figura spe

I ctral se desvanecia
j quando o conde de

Surrey à contempla-
j va, não sem deixar
| 

de ouvir "um horri-
vel gargalhar, quebem podia ser o dodemônio em pessoa/'

Este ser fantástico,
se dermos credito áslendas, permanece

Ow.y.eST.«®®®L»®®®®®'.i)®i».a)e(*)(B<?®rj)'

PS DUEHDES 00 CASTELLO BE WINDSOR
®®

1
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I

^.---^o3o,.,Ee®,es,®®o,®®®.ce.®®®^,í,-,ee,io®®®a,o,ec®e®®®S£^e^-e,cJ 
j

lnaduedOeCR?tfOd^Índs0r- Ainsworth diz que o I
t^AA ^chmond viu o caçador Heme, nom- M ífoi dado ao fantasma e como Surrey o perseguia M '
os cavallos e cães, elle produziu chamma-f eSHatravez de sua trombeía de ca?a e desappalèceü ? 

|Ninflgue.i ignora fquanto os Ingíezes ísão persistentes em fsuas crenças e tradic- fçoes. Até hoje a gente !
dos arredores de Win- (dsor affírma que pas- f
seiando á noite, altas !
Pioras, pelo parque, |tem ouvido os poeti- }cos sons da trombeta !
de chifre do caçador. |

A arvore de Herne, |o Caçador, tem por jsua vez uma historia, Jindependente da do I
fantasma. Conta-se fque o rei Jorge III, Jirritado com a supers- |tiçao popular deu or- :
dem para que deitas- ¦
se abaixo o olmo, jquando já tinha mais f
de duzentos annos. |

E. os chronistas da ]epocha dizem que jquando o monarcha fteve realizado seu de-
sejo, viu junto da ar-
vore cahida outro oi-
mo tão velho como
primeiro. Este, ficou
de pé até 1863, data
em que a rainha Vi-
ctoria mandou cor-
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A ANTIGA MORADA DOS NOSSOS ANTEPASSADOS — Entrada de uma irrutadescober a recentementfl) no Transwaal, contendo esqueletos dT homenspre-historicos e pedras psr e^les esculpidas, como vê na gravura.
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*BB ml^flflflK-flVAjl I*fl ^*HR*I 5% :Hi0/l"p^BiíWff.»flflflflyflijflfltV^!S,fii>V ^flflflflflflfljBPflfll¦flj ^¦fliHflflafluf^ ¥WJifSflflriu(99!Í flH-^flflBiVfl^^flHflTflH flfll i<aHJ fll I flj. - ^flflflflflflflflfl^r^mSiflHWtHit^HHPHKwi^yHfltiflflfly1""»™^. Mt-rV-í*'i1»».»m''.TBJHHHflfl^SjH!liMJKB^»ft;.-, -•-flfll HH ¦

¦¦flf V-0B aV flUÉflifl m\ Êmàmm flr ^B 0fc. tflüflfl BB(wi^k(¦*fmmmV?^$3'SmlLw99*G jfl»f^A ¦flflT^^^Bflfl^BflflBflflWflfl^^fc_i_flflflflHflflflHfl»J
i^*^h1 0ifl BB In vBflVB'Bflfliflfl1^Bfll LBm'flvflB I*hV, Ammmm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\ TflHrfi ^ %^fl^fl' F -)<>***^*"*p *9_f 

^H^^^Hvr^H 11

/¦-«'"'ifllflBI iflflHflfl Im|09I'1.*i1^'IIS^^j1 RnKTfl BK^b bI -^BB \W

'Bflfl"""""*^^£ umm> "*^^_BflHHHHHJ|^^^^^^^^^^^^0 flBHHHflflfl-^i ~~^-s»*&*.,.,.>«m«..,> -"Bk flfl
''""—v"a*Mflflflflflflfl^MAfl|fl flflHflflfl^k^ '4flV_ fll fl

\'-'ü-kmJL U -*. a "Am%~A '' "#,' * &'¦ á&L..-.."*^.**-^'-:'--' -:./Z':ZZ-: |i li'"'-' íl. Ii^jm <'Oaâ j.m*mSii. <Jk.^ • ^.i-Jfêjt*. u , ^fiÉfl. Imfl1flL.A.. l ^„, I¦ JHHflflnaÍMBMAfl>BflflflflHÉ *- ''fflW' fltmllfll^ à iHfcwfllbl 1^ 'UflB
fl B>fl Vfl fl fl flj KflflflwlfíflflV P.'; •BfIjI'^¦flflflfl^B0t*j[fljftfi<ÍL| h -'
kBfll 

*fl"H"Kfl fl*0FTflI^. 
Iflfl fl"MflW**V-'t'fr^l WmmWv^mmmr 0flfl fl

I Êi^B H*^ HB ffl*^ Kri H n-j j
^mj^I BCbI BflB SjBHflflí Kwu h»í /

mtS^ÊUmSSmmmnmMWÊ&£t&m^
^SBt^m/^t ystiM moS mÍíS£&à v*,.ír,ÜHl wivfl H^fl Bfli3 BflBfflflflBt.'.Vi*SB!^B|ggfl^*^^^
mM*9 1*3 HÍNrlIfH E'*] *^-*%!wV**S*M9l "Ri ri II
*oj ^H"*flüE5r ^hI 00 ^01

na rua de Ar-
er>tieres e a
^nde Praça
*auradas emf?8. Em baixo,

estado a que
ava reduzida,

1 ^18, por
c »sião do ar-

"lísticio.

Phjotographias
da c i d a d e de
Bailleul (Fran-
Ça ) rua das que
mais sof Creram
com a guerra.
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H^^pÇ kWBÍBB^ *¦" (Mil Hil -.'••'-¦ BlfcwBi mm

wívM _^_E__«_K^_____i _o__-rS t^3__B___L ___^^^^^___BB__<_i_i_B__E_ii I_Bil_lii__tU___BB__^_____ii >fl I*\r_F»' ^¦¦i^UB^^n'' i_EÍfl_H_r9 f "t i_H B-P^p** ^_B___B_B _¦____¦______! ___fl_U_l___ Juk___l Bvl i . _H _H

__P B- flBflV^B IEZ_>^*2_^_rifl_H_ BÉÜ^Íp^E _Hl_^_k_^__iF*V-l ^& '* ^fl í^I * d£__Fi^_P_i' fl^__B'J—__99B^___*^9_____ Ptt__fl _____¦¦_¦ _BSZ__fll ___P^I H __¦ * __B a '"" •****.*£ * ^ '**v»*fBi

B^»Si^ftiSL3Bt" ""B Ra'__¦'** »** B^ = —— ...— — " -r
_B_HH_y L^nrcatfi^—lBi >-' ¦¦KS i_t_B_^__ Ml il

HRi;!^s^«3»2S»_G3___™^_B_B_l__i \_i B _B _^__aaBBaBBMaBaH^_^_a__aHa_M^aHaB_lB B-M-B-^-l
HB' ¦ __, ^<nmBM_^_P_i^_l _¦¦_¦ V _^_b^ ________________^_V ¦5E^*138ã5fc^^Rf« mmmm* '•*•" ¦». «3 BB BB _ ¦ ¦

Sala _Pit^^^ _^ÉLSífT^ !•-^ fl flfll H^l F^* '!_. -flfl |S^"' ^ fl
mmmV^^jé. _^_fi fl A \^ *^' d_*"J I

,— :~.r__=. ¦__¦— :..——- I I we-fl-l-L. **^^ ?^ ^^^fcfc- ^lll

fl B^ 4r4 ^\ ''•'¦v^jfl -^-^-^-B-^-MlL—,——-,.,, '" i_-_i_-_^_-_^_-a_-_^_-_^_-_^_-_^_^_^_^ it-~"~ 
'

_^_5lfc Í£*8 í_l M—B^^K-t "^_ SUP^r—B iHrfc^-~: -íí!' ^*.f; Blf**^

fl ^glMyj^J^fSSl ifl B&K__Í 'B íilP^P^I_B Bf-"..*t¦ "'V-H^''"$T''.v' ,%; V; fl E' vá* ' _

fl fl"; f /ia H_uH' Bfl fl»1'-'*''"' \Wi -líi' )¦. ^_» _i 1'Ul_ -9flrf l__L
:'f/mTwj m- :mm fl&pv . ~-^$_P íjf _^ ^t; I;1Bi-Im _B_^ I 11 IB

flfl Ifl^^»^^ ¦______. ^B HBt\ ' _ ^____F^__I __1_^ k^<sâB___à_L^_L__í _^_l _^h_^__^fc^_^__ ^TIl*¦ - ^^^-Il^i^l ¦^^^m**» - f--.*>*--_,., iM.i._._,nnft>t^<w<^i^t^^L^^^^fcMj^
I BBl _|1 lk ^f_| luttiH B^™^ ..„_ ¦*" '-'"«^i ¦hsRjWbsíbbü , 

v_l I I_B___P_Rat¦*¦¦ _H^T—* *(^f 4^| _KP*iS_Hr^^.^ ____^fefi_i^-^~ _a_JBj Wjf \V <n H H !

B _TraBff* ^?tf ' -ti1 ' ;%líi-";.-íy.-^-!',t;i-\,y"''^ _^y_B gl»*^*!^ Br^J": ' íyT'''~ ~";"~""*7y't.'i -^—."1 *^*a*#B^BB

^^B_____B_P^^^^'-''l<__S-^_^_h, >.y;^r?s^-•^^^^/...- ^\J 
^^^___r1"'; 

kV ^'':,k- !_Br^lFI?ff7rn_F** I _r I

fl I F ^^;?í*^!9ISiÊ^ÉB '^ -jmmmM m^^Ê/tÊUm ?t*_ I B fc-BIWM-gii'--*' .-w^W^g

fl fln^„_B s ffif?'""*:'s'''^B9^__r ~__i _¦ iBl _flnB* '_B__*'_*' _bm-'JH fl

M_T"T!lfll B_^9 ¦ ''.-^^^-^ BsH _^_k'í'¦ _uu___________________________________H____^^í_k ^^^MMMmmmkjmW MM mm\
^mmaifm} WK -í _^»JmH HRnRBB H_Ft. imBI HHJBB -:-''.''. _uí. : üH H-faüB -.¦.¦-i-B-1 -B^-K^-fc^-fc^,, ^8 Br .W ^^

tal-o, plantando outro ao lado. Esse terceiro subsis-
tiLi até que o rei Eduardo plantou o quarto olmo
no "alameda" Rainha, Izabel arvore que ainda se
exhibe, vigorosa e bella.

Sobre o terraço do castello de Windsor, que domina
Eton e onde uma sentmella passeia todas as noites,
existe outra historia de fantasmas. Quando Jorge II!
estava no castello, c jstumava vir a esse terraço,
onde recebia a saudação da sentmella. L'm anno depois

de sua m >rte, a seatinella, que então montava guartla.
affirmou ter visto o "espirito" do rei, que chegara ate
alli. h durante varias noites a guarda desse pa*co
!oi o |) >st > menos desejado pelos soldad >s .

A torre oriental de Windsor também possue ms-
toria partícula!-, porem d'esta nao é protagonista
nenhu ma personalidade il lustre. ) unto d ella, em tem pi •

da rainha l/.abel. um lacaio assassinou sua senhora
E um oííicial, que residia na citada torre, aííirniou

.)
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Hfl flfl flflfll fl H^flflflflflflaai-i ^h^m. ___
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¦HflflJHH fl flaf- flflfãflaaW^^- * ^flflfll ¦¦¦ HH flfl flr Hfl] HHk ^J» ,mT. flflfll V flflKflflflftu^ flJHjaHJ Mr >$/W<- ^rnü *mawmm'> ^^flfljl flHHfl n t-;^^"»' hj i Hfl afl lx.^ ^^Ei —• flflflBí«MWJKfl^^^^k. ^tB ' • LmL 
' 
l^^H H

flfl ^flflflfl»» H B I I m Mm!- 
'. 

aMÊ flLfl Htflfl mT^mmmmmmm^MLmmYm>mtm-** \mm 'Mmmm
flflflflflflflflflflfflfflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfla^^^ flflflfll flB ¦ -flj flflh flfl* VaflflKMKfll ¦ mmmmmmmmmiW^M^VWMmm
^A WÊÊÊÊÊÊÊÊmw ^H Kl flfl mAm m*m. ^l^«aÉflflflr^flflwÉiS^flHfl flr flflt ^IflPB H^T^SES^flfl IBmTM m fl L flf fl H.\ '¦- •^flkflHHr-*I^^^flJH HWKj&gfH ¦
flfl flLfll H fl fli W' fl fl\s.A à. • mki*. ¦^^^rfl K_rflfl^. _Hfl ~ 7 ^flii^iSflflV^-Ylf^H1DU| flflrflj ^^flfl «^r- ' fl Kl » ^fl HH Hk'í^-%- tmw ^*»fl HHflF^aHaflflH^  fll ffHPflH^ -'JÊBttwâ
HW ^RZÜfll B ^^*flfl^flM *$ - ' fll Hfl ¥ 'fll flaar¦ '¦^SEV Hr% fâBSr^' .JfliflflflT^^flflflfa»'Ha] flflLal*^ W$W*^ ^^m%^gmmmW^WWmmmm ^"*

ggfl HH H- f^v» **fl B flBflVflfllVflVfli^HhkJrJPH — «átftaBF lAm^ÈM HHM'iÉ^i* flflHflMv.HllnUã fliflj iMrl' "fll flflj ¦ 'SKT flflflflPf^l^rf -3t'IflflP ^IfliiBFflflflflflflflflflflflflflflflflflflflr Jl nu ^™~ *BJ $#?!¦% AP*. *¦ /^
IHflJ B^U* ''*»»-'.fl ¦ fll Vi]aT.M •> flr^flK iflKfll fl^flr" IMPi M^^v^Li *~"
PflSfljflkflVJ fflrSfl fflflrfl àm ^flfl flflflV * flfl mmWMW >^ ^0MT'm9 ¥ IpiT* 'MMt?i*MMM MM HHHflfl ''''"¦ wM&{<m\. 'mm^'^Kf^k\ ^flflflfllyi II ^^^feflfliVl -.fll \mSm "^ v. "<~<r "• «fl*,-fl -'fl RT'fl^^fl*'* l*M %flfl
¦pj^flj BwKS» V**>J_JC 2 **^B5^» ; ifl >vfl B^flflW.fl HfeT> r-^wt m --*¦ ^a&fll -flflflflflflflflfl————fl—r ?:^flfc a» ¦- IBHYlT^flPj^hH HJH t^^TT»aflfli _ _. <~. . #V i^Hl flflflYfll Hl'* £ ¦ -*- . THaaaflfljP ViHJ H'¦"¦¦*iáM'HT ,,¦ aH . E flnH HfflH ar » J3efl«L ^** ^ • £T ív^fH HiH R" /ifltiBí .*íi tK H ;*':H«MflWi^flflfltflflHW'# ?¦
¦¦rWVSPflflfll aH " ' ^¦flfl7l'V^ y t -«Ph ,^flfl fll i^*' «jHwHHflBHl Hfl. - «BH ySMI Hfl ^^1 MmmLMmmW**
mflWH HHfllaHflH Hif^^Hflflflflflrv ^CT ' wl flflflW flflW-^. $*ffilM iflfll HH~'^M mm'^ tHl WflW^í^fl^^^^ll-^Ifll flflflflflflflMflifl flflfllreBHjflflflH LJ Ht \ — — ^ — fl llfl^af IsflHflv^flsii* ' * "^'"Jp*^^uMwmm^È

¦m^^^^^^^^^*: '^1 Iflflfl HH m*'-<Q&tm '"*» ^^ ''<'¦*&* ' Iflr fc;lf^Í^P^ ''^VÍhW ^^ HH "^
|ff Bff^flfl fl *J| <t|Hfl ^¦h^flflflflkik^ ^ *™Jfltw.%TÍHt;í^'V '":«iíli '^Y^^^B Hk:* '# 7.?"-7'-'7'T| ^|

Sflfl "fl^flfl flflflÉ-J^Sr*M flfltflflflV ^^^^^^flHfll HflTflV ^**HHflí'ík^^^*^flr^TB HHflHfr^^' 
'' -'*' "fe 

itíJ&'^ÊSm ^HflflHflf'^HHHk. ''^fll fll
fc^tMj H^^^?S l^^^^flrjfli "— **¦ ¦* *3 flfl ^^^'^ «**^5 riHflflflfc^Jf'^li>:>/ . ^.HPHfluli^kL. fl
£*''" ?PI I vi É3«flBvPI "" '^fli3HflGKSflflflflflflflfléfll IV ' 4 -2 *M ÉflflugJ^^HI Afl^:;--ai "' Jfl^^rá BR

¦Vffiffil ^^^'^««''lrt m\\ JL '¦" ¦ ¦ flflflMflP^Va ABA''7'-'flH^íit^^M pi^ W^mX^MíSml
fl'gfH Afl^i^M ¦ : aã, - flfl].; Mmw^+AnmL. ^M Wvm \H B flflflk*'fl fll Jh" wflHflfltflflV/^flflraflflHHi¦LjnflJ H^\ -j>i » «fll t- H^| ^^^flflkL:— ^^HJ Ik-V ,^'^fll H^I ' fBÍB^' a flfll Hf f/fll ?S jHflBBBBflBSFS nW nffli^

¦¦fjhIIhk ^H flffcflPflflfl^- '- ¦ HBj Mflz *i -".' fl? h^^^^^thi HhW. ^^3fll flfl\^9i9 flW^J H_a_^|2_flt .z^kfflB *^HHt r!*^ mammmm^Ê mm^mwÊLmm^*^^ MM **+*

flflj B m«m^^^PHHHHHt vJf/ ^Jm ^j^* j5í^""'B Bw HJ Hfl ^-•v -T ^i* ab^-.. •y^«^^T^^^HjflH H

¦flUT. J flflfll . ^~* Bfl. flflflflflflV VI flflk^rfll BB flfljjT*^" 'jKVflWflJfc '-m'~ -mmm\ HT •' -'YtSfll flflfllW. ^««flw-.fljflB ^^* *¦¦ • ' ^^ál aanfli Bc^B B^ái ¦*. flfefli^flrL%* fll Iw^tHEH
¦¦flflHHHHflfl L ^flfl ^«* J| HHflflflfl flfll ¦¦¦¦¦ flflflflkJk JT "^HHHw ,flVv'l^wT '^^^^^^t^^^Y*-
FWI ¦ ^IM - *^fl fl^^*^flfl»H Bk flHa^fl- ''ÍÉ^flflfl^rf flK^flW^ *J 7*1!

fl H^<^r* % 
"V»''^i.^-"%flB Bflflfl^ -»#fl C^HfcY *v"*" -.'*! HjflflB ^fc ^fl^flQHH ^^ Í^Y^^fl

Hl HH Hi 12% \ tarjrr¦ H* ~»^H flwflJP Tflfl^fl flHry-- -aflfl IW^^ - IHI li II 1'lí?. > .^v^r-jrfl B"f-- ^«HÉfl Bflr <• ar aHCk »^<fll BI flm II B
¦fl flflfll flfl^B WÊ ¦¦^¦rifll ^*^^l IflBk. r^mWW -^C^ÇAm. mt» 'jC^StflP^flflBflflWTflflflflfc Isafr '
fl BH Bfl fl -í 5-**«»*«fli• "fl Bfl>^P .>j^*fll iW '**Hfii'i^p«flHf^HWf*HBafl ^T^f^HXilflc

Ifl flr* " Sr ^1*^*^* fll l«r ^ " flflflflflflflflflflflflflflflflflHW fltiflflr ^^ BPiHHàfe^^^^fcHB^ flHJ
¦H flflflH flEfll IflflflS flH flfll flP^^^^^ *¦—^^^*^^^^H ^^'• flflfcflH *" ^^fl^flMWB BrT M? jt**'*^&1 Hfl)

fflrfl HH ¦¦ H ¦¦¦¦niá^fll.. u_ ' -»*»»»fl| ifll flTÇ • HdàHJflr fll fVfll H^lfWííiíHJIfflllii aW^ ¦¦¦ —-^«!—~^ . jhi Bk/ ^^^» ¦. flj m^^" ~ *^«»f»i-ill*lfll

Dl HH HflflEr YÍ^«<fl Bflflr'* mm *WM f *^*-^~ . <•»••»,? J^HHHflV'' ,vl Ifll^ ^Itt^Hr

flr flfl Bi|r|""^ Iflflk7^ ** ^* " 
^^B flfl * >E^^TrT^^*flSf* .Mafl

B' íf.'¦¦' '• *HhI I ^^ flHfl^J Hflh. v. • i'ii"«ü <*fl B\ '.-" -iSlKflk, '^'^flfll^HH
B-j-fl^Hfl BBLírc r/ ^H hhbhI hh nfl \. -^^ ?.^^hI alfl '^'f^ifl KbAm^ iflní^^l w *^

¦YrHHHfll HflrVflT /«afl iH^fljT*^"^^^^™^! WW ^^^^1 flk fll Vfll ^^í*^*»^^^*^^'^^^^*. IH Hfl
Ifi^^i Pv'1jW tvtife. HHfl ^flfj» ^SflflflP^W'^^ ^flflfe» 

"'^™Ti!Ht
HFS 9'fl'' ••,;- j3M aW •^'"^¦Hr"^^^J^*flHr fl B*^flSflir**>r. fl H .Jr ii

¦^^«flfl Ih»£wj*1^SI ^1^' 'V/^TjV Aflflnfflfl F^^iiflttflMfll ¦T^43MPl,«««iflfl?lfll R J s*^7 ^
-w^ÈHI II flff ¦flt'>^^Hy''Wg:<*Tr' /-«t% ^» • «S-^-rfl*3 flfl^Pflflfl: rv^' wwiifl Ewlf

Bflrf™ flflflfll flflflflflf BB Inar *íi i f * 7 ? flpTBTffr HH ' t^HiF' ^ "* ^^P'ff^flflflJflflBfliS --'^^gHHHflfl flflflflflflflflfl ?"*JIÍI?™I Hfl k 1» ^ "'& J9 hÍBhBI HBFXflJ BBflHHnflfMflw^-^«^«««^«^flflfll tMà JMMYj i mm. «¦'JH flkflHflVjrvflHk flfll BW flflflflflflflflfl » B«^^JflBflHI"^ - >¦ *i HH? .^o^aSty^HaHfl Hg<flfl HH +*HHHWfl Hfl^H3ClK35 .1:riuB^fl^fll fl^k> —fll • Vi»*i mmWBkXmmmtArm*' fl fl fl > ">a llfl flHMM^flflBflflfl-flw HflHfl Hr
¦HA II Ifl ^ <^^I hT» 'j'%à**ivflflfvWIflvk,'III | :.*Ir»fl 5?^^^x201 PWS
¦VflVSflBBBBB><fl^Bl hhh? flfl HHfla/SrT^fl AS^flB^UfeflA Vhhhhhhhbí. flÉHflHHM C - \ ^B^Bk * il.. .A«mhiVJhhT fll S ^«* «& C^flfl flKA-^lv vWa^h KJ1 ¦¦! --^fl

fl^^B^^BiHflflWflfl]^^BflflflgTng*ffflPwlfljr^BWé# BflF*^^^^^! BflflflWflfliflflfljflA tJJ 'fl^.^»i*^flflflfcflflH ^kh AH j| ^p 7 2 ' t*5B ¦^—f-^-^*^^s^flfl^flflflfl5™Vfll flW. ¦¦]

H^l II «SRlíí^.itaãiiLrc flTrflVi\ *•.»' ~M^»^^JA^^^^flk HflW ^Hw '"jThrt I WiiT^ » T^fliMt»J«l Hk^^H¦MflH&fll ¦IflfA.' »iií''"l«í!?k- '^^^^^^^iflVflrifli . flfll flflfll flfl» flfl. flflflk ^flT ' v*«rflBflífl»flflfe^*'í.T?i''>,;k "¦i^^^^^^flflflflflflflflktfflflfll

fl Bflflfl flfl BSk iKÈm^í*' -'*^A4*m?Wn\h Y VKflHflA«H"JfUHHflW y ,f ilflkH BW ~ Mmm.?mmm»4mmWÊmWiHflJ BH Bfl Má. MWtLrk- — hfãUK ^P™»?flWiV*9BLvl aW. r tllilll^ ~^«J BJafkM
II BBfl Fa^Al \*-^ l^StíjSfl«H^lBm '***flflHHl f" 
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fll flVfl.91 Hl Hfl HHf * TJiM' «\ a.Mr ^AflflC . ^^H HflBLflflL^S ' *•»»"» ' íTflB ¦¦! Hfl flflflHH^Vb flT flflflV <^áMi> flHHH Bà?'_m~\-M' *\ ^flj||#il f^Vr ¦'I•%«?' flT^flK KaflflflflHflT;'^sm^
¦^flflfll flW^^ ^Tfl ÜB ^^aflPi. JflBBaWPH '-Wfll Bf^Sflifl^flMBfl HHk '?Tm

Kflrt flp^TfPS lfi7 -^''#1 ' ^HlflL/ 3WHfl|P^I'^Mbbbé
y1™! BV^B HHtltTiPjC^fll HHL^^^A flfl^L. • Ij<«* ^.-flfll flfl flfll * ¦ áfl «Vil ^^Vflkflfll flflik ?*¦''¦ iflfllnlHH flHjKHflH^H HMCUiUfic í«flfll flVflEHHJ HHhà.Hfl. m ^^^^^^^^*^^^* flflflfll sv jk x^^flfll HflW ^wfiirsíír^S^flHjHJ
"^HflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflJflMtl^flflflflflflflflflflflflflflfly^.aJfrfhl^^ftHflflflflflJMflflflflflflflflflflflflflfl_ flflkflyyWjfl . —mm—mm^mmUmmAm^Mmm ijtflVJ " flflH*J^^*2ÉflflHBflrwflflflH] flflL. flflfll ^^lLQfllflfll flflffii ¦¦ $riKn MflB^SlMMfll flflk 1BA 'uAflflflMaiiflKr^^^*/*jBflflflflflflflflflflflflflflflflflk ¦ -IfllFiflH WMMM:*-*éwtM «fflH ffl«-^,"^'flTv « j_ ¦^v(Hfl.-'^Ml i 1
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que todas as noites a mortaapasseava pelos corredores
do edificio.

— Superstição ? Fantazias da imaginação humana ?
Sim. Mas é curioso observar o que acontece se

se colloca um cao nas passagens mais estreitas e nas
torres do castello. Acredita-se que os cães tem o senso
do sobrenatural e percebem qualquer mysterio antes
de qualquer ente humano. Pois ha occasioes em que os
cães recusam entrar em algumas das torres do cas-
tello. E são recordados factos occorridos nesse edificio,
particularmente, os empàredamentos ordenados pelo

¦BBflRflflVf33iH flflflflflflflflflflaBB^^BBl Bfl u-BFA~.^Ba/£MHIBBBBBi nBB flni

Kfl H^HBfl fl ¦flflflflflflflflflflflflflflflflflflflPF -
MM mWmm mmitíM/iíímmmm] m MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMT ' J

mmmtAmmM HHr inw \A«i ¦nQWa H' ^Hn nBnBr ' t. jH.l.*UI'MinBÉ.tM"jFfuWmm m¦:¦;Ms:xtm mmm mm mrmM mw¦fl HL^HSflB nflf flfl flflflfll ¦¦fl fl^flfll B fl MfIflNflflflflflflflflVilHflB^H AflflflflflflflflflflflflflflflH: ^^^npa Bfl I vaMBPHJ Bfl flfl • £-¦ x-'#A*t
BB nflRSBBHl MnKI^nBBnBBB^^BBBBTCl^SnWBnl n"nttX> BB1 BBb -•.-u3l«a>í^3^'-'TI.a

llBflflflflflHflIH ^flflflflflflflfl) ' ' A?
He^ fl Bi ny^s fl bj
W^^x^Mm m^kmmmm mrnW-^ BB *

.flfl h^um flflr-'; flfl ....— .Bl BJ ¦flfl flfl ' flfl flfln a BB

^fl B' ! ^^
MBflflflflflflflnSSfilSttftMM |R«1 flfll ¥fli -^^^ _

fl E^^SP n£i9nlIflwSSSS^A-^S! Mmk Bfl fl fl "SI"W 9m\ 9aMl»H III! fl flMBãS^SI
HMaP™''Víí-^MnBI BJ BmmSIImIK^^^^^^nW^flJSI I fl

¦¦¦¦¦¦¦flflflflflflBnífri^ ^h

flnMMnMMnMnMHMlfflflLtllWra^^ -^nflflflMraffiMXffàfllBJ HH\ Av^*! MÉMfiÍÉSra^H^^ *1 ^^^MM PflflB

Papai. . . assombrado.

rei John. Asíim, embora ninguém acredite em fantas-
mas, esse facto concorre para confirmar a authentici-
dade das lendas.

Conta-se mais que a rainha Anna se encontrava
em sua alcova, quando as noticias de Blenhein che-
garam. Depois de sua morte, a alcova se transfor-
mou em bibliotheca e, um dia, estando o official da
guarda sentado nessa sala, viu o espectro da rainha
Izabel, de pé, diante d'elle. Esse mesmo espectro
foi visto, mais tarde, por uma creada.

O claustro do Dean também possue seus duendes.
Affirma-se que Anna de Bolevn passeia por elle en
certas noites de luar e que Henrique VIII também cos
tuma correr por alli em perseguição de sua iririòcente
victima.

Mas talvez a mais notável das historias que se
contam sobre Windsor seja a do deao Wellesley, que
alli exerceu seu cargo no tempo da rainha Victoria.

Era uma noite fria e escura O vento uivava e a
neve parecia querer filtrar por todas as janellas. An
deitar-se, o bom deão tomou um cálice de cognac

afim de se defender da
triagem. Ao tomal-o, pen-
sou ha pobre sehtinella
dó claustro, que estaria
soffrendo os effeitos da
1 o rivel noite; e, se»do
caridoso, desceu com um
copo de vinho quente
para lhe offerecer. Po-
rem a sentinella, vendo
apparecer aquella figura,
dentre as trevas da noi-
te, recordou, certamente,
as lendas do claustro c
correu espavorido, lan-
çando gritos de terror.
• l  ||«—H—¦»!!——II-a»|| i .< n»

0 AR CONVERTIDO EM
LIQUIDO E SOLIDO

Difficil embora nao
impossível, é a conversão
do ar em um corpo liqui-
do ou solido.

O ar liquido é muito
mais frio do que o gelo
e seu aspecto é o da
água ; como esta, pode
ser engarrafado e derra-
mado em qualquer reci-
piente. Algumas gottas,
que nos salpicassem as
mãos, não nos causariam
damno, porem nao se po-
de nelle submergir os de-
dos e o bebel-0 acarreta-
ria conseqüências hor.ro-
rosas.

0 emprego do ar liq •'.i
do é um dos processos
mais com modos para
obter temperaturas bai-
xas, isto é, para esfriar
as cooisas e é, actualmen
te, muito commum nos
laboratórios de chimica.

Alem do mais, inven-
toiK-se, nao ha muito
tempo, um apparelho.
mediante o qual os que
descem ás miras para
salvar as victimas de
uma explosão, podem e-
vai certa quantidade de
ar liquido que, ao eva-
porar-se, lhes permitte
respirar.

O ar, nesse estado, tam-
bem poderá ser emprega-

do. sobretudo quando seu preço for mais accessivel
para ventilar as habitações; seria, é verdade, uma yen-
tilaçao muito fria, porem inegialavel.

A' simples vista, como lá dissemos, não é possível
distinguir o ar liquido da água.

Outro tanto acontece com o ar solido, que
é ainda mais frio do que o ar liquido. Mediante
o emprego do ar nesse ultimo estado e com o auxilio
de uma machinaria muito cara e resistente, é possível
liquidificar quantos gazes são conhecidos.

ê
l-„.
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OS EXPLENDO-
RES OA

ROMA ANTIGA
Das trez

grandes colo-
nias fundadas
pelo Império
Romano, e >ti
uma vasta re-
giao, que por
isso mesmo, to-
mou o nome de
Tripoli (trez ei-
dad es), Sabá-
tra foi a pri-
mei ra victima,
soterrada pela
areia do deser-
to. Que, o prin-
cipa! ponto de
reunião das ca-
ravanas, é hoje
a grande Tri-
poli. MasUptis-
Magna, a ei d a-
de imperial, que
abrigou dous
soberanos (Sep-
timo Severo e
Alexandre Se-
vero) era supe-
rior a suas duas
ir mas do Sabá-
tra. Por muitos
annos, os italia-
nos, os actuaes
senhores da re-
gião, procura-
-anoil°CaIÍSar e c,ese:lterrar ess« cidade, velhao.UUO annos. Agora, afina!, viram cercados esses

•M—-II — IO ||. •••—¦— II—•II——II—.lia..||.
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Interior das Thermas romanas de Sabatra. na Africa.
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forços^ A cidade descoberta justifica plenamente arama de que gozava, de grandiosa e artística, comose pode verificar pela maravilhosa piscina de banhos
públicos, que estampamos nesta pagina.

cleasíkUcIsm? em Berlim. —O novo sino da egrejanumgerdorf, transportado em gracioso prestito
pelas ruas da capital allemã.
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A mania da torça e da nudez na Rússia. — Athletas de
uma corporação feminina, desfilando em Moscovv.
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I O typo do primeiro auto-
i omnibus, que circulou

em 
Londres em 1829.

m*

I OS SONHOS
Os sonhos sào uma

espécie de pequenos de-
li rios e se produzem
geralmente por um es-
tado anormal do indi-
viduo, pois são muito
mais freqüentes e acti-
vos nos estados de in-
digestão, de febre, in-
toxicaçao, etc.

Muitos desassocegos
observados em enfermi-
dades nervosas e men-
taes—e mais particular-
mente nas obsessões —
tem seu ponto de par-
tida em algum sonho,
que, por assim dizer
continua depois do in-
d.vidua despertar.

Os desassocegos oc-
correm sempre sob o
domínio de uma fra-

d
Bfl Hi> *^'fll lfe~ ~<__.________M __B«â __¦ _____VBB' ' _________B - _¦ __B __Bt§* M_flPH L~fl LJfl RI Ifl ?^| Bfw"l|V flil fl'"fl Hfl BflB flflflfl Llfl^Bflflfl ^^^^^H ^flU lfe_H
fl fl B"""?l bal

Wm} fli. B B*-^_Bi_t flL.l- 
~+ 

_flH|||B fl' IftvPHfl mmT - -^GSS
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fl lm*Wá nrn_ÉÍ"ff ^M-i X ' 1 fl Bfl BV -9flB<lvJ^Q-k_i BvyS-JB-k-fll ifl flfl RrWflr ¦ IflfliB

_>Tí^-1-fr^-i EW flfl I - <^fl I' Kfl fl fl
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Ia Rfl -Ml ' ii v^flRu P_il\ ^C5 flfl^
l_ni Ifl |_| I'¦ E_kB __fl Br__t9

BBI J__i ___P^I ____!___¦! ____9_flU ___! ___L ' ^^^fl^flf ' '^^fll flV.^fll flfl
jFp i^^j BT _-_l;..^iflBfl B

Bfl fl L? mmM %àà\ Kr" I•;¦¦-¦,¦¦-'¦• 'flB f_F BKi--r.¦ jW^l__B BM^/XB -EtV-^P.fl B¦.<¦¦'•¦ -H.MI fv PT^-^-^flEv^SI __Br_'___l _F^'--^____i' ' flfl' _¦ flf flf-"B BB B-H tf- .fl
^^fl s_Bv'' flEflfl—_ flfl flfl B>-- B¦mw _^K^".' ' Kl 1119 |^ "^ifl I
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Auto omnibus inglez em 1832

queza da vont, ,
0 homem dot do
de vontade i -.
mal nao c sugeiro
a idéias fixas, que
o obsedem. Assim
é que o melhor
processo de curar
idéias fixas é ree-
ducar a vontade.
Esse é um dos fins
da psycho thera-
pia.

A psvchothera-
pia abrange tam-
bem a vigilância
do som no, sua re-
gularidade e sua
hvgiene. A me-
lhor forma de se
curar as insom-
nias é tratando

s u p p r i m i r os
sonhos, que impedem
o descanso normal e
completo.

Quando os sonhos se
convertem em verda-
deiros pezadellos.a sau-
de se altera e c neces-
sano recorrer a psycho-
therapia methodica,
que, cultivando metho-
dica mente o estaolo mo-
ral do enfermo, per-
mitte-lhe còntinular
exercendo, mesmo du-
rante o somno. uma
disciplina mental.

Somente as funeções
psychologicás suoerio-
res adormecem duran-
te o somno de um?
I^essôa; por isso os so-
nhos sào iIlógicos, ab-
surdos e com associa
çòes de imagens e idéias
superíiciaes.

Essas funecoes psv
chologicás i b f e r i o re s
que sao reveladas pe
los sonhos, emquant
se dorme, sao as me
mas, que se revela
egualmente, ouand
alguém está distrah
do. Quando se tem •
espirito superior absor
vido por uma fort
preoceunação, cami
nha-se distrahidamen
te, sem ">pensar, de um
modo inconsciente, jus-

tamente como em uni sonho. . .
Esses actos do homem adormecido

e do homem distrahido são, no emtan-
to, actos psychologicos do pensa men-
to; quando se anda distrahidamente,
conserva-se sempre alguma cousa que
permitte evitar os automóveis e esbar
rar com os demais transeuntes.

O mesmo acontece durante o som-
no, embora a direcção psychologica su-
perior falte, o pensamento continua evo-
luindo; embora as associações de imagens
e de idéias se façam de um modo imper-

Otypo mais an-
tiquado: o de
1829. Os passa-
geiros são per-
sonalidades da
alta sociedade
Londrina, que
pagaram bem
caro suas passa-
gens, em bene-
ficio do Real
Hospital Oph-
talmico de Wes-

tminster.

j
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feito e desunido, sempre restam \ es-
tigios de lógica nos próprios estados
de somnolencia.

Muita gente acredita que os so-
nhos são presagios do futuro, jul-
gando possível prophetizar o futu-
ro dc accordo com os sonhos. Po-
rem as pessoas de alguma cultura
só consideram os sonhos phenqs
menos cuja base é completamente
psychologica, repellindo toda e
qualquer superstição !

A odysséa dos cavai-
los, na historia

E' muito curiosa a serie de ca-
vallos, que intervieram na Histo-
ria, acarretando, muitos d elles.
factos de extraordinária transcen-
dencia.

Dario, rei da Pérsia, deveu o
throno a se\ü cavallo. o primeiro
que relinchou dos sete pertencentes
a outros tantos nobres, que elimi-
na ram o tyranno Go-
matas.

Como os sete ti-
nham direito á coroa,
combinaram, paraevi-
tar rancores ou dispu-
tas, lavar seus corceis
de guerra para um
bosque e acclamar co-
mo rei ao dono do pri-
meiro animal que rc-
linchasse, ao ama-
nhecer.

0 cavallo de Dario
ioi o primeiro, porqueseu escudeiro levou as-
tuciosamente uma
égua para junto do
quadrúpede.

Luiz XVI foi rei
por que seu irmão
mais velho, o dei-

him, portanto, mor-
-u em conseqüência
c uma queda de um
ivallodepáu, que lhe

: aviam presenteade.
P grande

niers tinha uma
Lia cor de café
m lv-ite. cha-
ada Yata, tão
aca como um
dgo, mas quea mui to: estima-

Por toda afa-
,lla do illustre
n.cez. Um dia¦Y'x que vários

iQtins perturba-am Paris, Thiers
ppareceu nas

üas mais movi-
entadas cavai-
ndo sua égua
9" ando os•¦"altados viram

íflMnnk 
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f^T flHnBnflBBnS Bflt' ' ^flnHia^^^nflflBMnn^^nBBflBflBflB^^^flP^B^^^annMfl^BK^Bfl^Wfl^lwM
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" 1 iiiMrity' •¦'ffVtli

Os londrinos festejaraam

av'-U^3Mfl'.i'flnflflHn *•¦;¦¦ w• • ui—•B^«-^P3fl3fli Pflfl^BBfBM : | x .•;fí|
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Vn^jBl HHnk—MnMIJMk ''Iflfl]^^ flfl yj M^m Wy '^HHflfl^s—fll
^*r L ik^nH Hn^^jffla fl DM fl

¦HH^ ^^91 P^^HB H^^Tfll IbT^mHT ^^nfl^' ^^HHflnninHu ™l flT a_a.^^HHHl flfljfl H
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_a a Bvi^arni p a a iS

.9*'' ^m ifafl nPiil flB
"^"-'-éSMà tEM f?m*:''jp^^^^BJfl

alegremente o centenaiio do cmnibus de Londres,
como uma longa pas.-seata de todos os typos
de carruagens, com os
respectivos passageiros,vestidos, de accordo ,comas varias epochas. Vê-
se, acima o omnibu*
de 1850, com "imperial".

O omnibus londrino dc 1880.

um animal tao ex-
quisito, ridículo mes-
mo, proromperam em
gargalhadas e. . . os
a n imos esfria ram...

Outros cavai los en •
chem as paginas da
Historia, não sendo
dos mais desconheci-
dos Babieca, do Cid;
Bucephalo, do grande
Alexandre; o cavallo
de César; a égua de
Turenne : Incitalus,
nomeado cônsul por
Caligula; o enorme e
ventrudo cavallo de
Trova e o Rocinanle,
de D. Quixote.

; :n aspecto
Londres em

de
1829.

|T - ¦ ySmWxm 
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""T"" ¦„-_'LAflfl^^ff^BMfeíl^-J-^JflflMflflflfc^nnflMnnMMflnBMl

llr^lKa El''! ImmI nflflflflB aflE?*<--*^BMfll ¦¦*¦ I flBflfl. ^1 BbymI

IflQyU O I I l.«,íjl Iff Fm àmmwmmrmmmT^S mm^m W (BI K riÉHnUV&^Hnvnuii C\XS fl n^nl nUaIB^FlflfllflTPi IWWÍluII ^Blrla fl IflWfllflffllfll
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O 
ministro da Justiça* da
Itália é, na verdade, um
homem bom para os pre-sos do Estado e a resolução queacaba de tomar, será bem rece-

bida pelos interessados. De fa-
cto, por ordem sua, a partir de

1 de Maio de 1950, todos os
presos, sem distincção de eda-
de ou sexo, participarão dos
benefícios do#seguro contra a
invalide., a velhice e a tuber-
culose. Todos os presos. .-. sal-
vo os que sao condemnados á
prisão perpetua, pois a esses
nao poderia beneficiar.

Aqui ainda nao trataram
d'isso. Mas, já que cuidam
da revisão da lei de seguros so-
ciaes, bem poderiam estudar es-
se particular. E' verdade, po-rem, que os detentos estão em
posição social... bem extranha.

¦ ¦ ^^B ^B ^Mmr ^B;' Immw^mw ^^p*^M ^^^__ m. ^j^B^B m\mfi\•"ÉOf^fls^M^r^R^^^^^^BS^HB
^B^~^^^^^B ^^^ ^^^^fl^^ Mm ? mm ^mM H .^^^1 flBVB^fl K

m\\^k\ íw^^flí I " *Vfl S^^i ^^í r^m,I RK ¦•¦••• h:**w mmtW vi rflK^ '-fl At\ ÀM '
mm^Mmm^^mMmm^am^^t^M^. WM WmT âtm^M ^B flB^^H ^B mWM ^flflflfl^^B."^ flB flWT^^^F ^^fl^^Bs *

^B^fl BEWI^^k ^B ^fl^B ^^^^^fl ^fl vifl flfl Bafl KmB ^^^^B^B1MWMm M^M ^k» IB B.fl^^B B^B mw -fl H ^Bífl -¦» B^L' -^t^h kl/^h h. ^b*^b mmmwum ^mmMmwàm sn mi m^mm fl . ^ -^ bi^l>w- ;
flfl fl^^^Cfl fl H^^fl fl fl ^tffl WmM W fl ^L. "x fl^flSí '

Bl Bfl kfl fl' ' fl Pfl Lm w "^"•1^mS[''-!
B*flPyÜJS P^gSI ^^^,^*""Bfl Ik-"^^ ^r "*^ ^^t*5'Lb.-::'-. ^3 Ep%i l ' v—fl B^B ' *ríSJI<¦ Bmk ^B JR,."m's«flifB fl fl BTKJ CMK'
BB* fl Bfl B^ ' - fl WmwMÊ ^ri vák w Wm£-;

fll ^B ^^B. ^^1 ^F ^B l^_^^B flvfl fl j9 -/fl fl^fl B^fl fl flflflHflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflRBflBflK^Ifl fl flfl WmmW I

A MANIA SPORTIVA NA
cracia ingleza du

0 CULTO DE SHAKES
A Inglaterra é, talvez, o

paiz que maior respeito ou-
targa a seus mortos glorio-sos e que mais veneração
rende a sua memória. As
datas do nascimento e da
morte de Williám Shakespea-
re são annualmente comme-
moradas por todos os Ingle-
zes e Strafford-on-Avon,

Inglaterra—Corrida a pé disputada por senhoras da alta aristorante uma garden party, no castello do conde de Birkcnhtad.

Üfl ^B ^^B ^B bb

fll 3? t**fl B ''vX—W II Nl v M IB
^B Hb ^^^» *' .T^mW I ^1

^|^| ^B

——————— . — „ ¦ w orB B*HÜ Jfl-—-  
.V ^^B^| ^| \W mm\-AT mf mTm mmmmrnm^. ^^B
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^1 L J i áfl I flS- ¦;'r^B?B^B flfl£ 2l I
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PEARE NA INGLATERRA
Duas vezes por anno e

durante varias semanas, os
críticos da Inglaterra re-
lembram a obra de Shakes-
peare; ás companhias thea-
traes competem esse luxo de
montagem das comédias e
tragédias do Cvsne de Avon.
Cada cidadão c, na IngJa-
terra, um idolatra de Sha-

/Io alto — William Shakespeare.
Ao centro — Cerimonia da col-
locoção da primeira pedra do
theatro de Shakespeare em
Straford. Ao lado — Outro re-

trato de Shakespeare.

berço do poeta é o centro
de peregrinações a que aco-
dem, em mossa, seus admi-
ra dores, não somente do
Reino Unido, como da Eu-
ropa e America.

hespeare. Agora colloca-
ram em sua cidade nata! a
primeira pedra de um thea-
tro, que se erigira para a
representarão das obras de
Shakespeare. Foi uma ce-
rimonia faustosa, presencia-
da por verdadeira multidão
de lettrados e admiradores
anonvmos.

A sabotagem no
século XV

A sabotagem, longe do
que se poderia pensar, nao
e de invenção moderna,
porque os antigos a co-
nheceram; os Romanos a
asaram e, mesmo, abusa-
ram, como aconteceu com
a greve, outro sgsthema que
floresceu na Edade Ale-
dia, com a famosa "greve
das lanternas".

Ora, um dos mais no-
tortos exemplos citado é o
dos funeraes do rei Car-
tos Vil.

Na Edade Media, os"hanonards" 
ou sejam:

os carregadores de sal, de
Paris, gozavam do privi-
legio de transportar os
corpos dos reis fallecidos,
de Notre D a me a Saint-
De ms, para demonstrar
— conta-nos o chronista
Jean Chartier — que a"memória dos reis, assim
como o sal, conserva-se in-
definidamente".

Esse serviço era, habi-
tualmenle, pago largamen-
te; porem o lhesoureiro dc
Carlos Vil, quebrando o
costume, pretendei, 

"dar
trabalho" aos "hano-
nards". . . por uma nt-
nharia. . .

r , t *¦
listes, furiosos, mani-

testaram seu descontenta-
mento, detendo-se no meio
do trajecto, abandonando
sem mais cerimonias o
real defunto, que só reto-
maram sobre os hombros
com a promessa dc um
salário dc 10 libras por
cabeça .

E ahi está como a acçao
direcla e a greve dos bra-
ços cruzados figuraram
desde o século XV nas cc-
rinwnias publicas.

I 1
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André Mitblitz entrou no ga-binete de José Limours, com a
physionomia transtornada c, em-
bora arque; ante, foi logo di-
zendo :

— Aconteceu-me uma cousa
horrível! Sim, vou me sentar.
Obrigado... Deixa-me fallar...
Você é meu^ amigo de confian-
ça. . . Vai ver o que me afflige e
dar-me um conselho... Sim, porqueisso pode ir muito longe ! Você é
bacharel, tem pratica d'essas
cousas e tenho a certe-
a de que sua opinião
muito me servirá...
Ouça : Mi n h a
mulher, minha
m u 1 h e r s i n h a
adorada, essa
com quem me
casei hontem, á
tarde, abando-
nou-me... sim,
voltou esta noi-
te mesmo para
a casa de seus
pais! Não acre-
dita? Pois é a
verdade? Cal-
cuia o que foi
minha noite de
nupeias !

José Limours,
julgando que isso
lhe ficava muito
bem, deu um salto
cio sofá em que se
sentara ao lado do
amigo infeliz.

Como! Que
Tua mulher

te deix. . .
- Em condições ter-

nveis! Um trágico mal
entendido, provocado pelamais atroz das mvstiíica

mas, em todo o caso, penetrando "em
nossa casa", sentiu a mais terna das
perturbações. Beijamo-nos. . . mas,bruscamente elle me perguntou :"Que enveloppe azul éesse, que está
querendo sahír do bolso de tua casaca ?— Enveloppe azul?-T Sim... Olha!

E ella extrahiu de meu bolso esquer-cio um enveloppe azul. Eu não melembravai de haver guardado enveloppealgum desta ou de outra qualquercor. Respondi que nao sabia o que do-cieria ser.
Então — disse 'tannv -

1

nn-

dizes ?

çoes
Oh!

Aflflflflh. ' -JflV. fll i' ^^^Mm^^Bil^Mi^^^m flP^'' ^*fl ^r

B^. ' .Mm mm B»flfp*^'--;;-'-''' '-'-wk ^^^flfl 9flflw '^flflflfl BflW & ""flflBF ^BBI flflB0HiB»-..- ¦-Av .T-^-i-^Hfl ¦"¦"¦"r

fllfei^ JssWWHfl flBT l-Bb£l\AA>v' MmW Bflfl 0- ^-% mw$&-l-r- .Mm m.fl Br % ^.tflfl flV
flfl Bfl* > ^.aflflfll flflfl *JÈ? ' . ^mmSm\ 0-L-h ¦''¦¦- Hfl .'Àkia^ãflifl .* '¦Mmm mwSZ
BB ai IJ Ffl IwJPll fl fl flfll 0^ ¦'

flflflm ¦* HHUrflHHHPBfl- fl fl^-0 flB-flfl. VflflBBF aflflflflBr ¦: ^^0^^^^0 V \WmmmTflfl flpillfll flflr fll 0
BB flflr bf
flfl ^M mw W"b*0 *flflT flflflr' «VI flfl^
'B Bafe&tL" ' '~z^aa flflí-fl fl?9^3í!f"''' <?* flflflvfll flr
flfl %&'.." ¦¦x&mWm Wfl flfl ^ffô''" ''-^«alBfl V

B- bbbbbbbbbbbW ^^mMmwkw
10 *§53**^ 9 Bfl KT£** ;Bfl "¦¦ BV^Brflfl fl R^' fll P^
fl0000000000000000000000000000000000000fl -flB Bk''flfl 0vBBBBBBBH Bvfll lfl10 IIBB; BBflB BB

fl i^
flfl Hflr

^'•''^""flj "B^

^ j «fl^B-' -'"*" flflflflflflflfll
•W V''"-c- tBH^-B^^ft_#,*v- mw^B|p' mWW*

^iiNflrt*» fl

fb. fl
flaaU_i., ..^w. ?-..','iV.Í".- fl

flflfflflflVán: . ^ xtAl *-V/^.rViL 0
fl0 WlflUCiri/ V-«il*A^T'iitIÍMb fl

f*1*^/^****^ \, fl4- \

Nao pode ser.
Que mvstificaçào foi essa ?

j- 
Espera ! Você deve ter ....

tado, hontem, por oceasião dacerimonia r^apcial, minha emo-
Çao... a de Fanny; a recepçãona residência de meu sogro. . . o
Jantar alegre, encantador. . .
|Nao pode ter esquecido tudolsso. . . Cerca de meia noite, em-
quanto todos dansavam, Fannye eu desapparecemos discreta-mente.

Sim, sim, recordo-me... ,... 
" k 

*ols bem. . . Partimos, em automóvel, para oln.no> quenos esperava. Uma vez chegados, conduzodelicadamente Fanny por toda a casa, para que tudo
;a e de tudo tome posse, como graciosa soberana. . .

seSpí 
vencío?, Ainda consigo ser sentimental! Não seianny, ate então, sentira por mim verdadeiro amor;

Eu tinha por ella ver-
dadeira adoração...

per fei ta meu te

(^  
_

do — Porque
coraste ?

Eu tinha—
como ainda te-

nho — a certeza
de nao haver co-
rado. Mas, você
sabe como essas

cousas acontecem.
Essa simples phrase
de Fanny foi suffi-

ciente para me tornar...
côr de purpura!— Ora! Você não po-
de negar que estt ver-
melho como um cama-
rão. . . Estou com muita
vontade de lhe pergun-
tar o que contem esse

enveloppe ! A lettra é fina
e pontiflla... Nao me parece...

de homem!"... Eu respondi...
Oh? Fanny ! Tens cada idéia!. . .— Nada d'isso — replicou ella —

'f Ha uma carta dentro d'esse enveloppe.
• u^' natural que sendo tua mulher, eu dese-
;e lêl-a também.

E juntou o gesto á palavra. De facto, havia
a!h uma carta,tendo, ao alto, o carimbo do "Sport-
Hotel", sua Pigalle e dizendo, textualmente, o
seguinte:

'Meu André adorado.
Comprehendo as razões que te levaram a

casar. . . e curvo-me ante tão imperiosas circums-
^nc,as 

•• • Tens razão. . .A vida está muito difficil.Mas já que não me abandonas, espero-te, como me
prometteste, desde amanhã, no nosso ' cantinho", onde
estou impaciente por te apertar entre meus braços !
Telephona para me dizer a hora ( o mais cedo possiel).

Tua Lolette, que te adora".
Quando Fanny leu em voz alta essa carta, julguei

que não poderia resistir á emoção extranha, que inva-

í 81
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dediu meu coração. Ja eahir cTe cestas, sem sentidos.
Nunca ouvira, sequer, fallar nessa Lolette do Sport
Hotel. Depois de engulir em üccco. por duas ou trez
vezes, insurgi-me com a ultima energia.

isso é um graceio de muito máu gesto Nao
sei que imbecil julgou de muito espirito introduzir uma
tal baboseira em meu bolso. . . E eu que nao o notei. . .

Fanny, que me ouvira em silencio, disse-me pau-
sadamente, com um sorriso, que nada presagiava de
bom.

Porque *xaltar-se assim? Nao estou zangada
por tão pouco. . . Creio que você me julga uma beba.
Este enveloppe foi fechado, collado, depois aberto,
por você. .."*""
porque não navia você
conhecer essa Lolette ?

Porque ?! Ora essa !
mais

-- -•- a~«»a.--^*V. — — --«,..« -W -*a£a- W . * »•»->_. * V ' .'¦" Não?. . . Então, por quem? De resto,
havia você de

nunca a vi

prove o

! i

Porque
gorda !

Tem graça !
Ella responde

Então. . .
que me diz !

Como ?
Ora, muito simples-

mente. . . Telephone para
esse Hotel. . . Vamos ver se
existe ou nao ahi uma Lo-
lette. . . e que tem a ver
com você

Boa .idéia! Agradeço-
te a lembrança. . .

Apodero-me do catalogo
telephonieo e procuro, febril-
mente, o Sport Hotel. En-
contro-o, peço o numero quesempre acabou por ser liga-
do. Fanny toma-me o re-
ceptor da mao.

Nao! Deixa-me fal-
lar. por favor !

E com voz muito doce.
Poderia fazer o favor

de chamar Mlle. Lolette ao
apparelho ?... E' da parte do
Sr. André Mitblitz.

Alguém responde: "Ah.
perfeitamente; vou ver se
ella ainda nao está deitada.

A minha adorada Fanny
encosta o phone a meu ouvi-
do, dizendo: "Agora você".

Dous longos minutos se
escoam. Finalmente uma voz
pergunte. : "Alio ! Quem fal-

( i

MissN Binnie Hal.

a razão d'esse

Pergunto raivosamente :
E' Mlle. Lolette?"

a— Sim, é Loletf-fj. E"
vccê, meu querido ?"

Senti as pernas treme-
rem e receei eahir. Fanny,
com a cabeça encostada á
minha, ouvira essa allucinan-
te resposta.

Mas eu não a conhe-
ço. . . — exclamei — A se-
nhora vai explicar immediatamente
graceio infeti; . . .

Não pude proseguir. Fanny, puxando a alavanc-
do apparelho, cortara a ligação. Feito o que, explodiuiChega! Já estou inteirada ! Nada adianta
gritar e dizer disparates. Sua Lolette não sabia queeu estava aqui e chamou-o "querido"! 

Creio não ser
pieciso acerescentar, que, entre nós, tudo findou!
Vá procurar sua Lo-le-tte. . . Ah, que nome! Se eu sou-
besse.L. Porque me casei com um homem como o
senhor? Outros rapazes mais dignos solicitavam minha
mao. Infelizmente, nada é irreparável. Vou voltar
para a casa de meus pais! Adeus!

E, a despeito de meus protestos desesperados,

Ifl BflflvflHflr Tí^vS ^?^v* - 'JwS ubT'!! afl
m^^^^^ví^Ê^M^^BSm^^^^^^^^m^S^mwSM^m mm

flflflfl^^^^^^^fl^laai^MraiaaalBfl^i*aTfl^

^^^^BreSfilIsi'»?!^
BBBBBBgBBaSra^^:8^8Bj^Sla«lBBaM mméíijm_yt___ham^^'^^HKmm9MW^Km^Km^Km^mlBgfl*OTM.v4it^av/^K^.V^aFT^^' 'l * -V*•'¦¦*j%'' Sr flLflfl

BMK^B^^w5«''i^'^'f ' -'• '-^'j^^^^HMaBBfll
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Bfl Blftmy ¦ JaL."*' •' "•4í^*í'''^RRj3*ffG
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B^B^^^^B^^^^^^^^^«ffiD^wlflfla9^^Km^3B^BRBfl9l IBBBfTy^jíjfíwBj^
BflBBflfla^^Mftlínffi

fl auBaAAwKfiaBMÍ^ *¦' flfl MtSm\7SlÍlmjnm&ÊmÍfflflflHflfli"'yPSH%*">%f'Pffi^
PaRját.' '¦} v.1'^ *:*í_cj>£ij ^áBafliBlHBEagSRWiwP^PSfeSKiOlfMSaiEa^Bl

¦fl flp^frijfe r«^3J§f^5^a»^aMlflB flflgg^flflr^aSafl Bimfl

aB Bfl^aKJK^Haffyatil^jaflBjatATmBB BampUB flBaftBar ftÉFfiaB Bb* JHfl flfl IBB Bb1e%1|c£ í3fe v', c -rJBcCQaKflfcTlM MwHfll flfOlKflJ laTJaB I

afl BplSàn^i^^^^^^^^^^liH Ifliv^la^afl I

Ke» a^aS^^Vi^^wW^Hflfll I

bb flB**'''¦' - .'flfl Byy^?í'-viV'i'; ^' ^-'ijfli

I flk\'*' B^a*''*-^^? awi! I
^S0k< • * ¦ ^ ^1 H^S^^^S^í^^âR 11

BB BB>S^^B^^^^^i'i';'í','^^zif¥Í^-»ii^j^| BB^^B^^jy^S^"jSÍ!?^tSB flli

BhhPKsIBI B^w^fl i

BB lÉyaJ BD'^iiÉKj«! ||

iugiu, em um ' taxi". Segui-a logo, em outro automo-
vel. Despertada em sobresalto, sua família começou
por não compreheixLr patavina. Finalmente, meusogro declarou:

— Sc o senhor é innocente. deve tirar tudo isso alimpo. . . já!
Assim fiz. Fui ao Sport Hotel. Encontrei logo áentrada uma creadinha morena, que riu muito e acabou

confessando, quando lhe mostrei uma nota de milfrancos, que era ella a tal Lolette. Alguém já lhe pa-gára a mesma quantia para que me escrevesse e atten-
desse ao telephone, como fizera. Não consegui (pie meconfiasse o nome do orfanisador de toda a trama ;temia
que tudo cahisse sobre ella . Não sabia que eu, defacto,

fosse um homem casado, des-
culpou-se muito por haver
provocado uma tal catastro-
phe e redigiu, sob meu di-
Ctado, uma retractação for-
mal.

Pensa que isso me adian-
tou alguma cousa ?

Acabo de fallar com
Fanny. Continua intratável.
Diz que Lolette entrou em
combinação commigo paraenganal-a. Minha situação é
íorrive 1. A

sahida !
! osé

rranja-me uma

José pródiga Usou a seu
amigo uma serie de encoraja-
mentos vagos e, quando o
outro partiu, saltou de ale-
gria, esi regando as mãos; por
que fora elle, quem, espirito
invejoso, irritado com o op-
timo casamento, realizado
por André, tentara arruinar
sua felicidade, introduzindo
em seu bolso o enveloppe
azul .

Com o caracter alti-
vo e ciumento de Fanny não
pode haver duvida — pensou
elle — Ella nunca o perdoará!

E esperou novas conse-
quencias de seu ardil. Al-
guns dias mais tarde, André
voltou, radiante !

Ah! meu velho! Bem-
d?ta seja es:; a extranha
aventura! Imagina, que eu,
antes de toda essa complica-
ção, tinha a impressão de
que Fanny me acceitava co-
mo marido mais por convém-
encia do que por amor...
Agora, ah, agora!. . . Embo-
ra eu tenha jurado e. quasi,
provado minha innocencia,
máu grado minha condueta
irrreprehensivel, conservo um
prestigio, uma aureola de"marido-pirata!". .. E agora,
Fanny, é uma esposa apaixo-
nada, que receia T>erde-me e
esforça-se por me prender. . .

por meio de mil e um carinhos ! Sim, meu ve-
no, bemdito seja o bobo desconhecido, que julgou

pregar me uma partida e arruinar minha felicidade!
Ha de ter

bailailanna ingléza

innumeras oceasioes para se aborrecei— Ainda bem, ainda
respondeu José com um

bem para vocês
riso pai lido.

Hiínri Fai.k

O methodo é a arte de dispor nossas idéias e nossos
raciocínios de modo que os possamos ouvir. . . com
mais ordem e que os outros os possam entender com
mais facilidade. — DuMARAIS

fl

lous — I
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MODELO 

dos JO-
vens obedien-
tes e estúdio-
sos, Lisardo
era o orgulho

de seus pais, que,
opulentos fidalgos, deram-lhe mestres de tudo o oueera conhecimento, até que, exgottados os recursosseiencia local, resolveram manda!-o á Universidadede oalamanca.

Ahi. também, Lisardo não tardou a se fazer notar
por seu amor ao estudo e sua bôa conducta Alas emhora todos buscassem suas relaçfcs, elle só se fez ami-ode um rapaz chamado Cláudio, de quem se tornoucompanheiro inseparável. Amigo de Cláudio, Lisardo
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o Jogar nao era o
mais próprio para
taes encontros, pe-
diu-lhe que o acom-
panhasse. Obedeceu

„„j ° estudante e che-ando a um campo deserto, o homem, que maisparecia uma sombra do que um homem, recommendou-ine que olhasse por sua vida e sua alma.lJitas essas palavras, desappareceu misteriosa men-te deixando o estudante tão aterrado» que, durante
¦IccLT se.man.teve.em casa, sem intentar qualqueracçao e ao terceiro dia sua amada proferiu os': votosmonasticos sem que elle nada fizesse nara impedil-o?Passaram-se dous mezes e um dia, não podendo

fll mm WMmmmZr—:—"~ tíiín^MMMMmuaa.^^-.
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Embuçàdo na sombra um homem parecia esperai-o para dar-lhe a morte
teve a desgraça de conhecer sua irmã, mulher de gran-
s Cantos 

mas que devia ser sua perdição,
Ineodora chamava-se ella e amou-o também,embora houvesse sido, desde sua infância, destinada

I il-j monastica. Sabendo que ella, devia ser reco-
| 

nida a um convento poucos dias depois, Lisardo
s° 

a"Se do desespero, conseguiu ter uma entrevista
| ecreta com Theodora no parque de sua residência e ao
I not*1^ 

a' acal)run,iacl° Pela confirmação da triste
I a° 

1Cla V1U a Um canto da rua um homem embuçàdo,
j que, com a espada desembainhada, parecia esperal-o
j 

Para lhe dar a morte.
I a VSf ,° 

desnudou por sua vez a espada, disposto
J 

c se deiender, mas o desconhecido, observando-lhe que

mais resistir ás saudades, Lisardo conseguiu penetrarno convento e ver Theodora que também o esperava
vibrante de paixão.

Então, allucinados pelo amor, os dous combinaram
que Lisardo, voltaria no dia seguinte á meia noite e
escalaria os muros do convento para leval-a.

Sem nada dizer a pessoa alguma sobre esse planocriminoso e peccador, Lisardo foi, á hora marcada,
em busca de Theodora, que já tudo preparara paraseguil-o.

Mas eis que, atravessando as ruas de Salamanca,
completamente desertas aquella hora tão tardia,'
ouviu passos, que seguiam os seus. Apressou-se e esse"
rumor foi também precipitado.
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Alarmado, Lisardo conftçcu a ccrrer e quando
penetrou na capella do convento, ouviu vozes, que
pareciam altercar na escuridão. Mas logo uma cTellas
disse: "Mataram-me. . . Estou morto !. . ."

E tudo voltou ao silencio.
Depois de esperar um instante, o estudante deu

alguns passos. Immediatamente tropeçou num corpo
sem vida, que jazia no selo. F, ao mesmo tempo.
ouviu que os sinos do convento começavam a dobrara finados.
Lisardo sí#uu cambaleante, attonito e chegando

a rua viu um enterro, que se dirigia á capella de onde
acabava de sahir. Muito impressionado, perguntou
a um dos que acompanhavam o triste cortejo quem
era o morto, ojue assim
levavam.

— Não sabe ? — dis-
se o homem — E' Lisar-
do, o estudante.
Lisardo recuou, sem

saber o que pensasse ;
mas, vendo Mateo. seu
fiel criado, entre os que
acompanhavam o feretro.
fez-lhe a mesma per-
giinta :
— Quem vão enter-

rar assim ?
— E Lisardo, meu

amo querido — respon-
•j deu o criado em pranto.

Era de mais ; e o es-
tudante cahiu sem sen-
tidos. Quando voltou a
si, dirigiu-se a sua casa.
redigiu e assignou um
testamento, que deixou
em logar bem visível.
doando todos seus bens
aos pobres. Em seguida.
tendo caminhado a péc4 
pelas estradas, como um
mendigo, ate Cordoba.
bateu num convento, pe-
dindo guarida. E ahi ter-
minou seus dias. em ora-
còes e penitencias.

JUAN LOPEZ NuNE".

Ainda ha paizes
assim ?...
r.

iLis o que nos conta,
em uma de suas recentes
correspondências para umgrande jornal de Paris, o
Sr. Albert Poulaine,9que
acaba de realizar u/na cia-
gem pelo Congo Belga.

E' em plzna .lírica
Equatorial, na região de
Semliki, rio que sahe do
lago Alberlo-Eduardo, A
sinistra mosca tsé-tsé, que
propaga a doença do som-
no, varreu toda a vida hu-
mana d'essa região ! E essa grande área de terreno ficouentregue ás jéras, aos monstros. . . E que monstros!

0 Semliki não tem mais de 25 metros de largura
Sobre 

uma ptraga de ferro, de fundo chato, munida de
um propulsor, Poutaine e seus companheiros, europeus e
indígenas, tentam subir o rio. . . Bruscamente, "revista"

de crocodilos. 0 primeiro tem mais de seis metros de-. comprimento. Tncommcdado em seu somno, atira-se áagita, produzindo um tal re/no/nho, que a piroga escapou
de virar.

Mandar-lhe uma bôa bala? No momento em que os
excursionistas pensam nisso, vários milhares de outros
crocodilos, despertados por sua vez, precipitam-se no
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no, tão apressados que os mais fortes, os maiores, trepamas costas dcs outros, formando repugnantes pgramidesde garras, de escamas, de maxillares.
A situação torna-se critica. Os crocodilos se enfu-recém. Parecem subir ao assalto da piroga, tentam que-orar seu propulsor com seus poderosos golpes de caudaSuas guclas passam muito acima da borda da embarca-

ção. Atiramos Aqueima roupa. Cerca de vinte são assimexterminados. A cada um. que morre, dez outros atiram-se para devoral-o, depois voltam ao assalto do bote! Alqun r
grossos como troncos de carvalho, seriam bastantes paraformar, a dous, uma ponte sobre o rio

ti.
E eis que surge,* os etephantes. Cheaam varrendodo a sua frente. Não querem, ao que parece, que se

wm mmmm>ssm mmW z 'BB ¦flí&''i""flfl 9H
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. qu. ...
perturbe seu banho... Des-
cem o rio em turbilhão...
Temos que fazer uma
volta! J/as não é fácil!
Temos que franquear no-
vãmente a outra barreira,
a dos crocodilos. E os hip-
popolamos mettem-se na
contenda. . . Um d'elles
persegue a piroga durante
mais de unia milha.

^ 
-— Tendo entrado no

Sem ti Lu' As sete horas da
manhã conta-nos Pou-
laine --- d'elle só pude-
mos sahir ás trez da lar-
de, como de um pezadello,
ca/n o sangue fervendo nas
veias, os olhos angustia-
dos. Somente os dous pre-
tinhas, nossos guias, con-
linuam calmos e repousa-
dos. . . Julguei adivinhar,
por sua altitude, que nos
censuravam o havermos
tentado dominar uma re-
gião tão próxima dos mon-
ter da Lua, onde os anti-
gos julgavam que o Nilo
escondia suas fontes mgs-
teriosas.

Conchita Piquer, actriz tiespanhola.

Estabeleceu-se, recen-
temente, uma controver-
si a sobre a origem attri-
buida á família e ao no-
me do Sr. Hoover, o pre-
sidente da Republica dos
Estados Unidos da Ame-
rica do Norte. O paiz de
Galles? As margens do
Rheno? Quem sabe. . . a
A u s tr i a ? Alas eis que
uma carta da Casa Bran-
ca fixou esse ponto de
Historia.

Foi dirigida á Ameri-
kanische-Schweizer-Zei-
tung. jornal suisso edita-
do na America do Norte.
declarando efue o paiz de
origem do Sr. Hoover e
o cantão suisso de Berna

e que a longa lista de seus antepassados pode ser tia-
cada, sem erro, até um tal Johann Heinrich Huber,
tecelão de Perna.

A Sociedade de Historia suissa-americana ;á en-
trevira a possibilidade de uma descendência suissa
do Sr. Hoover. dada a relativa actividade da emigração
suissa para os Estados Unidos desde o começo do se-
culo WIII. Numerosas famílias suissas estavam uni-
das a uma seita, a dos "Mennonitas-Suissos", 

queainda existe em Pensylvania.
0 nome de Huber (pronuncia-se Kâber) signi-

lica "o 
que possue uma Hube, isto é : uma fazen-

doía . . .
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tarde estava tão clara
e de temperatura tão
agradável que resolvi
tomar um tarei, quando
sahi do jornal, e ir ate

o Pardo, á toa, só pelo gos-
to de apreciar aquellas ho-
ras deliciosas. E como não
gosto de estar sozinho, sen-
tei-me no banco da frente,
ao lado do chauffeur.

Esse chauffeur era de meia edade, com rosto V.marcado pelo tempo, mas tinha fia phvsionomia umnao se, q e cie sympat 10 Con-o goito também deconversar com gente de todas as classes, provoquei eumesmo suas confidencias.
Apenas tivemos que vencer o primeiro cruzamentoruas, observei com ar convencido-

Esse seu officio deve ser dos mais penosos.Nem tanto Ha pe.ores - respondeu ellefazendo uma curva hab.l entre dous caminhõest claro continuei. - Ha peiores; mas ossenhores vivem expostos a chuva, a perigos de encon-tros e rterapages as impertmencfas dos inspectoresveniculos e até
dos
que
sao
dos.

»» ii.

% fJSp--ffl9W «*&, w

WM

Conto de José Salaverria

dde

de

do passageiro, entrever o
gênero de preoecupação,
que o domina.

Recostei-me mais ccmmo-
damente nas almofadas, pre-
parando-me para gozaraquelle encontro. Um chauf-
feur psychologo ! Que ma-
ravilha !

Porem elle^animado por
l~™„ meu aspecto attento, já sel-nçava pelo assumpto, que, evidentemente, o apíl™
' • cl i d **

.— Q«er que lhe diga?... Agora xnesmo, tenho
£"! 

b0ls°rI de "V »>«tudofum Romanceestou escrevendo. . I£so é. . . não sei se posso cha-
FutlZT 

Um ,'TanCe' P°rC>Ue é uma historia abso-iLtamente verdadeira, que surpreherd! somente pelaobservação de incidentes... passageiros.Km do trocadilho, talvez invclur.tario e centinucu:~ Admira-se? Pois fique sabendo que, se eutivesse tempo, poderia escrever não um mas cememances, porque não ha dia em que meu carronao se,a o scenano de um trecho de aventura...
passageiros.
nem todos

bem educa-

,?

chauffeur,
íom-

'h
de

— Oh: os pas-
sageiros... — dis-
se o
dando
l)ros.

Encontrando
diante de si uma
recía magnífica,
calcou o accele-
rador c prose-
guiu :

;— Os passa-
g e i r o s consti-
tuem o melhor
encanto de nossa
profissão. Eu es-
queço os ma!-
criados, as gros-
seiras, porque ou-
tros ha que me
divertem tanto!..

'or queo
• àtÇ^jM^mM BSB L »^C\ """^ A*' jfl^TwB ^k 4 %í

«-/_ **•* •« »-*IlB HbEflHi^B^r^^ "*ür^^*fll ^BJ ^b.* yyíÇ
' 
Sm'-*,j^^'ÍíÍ'yr^mJ!mW Kr^iy*»^. flP^^pj

'1^N*K ^^t^dftl LjQ SÉRu ifl ^1• *-- ~ ^*^ TB ^^-'^^KBBP^i jjB
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{ \M fr '. ^BMm.

Í2p55c£"WJ^y;-m*_; ^^BBjw ^flB MMMnm\4mfMvHnPrl : '¦lv\. V*'^ •'z''-

" * lÉnBB|yP^^^RIflrífiflBt^aBVv ' / *" *^^ ;jC j

Sao ridículos .
Sem descui-

dar a direcçao, o
chauffeur lançou-
me um olhar de
surpreza e quasicensura. Como
Podia eu imagi-
nar que elle sedivertisse á custa
de seus passagei-r°s ? N ã o ! Os
passageiros eram
Para elle diver-
sao, como objtc-
to de estudo.

tQue pensa.
£ 

senhor? Pode
haver ousa mais
^teressante docura, cinco,
nio persorm
medi- \ &"'" ^,c" UIH arama... ou cie uma co-
redoV fíue SurPrebendemos pouco a pouco o en-

Em toda a estrada só encontramos um pobre musico ambulante.

dez
igem

que estar perto
ou trinta minutos
de um drama

cie uma crea-
e observal-a cc-
ou de uma co-

leur
" Ah ! sim - concordei - De facto, um chauQeve observar muita cousa.Elle

N

U,

sorriu com intensa satisfação.
uni er? ° sen'lor Pode culcular. Guando se tem
uma in00- Pratica' é bastante um olhar de soslaio,inilexao de voz para penetrar o estado de espirito

Sim. senhor. . . Quem é que não tem uma aventura,
uma tragédia em sua vida? Alguns são heroes dêepisódios mesquinhos, sem interesse; mas outros...
Já estou tão trenado que, ao simples aspecto do pas-sageiro, sei distinguir seu gênero. Porque as creaturas
humanas não são eguaes. Ha algumas que só vivem
para o amor, outras para a gloria, para o dinheiro.
Ha até quem arruine e sacrifique toda a sua existem
cia, unicamente por vaidade. Observo, ligo Os Inci-
dentes, colho uma expressão, uma palavra e recons-
tituo o resto. . .
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çu Say uão

De imaginação? %Naturalmente. E não preciso de muito esforço.
E'-me bastante reflectir um pouco. Olhe. . . ainda hon-
tem a noite, eu estava na praça Glorieta, quando uma
senhora se approximou. Não pude examinal-a bem
porque ella se colloçára longe da luz da lanterna.
Notei^ porem que, embora bem vestida, estava sem
chapéu, o que não é natural num ponto tão frequen-
tado e á noite. Notei também que era ainda moça,
muito bonita e com ar de grande distincção. Nada
mais, porque^plla me disse em voz baixa, rapidamente:"Estrada de Quatro Ventos... Uma casinha amarella.
Não sei o numero". E entrou no carro. Temos caso,
disse commigo mesmo.

E te^-e? — perguntei.
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portabem, sem bater. . . Foi só empurrar
prompto. Poucos minutos depois...

(Como bom narrador, o chauffeur fez uma pausaantes de entrar na parte, que considerava mais na1-
pi tante). ''"

Poucos minutos depois, ouvi gemidos e soluçosna casa e a dama mysteriosa reappareceu apressada-
mente, ordenando-me : "Temos 

que voltar immediata"
mente. Vamos á rua Gênova". D'esta vez não tomavj
a precaução de disfarçar o rosto na sombra e pude vêr
que, embora muito formosa, devia contar já uns trintae tantos. . . talvez quarenta annos. Chegando á rua deGênova, mandou que eu me detivesse diante de uma *
casa de aspecto luxuoso, entrou e pouco depois surgiude novo, acompanhada por um senhor com grandes

a
Aer

¦fl EuJ_K__E Efifln^B _^_^H _&M_______U__ _H *-"fl'' m\Y mmW

BflB_3§M B$Bí^_fl; B ¦f ¦_fl mmtmm i-ifl —W-t-M HH-__-__F%ri-P-flMfl mui _-_K_--CTM-fl-i -HMffHfcITre-^-F*i.v» -¦ v-BW mrmmMÊbSMSm B-M HaS-K-M l ifA -. 5
fl flfl BB kmuB Bfl B^flPB^Btéí
fl B__Ki_LB-F ufl B$_E&Bj.

KB^K-yflfl
fl B«K_ã Ijy ______! fl''>__i _h

fl K_fl Btifl 5£?

•ARTE 
MODERNA - Preparando o Jantar em Jamilia - Quatlr„ de F„«__„,ck ELWELL'

O chauffeur piscou-me um olho e disse :— Vai vêr... A estrada de Quatro'Ventos écomprida como o senhor sabe. A'quella hora, estavacompletamente deserta... Só encontramos nella umvelho musico ambulante e eu já estava desanimando
de ver por alli qualquer casa amarella, quando a linda
passageira bateu na vidraça atraz de mim, para queme detivesse. Frenei e descobri então, á esquerda
uma casa pequenina, isolada. De um lado e outro sóhavia enormes terrenos baldios.

A senhora mysteriosa saltou — só então pudeobservar que, por baixo da capa, estava com um ves-
tido de luto — e entrou na casa, sem bater. Note

barbas brancas, tão edoso que já tinha as pernas va-
cillantes. Mas pelo porte, pelo geito da cabeça, pa-recia um militar. Deve ser um general reformado.
Entraram em meu automóvel e o velho disse : "A
Quatro Ventos".

Desta vez, quando chegamos diante da casa
amarella, vi, atravez a vidraça, a silhueta de um ho-
mem, que passeava vagarosamente de um lado parao outro.

O general e a dama mysteriosa desceram de meu
carro, entraram e, embora apurasse o mais possível o
ouvido, nada mais ouvi. Começava a impacientar-me
quando outro homem, este moço e solido, mas também
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com aspecto de militar, 
chegou á porta e, entreáando-me uma nota de dez duros, declarou que eu nòd \me retirar. • urd

Nao tive outro remédio senão obedecer-lhe Seficasce parado ali., na estrada deserta. ,abe Peulo que me poderia acontecer. Porque alli houve drihv,e drama ser.o «"ui
Como? — exclamei., estupefacto.Ora essa. - exclamou o chauffeur, lançando-me um olhar s

quasi de des-* dem, ante mi-
nha falta de
perspicácia. —
Entào o senhor
nao comprehen-
deu? Evidente-
mente a tal se-
nhora é casada
com o velho ire-
neral. Mas tem
amores secretos
com um official
moço e garboso,
talvez o próprio
ajudante de or-
dens do velho.
Um dia, vem
procurai-o na
casinha amarei-
Ia, isolada. Mas
ao chegar, rece-
be a noticia de
que seu marido
foi informado de
tudo. Volta im-
media ta mente
para casa, mas
encontra o ma-
ndo já prompto
para ir surpre-
hendel-a e é for-
cada a acompa-
nhal-o. Chegan-
do á casa dos
secretos encon-
tros,alli devem se
ter passado con-
sas graves. Tal-
vez uni crime...

D'esta vez
não me contive
e protestei.

- O h ! ho-
mem... Nào
P«de ser nada
d jsso. Houve .
«ontem um de-
sastre de avia-
Ç?o ; trez offi-
c,aes ficaram
gravemente feri-
[lo*--- Como sa-bc: o campo deaviação é

Ha—||a "^— II—-a|| —,,-,

ttío^rt^ytj!? ve ,imitcu,a e,ncolher «¦ it.o da cidádílo^a PSJL* 
^ a° C6n" !

-i(_(  José Salaverria. j

dj^^^^í/^sa Uma missão medica rus- !
sa acaba de se entregar }

nn si.* /A7X,,.- ' / • * -rr í¦"««' **?& na ma xmm&mm

ti
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men te ein
Quatro Ventos.
A senhora
Qi

ílmi

em
*°> prova-velmente, é es-

Posa ou irmã de
;im dosofficiaes
feridos. . . pre.
U,n'da,do desastre, ella veiu
V; algum official do

r.; .. j
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Vamos á estrada tle Quatro Ventos — disse-me essa senhora.

á casa onde algum col-

a

ferido é á -°Í C1, do- camP° de aviação, acolheu o
é- provív SCU estado' íoi buscar o velho, que
su" cabece - 

Cn SCU pa*' para Passarem a noite

explicaãnUf-eUriIançOU"me um 0,Jiar '"dignado. Minha
gedia qu \? Slara .e simples, destruindo toda a tra-1 ,e elle imaginara pareceu-lhe uma monstruo-U„__

rias culturas foram expostas ao ar ticre, dirante horas í
ajto, se/n que ncilas se installassem micróbios de qual- I
quer espécie. A mesma experiência, Levada a ejfeito em '
varias cidades européas, demonstrou, em menos de dez I
minutos, a existência de innumeras colônias de micróbios. I

Outras experiências permittiram ajfirmar que a ilha !
de Nowaja-Sombja não alberga micróbio algum. 0 go- Iverno russo pretende nella installar um sanatório. j
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UM SERIO PROBLEM/f NORTE-AMERICANO

Um dos mais sérios problemas para ar mulheres
de hoje é o da felicidade conjugai. Xos Estados Unidos,
devido ao divorcio, esse problema é o que mais preoecupa
louras e morenas. . . Estudar os próprios defeitos,
verificar se se pode viver, pelo menos, quarenta annos,
com um mesmo homem sem d'elle se separar, é uma dar
partes do problema, cuja incógnita a candidata ao m i-
tr uno nio terá de resolver. A futura esposa deve tentar
conhecer a psychologia masculina para saber como de-

•d.,

escolher o esposo conveniente para a jovem, que se deixar
aconselhar por ella, desde que essa jovem lhe facilite
os dados necessários ¦:. responda a um formulário
organisado pela psychologia e submeti ido á candidata aesposa.

O formulário, dividido em vários grupos, contem
perguntas d'es te calibre :

/*," humdde ou oslentosa ?
Gosta de viver rodeada de commodidades?
Sua família atlribue-lhe um bom caracter?
iSeria capa; de guardar um segredo?

88 I

•r^. -y;<m v -j M ¦£^s^^ r:,^'"i^^-:ái^fl®SP*j5f^^
¦^Wr^^WM^h \ i-l^m**** .<#* V^^rW: •" : \Ai: Wfl 
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\xyf:V>ir/i >.\'s-*^^ ^Xj* ,.*T *$<&¦-¦ • m$\¦• ¦*_,•_ l'v aí-,V—_2__fl^^^ Bfl|BnB____B_HH

: gh£^iK2%- ' ^"'¦"*""#c, **§§$ ^tf^P^'^F__S_^__Í^^-Í_SÍ^B
w^S?â-,^^'2^/:____^';v '/ w'^' '>l-''' Bfl flfl -^i r •• "ii iÉ'-áiiiiiÉ"i^r'i-<:^fl fl -B-OSBfll -KcggaB•» #^**^ _# . _..^^ flfll flflfl-l flfl-^fl-^-w.pATLJ*mmmWmm\ mM^ flr VZ__J^.flflHflflflflflflflflflfHHfl_ flfl^* £^V_^fl_* v____^______n__f'wVf9t__i& v St.' . s^^^t ¦ _fl IttB-fiB- BgiB_a^-gM JWM^&raBteSl^fligtfiHl. '> .¦•v.«r • m .•-.-*_¦ IIM____vi7-rii-l-l ___V9 Pl_?jrireJ3W__i^^!l__f3__fi!5
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v ^l <fl Br^S 13 Bü flfl E_a _l'-

' 
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(i „— O cavalleiro encantado — Allegoria de Stkinlkn. ..-

vera tratar seu cônjuge, segundo seu temperamento e seu
caracter.

Os norte-americanos, como povo de sedimento anoto-
saxão, são práticos. Seus homens tudo prevêem... e Iam-
bem suas mulheres. Vejamos o caso de Man/ ílolden
Hopkins, que veiu cm auxilio das jovens de seu paiz para
liies resolver os problemas malrimoniacs.

Man/ estudou muitos caracteres, fez pesquizas, in-
ves ligou, informou-se e ajjirma es lar no segredo de comi
se pode conseguir a felicidade conjugai. Jían/ pode

— Mudaria de residência, se seu marido encontrasse
emprego mais bem remunerado?

- h capa: de evitar as rusgas?
As perguntas dos outros grupos, até cinco, são fedas

no mesmo eslglo.
Se a maior parle d'elias são respondidas ajfirma-

ti vãmente, a Sra. Hopkins indica como deve ser o ma-
rido a escolher. "to-1

0 que não sabemos ê se a conselheira yankee tem. ..
bô i mão.
_ „!,'
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0 "BENED1CTE" Quadro de tó Willcox Smith.
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E RA Domingo e
Jeanne, que
voltara da
egreja, apoia-

ra-se á janella de seu
quarto.

O humilde templo,
mau grado o
bello sol de
Setembro es-
tava muito
frio. Ao lon-
go dos cirios,
a cera escor-
ria como la-
grymas espes-
sas, logo fixa-
das, tomando
a similhança
de bolas de re-N
sina nas arvo-
res de Natal.
Agora, o céu
estava total-
mente azul e
podia-se ima-
giriar que nao
havia uma só
nuvem sobre
toda a terra
da Lorenà.

As tardes
calmas distil-
Iam os mais
be mfazeios
halsamos em
nossas almas,

|*\** 
P0R LEO LARGUIER * * * I
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nem em cousa alguma
que o pudesse ornar.

¦¦ .I-TV

O quarto de Sta. Joanna cTArc, em
Domrémy.

<i

e Jeanne, sentia-se tranquilla em seu quarto
fcste era de dimensões médias e bem depres-! sa era percorrido:
Havia poucos moveis, mas esses eram-lhebastantes e ella os adorava. O sol de cinco ho-= ras, o sol de Domingo, que parece mais bello e

j mais claro do que o dos outros dias da semana, poliao soalno de carvalho, o madeiro da cama estreita, umamesa e as vigas do tecto.
Havia apenas um tamborete junto do leko. Uma

pequena foice sobre o
fogão. Jeanne d'ellà se
servia, quando ia reco-
Hier hervas e como sua
mãi d'ella se utilisára,
antes de Jeanne, o ca-
bo estava polido, usa-
(w, macio, ao tocar e
eha a apreciava muito.
Havia junto da ja-

nella um par de sibots,
que conservava ainda
«dgumas manchas cin-
sentas e cheirava, va-
pmente; a gramma' resca.

.Era tucb. Apenas
''''via mais, em um pote
de argilla cheio d'agua,
umai rosa, a ultima do
ardim e essa flor pare-
í 

a a . a'ma do quarto^unilde e puro.
O vestido da moça

| 'a egual aos que vemos
I 00brmdp os corpos dassanteà; em Martha, em
I L laria; nos calvários cs-
j 

eu'pidos sob os pórticos«iascathedraes e nunca
I l doce creatura pensara
j 

na lorma de seu vestido

¦ • ¦ •' ¦

Orara, havia bem
pouco, ajoelhada entre
suas duas melhores

amigas, irmã
Geryasia, uma
$oviça franris-
cana e Haii-
viette> uma
moça dá ai-
«leia.

Durante to-
da a duração'
d'essa prece,
sua alma in-
genua e ar-
dente perde-
ra-se na me-
ditaçao, quV
um poeta de-
via encontrar
cinco séculos
mais tarde e
acre d i ta-se
que ella tenha
dito :",0* meu
Deus, se en-
trevissem ao
menos o come-
ÇrO^de vosso
reino., . Se
entre vissem
sequer, o nas-
cer do Sol, de
vosso reino.
Mas n u n c a,
nunca. .. Vós

¦s-wi"Í nos ehviastesvosso bilho, que tanto amáveis, vosso Filho
veiu, soffreu tanto, morreu; e nada mais, nada. Sé
entrevissem ao menos, o surgir do dia de vosso reino. .
E vós enviastes vossos santos, chamastes cada uni
por seu nome e vossos santos, vieram, e vossos
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A casa de Sta. Joanna d'Are
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santos morreram e. . . nada mais, nada! Muitos annos
;á passaram; tantos, que nao sei quantos. . . Quatorze
séculos de christianismo se escoaram, inutilmente,
depois do nascimento, a morte e a pregação. E nada,
nada, sempre nada! Que reina sobre a face da terra ?
Nada, nada... a nao ser a perdição. . . Meu Deus,
meu Deus, terá vosso Filho, morrido em vão?
Veiu e.. . isso de nada valeu ? ( Charles
Pêguy, 0 Mysterio de Jean-
ne d'Are). f

Que sabia
ella para estar
em uma tão
grande angus*
tia? Sem du-
vida ® que to-
dos saUüam
dos negócios
do teaipo, da
região e des
habitantes do
valle do Mo-
sa.

Boatos, que
circulavam.
Noticias pou-
co elucida ti-
vas que che-
gavamaDom-
rémy, como
chegavam os
pássaros e os
ventos de Ou-
tomn©... Ha-
via ;á muitos
annos, h o-
mens de ar-
mas arraza-
va m a re-
gião . .. Seis
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A egreja de Domrémy, cidade natal de Joanna d'Are
mil cavalleiros tinham tombado na batalha de Azín
court. .. O rei da Inglaterra e o duque de Borgonha
haviam se ligado para desmembrar a França e eis queSalisbury, depois de ter desembarcado em Calais,
varrera toda a região entre Rambouillet, Estampes e
Chateaudun. Tomara Meung e Beaugency ; os ha-
bitantes de Orleans tinham tragado fogo nos subúrbios
de sua cidade e o lord carniceiro ahi fora ferido mer
talmente.

Isso talvez fosse
aviso de Deus.

Jeanne acreditava-o,
mas Orleans parecia
perdida e o
delphim de
França tinha
um coração de
lembre. Mos-
trava-se hesi-
tante> índolen-
te e teria da-
do Nòtre-Da-
me de Paris,
Bourges, seus
t e r r itorios,
seas rios, suas
cidades e suas
vinhas por um
lindo rosto de
mulher è ura
copo cie vinho
generoso.

Recusava
ouvir © con-
o!estável de
Ricfeemond,
que lhe offere?
cia seus -Bre-
toes teimosos
e sólidos: e

emquanto isso, havia na corte homens de pouca fécomo La Tremouille, que queriam confabular com osinistro príncipe borgonhez.
Ella vira uma imagem, que representava Carlos

VIT, com seu chapéu ornado de losangos e sua phv-sionomia pueril de jovem príncipe apenas occupadfi> com
seus prazeres, mas sabia o qwe haviam murmurado " as
vozes V

Em sua cabecinha, qwe tinha o oval rigoroso das
cabeças das
madonas, tu-
do era equili-
brio, twdo era
ordem...

Quand© esse

f>obre 
rapaz o-

a, que era o
rei, reconheces-
se o poder qwe
ella recebera
do céu, escre-
veria ao ini-
raigo :' Rei da In-
glaterra e vós,
duque de Bed-
fora, que v®s
intitulais re-
gente do reino
de França! E
vós todos, te-
nestes do dito
Bedford... re-
tirai vos para
vossos pai-
zes !'..-. Aqui
estou, por v©n-
tade de Deus,
Rei do Céu,
para os pôr a
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A porta de França em Vancouleurs.

todos fora de França!
Ella iria a Orleans e faria quebrar o assedio, depois

sagrariam Carlos em Reims e ella marcharia sobre
Paris, cavalgando entre os homens d'armas cobertas
de cicatrizes, ao lado do duque de Alençon, de La Hire
edeXaintrailles. . . Ella sabia tudo issoe, talvez, muitas
outríis cousas. . .

_ Contusamente, sabia que, muitas vezes, seus ini-
migos julgam a França moribunda. Chegam a dizer."'Ella tem apenas a graça de um ser que desfallece.
Poderemos arrazãr seus thesouros. . ." Mas sempre
alguém surge, grande e predistinado. . . como o soberbo
Rolando nas montanhas dos Vyrineus . .

As hordas
descem, a tor-
re d© sino arde
como uma fo-
gicei ra de S.
João, as pon-
tes são fran-
queadas, de-
pois o Destino
hesita. Na
noite suprema,
afinal, sente: e
© interceder da
alma de Sra.
Genoveva e a
aurora re cr-
gue... e a
Fraxca se sa!-
vai. . •

A noite ca-
hia rápida.
agora.

Jeanne ben-
zeu-se estre-
mecendo e sa-
hiu de seu
quarto, VQVi'

\
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Perspectiva da cidade de Orleans.

q u > 3U<? • a ^0r^ ^° Ían^ar se approximava e] «e ainda tinha de i r apanhar água, mas nao viu sua1 ai> que a espreitava havia já muito temps e qwe,

A Santa Joanha al'Arc, dè Royalier. ;h

depois de fazer também- o signal da Cruz, enxugava
os olhos coma ponta de seu avental. .

Léo Largúifr

>*:

0 inovimento feminista e suas con-
seqüências

T"1 '-; «*VJ-*'' ¦ ,'¦ ¦

I Pre- 
°í annunciado, recentemente, que uma grande em-

-<* í7f navegação mercante norte-americana da linha

do Pacifico, substituirá todo seu pessoal de bardo, domes-
tico masculino, por outrs, jeminino. Esse jacto, ao quài
os jornaes norte-americanos dão grande importância ê,
evidentemente, um signal dos tempss, que correm. Prova
que o movimento feminista ganha velozmente terreno e
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que dentro de pouco tem-
po sua vido ria dejinitiva
será completa. De resto,
em todos os paizes, a mu-
Iher quer tomar parte na
actividade geral e ser ai-
liada a todos os movimen-
tos progressistas: politico,
luterano, artístico, scien-
tijico, finandtiro e com-
mercial. Os jornaes de
Paris annunciam, agora,
que na Austrália muitas
mulheres pedfram ao go-
verno, insistentemente, per-
missão para tomar parte
em uma arriscada expio-
ração polar, em preparo !
O perigo, a aventura, o
isolamento não amedron-
tam mais as mulheres, que
ambicionam, assim, ascen-
der ao mesmo nivel dos
direitos do homem, em to-
dos os terrenos. O movi-'mento é, evidentemente,
mais accentuado nos pai-
zes anglo-saxoes, mais po-
sitivos e menos senlimen-
taes do que os latinos;
mas, pouco a pouco, elle
se estenderá por todo o
mundo e veremos no Bra-
zit, uma mulher, moça ou
velha, collocada na direc-
ção de alguma pasta mi-
nisteriat. Isso não será...
amanhã, é claro. Jlas

',-,
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Aspecto actüal da porta da casa onde nasceu Santa, Joanna d'Are.

quem poderá dizer o que
oceorrerá depois de ama-
nhã ?

Porem esse movimento
jeminisla provoca, desde
já, uma reacção, que lhe

Sta. Joanna d'Arc, obra do esculptor Maxime Lia! dei Sarte,
que será collocada em Paris, no local da antiga porta de Sto.Honorato, junto da qual a gloriosa santa foi ferida em 1429.

será jatai. Foi em Vienna que ap-
pareceu, pela primeira vez. Acaba
de ser jundada alli uma "Liga mas-
culina para a dejeza dos direitos
do homem", que nada tem de com-
mum com os ajjirmados pela Re-

voluçã o
Franceza
e concen-
tra m- s e
simples-
mente so-
bre um
ter reno
estricla-
mente
utilitkrio.

Assim
é que essa
liga. pre-
tende que
a mulher
assuma,
de ora em
diante -— .
já que et-
Ia deseja
égua lar-
se ao ho-
me m —
todos os
ca r g o s
exclusi -
vos, até
hoje, do
homem e
que, por
exemplo,
em caso
de divor-
cio ou se-
paração,
este não

seja obrigado a pagar-rlhe pensãoalimentar. Ainda havemos de vêr
depois da revolução dos costumes, a
revolução do código civil, cujo artigo
jundamcntal diz que o marido deve
auxilio e prolecção a sua esposa.

Governo de...
mulheres

Nao se trata de histo-
ria antiga nem de unia
ficção e muito menos de
alguma noticia colhida
em jornal feminista; exis-
te, de facto, no século
XX, em uma ilha, uni
povoado de quatrocentas
almas mais ou menos —
mas que já possuiu mais
de cinco mil ,— inteira-
mente governado pelasmulheres — e bem go-vernado — posto que a
paz e a ordem alli impe-
ram. Os homens são,
muito simplesmente, hu-
mildes servidores dessas
mulheres. . .

Essa ilha, que tem o
nome de Tubarão, emer-
ge do mar Vermeille, ao
largo do México. Seus
habitantes, os indios Se-
ris, habitam uma terra
árida, onde vivem isola-
dos em seu orgulho, um
orgulho tal que preferem.
vêr extinguir-se sua raça

a entrar em relações com as ilhas visinhas
do continente.

Um explorador mexicano, o Sr. Hernandez,
que se especialisou no estudo anthropologio
das populações indígenas da America Central
e, mais particularmente, a da ilha Tubarão,
laz-nos curiosas revelações."Os Seris — diz elle — são bellissimos
homens, soberbamente proporcionados e vigo-
rosos ; as mulheres são creaturas magníficas
e intel li gentes. Nao se vê um só indivíduo
atrophiado, débil ou desequilibrado. . . pela
simples razão de que, quando uma creança
nasce defeituosa ou fraca, é morta e. . . o-
mida impiedosa men te'>t
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O* futuro* hércules— O famoso boxer Young Stn--
bling, mantendo seu filho William (de 1 anno e 4

mezes) em equilíbrio sobre um só pé.
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— Não, lady
Cantourne, siia
adorável sobri-
nha. . . nao tem
coração t
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tance

Sir John Me-
redith estava um
pouco atraz de
lady Cantourne e
inclinava-se para
ella, com uma -

( graça menos natural do que de ordinário. Não afitava: ambos tinham os olhos fixos sobre um grupodistante, do outro lado do salão*
— Sir John Meredith. . . fallando em coração!— exclamou a velha dama, em tom significativo.
Um sorriso irônico passou pelos lábios de sir John.Eram ambos da velha escola e seus modos de agir econversar datavam de outro tempo, testemunhando

uma educação superior, emquanto a nossa, ab-
solutamente desleixada, diminue diariamente nosso
valor moral.

Sir John fez um ligeiro movimento, po usando a
mão sobre um de seus hombros. Mantinha-se de pé,em attitude irreprehensivel, como irfeprehensivel era
seu traje; seus cabellos não eram naturaes, d§ mesmo
modo que seus dentes; mas suas maneiras eram-lhe
bem pessoaes. Sua physionomia revelava seus oitenta
annos, porem elle ainda soma; com seu fino sorriso
mundano e, na arte de conversar, sem duvida, não
tinha rival.

Não, lady Cantourne, sua adorável sobrinha
não tem coração: fará brilhante carreira mundana!

Lady Cantourne sorriu e corrigiu a luva em seu
braço gordo de matrona.

Sim, ella vencerá neste mundo; quanto ao
coração, nada podemos dizer, por emquanto.

A physionomia de sir John tomou a única expres-
são de repouso que lhe era permittida, porque elle,
como acontece com todos os anciãos, tinha o costume de
mover os lábios; muitas vezes, também, em momentos
de abandono senil, chegava ao cumulo de levar os dedos
á bocca. Mas barbeado de fresco, endireitando corre-
ctamente seu longo corpo, era, máu grado sua avan-
cada edade, um dos mais bellos homens de Londres.

O objecto de sua
attençâo era a rainha
do baile, miss Mabel
Chyne, que se achava
a um canto, cercada
por um grupo de rapa-
zes pressurosos por se
inscreverem em uma
minúscula folha de seu
carne/. Ella se sentia
adulada e não querianotar que metade d'es-
ses galanteadores a cer-1 aya simplesmente para¦nutar a outra metade:
" multidão attrahè a
multidão.

Recebia as home-nagens com certa alti-vez, mas sem arrogan-
Ç>a; Um novo sorrisoinsinuava a cada novoadmirador que ella se-|,,a feüz por lhe conce-' er quinze minutos dedansa.;

Ella aproveitas^i tempo de trium-1 ii- rdisse sir J°hn>suWmhando sua phrasec°m ar zombeteiro.
^ Os maus diasvlr*o . . muito breve !¦ suspirou ladv Can-tourne.

1CI
SETON MERRIMAN
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e á esquerda : o penteado. . . per-
manente ! As mulheres do Uganda
penteiam-se raramente^ empregan-
do esse capacete <Je fibra, que pro-
tege o cabello e simula longos ca-
chos. A' direita : outro "lindo"
modelo de penteado para as recém-
casadas. E' fructo de paciente e ;.

longo trabalho dos cabelleireiros indígenas.

Concedia assim
de bom grado um
pensamento, de
saudade ao pas-
sado. .

—- Afinal—dis-
sè ella — Mabel ê

.a filha de minha
irmã; talvez seja
por atavismo que

târ\iLLxA t- • • sinto as mesmas"«pressões. Terei sido ass.m, com a Tdade d'ella?uiga-me. . . por favor. .
^ 

Olhou em torno de si e a physionomia de sir Johntomou uma «pressão de desagrado; comfirehendia queella verificara ser elle, entre as muitas pessoas presentes,somente elle, por sua avançada edade, o único capazde lhe responder com segurança; ora, isso não o lison-geava. .
~- Não; a senhora não era assim — respondeuatinai em tom secco. s—- E . . onde está a differença? -

,, .„ Seus olhos fixfvam-se em qualquer ponto diantea eiia com uma expressão de modéstia um tanto an-tiquada. - ív
Ora... São muitas!

—- Cite algumas . . Eu era assim tão bonita ?jLlle lhe enviou seu sorriso de antigo seductor.bem duvida. . . era muito mais bella — disseexaminando-a trahiçoeiramente — e, alem do mais,tinha mais. . . hnhà. . . Trocava menor numero deapertos de mão; era menos familiar com seus pares;nada tinha d essa ousadia moderna, que chamam "cá-
maradagem .

Obrigada, sir John — disse ella olhando-o fran»camente com seu bom sorriso. —E' provável, entre-tanto, que. . tivéssemos os defeitos... de nosso tempo?
_ E)lle, machinalmente, levou a mão aos lábios^ tendoboas razões para esconder sua physionomia a um examemais attento.

.E> mais do que provável — respondeu quasimstinctivaniente. ;~L
Razão de mais — disse ella, batendo levemente,

com seu leque, na mão enluvada de seu interlocutor-^'
para que sejamos indulgentes com os defeitos da gera- 

"
ção actual. Diga-me. . . Quem é esse rapaz
tao desembaraçado, que se faz apresentar,
nesse momento, a minha sobrinha ?— .E' o jovem Oscard— respondeu sir ^
John, que se orgulhava por conhecer todo¦ o mundo .'>'ve'.vvvv;K;;'v'=Vvl";^

-— O filho do excen-v
tricô Oscard? :í s'•*-—- Esse mesmo. ; L',Onde bronzeou,
assim, a pelle vi

Na África, onde;
foi caçar.;. . Mas> ago-
ra, ^entrega-se a outro7
gênero de sport.; è"

— Como assim ? ...»'•..'•/';.;"
;-— Obteve uma; vai- :
sa.. . Sua linda sol>ri^t i
nha subjUgou-o; *0§LlLL$

| ; Sent de nada descoix- • ¦
fiar, Guy Oscard dèyià
ò favor d essa va^sá-ajér
sua côr morena, cjue
lo^o impressionara lady -
Cantourne. Essa tei •
excepcional e sua esta- •
tura imponente davainÂ
lhe uma real originali-
dade entre todos kquel- >
les. mundanos afeminàr

Mabel nao deixara
de o notar, logo que
chegara ao salão; e
mentalmente reservara
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uma valsa para el'le. Çindb minutos depois, o rapaz
vinha cumprimental-a, emquanto um amigo murmu-
rava seu nome.

Os rapazes se afastaram um pouco diante de Guy
Oscard, surprehendidos, talvez, por vêr um homem
tao alto, tão forte e, o que mais, tão moreno. Esse
recuo permittiu a Mabel conceder-lhe a primeira valsa,
que a orchestra não tardou a atacar. »Perdi um pouco a familiaridade dos salões —
disse elle, conduzindo a moça.— A senhora perdoará

^ minha falta ile desembaraço?
Nada d'isso — respondeu Mabel rindo — O

senhor dansa muito bem; não é defeito algum ser mais
alto e. . . mais forte do que os outros. . . Ao contrario,
acho que é uría vantagem de que devia se sentir ©rgu-
lhoso.

Oh,! Não é isso o que me embaraça — replicou
Oscard — mas parece-me que perdi o pouco dos ha-
bitos de sociedade que possuía e também tudo quantosabia a respeito de palestrar com moças. Então...
ao lado d'esses rapazes tão elegantes, tao correctos,
temo fazer figura triste.

Ella continuou a dansar sem responder.
Oscard contemplava-a cheio de admiração, assus-

tado, todavia, por ter de proteger um ser tão frágil
e tão maravilhoso no meio de um tumultuar tão in-
tenso. Mabel cfescobriu um pouco d'essa admiração
e d'essa preoccupação em seu olhar e ficou satisfeita.
Oscard era tão differente dos outros ! Desprovido do
senso critico, elle se abandonava inteiramente a sua
franca e simples admiração. Mabel era tão linda quenão se podia suppor que o ignorasse.

Era-lhe sufficiente fazer comparações e fitar-se
em um espelho, para saber que seus cabellos eram os
mais bellos e mais sedosos, que sua tez era a mais
delicadamente perfeita, que seu corpo esbelto era o
mais gracioso e que em tudo ella era superior ás outras
mulheres. De resto, ella sabia mais do que nenhuma
outra realçar esses pequeninos nadas, que encantam e
que seduzem os homens.

Depois, conversaram. Ao fim de pouco tempo,
Mabel tinha a certeza de que seu interlocutorera dig-
no d'ella.

De onde vem o senhor? — perguntou ella
subitamente — Estou certa de que volta de uma via-
gem. De uma exploração ou cousa parecida.Fui caçar na África.

i Oh! Como é interessante! 0 senhor vai mecontar tudo quanto fez. . .
. . ~ Não sei — respondeu Guy Oscard, sorrindotimidamente — se a interessaria; em todo caso, agora,

a occasião não é* própria.
T~.?°*s bem. . . Mais tarde. Creio que o senhornão vai partir novamente

para a África... amanhã!
Sim, de facto. . .

e talvez tenha occasiã®
de a encontrar nova-
mente ^

. — Espero. .\ — res-
pondeu miss Chyne —
mas... conhece minha tia,
lady Cantourne ? Eu mo-
ro com ella.

Não. . . isto é, de
nome.

-— Então, aproveite
a occasião para lhe ser
apresentado. Ella está
sentada sob aquelle cara-
manchão florido.

Mabel Chyne desig-
nou o local com um mo-
vimento de cabeça e, em-
quanto o rapaz olhava,
ella lançou um rápido
olhar circular pelo salão...
procurava alguém. . .

— Sim, sim '*.— disse
Oscard—já a vi. Con-
versa com um senhor. . .

u-
do

/an-
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O bom feminismo-Çharlotte Harper, campeã de corrida de110 metros com barreiras,,, exercitando-sé para o campeonatoínter-collegial de verão.

parecido com Voltaire. Acharei occasião de lhe serapresentado ; pouco me importa que me recebamal, se. . .
Calou-se e livrou-se de um par de dansarinos.Se que? — perguntou Mabel.Se, graças a isso, eu puder tornar a vel-a re -

pondeu elle precipitadamente, mais bruscamente do queella estava acostumada a se vêr respondida. Mas essamaneira não a desagradou, porque era nova e differia
completamente das declarações usuaes.

Porem Mabel continuava a não perder de vista
a porta de entrada. A musica cessou e Oscard a recon-
duziu a seu logar. cVarios rapazes a esperavam, n
merosos e novos convidados franqueavam o limiar
salão.

Chegou o preferido! — murmurou lady Cí
tourne.

Os olhos cinzentos de sir John seguiram seu olharRefere-se a meu filho? — perguntou eMe ironi-
camente.

Sim. . .
Creio e espero que não seja verdade! — disse

elle friamente.
Ambos seguiam com os olhos um rapaz alto, que

parecia conhecer toda a gente. Caminhava lentamente
pelo salüo. Distinguia-se pela graça de seus movi-
mentos, parecendo circular facilmente entre a multi
dão. Era robusto e esbelto. Caminhava com certa des-
preoccupação que o preservava do bamboleio pesado,commum nos homens a.tos.

Tal era Jack Meredith, um dos personagens mais
conhecidos da alta sociedade londrina. Já atravessara
o primeiro salão e dirigia-se com a mesma facilidade
para o segundo.

II í4p:

Miss Mabel Chyne tinha consciência de seu exilo
e a certeza do triumpho provoca a vaidade.

O baile era, certamente, um dos mais brilhantes
da estação e a toilette de miss Chyne uma das mais
bellas.

Jack Meredith logo o notou e ficou satisfeito.
^Jitao? — perguntou ella em voz baixa, en-

tregando-lhe seu carne/ — Está contente?Absolutamente.
Ella examinou sua toilette, não timidamente, como

uma principiante, mas com um rápido olhar, firme e
confiante.

Estou deslumbrado! — murmurou elle.
Restituiu-lhe o carne/, com o sorriso e a saudação

de agradecimento dos outros rapazes, mas havia qual-
quer cousa de mais terno em seu olhar.

E' para mim todo
esse esmero?

E' claro! — respon-
deu ella, com faceirice.

Recebeu o carne- e dei-
xou-o pender da alça de
seu leque, sem o ler. Elle
nada tinha escripto e ella
o entregara apenas por
habito. As dansas desíi-
nadas a Jack já tinham
sido marcadas, desde mui-
to, por sua^propria mão

Ella se desviou para
acceitar o braço de um
novo par, com um gra-.
cioso movimento, que cha-
mou a si a longa cauda
de seu vestido e encan-
tou Jack. Elle a seguiu
com os olhos, tendo sobre
os lábios o gracioso e
amável sorriso, que her-
dára de seu pai. Depois
afastou-se e misturou-se
com a multidão elegante,
saudando, de passagem,
as pessoas conhecidas,
|



affirmo! — disse a lady — Elle é o

que
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rogando.o favor de uma dansa ás pessoas influentes
Durante todo esse tempo, seu pai e lady Cantourne

o observavam.
— Sim. . .

preferido!
— Receio muito. . .
— Notei — accrescentou lady Cantourne

elle se candidatou para alguma dansa*.
— £'obteve... muitas...
— Provavelmente, sir John.
— E mesmo. . .
— Mesmo, que? — interrogou lady Cantourne,

com a vivaeidade de sempre.
— Nao teve necessidade de1 se inscrever... Ta

I eslava feito.
Ella fechou o leque, sorrindo.
— Sempre gostaria de saber se, em nosso velho

j tempo, o senhor éra tão bom observador como agora
— Nao — respondeu elle —- é claro! Como os

| demais... affectava nada notar...
Durante esse tempo, seu filho cumpria seus deveres

j sociaes com simplicidade e elegância; Jack Meredith
j era por excellencía "um mundano". Era encontrado
j sempre onde se reunisse a fina flor da sociedade e,
j invariavelmente, parecia melhor do que qualquer outro
J saber o que devia fazer e como devia fazer .«Durante
I a estação era chie dansar? Jack Meredith dansava e
j ninguém podia rivalisar com elle. Se era a epocha
j dá caça aos faizões, elle manejava o fuzil mais destra-
J mente do que qualquer outro. Parecia realizar todo
j 

o gênero de sport sem sombra de esforço; mas não seI enthusiasmava jamais e essa calma perenne fazia-o
| parecer um homem ligeiramente blasé.
j ç. 

^a verdade, recebera uma educação aprimorada.
! Sir John ensinara lhe a viver com minúsculo cuidado,
j tão previdente, que a vida, para elle, parecia a appli-
j cação incessante de regras estabelecidas. Sir John! chamava-o em tom zombeteiro seu brilhante filho,

J sua gloria paterna, o orgulho de sua velhice. Mas,
j 

no fundo de seu velho coração empedernido, havia
| 

amor e admiração, sem limites, por esse filho. Jack
j aproveitara as licções pa-
j 

ternas com maravilhosa
! aptidão.

O collegio, a universi-
j dade, dous annos sobre o
z continente haviam aperfei-
j coado esse gentteman seria-
j 

mente lettrado. íntelligente,
| seduetor e espiritual.

Mas, até então, Jack
j Meredith fornecera ape-
j 

nas. bellas promessas.
I Graças a sua admiração
j por seu pai, elle lhe obede-
| 

cera escrupulosamente.
[ Achava esse pai superior a
j todos e parecia ainda es-
| perar d'elle um grande im-
! pulso. Dava a impressão
| de um mecanismo perfeito,• que ninguém ainda soube-Ja pôr em jogo.

Sir John fizera-o com-
prehender o preço da inde-
pendência escultivára assi-nuamente esse excellentesentimento. Jack apressa-ra-se a alugar um aparta-mento num bairro etegan-te. Mas John Meredith não •
conseguira que seu filhotomasse uma iniciativa
qualquer e esperava, eml]m silencio sceptico, queencontrasse uma direcção"a vida.

Até então o rapaz lhe
j?royara apenas que lhe eraiacu obter uma reputaçãomundana, superior á de

;;nr;Y5?Y^: *£*>??.?

$*§L^^W®
•M

Deuses extranhos — Um
archipelago de Salomão,

SÉS!*? £?™m M ^a edade é sua posição,
?Mi ™ 

amí5,c,°nava ontw> êxito para seH filho; -
cacer-FSLf Per.enc.a própria, de quão pouca dura-çao era essa gloria.
esniríneler?mT°i? Pensament°s, que atravessavam o
IWÊ. I 

S'l J° ' em<luant0 m olhos penetrantesseguiam Jack que, agora, reclamava de Matai asdansas promett.das. Podia quasi adivinhar o que os
«?™VOVenS l™' P°r,^ue Jach estava serio e ellasorria, gravemente Perderam se na multidão.

Jack Meredith era perito em tatfica de salão-conheça no alto numa longa galeria.ím canapé dêonde poderiam tudo vêr, continuando ao abrigo dosolhares indiscretos.

tòní? 
^f?1 ~ Pf.rS™tou Jack — ijuando se sen-taram — Ja reflectiu?

Ella esboço» um ligeiro signal affirmativo.Unham o ar de quem recomeça uma conversaçãono ponto em que tinham sido inopinadamente inter-rompidos.
E então? — implorou elle docemente.

_ embora fortemente impregnado pelos preconceitos,nao podia reprimir o ardor de seu olhar.
A guíza de resposta, a mão enluvada de Mabelrtingiu-se para a sua, que pousava sobre o rebordo da

poltrona.—- Jack! -— suspirou ella, simplesmente.
bsse nome foi suspirado gentilmente, naturalmentee cüe, apaixonado, apreciou o valor d'esse suspiro.Apoderou-se da mãosinha e premiu-a amorosa-mente. A perfeição de sua educação interdictava-lhe

outra qualquer demonstração de ternura.
No correr de uma dansa, anterior, elle lhe pedirasua ma» Llla adiara sua resposta e. . . dava-a, agora.

¦ ™as disse a moça, sem nada mais aceres-centar.
Que?
Haverá obstáculos.
Naturalmente — respondeu elle com calma fria~ >em,Prf surgem! Mas hei de vencel-os todos; asdificuldades augmentam o valor das conquistas. . .Despertam enthusiasmo. . .Seu pai — disse a moça — sir John. . . vai se

®ppor. . .',"¦'.:
Jack Meredith reflectiu um momento com essa

molleza, que dava a todo seu ser um aspecto tão fleu-
gmatico.Provavelmente — admittiu elle gravemente.Elle não gosta de mim — disse Mabel — E'
uma de minhas derrotas...

Nunca julguei que isso fosse possível e, mesmo,
não posso acreditar no que diz. . . Já tentou conquis-
tal-o ?

Mabel Chyne sorriu. Elle pronunciara essas pala- í
vras, com a bella certeza
de um enamorado. Ella era
jovem e sua belleza sempre
lhe revelara que tudo lhe
era possível. Nem mesmo
chegái% a taxar de imbecis
os que d'ella se enamora-
vam á primeira vista. De-
vemos recordar, entretanto,
que iniciava sua carreira
social.

E' verdade.\.ií que i,
ainda não tentei. . . com
muito ardor! —disse ella.
— Mas é que sempre agâ-
zalhei poucas esperanças de
exíto! y;. • ' "Y

Que pena não haver
espelho, aqui perto. . . Do
contrario, ^ não duvidaria
tanto de si mesmo.

Ella quiz parecer zanga-
da, mas acabou sorrindo,
ao ouvir essa lisonja.

A orchestra iniciava uma
nova valsa e, fieis observa-
dores das regras sociaes,

¦¦-.-¦i

natural da ilha Malaita, no
ao lado de seu "totem".
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elles se ergueram. Ella poflsou a mão sobre seu bra-
ço e elle premiu-lhe docemente os dedos, sorriu fitan-
do-a nos olhos, com amor, mas nao com paixão.
Nunca teria compromettido o gentleman, desmasca-
rando o homem.

—; Vamos! — disse elle — Ao passar junto de meu
pai, diga-lhe qualquer cousa gentil; talvez produza
bom effeito. .

Pois nao. . . Já que você quer. . . — respondeu
ella immediatamente.

Ninguemflê mais confiante, neste mundo, do que
uma moça bonita e elegante.

Encontraram sir John a porta do salào, onde elle
se mantinha amontoando grande numero de obser-
vaçoes. •

Então, senhorita? — disse o figaldo, dirigin-
do-lhe uma saudação á antiga. — Obtém completo
triumpho, esta noite. . .

Mabel riu alegremente; não sabia o que pensarde sir John.Parece — respondeu ella — Estou me diver-
tindo bastante.

Havia uma apparencia de timidez em sua atti-
tude e o coração do velho mundano soffreu um pouco,
com isso, porque sua attitude tornou-se mais atten-
ciosa, quasi paternal, quando continuou:

Com sua edade, não se é exigente. Muitos
pares para dansar, algumas lisonjas... duas cousas
que a senhora obtém facilmente.

Essas ultimas palavras foram pronunciadas em
forma de cumprimento, como o indicava o movimento
de cabeça, que as acompanhava. Porem, nesse mesmo
instante, os enamorados foram arrastados por pesseasamigas.

Jack — accrescentou ainda o ancião, emquanto
elles se afastavam — quando fica^es privado da com-
panhia de miss Mabel, vem consolar-te com um cálice
de M*nho Porto em minha companhia.

O filho respeitoso fez um signal de adhesão in-
differentc e desappareceu .

Sir John Mèredith ficou no mesmo logar até á
volta de Jack e puzeram-se. então, a caminho para o
bar. O filho paiecia conhecer melhor a casa do queseu pai.Por aqui — disse elle — Atravessemos a es-
tufa.

Sir John deteve-se no meio das palmeiras e sa-
mambaias arborescentes. Elle e
seu filho mantinham-se silen-
ciosos, fitando o movimento da
casa. Seus olhos se encontra-
ram, afinal.

Você pensa... seriamente
nessa moça? — perguntou brus-
camente seu pai.Sim — replicou Jacl:,
affeciando um alegre nso.

E acredita que haja pro-habilidades de que ella se case
com você, a menos, fnaturalmen-
te, que appareça algum partido
melhor ?

Modéstia a parte... creio
que sim !

Sir John levou a mão á
bocca ; endireitou-se, examinan-
do attentamente o olhar, que se
prendia ao seu. Eram, ambos,
modelos perfeitos de tacto e de
convenção mundana.

— E quaes serão seus re-
cursos? Ella, sei bem, possue
apenas 20.000 francos de ren-
da. Aprecio-o muito para com-
prehender que se contentará
com... seu coração e uma ca-
bana... ¦

Jack não respondeu. Esta-
va, relativamente a fortuna, in-
tèiramente sob a dependência
de seu pai.

Quando eu morrer, é claro. . . você herdar!naturalmente, o titulo de barão e terá o necessário
para viver como um perfeito gentleman; antes n,/rem. . nao! Devia relata- essas cousas a miss Chne. . . Ella o ignora, certamente; ess:.s mocas de hn'isão. . tão ingênuas! Ora. eu ainda não morri''etomarei todos os cuidados necessários para viver ,i-,.da algum tempo. . .

E principalmente para impedir meu casamento
saggeriu íack. sempre soi ridente, o que perturbavaum pouco sir John, que não çomprehendia a signifi'-cação d aquelle sorriso.

Sim. .. principalmente: -
se conter.

Quaes são soas razoes ?
apoz um curto silencio.

A moça. . . desagrada-me . .Por que ? . . .
Preferiria vcl-o casado com uma

tivesse. . . coração!
Coração? -repetiu Jack, com o mesmo tom

alegre, que aborrecia seu pai.— Não pensava que ocoração tivesse essa... importância!
Não disputamos] Faça o que bem entender,

mas nunca approvnrei tal casamento e, sem meu con

disse elle sem mais

- perguntou Jack,

mu 11 cr. que

senti n:eifl!.o, você tal vez nao possa. . . casar
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Os POVOS PITTORESCOS — Duas pequeninas ai-banezas ostentando os vistosos atavios d
raça.

Isso é uma cousa, que não admitto. meu paiSim ?
Seu consentimento significa. . . dt ihe'/.-- ' Tra-

tarei de arranjar sozinho;., o que fôr necessário
Sir John deu alguns passos, para se retirar.Fará muito bem approvou elle, olhando

para outro lado — Ficarei contentissimo se o vir tomar
essa resolução. . . 0 dinheiro é uma excellente cousa

E sahiu tranquillamente da estufa.
>

III

íack Mèredith aprendera a supportar, com Seu-
gma, as vicissitudes da vida. Sua boa educação ser-viu-o, desta vez, como sempre. Continuou a desem-
penhar, impeccavelmente, seus deveres sociaes. sem
parecer recordar-se sequer da discussão, que tiveracom seu pai, na estufa. Com o sorriso nos lábios.cercado por amigos, parecia tão amável, como èxisiasua solida reputação. Sir John era, provavelmente,mais fraco, posto que pareceu mais affectado ; po-rem, lambem elle, nada deixou

transparecer claramente.
Na manha seguinte, cerca de

onze horas da manhã, o creado
de sir John annunciou-lhe que o
Sr. Jack o esperava na sala de
jantar. Sir John estava entregue
a sua toilette, acto complicadis-
simo que, como toda a obra de
arte, requer que só se a admire
depois de terminada.

Diga-lhe — respondeu o
intratável ancião — que desce-
rei, quando estiver prompto.

Cuidou mais minuciosamente
de seu aspecto exterior do que
de costume e fez sua apparição
vestindo um terno cinzento e
cintado, cujo effeit*> era realça-
do por um par de polainas
brancas. Mantinha-se erecto,
perfeitamente senhor de si. Jack
notou apenas que sua roupa pa-
recia um pouco mais folgada.

Então ? — disse sir John —
Fomos ambos assaz ridículos. . •
hontem, nao acha ?

Não pude fazer uma tal
observação. . . quanto ao senhor
— replicou Jack, abandonando
o jornal, que começara a ler.

Sir John sorriu ; contava
que seu filho lhe fallasse mais
claramente.

ivios de sua
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Ao menos — accrescentou elle — concorde
em que nao éramos... da mesma opinião...Bem. . . quanto a isso. . .

O tom lacônico de Jack fez com que o ancião
contrahisse ligeiramente os lábios.

—- Devo prevenil-o... — disse elle, com calma
inqüietadora —-de que persisto em minha resolução

Jack Meredith ergueu-se sem pressa. Essas pala-vras, como as da véspera, foram trocadas de modo
absolutamente correcto próprio de dous cavalheirosE eu também — disse Jack —- Foi justa-mente por isso que tomei a liberdade de visital-o. .
tão cedo. Espero que venhamos a nos entenderAgradeço sua boa intenção, mas não gostode accordos trabalhosos: dão a impressão de um
commercio!

Jack cumprimentou o levemente e dirigiu-se paraa porta. Sir John estendeu sua mão tremula e tocou
a campainha.

Martin — disse elle, dirigindo-se ao creado
quando tiver reconduzido o Sr. Meredith até a porta
poderá trazer meu almoço.

No limiar, Jack Meredith consultou seu relógio.
Tinha um encontro marcado com Mabel Chvne, ás

1 1 horas e meia, hora em que lady Cantourne conípa-
recia á sessão hebdomadária de uma sociedyle bèriè-
ticent.e que, sob a denominação de "Fraternal", 

atires-
sava o descontentamento das creadas jovens e inexpe-
nentes.

Eram onze horas, apenas. Jack voltou á esquerda,
deixou essa rua tranquilla e elegante, deu alguns passos
pelo Piccadillv, entrou no primeiro joalheiro, que en-
controu e comprou um annel de diamantes. Depois
continuou em sua marcha, mais apressado, talvez paranão perder o encontro com Mabel.

Esta esperava-o nessa complexidade de sentimen-
tos femininos, que só um romancista subtil pode deli-
nir. E' impossível, quasi, aprofundar as vagas hesita-
Ções de uma moça formosa no momento em que deverá
renunciar á admiração geral e adoptar uma attitude
modesta e desprovida de faceirice, digna de uma noiva.
Contentemo-nos com verificar em Mabel Chvne os
signáes manifestos de uma emoção bem natural.

Miss Chvne estudava tudo isso, com cuidado,
diante de um espelho.
Todavia, ao entrar,
Jack encontrou-a de
pé, iunto da janella,
sustentando a cortina
com uma mão e olhan-
do-o de soslaio.

Ella ficou impres-
sionada com o ar serio
do rapaz; elle o notou
e tratou de sorrir, afim
de desempenhar seu
papel de enamorado,
com um completo es-
quecimento de si pro-
prio, effeito natural da
sinceridade. E quandomiss Chyne o fitou no-
vãmente, não teve a
menor duvida sobre
seus próprios sentimen-
tos por elle* O ardor
de Jack conquistára-a,
l''ansportára-a. Nesse
momento, ella lhe teriaconcedido tudo.

Os prazeres mun-,,anos, todas as seduc-t()I;as miragens da vidaaristocrática pareciamter-se apagado brusca-
mente diante d'esse
grande amor. Jack,para Mabel, semprelüra uma creatura milvezes superior a todos0S outros admiradores.
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Miss Èlsie JJurdock, actriz ingleza, navegando sobre uma tarta-
ruga numa praia da Austrália.

Em primeiro logar, maifr bem educado/ muito' maissincero, mais honesto, mais nobre, mais digno deestima, em summa.
E, máu grado wma certa preguiça de tempera-mento elle era também intelectualmente superior,mais brilhante.. Sempre fora seu preferido; no em-tanto, surprehendia-se por se haver enamorado a esseponto. Admirava o annel de diamantes com a in-tensa emoção, que causam essas pequeninas pedraspreciosas em t3do o coração de mulher, mas custava-lhe acreditar que seu dedo estivesse, realmente, captivod esse Iragil aro de platina. *
Jack escolheu esse momento em que ella planavaem pleno sonho, para lhe contar a discussão, que tiveracom seu pai; relatou a scena, palavra, por' palavra.Matei era muito feliz para poder tomar a serio umincidente capaz de influir na existência de ambos;

preferiu consideral-o passageiro e sem importância.Bem! —- disse Jack Meredith terminando suanarração — Principiamos mal, tão mal como o poderiadesejar a pessoa mais romanesca.Estou penalisada, Jack, profundamente pena-isada, porque tenho horror ás desintelligencias, sejaia com quem for.
Também eu; çm regra geral, nunca tive tempo

para isso; mas com um pai é facilimo. . . Ha sempreoccasião. . .
Jack — disse ella em uma encantadora e aca-nciante prece. E' preciso ir pedir desculpas a seu pai. . Aimmediatamente. Se eu pudesse ir com. você. . .

Jack não se moveu. Sorria, cheio de admiração!
Aoua pequenina expressão supplicante tornava-aainda mais linda e isso ella própria sabia. Elle, con-tinuàva sob o encanto dominador d'esse semblante;ligava menos importância ao pensamento do que a seuelteito phvsico.

Ah! — disse elle — voe? nao conhece meu pai!Não somos, de resto, nem eu nem elle, muito expan-
si vos. •

A physionomia de Jack tomou sua expressão re-tlechda e ella sentiu bruscamente uma grande tris-
teza, como que um presentimento. Seria mesmo pre-ciso encarar a vida. assim, tão seriamente? Mas isso
seria. . como uma volta ao collegio, em plenas ferias.

Ora, tudo estará
sanado, dentro de dous
a trez dias... Essa zan-
ga não tardará a des-
apparecer, nao é ?

Receio que não,
Mabel

E tomou-lhe a mão
com uma gravidade,
que o alarmou.

Que pena! — ex- í
clamou ella.

E a entonação, que
deu a essas palavras,
trahiu a leviandade de
se$ caracter. Não pa-
recia comprehender a
situação que, talvez,
estivesse fora de alcan-
ce de seu julgamento ;
mas fez o que tinha
de melhor a fazer : to- ^
mou üm arzinho per-
plexo e inconsciente, -

— Que devemos fa-
zer então, Jack? —
perguntou ella, poü-
sando as duas mãos
sobre o hombro de seu
noivo e fitando-o com
ansiedade.

Na.attitude de Jack
havia, nesse momento,
alguma cousa mais do
que sua calma habitual
de aristocrata. Sua phy-
sionomia trahia um
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sentimento que seu pai m#ito gostava de observar.
Cedo ou tarde, como acontece a todo homem ser,
finalmente, senhor de seu destino e po ler, á vontade,
modifical-o para o bem ou para o mal.

Essa hora soara para Jack Meredith. Seu pai,
até então, não pudera obter que elle tomasse uma réso-
luçao viril. Onde um ancião intelligente c experimen-
tado falhara, uma moça de coração leviano ia, talvez,
vencer. As mãosinhas de Mabel, carinhosamente júri-
tas sobre os hombros de Meredith, obtinham muito
mais do que a^previdencia e os conselhos de sir John.
Um brilho de energia ílluminou o <rlhar de Jack e,
sem a menor apprehensão, elle acceitou a obrigação
de agir.

Só tei»os dous partidos a tomar — respondeu
elle.

Quaes ?
O primeiro e o mais simples — continuou elle

nesse tom de ironia cujas tonalidades ella nunca podiadistinguir bem — é esquecer o que se passou hontem.
esquecer nosso noivado.

Elle fez uma pausa e esperou sua decisão.E' impossível! — disse ella docemente — Seja
qual for, adoptaremos o segundo partido.

E fitou-o com tanta ternura, que elle comprehen-
deu que nenhum obstáculo o deteria mais.Esse segundo partido, entretanto, c, quasisempre, julgado muito penoso. . . E' o de esperar. . .Oh! Nós não estamos assim tão apressados. . .
Não faço questão de me casar. . . immediatamente!Mas será preciso esperar. . . mais de um anno,
talvez dous. . . accrescentou elle.

Uma sombra desceu sobre o rosto de Mabel.Porque?
. Por que. . . dependo inteiramente de meu pai...E impossível realizar nosso casamento sem seu con-

sentimento.
Os olhos de Mabel tomaram uma expressão dura

e bizarra, que lhe deu momentaneamente o aspecto
de mais edosa.

Apoz curto silencio, ella accrescentou:Mas. . . agindo juntos e com habilidade, talvez
consigamos obter esse consentimento.Minha intenção é desistir, desde já, deobtel-o. . .

Como vai fazer... então?
Ora! Trabalharei! Eu hei de ser útil para alguma

cousa. A generosa Providencia deve ter previsto o queestá acontecendo agora. A difficuldade está em des-cobrir o que me foi reservado pelo destino.
Sabe o que eu desejava vel-o fazer? accres-centou ella com um sorriso encantador e emtom frivolo, que agradou a Jack.Diga. . .

—- Queria vel-o abraçar a
carreira. . . política!Optímo! — disse elle com
a solicitude de um apaixonado..

„ 
—Seria... perfeito! — disse

ella. *
E seus sonhos não foram sim-

pies castellos no ar. A idéia não
era nova. Já haviam pensado em
Jack para a carreira política; elle
vivia em uma roda de homens pu-blicos e os do partido dominante
eram seus Íntimos; vivia em um
mundo de titulares, sem o menor
encanto... Mabel sabia que a
apparente indolência de Jack oc-
cultava uma grande energia e um
absoluto domínio de si mesmo-
elle reunia portanto essa mescla
de convicção e altivez que agrada
tanto, em sociedade. Mabel era
ambiciosa não somente por si pro-
pría, mais ainda por elle e adi vi-
nhava facilmente que a única vai-
vula de escapamento da ambição
de uma mulher é a carreira de
seu marido.

is-

será

~- Mas — murmurou Jack — mesmo esse lind,pro;ecto... infelizmente... significa: espera
Depois, essa prudência escrupulosa, que tinhn 1seu pai e que quasi sempre chamamos seepticism 

"
levou-o a descrever a situação sob seu mais neero
pecto. b

Uma espera de dous annos, pelo menosexpol-a ao aborrecimento de um longo noivado e coll >cal-a em posição anormal. . . A de uma noiva servir,',de seu leptimo protector. Pense nisso. . . Sua situaçãona sociedade será complexa: metade a lastimará e aoutra dirá : Ella supporta as conseqüências de sualoucura !
Não importar
Terei, naturalmente, qwe deixar a Inglaterrai\o momento e esse o unicp caminho a seguir- sou for'çado a me afastar... para conquistar um nomeIrei para qualquer paiz novo e quando o tiver expiorado e puder caminhar de cabeça erguida, publicareio resultado de minhas descobertas para os leitores dosjornaes!. . Ahi esta o que vem a ser a gloriaiElla desatou a rir Não se devia receiar quetomasse a vida demasiadamente a serio; e,na verdade

)ack não parecia desejar que assim fosse.Mas não irá para muito longe? -
com uraitom de voz carinhoso

A' África...
Por que á África?
E- um continente interessante. De mais ae o continente do futuro! Poderei alli ganhar

disse ella

dinliciro... e bem precisamos d'elle!

— Eu
NO PHOTOGRAPHO

mais.
muito ,.....v^

Esse projecto não me^grada."— declarouMabel com ar serio — Quando parte7Immediatamente. De facto, vim aqui hoje.
para me despedir. E' preciso agir com rapidez, semdeixar aos outros o tempo de comprehenderem o queoccorreu, por que, do contrario, tentariam intervir. .Vou escrever a lady Cantourne.Nao... deixe! Eu lhe explicarei tudo...& roí assim que se despediram.

IV

No segundo "andar 
de uma residência de Russell-Square, o Sr. Thomas Oscard "o excêntrico Oscard",repousava, quasi moribundo, em seu sumptuoso quar-to de dormir.

Era o autor de uma das mais emocionantes narrativas históricas, que já inspiraram uma raça extincta;c*a,adnutte-se que um escríptor de talento, como qual-quer artista, creador de uma obra-prima, tem o direitode ser excêntrico. A vida d'esse historiador tem, cie
resto, pouco interesse para nós.
Algumas horas antes de o encon-
trarmos sobre seu leito de col um-
nas, varias summidades médicas
haviam declarado que elle chegara
ao fim de sua existência. . . A en-
fermeira, em ousada còntradicção
com a Faculdade, conservava ai-
gumas esperanças. Não devemos
indagar se essa feliz disposição de
espirito provinha de uma real
experiência ou de uma philoso-
phia optimista; mas não podemos
pôr em duvida a boa'fé d'essa :ciu-
lher, que, tranquillamente fora
ao theatro, deixando a Guy Os-
card o cuidado de velar por seu
pai.

O enfermeiro improvisado es-
tava sentado em uma poltrona; ti-
nha, aberto sobre os joelhos, um
livro sobre viagens; mas seu
samento estava absorvido
lembrança de Mabel.

pen-
pela

quero que o senhor me faça umaampliação d este retrato, mas semaugmentar a bocca.
( Continua no próximo

numero ).I
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OS ARDIS DOS ANTIGOS SACERDOTES DO EGYPTO
Um dos prodígios, que mantinham outrora o prestig.o da religião de Jsis, era o milagre do "Colosso 

deThebas , que saudava o nascer do Sol com murmu-
nos mais ©u menos distinctos, que os sacerdotes inter-
preta vam como oráculos.

Somente em 1599, o physico francez Simeon deCans, descobriu a causa d esse prodígio.
O bloco de pedra sobre o qual a enorme estatua

repousava era oco e dividido em dous compartimentos
exactamente eguaes ( A e B )', como se vê na gravuraao lado. Lsses dous compartimWos eram divididos
por um tabique
estanque {€¦) e
com k\ u nica-
vam-se median-
te um tubo {D).

As duas ca-
vidadès estavam
cheias de água
até o nivel E.
Como a estatua
estava voltada
para sudeste, o
Sol ao nascer
aquecia o com-
partimento A.
A água ahi con-
tida, dilatando-
se, subia pelo tubo e cahia no compartimento B, on-de o maior volume de liquido comprimia o ar, ex-
pelhndo-o pelos estreitos tubos F, que terminavam nabocca da estatua, sob a forma de pequeninas flautas.

Isso é que produzia os famosos murmúrios dasaudação ao Sol.

!¦—Ia mais de cento e cincoenta;annos, alguns fazen-'¦ I deiros suecas da ilha de Dagoe, no mar Bal-tico, resolveram ir para a Rússia, em busca de for-tuna. Dirigiram-se á imperatriz Catharina, que nãoteve difficuldade em encontrar sobre seu immenso
território um pequeno domínio para lhes offerecer.

i l^~' exactamente, foi fundada, na provínciarussa de Cherzon, bem ao sul da terra dos tzares, aaldeia sueca de Gammellsvenskbv.
è
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Esses fazendeiros eram pouco numerosos, duasdúzias apenas, mas bastante corajosos... Emquantoas mulheres .tratavam da casa e da cozinha, os homensrevolviam as terras, creavam campos, organisavamculturas.
A grande Catharina permittira que elles continuas-sem a ser. suecos. D'isso se aproveitaram os fazen-deiros para conservar piedosamente suas tradicções eseus costumes.
Como formavam varias famílias, os rapazes emoças puderam casar-se entre si. Apoz cento e cin-coenta annos, a aldeia continha novecentos habitantes
Antes da guerra era rica. . . Quem sabe? Talvez,

por occasião da revolução, isso a tornasse culpada ?Cataclysmas de toda espécie cahiram sobre suas terras.Por falta de meios de producção, suas colheitas erammenos boas. Pouco a pouco o desanimo invadiu
todos os corações. ..." ' ¦-

A aldeia de Gam-
melsyenskby solicitou
ao .-governo russo per—
missão para voltar,
c®m armas e bagagens
para a Suécia. O go-
verno sueco, é claro,
recebeu favoravelmen-
te esse pedido. Os no-
ve centos habitantes,
que não conheciam sua
pátria, posto que vive-
ram até hoje nà Rus-
sia, mas que faliam o
sueco, p®rque, entre si,
sempre .o cultivaram,
obtiveram licença dos
Soviets e estão estual-
mente na Suécia.

Em nossa epocha to-
do o mundo viaja, até
mesmo... as aldeias !

A elegância africana

Uma elegante do Uganda exhibe, orgulhosa,
bnn 

S co™Pl-cada profusão de eollares encos, ultima palavra da "ourivesaria" de
sua raça.

Uma mulher da tribu dos Dinks, com as tatua-
gens faciaés, sem as quaes não encontraria noivo.

0 "cacete*' chegan-
do inesperadamente —
Ah ! Aposto qualquer
cousa em como hoje
não me esperavam. . .

A dona da casa —
Quem sabe ? Hoje, logo
pela manhã, quebrei
um espelho.
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EPISÓDIO HISTÓRICO E NOVELLESCO
s : O décimo quinto concurso de Toledo : :
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Falleccra o rei Ervigio, que abdica-
ra em favor de seu genro Egica-, depois
d este haver jurado proteger sua familia .
Porem uma vez morto o rei, Egica viu-
se assaltado por uma duvida: podia elle
cumprir a promessa furada, protegendoa família de seu sogro c, ao mesmo tem-
po, fazer justiça, como lambem promet-terá ao cingir a coroa, ás pessoas, quereclamavam contra essa mesma familia,
que despojara grande numero de persa-natidades da vida independente e deseus bens?

Para que josse resolvida essa du-
iuda, Egica resolveu reunir o décimo-
quinto concilio de Toledo, que determinou
o seguinte: "0 

juramento de proteger a
familia do rei anterior obrigava somente
emquanto não se oppuzesse á Justiça".

0 historiador La fu ente dá grandeimportância a esse 
'concilio, 

por quenelle ficou solennementc consignado o
grande principio de que a fustiga é o
primeiro dever dos reis e que, diante
d elle, devem calar os interesses de
família.

Entre os povos sei-vagens e bárbaros per-siste o cruel costume dos
sacrifícios humanos.

Os sacrifícios hunia-
nos. em alguns logares
soem ter um grau decrueldade incrível paraa mente do homem ra-
zoa velmente civilizado
Os sacrifícios são effec-
tuados por diversas cau-
sas, porem, principal-
mente, para lisòngear ai-
gum deus horrendo e ga-nhar sua protecçSo'. Tam-
bem são effectuados co-
mo imposição da divina
lei do vencedor. Entre
alguns povos selvagens
a ferocidade chega a tal
ponto, que, depois do sa-
crificio, a victima é de-
\ orada.

U m a reminiscencia
d 'esse 

costume existe no
lahiti, onde o sacerdote
apresenta ao rei uma par-
te da victima, que o mo-
narcha leva á bocea, co-
mo se pretendesse comei-
a. Os índios de Tézca-
tlipoca ( México ) esco-
lhiam para victima ai-
gum jovem prisioneiro de
guerra, ao qual tratavam
regiamente durante um
anno, adorando-o como
se fosse um Deus, findo
o que e depois de sacriíi-
cal-o com grande cerimo-
nial, o devoravam com...
grande appetite.

COMO E' FÁCIL-
SABER TUDO Grammatica Litteraria PEQUENA ENCYCLOPE-

DIA POPULAR

DICCIONARIO DE NOMES PRÓPRIOS

J (SEGUNDO A HISTORIA E A LEGENDA )
I ., .„Aristobulo i, grande sacerdote dos judeus, tomou o titulo Ao
í TÍ"er- 

n° aiAn° 1.°VntesLde Christo, impondo á relTg°5o j„dS aos
J 

Itunanos, depois de os haver vencido; desmoralisou seu reinado
I ? kT tTWT ° ««««nato de seu irmão Antigono-Aris

SS í? daJ"d?a no anno 70, antes de Christo Vencidopor Pompeu, em 63, ioi conduzido a Roma- conse-ruiu f»^? f '
recapturado por Gabinio. Wo em liberdade por Cef aí ( anno 50 )'e morreu envenenado. r *¦ anno ov)

I fl mAristoclfs' estatuario grego, nascido em Cydonia em Creta
* SXTJ FT 

"ma 
wP°Chf ,nCerU' antGS de Chrís*° • F^rT para a. cidade de Elis um Hercules a cavallo, combatendo contra 11I zona, para lhe roubar seu cinturão Foi chamai Ar isoles deSicyone, porque trabalhou nessa cidade «ristocies de

século Trde^o^Fr^^"""' WfatòíS«*° peripateticiano doséculo 11, de nossa Lra. Foi preceptor de Sétimo SeveroAristocrata. Atheniense, filho de Scellias. Viveu no séculoV antes de Christo. De concerto com Theramenio, deírubou ogoverno do. Quatrocentos, de que elle próprio fa_i_ paríe Foiem companhia de cinco generaes athenienses, condemnado Ámorte e . executado por não. ter pensado em 
'sepulta 

os^or-tos, depois da batalha de Arginuses¦ Aristocrata i rei da Arcadia em 720, antes de Christo ( Foilapidado por seus subditos apoz um attentado contra a sacerdotisa
d^TÀ- 

~ AristocratVI' # da Arcadia, sobrinho cío prece
ÍZÍV (D"ra, .e/ segunda guerra de Messenia, vendeu-se aosSpartanos, trahindo os Messenianos, seus aluados. Os Arcadianosindignados. lapidaram-o e aboliram a realeza, no anno 667, an-

Aristodemio, chefe dos Heraclideos, que se apoderaram dal>aconia. Remou em Sparta e morreu, segundo a lenda fulminado por um raio, em Naupacta por haver desdenhado de consultaro oráculo de Delphos. Seus filhos Eurysthenio e Procles foram osíniciadores das duas casas reaes de Sparta.
Aristodemio, rei de Messenia, que combateu vinte annos osSpartanos, para a independência de sua pátria e cujas proezas per

tencem mais a lenda do que á Historia. Como o oráculo ordenasseo sacrilicio de uma virgem, elle matou sua própria filha. Maistarde desesperado com a inutilidade de sua resistência contra osJLacedemonianos, suicidou-se sobre o túmulo de sua filha. (Anno724 antes de Christo ) .
Aristogyton Atheniense. que conspirou com Harmòdio amorte dos tyranos Hipp.as e Hipparco. Durante a festa das grandes 1 anatheneas ( 514 antes de Christo) os conjurados apunhalatam Hipparco, mas Hippias conseguiu fugir. Harmòdio foi massacrado ím-mediatamente pelos partidários dos tyranos; Aristogvtc n.reservado para as torturas(*indicou como seus cúmplices todos csamigos do tyrano que foram executados. Os Athenienses, postosmais tarde em liberdade, ergueram uma estatua aos tyrariicidase celebraram sua memória com poesias.

. Aristolaos. pintor grego de Sicyone, filho e alumno de Pausias ( século I\ .antes de Christo ) . Plínio cita d'elle um Epaminondasi um Pendes, uma Medéa, a Virtude, Thesseu, um Sàcri-iicio de bois, etc.
Aristomaciia, uma das filhas de Priamoe esposa de Critolaostra representada na Lesché de DelphosAristomaciio, tyranno de Argos, vivia no sAiilo HL antesae Christo. Quando o chefe da liga Acheana fez sua tentativa parauoertar Argos, Anstomacho mandou matar grande numero decidadãos que suspeitava serem cúmplices do movimento. Acabou,entretanto, por ser forçado a abandonar o poder, tornando-se,mais tarde, estrategista dos Aceanos. Porem trahiu-os e foi exe-curado.
-ristomenio heroe messeniario, levantou seus concidadãoscontra o domínio dos Spartanos e começou uma segunda guerra delessen.a (683, antes de Christo). Acclamado "rei" apoz algunsbrilhantes êxitos, acceitou apenas o titulo de chefe militar, ligandoa causa de sua pátria á de seus antigos alliados. os Arcadianos, Sur-

prenendeu os Spartanos por suas manobras audaciosas èreduziu-osa Humilhação de pedir um general aos Athenienses, que, por ironia,enviaram-lhes Tyrteu. Traindo por Aristocrata II, rei dos Arcadia-nos, esmagado na sangrenta batalha da Grande-Cova, Aristomenioentr.ncheirou-se sobre o monte Ira e alli. por onze annos ainda, pro-longoji a resistência. Trahido novamente por Aristocrata, venci-
V rcIÍUmeF°' f.0, for(.ado finalmente a procurar refugio na Arca-dia 668 antes de Christo) e foi morrer em Rhodes.
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O UEBRA C ABEÇAS

TORNEIO—OUTUBRO A DEZEMBRO

___________________ . BB' V' m

DIRECTOR

DR. LAVRUD
SECRETARIO

DABLIÚ

CHARADAS ANTIGAS — 29 a 31

Quem os ataques do próximo -
Perdoa e de culpa exime.
Tem o coração clemente — 3
Tem um proceder sublime.

Depende de sua vontade — 2
para isto não o induzo.
Se não a vê. sei que hadc — 1
fallar e jica confuso.

JOVANIRO

Pae Thomaz

(-•/. C. L. B.)

Quem perturba lentamente — 4
A dôr de um ente querido — 1
Não tem um peito clemente
Nem se mostra commovido!

»

Ignotus
ENIGMA PITTORESCO —32

Ojjerccidq a D. Cremi ida

m\ ». J^. _m___m_________—__^—^— ^V _W At Ê

/ _Ym - jfl Xj i

JaZBAR — (A.CL.B — B. Despacho — Minas)

CHARADAS CASAES — 33 a 47
Vj>onxp umeo attracUop eu toco piano.

Di. Anquinjias

*• - - O antigo sacerdote persa é filho de uma feiticeira.
Dalwa

A atrovtfcira lesou o seu procurador.
D.!. RON A KlN

O capanga é sempre ladrão de galíinha.
José Düummcnd

•' Sartanêja:
*' Vê só que bella imagem !

' - Ellè protesta e eu confirmo.

Desohre o que está ao teu alcance

Lyrío do Valle
»

M O R ANGU IN HO.

Nereide

òupporta tudo com esperança de melhores dias.
Jangadeiro

2 — Remediemedio cura m
Papa Negro — (Rio Grande)

2 O vergonhoso foge do /-a//.

3— O tempo está escuro.

Thisbe

RACHA

«5 O fogo Jueima tudo que está se eco.
Sotnas — (U. E. R — Rio Grande)

Ao antigo companheiro de luetas Dr. Mabuse:
4 hxcita-me os nervos quando ouço muito ruido. v

Spartaco
2 Ella, rio portuguez.

Elle, celebre compositor.
Acoliz

Quando despacharam a bagagem, esqueceram um vaso«<- vidro.
Visconde de Ovar

"'}' ¦¦,:v...

CHARADAS NOVÍSSIMAS — 48 a 62
2-1 — Este peixe, com pezar, foi bem dividido.

Ota & Cia.
• ¦,.. v ¦v..

~'2 — P:rience esta linda az/tYi/a de esparto iecido, ao c/We? do
governo.

Audas — (Passos — Minas)

¦¦sss

í2 — Sc o numero for grande, eu repilo, nem que fique emtogar sexiuplo.
Mapeguine

I -V-íi:

f M
1-2

2-2

2-2

Venha cá, em qce data poderemos pescar esse peix. ?
VlMA .

Na cidade vi uma mulher vendendo peixe.
Jacc — (T. P. — Floriano)

E' /r/jfc, minha "senhora", o estrondo da artilharia l
Juquinha — (T. P. — Floriano)

3-1 — Quem logra a outrem, com pezar será logrado.
Mapeguine — (S. Luiz — Maranhão)

1-2

2-1

Procure um pano muito resistente e de bom tamanho.
Nereide — (S. Luiz — Maranhão) >• iíí

--VL-

O magistrado turco ante a multidão torna-se matreiro.
Jangadeiro — (Mangaratiba)

1-1 — Nesta terra, toda bebida é passada num pano de ai-
godão da índia.

. Thisbe

1-2 — Agora ninguem repara no casquilho. ¦'

R.a.c.h.aL
f.yi

4-1 — Faz sahir esse homem. Causa-me lastima a sua côr
de dejunto. "••-.'

Sotnas — (U.E.R.— A.C.L.B.— TE— Rio Grande)

L

mm

2-2 — A mulher, estudava a mulher.
Iglonacu

1-2 —=- O animal, recebeu a seita e ficou em guarida.'-
:!;Bisilva — (Villa Velha)

1-2 — Esta noia que feriste na corda grossa foi a causa da
desentoação.

Gato Preto — (Nicihemy)
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ENIGMAS — 63 e 64 •
Para o Néo Rosas:

Eu vi o todo pousado
Na rama d'uma fructeíra;
Esperando, muito anciado,
Pela sua companheira.

Não veio a dita querida,
Porque comia as primeiras
Juntamente com as finaes;
ljj| tinham como guarida,
Os ramos das principaes.
As primeiras d'este toJo
E* fructa mui saborosa:
As finaes «Veste engodo
E' ave bella e garbosa.
E o total d'esta salseira
E' ave bem brazileira.

Dr. Rona Kin

Se entre duas consoantes
Ponho um filho de Jacob,
Eis que logo surge o mestre
Não pode haver quiproquó.

El-Pruncipk (Uberaba)

ENIGMA PITTORESCO — 65
Ao tnsiani' charadisfa Carlos de Ar,io.>r::

-*2l v.—:
ILHA DE

CYCLAOES

WL
RumÃo Júnior

j 5.o CAMPEONATO DB EU SEI TUDO

Apuração final

\ i—o^k^^s, fe^ 
ALGÜEM' A-poLLO-

I MC 
C£emT,lcla'ME1 Mor-enit^r 142> Ksmeu, 141? HarpaTice P^n"

139- Milfon r^MpP^U,nf^NeTre^e: I40; Ar^' Dama NeerS'5 ^' M»Tton, 138; Rolao, 137; Jobatino, 134; El Princine lÂÍ
?7°Thi,UCS W% S***"» Seixlack, 99: Conelê d 

ffefe

í Rr' I T 
Ucaj Ju™orVValverde, Nemus Nulus, Phebo L?r{'Branco Leon Sady, Ed, Leo, Saturno, Claudius, Apios Acas oBrasil, Vilbus, Dr. Juvenito, Pseudonymo FIce NocS \r°Júpiter, Ninguém, 96; CaÇad'ora CeareL E Je Ce F In 

' 
T'nou Ueyne Paes Leme 94; Lidaci, Primavera t\"th! Zin)l'

nín V><* 
B?T\°Ae Demerraes- Calpetus. Conde Guy dé£&naç, Diana (Santos ), Dapera.Etienne Dollet, ErreCéos, GavrocheJuhao R.m.not Lago Lakmé Maloyo, Miravaldo, Svlma Thi'berio. Therm.s Visconde de Adnim, Zelira, Nellius, Nèo Muod©rhrio Gama; Paracelso, Ruhtra, Seneca Sezenem IT RQ. Q ?iMallory, 86; Alvasco, 69; RACHA 

'.52 ¦ LyrE do V%?^7Marte Barbazul 46: Dutra Cabóeó 39/Thísl «YiSal^ 29-'stl
wAttr77copüétt.hu.Jacc'Juquinh<"22: An,un,° s«-«

130 DECIFRADORES.

SOLUÇÕES DE JUNHO — N. 145

65 — Aravia 66 — Matadura; 67 — Encurvado fiR \
y.uva 

rica casada f.ca; 69 -- Estrcllada; 70 - Acarrado 71Impávida, 72 — Avisado, 73 — Lastimado, 74 — fW. 
~~

75 - Custodia, 76 ~ Ephialta, 77 - Onzcnicc 78 -pPT'79 - Largado, 80 - Ministra-o; 81 - Nota-o' 82 C P ?Ú°'83 - Abisma-o; 84 - Processo-a; 85 — Carga o-86 MK-°"a;87 — Longo-a; 88 — Casca-o; 89 - Fruto-a 90 -- fJ/ u °;
91 - Desabafo-o; Q2 - Abusa-o; 93 - Desaf?a-o 94 Í LU^95 — Grita-o; 96 - Carga-o; 97 - Esguarda-ó 98 ~*cTP„ a"°;
99 - Pola-o; 1C0 - Sccia-o; 101 - Balança-o; 162 - C^^S3 — Appia-oj 104 - Scdula-o; 105 - Campo-a 106 - M, í < T107 - Munda-o; 108 - Arrimo-a; 109 - Mofina o- 110-a.'"via-o; Ml - Pobreza não é vileza; 112 - Sala!113 - Cabo

DECIFRADORES •

Apollo Alguém, Almirante. Alpha, Argos, Áiumyrno Bona
Eilfr Ca.r,osJ,c íragon- Cremilda, Cartos. Caprichos, DianaEl Morcn.to. Encoberto. Gen. Pindoba. ícaro, ncogn U, J' 

'
mro. Joras.l, Joalma, Kollosso, Lunuz Ariz, Lidoc° Nil /f \ 

"
guem, Primavera Racha, Sancho Pança, Sans Chúpanct•' G< 

"
demaga. Roazo, Cardeal Pan. Spartaco. Lyrio do V*Ue" Strdftí49 Pontos; Pimcntinha^ K Penga. Conde de Rogger. Miss F vArlette, Pae homaz. Tio Sam. 48; Nemus Nulus Phebo Th. 1 a'Saturno, Lyno Branco. Rubi.no Júnior, El Principe, StephanfôSc.xl«çk 46; 

Jangadc.ro. 43: Octa & Cia .. Badaluz, 42Í Jovaniro
U' Ar ?:,,CI1íd,nnht,' SZtanV)?; ^«nui"ha. Jacc. 31: Barba7ul\
mónd 2?^ 

•**- R^.«^'^.Moranguinho. 24: José Drum-mpnd 23; Copermco, Thisbe Dalva, R.A.C.H.A.. 20 c uma listacom 4 pontos sem assígnatura.
C

f,„-nNCí^A 
"w 

ibÍ"?*Tu?Íor' Thalia' Lyrio Branco. Phebo, Sa-turno, Nemus Nulus tem 44 pontos em Abril. Neste mesmo mezna uma lista com Io pontos sem assignatura.

LISTAS ATRAZADAS

Foram inutilisadas diversas listas que aqui chegaram cemgrande atrazo. Pedimos aos nossos dedlicados collaboradores aiineza de observarem o regulamento publicado no me/, passado.

INSCRIPÇÀQ

Pediu inscripçào. sendo logo attendido, o eharaoiista Pedrori., de bom Jesus do Itabapoana.

UNIÃO EDIPICA RIOGRANDENSE
' Para reger os destinos d'esta associação no anno social 1929-

1930 foi eleita e empossada a seguinte direciona: Presidente —
Sotnas (reeleito); Tice-Presidente Milton; 1 .o Secretario — Ca-
valleiro Negro ( reeleito); 2." secretario, V.ma; í.° Thesoureiro -
Papa Negro: (reeleito): 2° Thesoureiro - Rubosi Commissão
de Contas: — Valycrde, Noeliz e Argiis.

LISTAS

Pedimos aos nossos collaboradores que não esqueçam de
ddclarár no alto das listas o mez e numero da revista. Ex: Solude Novembro — A

(••>(>
150.

TRABALHOS

Faltam-nos trabalhos dos seguintes charadistas

^Aury 
Villar, Armando Fernandes, Adonis, Arlette, Anhangá,ArUano, Almirante, Alvasco, Al Gamen. Ateliês, Augusta Rosas,A Garota, Barbazul, Badaluz, Bonaparte, Barcus, Barão de Dame-rales, Carlos de .Aragon. Cotovia. Copermco, Ci.o, Carhtcs, Car'oCosta. Cyrano. Conde de Rogger, Cartos, Conde de Ia Fera, Chan-tecler. Conde Guy de Jarnac, Cinda. Dr. Jovenito, Dr. CesarioMalafaia, Dr. Mabuse, Dea. Dr. Kean, Dr. Zinho, Diana ( San-

tos); D.ana (Rio), Dr Rona Kin. Dama Negra, El Principe,Euterpe, Erre Céos, F.urico, Ftiene Dolet, Fillibus Franco dos
Prazeres, Flor de Liz, Gondemaga. Gen. Pindoba, Hellius, lDrummond, Jacc. Juquinha. Julião Riminot, Josim Amil, Jasbar.K. Penga, Lolico, Lyrio do Valle. Lyrio Branco. Lia, Làkme,Mor.nga, Maloyo, Marcus Vinícius. Martins, Morubixaba, Mer-cuno Mapeguine, M. G. F. L., -Marinetti. Nilo Framback.Neos Rosas, (írlirio Gama. Ota & Cia, Peixinho Verde. Pan. Phebo,Pedro Chocair. Pae Thomaz, Rukiã® Júnior. Rei dos Incas, RecReco, Raul Fateixas, Stephanio Seixlack, Rosa Dalva. Rhea S:
via Re, Phantasma, Royal de Beaureveres. Sotnas. Sunçào Rosas
Soldado, Sertaneia, Soldadinho, Spartaco. Tonneau, Tibiriçá Sar
mento, Th.sbe, Teta Rosas. Tabniara. Tio Sam. Thalia, VálverdeV.vesbamanda, Zé Chaves.

co-

Ioda a corresponda sobre charadas deve ser dirigida paraa redacçao do EU SEI TUDO- Rua Buenos Aires. 103, 1.° an-
dar e endereçada ao director d'esta secção;

Dr. Lavrud

I
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DADOS NOVOS
SOBRE A

LIMPEZA DOS
DENTES

Sabe V. S....?
qwe ha milhares de pequenas
lendas nos dentes e gengivas que
parecem nermaes?

que nao ha esc®va de dentes quet.que nesses logares microsco-
| picos ?

s
i
r.-

que os residuos mucosos alimen-
tieios se accuraulam nessas falhas,
aonde começa a carie?
e que o valor de uma pasta es-
tá na sua qualidade de limpar
nessas fendas ?

Recentemente uma descoberta scientifica trouxe
á luz alguns dados novos com referencia á limpeza
dos dentes.

Um scientista mediu a força que têm os dentifricios
para penetrar nas fendas dos dentes e gengivas, aonde
se accumulam os restos alimentícios e a^nde começa
a carie.

Encontrou que alguns limpavam somente a su-
perficie externa dos dentes, e outros penetravam só-
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mente nas cavidades maiores. Mas descobriu que a
PASTA COLGATE EM FORMA DE FITA tem
MAIS FORÇA PENETRANTE que qualquer outro
dentifncio que existe.

Este é o segredo da sua qualidade extraordinária
para limpar. Penetra nos espaças mais difficeis de lim-
par, aonde a escova e os deatifricios eommuns não
alcançam para lknpar.

A força penetrante da Pasta Colgate vem do seu
ingrediente lixipador, que é o mais efficaz do mundo.

Ao passar a esç?,va nos dentes, a Pasta Dentifricia
Colgate se transforma instantaneamente numa espuma
branca e forte, q-ue passa como uma onda pelos dentes
e gengivas. Esta espuma leva uma qualidade admira-
vel de uma TENSÃO SUPERFICIAL de baixo
teor, que lhe permitte invadir os logares menores,
onde começa a carie, desalojando todos os restos da
mucosa e da comida, e extirpando toda a impureza com
essa espuma detergente.

O valor do dentwfrício ê Limpar os dentes. Ne-
nhurn dentifricío pede corrigir a acidez da bocca.
Estes são eas©s que só um dentista pode tratar. Re-
clames de alguns dentifricios, $ara estes males, sa«*
falsos. Os maieres dentistas approvam esta declara^
ção.

Peça Colgate koje; o tubo leva mais Pasta que
qualquer e custa no Rio só 3$, e se aunca usou
Colgate mande o coupon :

I ÍÒ5Í

¦ »> Aí

ote V. S. eomo a pasta dentifricia Colgate limpa
a@nde a escava não alcança a limpar.

Quadro am-
pliado dosespaços en-
J.re os dentes.
Us dentifri-

I cios com

11

!!Uins com
lensào su-

Perficiai" ai-ta deixam de
Penetrar nos'.°sares aon-(Il' costuma
começar
carie.

—— 1

mmmW^r^^mWÁ

a

Este quadro
prova como
a espuma ef
ficaz da Pas-
ta Colgate,
com a "ten-
sno superfi-
ciai" baixa,
vae nos lo-
gares meno-
res, aonde a
escova de
dentes não
alcança para
limpar.

''41Í$§Í8S

GOLGATE Co. — R. H. Lobo, 30 — Rio.
Incluo sello novo de 300 rs. para

amostra da Pasta Colgate.

Nome. . .

Endereço

"D >> E. S. T. —150

>*M
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FAVr^nus
DmrrhéasCAZEON

spcpsias
Vonntos

Pérebas

farinha
rhosphâtâdâ
c Vitaminosa

PEPSIL
LACTARGYL

NU1TAHINA

áP>N i ~^K,v§
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LAB. NUTROTHERAPICO- RIO rK^
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AS MÃOS FASCINANTES
vêm do trato das unhas.

£<zría fazer uso do CUTEX
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 vezes, se desprende,
se parte e deixa apparecer os farrapos.

Três passos simples manterão suas unhas sempre
lisas e arredondadas.

TRÊS PASSOS PARA BELLAS UNHAS

Primeiro — Enrola-se um pouquinho de algodão na .
108 ponta do palito e humedece-so no Removedor da Cuti-

cuia. Applíque-se em torno e na base da unha, e assim
será fácil sahir a cuticula e arredondar a unha. Pas-
sa-se um pouco debaixo da unha, para branqueal-a.

Segundo — Lustra-se a unha com qualquer dos Fa-
mosos Polidores de Cutex.

Terceiro — Amacie a Cuticula com Creme Cutex, o
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.

REMOVEDOR DA CUTICULA

CUTEX
6 manicuras completas

por 1$200.

Enviç este coupon com 4 sei-
los» de 300 réis, para um es-
tojo de experiência, com todos

as pertences para a boa
man-icura.

ENVIE ESTE COUPON HOJE MESMO

ADULTOS
de tempo a tempo precisam tomar um toi ico
XAROPE de FELLOWS tem sido reconhe-
cido por mais 'de 

60 annos como o melhor
tônico reconstituinte, e prescripto por sum-
midades médicas em 47 Paizes, para

DEBILIDADE NERVOSA E
FRAQUEZA GERAL

# Recuse os substitutos — Peça o

XAROPE DE

FELLOWS

ti

» *« "¦' o— ¦ i o -1..!.. i' "i u—»

VZ^J^^^^f^ü*^^^^í^« I l Í L ¦

r Sr. H. Rinder
Caixa Postal 2014 — Rio

Remett" 4 sellos novos de 300
réis Dará um es tojo de expe-

riencia Cutex.

'¦Br? ~^J%. tG*\ Xr^Lr /MmW

TI

«ii ii——.i i,. > ti i—¦» o.

Nome. . .
Rua e N.«
Cidade . .
Ratado. . » • • • * E. S. T. — 1

wfMm^m^um

PARA 0VARI0S
E UTÊR0

O mais efficaz de todos os re
médios paraacurade moléstias
dos ovarios e utero de effeito
seguro e gosto agradável e
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UíFi Que calor
Ia' foraí...

eáta'
*L

E' um prazer ao chegar em casa encontrar a fami-ha num ambiente confortável, livre do calor em ex'cesso.
Após um dia cheio de

que S| vê approximar o mo
quando a mesma se encont
das estações. Si no verão, ano — confortável.

trabalho é com satisfação
mento de entrar em casara ifrotegida dos excessos
brigada do calor. No inver-

Com a applicação do Cforto será realisado e aindcontra os ruídos ?\teriqjes.

elotex tão almejado con-
a se encontrará protecção

CMenx
INSULATING LUMBER

r
COiJPOMQueiidm vemetlev-meosem r —B~

I Nom
boletim sobre Ce to tex

*&&&£$!*?*; -

I! Direcção .ÍIí ,_J^jJ

Ce/otex é fornecido]
em taboas com a espes-
sura de 11 mm. largura
de 1.22 mts. e còmpri-
mentos de 2.44 a 4.27
mtsx

m
INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY

RIO DE JANEIRO .V? .
RUA SÃO PEDRO, 6 6

RECIFE , A
RUA BOM JESUS, 237

SÃO PAULO
RUA FLOR. DE ABREU, 130-A

PORTO ALEGRE
RUA CAP. MONTANHA, 129

ENDEREÇO TELEGRAPHÍCO GERAL INTERMACO

A

--v!"; '1:

109
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A mais antiga e completa revista

:: cincmatographica do Bra/il

PUBLICA

Alem tio mais recente noticiário dc

Hollywood

Enredos - e photographias das
scenas culminantes

tiosdos melhores íilms exhikúdos cm

nossa terra

Em todos os números

quatro primorosos retratos a cores,

em grande formato, das estrellas i\ii écran.

zLêr V
V

a- I aV jíCIENA MUíDaV
é ter o cinematographo em casa.

110

GLAXO

CRIA ROBUSTOS BEBES
PORQUE:

GLAXO é tão digestivel, limpo e nutri-

tivo como o leite materno,

não tem micróbios nocivos e

até os recém-nascidos o assi-

milam.

GLAXO é puramente leite, que se dis-

solve em água acabada de

ferver ,4

tem criado milhares de robustos
bebês.

Dê glaxo ao seu bebê.

GRÁTIS

Todas as mães devem ler o utiüssimo

livro "Conselhos de Gla.xo para Mãe e

Filho", de 80 paginas luxuosamente illus-

tradas e que ensina como evitar a diar-

rhéa, a enterite e outras doenças íataes.

ts^s>c^

I
I

1gm

*

GLAXO

PITAZOL
Novo sabonete medicinal approvado pelo D N

da Saúde Publica.
PITÜZOL. composto de uma formula ieliz, con

Cem substancias de grande valor therapeutico :

SUCCO DA PITEIRA E 0 VELHO ENXOFRE

E' do conhecimento do povo, desde os tempos mais
remotos, que a lavagem da cabeça com o Sueco da
Piteira combate a caspa e a queda dos cabellos, tor
nando-os novos e vigorosos.

PITAZOL é milagroso no tratamento da sarna
eezema. empigens, darthros, pruridos etc.

SABONETE 1$500
Depositário: A. CARNEIRO

Rua Barle dc ltapsf>t 199 — Rio de Janeiro

i -r m ""**?#+*¦******''

Quer ganhar sempre najoteria?

t Peça, grátis, ao Representante

CAIXA POSTAL n. 2755

do Glaxo

Rio.

A Astrologia oííercce-lhe boie a RI-

QUEZA. Aproveite a ^»^'mo?* »D
seguirá FORTUNA e FELICIDADt.
Guiando-me pela data do naaamentu
de cada pessoa, descobri o modo segure
pelo qual. com minhaa **P*Vcn"**'
todos podem ganhar na loteria, W

perder uma s6 vci. ¦
Milhares de sttestados provam si nu

nhaa palavras. Mande o seu endereço
500 réis em sellos. para enviar-lhe grati»

fl 0 SEGREDO DA FORTUNA
Remetta este aviso.

Endereço: IR. FROF. F. TOHfi - CALLC F0Z0S 1369

Buenoa Airea

m
Republica Argentina

CíTE-SE ESTA REVISTA.

fc***»****^ i********* # ^ * **+* ******* •«»« « V* .- i—mm—— MM n tm+ttt******
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c Na Crise...
Porque pagar caro por bom

Leite em Pó ?

PEÇA

DRYCO

BOM LEITE AMERICANO EM PO
il H— ** ** **

_¦ - _^_&. Mm

/ li I / \ _^_l
Ê I l Ij * _*•" í _H
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I ANTES  DEPOIS I

Resultado obtido pelo uso das

P LULES ORIENTALES
Bemfazejas - Reconstituintes

(Appr. D.N.S.P. sob o aN* 87 era 266 1917)

Exigir o frasco de origem sobre o qual
devem figurar o nome e o endereço de

J. RATIÉ, Pharmaceutico
45, Rue de 1'Echiquier, PARIS

Acinte Geral : A. de COURNAND
87, Rua dos Ourives, Rio de Janeiro.

A venda em todas as Pharmacias.

''—---11-_»-.| •___.!! «_¦_.! |«_«||^_-_,'_--_. I!--_-» PI «_-—.'.«-W_»ll«_—lt——-»'•«

NAO HA
CONFUSÃO POSSÍVEL...

:

! I

! |

! i
lj; DR\CC vem em lata grande } j

Preço Módico.
Peca DRYCO em pharmacia ou venda. í \

II II Um •

t*mmmm5

4 \(

¦•*•

Chapéu, Gravata,
Collarinho, Camisa

e a restante
Roupa Branca,

que não se vê mas se
adivinha, são

^« RfCti^

2-PRAÇA TIRADENTES-4
•"•••?• • ? • ? ? S S' §¦ • _ í

i
í

Attende-se pedidos do Interior

111

1i

da CAMISARIA PROGRESSO .1
?.. I

i
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GANHA-SE MUITO DINHEIRO COM BILHARES!.

BILHARES BRUNSWICK
ESTES BILHARES, DE FAMA MUNDIAL, SÃO HOJE FABRICADOS NO RIO DE JANEIRO. PELA

COMPANHIA BRUNSWICK DO BRASIL.

que leva a marca BRUNSWICK é bom. . ,

EsBKSEffis! *£».;=¦ íss ris K=t vs: a=.'; ss-s*.
tCTeSSeÒ 

jogo de bilhar é optimo exercido: descansa o cérebro e facilita a digestão. E' um sport nobre e com um b.lha,

BRUNSWICK é um prazer. , , -. ,
Um bilhar legitimo BRUNSWICK completo, ««M^» ^90 ct^u/é ríí™XU7oW™nTtr' C

lÃtat^^^^^^™^— 
"^^^«Sid^l^S^ado 

para q„..q„«r parto do Brasil
custa a^aabsri;aolg^uN^7lcK 

no Rlo âc janeiro tem capacidade para produzir 600 bilhares por anno

Peça hoje mesmo o estaiogo •

Companhia Brunswick do Brasil S. A.
Exposição e venda : — PRAÇA TIRADENTES, 46

End. Te!. BRUNSWICK — Rio. — Phone

Escriptorio e fabrica : RUA S0TER0 DOS REIS, 13

RIO DE JANEIRO
Central 541°

— Phone : Villa TITfí

FILIAES EM 18 PAIZES

M

• liwli*

R ESFRIADOS.
CONSTIPAÇOES
CORYZA,

DORES DE CABEÇA e NEVRALGIAS,
CURAM-SE RAPIDAMENTE COM ALGUN5

COMPRIMI ¦ 10

TRANSPIROL
,^^Y'

VENDE-SE EM TODAS A5
PHARMACIAS E DROGARIAS.

ÚNICOS CONCESSIONÁRIOS: HU60 MOLINARI &. C° LTD
RIO DE JANEIRO SÁO PAULO.
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Tapetes ÁRnsnoos

Sello de Ouro
í3ngoi£üm^^^V
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Para alegrar qualquer
TANTO 

para um quarto de dormir, como para
uma sala de visita, de jantar ou qualquer outra

parte da casa, o uso de um Tapete Artístico
Congoleum "Sello de Ouro" se impõe, n3U> s6-
mente pelas suas altas qualidades decorathus, com
pelas suas inestimáveis propriedades de durabu>
dade e desenhos artisticos.

Fácil de limpar
Passando-se sobre o Congoleum um panne

molhado, a sua limpeza está feita—num minuto,
apenas, Não é preciso levantai-o nem sacudi-o.
Líquidos e gorduras que sobre efle se derramem
nio o mancham. É immune aos ataques de vermes
e msectos. O Congoleum se adapta perfeitamente
ao soalho sem ser preciso pregai-o nem collal-o.

Exija sempre o "Sello de Ouro"
Sont&ite o legitimo Congoleum "Sello de

Ouro** possue as propriedades acima. Efle se iden-

ndencia da casa
¦ - rSp

tüka pelo 
"Sello deOuio" que se enconur em um

dos cantos de cada tapete Congoleum verdadeiraf|
Note os Baixos Preços

') - - o-in . .' 4 in ."\n
2m 7ó 5hí t>«>
2m 75 3m 20
2n> 75 2m 75

2'.0$000
I73$COO
I56$C00
I33$0C0

2m29 xÇwmim.
Im83 x 2in76
Om 92 x lm 83
Om 92 x lm 37

111$000
87$C00
30$000
22$500

Om 46 x Om 92 7$500
Nos Est«(),,s os preços são ligeiramente mais altos,

devido ao frete.

Outras formas de Congoleum
O Congoleum "Sello de Ouro" vem também

em peças de 1 m83 ou 2m75 Ae largura. Ha
também Passadáras e Quarnicoes Congoleum
com encantadores desenhos.

Á venda em temas as boas camas
Veiidas por atacads:

Congoleum Company of Dolaware
Aventa BarSo de Tcffé 7 Rio do Janeiro

oi
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GRÁTIS
Lindo Livro Colorido

Mande-nos este "ooupon" e teremos
muito prazer em remetter-lhe gratuita-
mente «m bello livrinho mostras do oi
padrões em tuas cores exactas.

IWHIIIMTII 1111 f—mm

E. 5. t;

Seu Norpir
é •• ;

! •. ''

Seu Endçreço.

ESCREVA CLARAMENTE
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DO RUGAS
3.000 dollares-dc prêmios se cilas não desappareccrcm.

A MULHER EM TODA A IDADE PODE SE REJUVENESCER E

EMBELLEZAR — É FÁCIL OBTER-SE A PROVA EM VOSSO PRÓPRIO

ROSTO E EM POUCO TEMPO.

Experimentae hoje mesmo o RUGOL

Creme scicntifico preparado secundo o celebre processo cia fa-

mos» doutora de belleza mlle; Dort Lcgüy, que alcançou o pn-
meiro prêmio noConcursoIniernacional de Produetos de 1 oilcttc.

RUGOL opera em vosso rosto uma verdadeira transformação.
—mmmmamm" vos embftlcza e vos rejuvenesce ao mesmo tempo.
RUGOL differc completamente dos outros cremes, sobretudo

pela suu acção sub-cutanea, sendo absorvidos pelos
poros da pelle os preciosos alimentos dermicos que
entram na sua composição. t

RUGOL evita e previne as rugas precoces c pes de gallinlia,
mmmm—-— e faz desapparccer as sardas, pannos, espinhas, cravos.

manchas etc.
RUGOL não engordura a peüe. Não contém drogas nqayns.

• E' absolutamente inoífcnsivo. Até uma enança recern-
nascida poderá usal-o. .

RUGOL dá uma vida nova á epiderme flacida. porosa c fa-
———— tigada, emprestando-lbe a opparencia real cia uivcn-

tude.

GARANTIA  ^llle- Ee9W Pagará mil dollares a quem pro-«nnnnim var <jue gUa n~o f-rou completamente as suas
própria* rugas com duas semanas de tratamento apenas.

Mlle. Leguy ojierece mil dollares a quem prosar aue c:Ia ndo
possue oito medalhas de ouro ganhas em diversas exposições pela
sua maravilhosa descoberta.

J/lle. Leguy pagará ainda mil dollares a quem prpi>ar que rs
jeus attestados de cura não são espontâneos c authentícos.

AVISO  Depois desta maravilhosa descoberta innumeros imi-
,*w,aw tadores têm apparecido de Iodas as partes cio mun-
do. Por isso prevenimos ao publico que nao accéifp substitutos.
exigindo sempre.

EU£Ci_
Maa W

^81 I
%*sS w

A ri ^

^H \^M

Aí me. flary Viaier escreve:
"Meu marido, que em sua qualidade de medico e muilo des-

crente por Ioda a sorte de remédios, ficou agradavelmenb: sur-
prehendido com os resultados que obtive com o uso de ItJJGOL e
por isso também assigna o alteslado que jutiiu lhe envio 4 . .

Mme. Souza Valcnce escreve:
"Eu vivia desesperada com às malditas rugas que me ajciavam

o rosto e, depois de usar muitos cremes annunciados, comecei a
jazer o tratamento pelo RüGOL, obtendo a desapparição nao só
das rugas como das manchas, modificando a minha pliysionomia a
ponto de provocar a curiosidade e admiração das oessoas que me
conheciam".
Encontra-se nas boas pliármacias, drogarias e perfurnárias. Se
v. s. não encontrar RUGOL no seu fornecedor, queira cortar
o coupon abaixo e nos mandar, que inimediatamente lho rc-

nietterenios uni pote.
Únicos cessionários para a America do Sul: ALVIM & V RJEITAS.

Rua Wencesláu Braz, 22-sol». -Caixa 1379 - - SÃO PAULO

COUPON
SRS. ALVIM & FREITAS, caixa 1370— -S. pauJo.

Junto remetto-lbes um vaie postal da quantia de

10$000 afim de que me seja enviado peío con cio um

p6te de RUGOL:

NOME 

RUA •• •••

CIDADE

ESTADO E.S. T

15.° Anno — N. 6 — Novembro 1929

* Uma mensagem ás Mães
O maior desejo das mães c ver os tilhos sàns

e fortes, e tudo quanto concorra para esse ideal ú
deveras precioso. Para isso vem contribuir pode
rosamente o SAL DE UVAS. extrahido dc uvas
maduras e offerécido a todas as mãos pela d adi
vos a Natureza !

Para conservar a saúde das crianças e para
combater as doenças que as atacam mais commu
mente como indigestòes. desarrar.jos gastro-
intestinaes, castro-enterites,, eólicas, diarrhéas
auto-mtoxicaçaog fermentações, pnsao de ventre
febre etc. — todas as mães devem te* á mão, pari
dar-lhes immediatamente aos primeiros sympto-
mas. o prodigioso SAL DE UVAS. um delicioso,
suave e natural refrigerante ei fervescente e rápido
laxante de fruetas, que ellas tomam com praxe:
Elle limpa os intestinos., combate as fermentações
c intoxicações, e estimula os órgão-; digestivos c-
eliminadores. sendo desta arte um valioso Man-
tenedor da Saúde Nos casos rebeldes de gastro-
enterites è diarrhéas. devem-lhes dar também o
LEITE DE BISMUTHO COMPOSTO, que é a
salvação das crianças.

t) LEITE DE BTSMüTHO é delicioso c mol-
fensivo: e estomacal, digestivo, adstringente, cal-
mante. anti-acido. antiseptico, absorvente e cai-
minativo.

Para curar outras moléstias também frequen-
tes nas crianças a bronclíite, a tosse, a consti-
paçào, çlôr de garganta etc. dêem-lhes as BALAS
PE1T0RÁES; de mel, iataliv. cambará, grindelia
e limão bravo, deliciosos e efficazes bòn.bons, que
as crianças chupam com alegria, agradecem, eu-
ram-se e ainda pedem mais ....

Depositários: R. Hess e Araújo Freitas & C
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LLXC - AGIE

REVISTA
DA '/!

SEMANA

1 A melhor publicação
manai brasileira

^I^Ü^lP
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NCVC fl Al VHCNIt DC €A.BEi_L€
Restauração — Renascimento — Conservação

PELA j?
Por mula Scicntiííca do Grande Botânico Dr. Ground,

Approvada e Licenciada pelo Departamento Nacional de Saúde

Recommenaada pelos principaes I n
A Loção Brilhante é o melhor especifico indi-

cado contra:
Queda dos çabellos - - Canicie — EmbrángueçimeritÒ

"^aüSÈ^
PATENTE N. 5.739

cujo segredo foi comprado por 200 contos de réis
Publica pelo Decreto n. 1.213, em 6 de Ferreiro de 1923.

st:tutos Sanitários do Extrangeiro.

prematuro -— Calvicie precoce — Caspas — Seborrhéa
. Sycose c todas as doenças do couro cabelludo.

! ABEL LOS BRANCOS Segunti» a opinião de muitos sábios
cslA hoje completamente privado que

i embranquecimento do» çabellos não passa de uma moléstia.
cabello cae ou embranquece devido á debilidade da raiz.

A LOÇÃO BRILHANTE, pela sua poderosa acção tônica
i antiseptica agindo direitamente sobre o bulho, é pois um ex-
cliente renovador dos caltcllos, barbas c bigodes brancos ou gri-

salhos, devolvtndo-lhes a côr natural primitiva, sem pintar, e
emprcstando-lhes maciez e brilho admirável.

CASPA—QUEDA DOS ÇABELLOS 'v)"l,i'>'»• • ,".« "sao as moléstias que
atacam o couro cabelludo dando como resultado a queda dos cabel-
Ins. Destas as mais communs são as caspas. A LOCA O BR1-
LHANTjE conserva os cabello». cura as affcccõcs parasitárias e des-
troc radicalmente as caspas .deixando a Cabeça limpa e fresca. A
LOÇÃO BRILHANTE evita a queda dos çabellos c os fortalece.
PAI V|C|P Nos casos de calvicie.com três ou quatro semanas

de applicacões consecutivas começa a parte calva
n 4iv.tr coberta com o crescimento tio cabello. A LOÇÃO BRI-

tiANTE tem faato brotar çabellos após períodos de alopecia
ile mezes e até de annos.

Ella actúa estimulando os folliculos pilosos e desde que liaia
elementos de vida os çabellos surgem novamente.

SEBORRHÉA E OUTRAS AFFECÇÕES 
' ••" '- '•' 

¦» pecias determina-
das pela Seborrhéa OU outras doenças tio couro cabelludo os ca-
ttellos caem, quer dizer despegam-st* «Ias raízes. Km seu logar
nasce unia pcitnugem que segundo as circumstancias e cuidado
que se lhe ^dá cresce ou dcucncra.

A LOÇÃO" BRILHANTE extermina o germen da seborrhéa
outros micróbios, supprimc a sensação de prurido o^tonifica as

uxes tio cabello, impedindo sua queda.
TR| CHOPTI LOSE Ha também unia doença na qual o cabclto,

cm vez de eahir, parte. Pôde partir bem no
i nu fío <>u pode ser na extremidade e apresenta um aspecto

espanador por causa da dissociação das fibrinhas. Além disso
abello torna-se baço. feio c sem vida. Essa doença tem o nome
richoptilosc, e é vulgarmente conhecida por çabellos espigados:

j-OÇAO BRILHANTE, pelo alto poder antiseptico e alimen-
<'''. cura-a facilmente, dá vitalidade aos çabellos, deixando-os

tos, lustrosos e agradáveis á vista.

VANTAGENS DA LOÇÃO BRILHANTE
E' absolutamente ínoffcnsivá, podendo portanto ser

a diariamente e por tempo indeterminado, porque a sua acção
H pre benéfica .

Não mancha a pelle nem queima os çabellos, como acon-
i'"i» alguns remédios que conteem nitrato de prata e outros
nocivos.

A sua acção vitalisante sobre os çabellos brancos, des-'os ou grisalhos começa a manifestar-se 7 ou 8 dias depois,
'1 vendo a côr natural primitiva gradual c progressivamente.•1 0 seif^perfume é deliciosa, e não contém óleo nem gor-

de espécie alguma que, como é sabido, prejudicam a saúde
.d.ellu.

ti
S.i
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iMODOS DE USAR

V(

(pi.,

\i\v

We. de applicar a LÒÇXO BRILHANTE pela primeira
conveniente lavar a cabeça com água e sabão, e enxugar bem.'' bOÇAO BRILHANTE pôde ser usada em fricções como
uer loção, porém é preferível usar do modo seguinte.

¦'fita-se meia colher de .sopa mai» ou menos em um pires,
lima pecpiena esoova cmbebidU de LOÇÃO BRI Lll AN-

11 ceio na-se o couro cabelludo bem iunto á raiz capillar, dei-
• ' cabeça descoberta até seccar,

PREVENÇÃO
ao acecitem nada que se diga ser < a mesma coisa » <>u
,; 

Y)mo 
" LOÇÃO BRILHANTE.

"(le-se ter graves prejuízos por causa dos substitutos.

c tão

ÀmmmT í "•-B Mt
Àm *& ¦"• jÊ ___&&&&&£.'¦

M MmSm WpWm&$$ ¦:' -, v
M Xmm^M^M mW^W'-^> ¦'¦
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BBBBB^A-«^^^»^»fí''.'{*,';'í-' . <M
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pKNSE V. S. cm ter novamente o basto, lindo e lustroso
cabello que teve ha annos passados.

pKNSE V. S- em eliminar essas escamas horríveis que são as
caspas.

pKNSE V. S. em restituir a verdadeira côr primitiva ao seu
cabello.

pKNSE V. S. no ridículo que é a calvicie ou outras moléstias
parasitárias do couro cabelludo.

Nada pôde ser mais conveniente papa V. S. do que experi-
mentár o poder maravilhoso da LOÇÃO BRILHAKTE. Não se es-
queea. Compre um frasco hoje mesmo. Desejamos convencer
V. S. até á evidencia sobre o valor bttiefieo da LOÇÃO BRI-
LHANTK. Comece a usal-a hoje mesmo. Não perca esta oppor-
tunidade. ^

A LOÇÃO BRILHANTE está á venda em todas as drogarias,
pharmàcias, barbeiros e casas de perfumarias. Si V. S. não en-
contrar LOÇÃO BRILHANTE no seu fornecedor,-corte o coupon
abaixo é mande-o para nós, que immediatamente lhe remette-
remos, pelo correio, um frasco desse afamado especifico capillar.

( Direitos reservados de reproducção total ou parcial)

Únicos cessionários para America do Sul: ALVIM & FREITAS

Rua Wencesláò Braz, n . 22-Sob. — S. PAULO, Caixa Postal 1379

rriTTDriM Srs alvim & freitas —
LUUrUil Caixa 1379—S. Paulo

CÊ. S. T. )
Junto lhes remetto um vale postal da quantia de réis

10$000 afim de que me seja enviado pelo correio um fras-
co de LOÇÃO BRILHANTE.

NOME

RUA

CIDADE

ESTADO 

II
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Que Differença!
COM O USO DO

*V,>; • V

CltlOTl,
MOURA BRASIL

Podeis obter

m^M Mvitámmmm XmW^'¦ ^vSF*' m^~>

esta Transformação.
C1LION escurece as Pestanas, dá brilho ás Palpebras, desenvolve

os Cilios, combate os Terçóes e <delas as inflammacões.

Pedir nas boas Perfumarias, Pharmacias e Drogarias.

Abatimento de rs. 400 a quem fizer o pedido remettendo
este annuncio.

Deposito; PHARMACIA ifôüRA BRASIL ••• Rua Uruguayana, 37

A
II
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Uma massagem com o Creme Simon é
tão agradável para o rosto como uma
caricia. Não seca nem en gordura, e pela
sua perfeita untuosidadé que penetra

nos poros da pele,
O CREME SIMON
vivifica a epiderme, amacia-a e faz

realçar o seu brilho natural.
MODO DE USAR. - Espalhai-o sobre a
pele ainda humida, depois da toilette.
Fazei-o penetrar nos poros por meio de
uma leve massagem, secando-o depois

corri uma toalha. Ele tornará ^m-%
mais aderente o vosso pó...

o PÓ JJMON
PARIS

^m- ^mmmmmmmr

m^m^m^m^m^m^m^m^ *mmm\ mWt-^^MmmmW^ ^mAm^M aVl^ MMMWmr mmmm ^M mW'M

W ^j^^^HtffcSflBfliHflflHflHflpI
AmM mW'':m\
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GOTTA- SCIATICA-
— ARTHRITISMO

RHEUMATISMO

0 NOVO
E PODEROSO
ELIMINADOR 00

ÁCIDO URICO
VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS

E PHARMACIAS DE 1^ ORDEM.

'=-T' *^r

O

•t.mm^m'

,»ti»m

CALLOS
Jão cortem os callos, pois a gangrena fatal
ode seguir-se. Uma gota do novo liquido
•ata a dôr em 3 segundos. Enruga o callo

e o desprende completa-
mente. Os médicos o
recommendam com en-

^^mí thusiasmo. Á venda em
toda a parte. Cuidado
com as imitações!

tom a^"Tl .»

GETS-lT
Chicago, £. U. A.

l).7

MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS

a Mercethylina,
ítrmala iê it. Annlbal Per tira, I eifdltnlc

o

Injecçôes indolôres, 1 e 2
Começar o tratamento pela

n. 1.

Informações á
S. A. Mercethylinn

R. DA CARIOCA n. 40-L©
TEL. C. 500*
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A saúde *de setls
filhos depende da

Alimentação
A alimentação depende da j

Refrigeração
A refrigeração mais per=
feita com o Refrigerador

Electrico

i

Copeland
RUA GENERAL CÂMARA 130-134 i

TEL NORTE 1688 RAMAL 16
CAIXA POSTAL 100

A' vista e a prestações
VISITEM A NOSSA EXPOSIÇÃO

Peçam informações a

AEG Cia. Sul Americana de Electricidade

¦ * • !¦¦¦ ¦ II ¦ —II ¦ —¦¦¦ t I BMll<

Â d i gestão
não se opera
normalmente

a não ser que «» sueco gástrico esteja a um
íiráu de aeidez conveniente. Sc ha" um
excesso de aeidez, os alimentos fermentam e
vem a peguir grande numero de inçommodos
digestivos. Para ficar V. S. seguro de uma

digestão normal, isenta d'esta hvperaciclcz

que entrava as fiincçoés do estômago, tomo

Magnésia Bisürada. Kste anti-acido neu-
traliza quasi instantaneamente o excesso de

aeidez. impede a fermentação e evita ;is
a/.a •*, a> ardencias. os arrotos ácidos e
me mo complicações mais graves taes como
a gastrite. a gastralgia ou as u.Jceràs do
e«ton:ago. A Magncs.a Hisitrada, o vèrcla-
deiro remédio alcalinò para aquelles que
soffri m díum excesso de aeidez. acha-se á
venda cm todas as pharmacias.

1

» »> Ml ¦ .. « .tl«MMIH

>ll«MMt||«MM»ll «WBllMMilM .1-^—.. ¦.»—..i—^i. i. i.

Lloyd Real Hollandez
( AMSTERDAM >

Serviço regular de passageiros entre

EUROPA. BRASIL E RIO DA PRATA

Orania, Flandria e Z^elandia
'. calam no porto cie LEIXÕES, tanto na viagem

d e ida c • mo na de volta.

AGENTES GERAES

Sociedade Anonyma Martinelli
Avenida Rio Branco ns. 106 e 108

I.H ¦ •— H ¦ ¦ i ¦ » ¦ I1 ——M> ¦ I il H H ¦¦ i li II ¦ i i »|| !¦— ||*MMMM» 11 «MMJM» fl «MMM» M **¦*"» »l MMM» » '^^,|' " "~
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UNHAS ARISTOCRÁTICAS
Pelas unhas s«.- conheceu) as pessoas de tino tratamenly
U Esmalte Satan ó <> preferido pelas mulheres chies,

empregado e reeommendado pelas manicuras dós prmeipat
1 istitulos de Bellezn de Nova York. Paris. Buenos Aires.
S. 1'ui'ii v Rio. Vantagens do Esmalte Satan :

I,'• Não mancha as unhas.
2 o Q lalquer pessoa pode applieal-o.
.) " Resiste á lavagem mesmo com agua quente.
4.° Secca instantaneamente.
5.° Deixa um brilho e colorido inegualaveis, que duram

por 20 d as
Peçam Esmalte Satan. nas principaes Perfumarias, I >•'••-

y irias e Pharmai ias.
Nota importante: Devolveremos o dinheiro a quem n*1

henr plenamente satisfeito.

ALVIM & FREITAS
Caixa Postal 1Õ79 São Paulo

, ti ¦¦¦II — .1 ¦»!¦¦! I II ¦ M • • l(«M>IK
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Jardim Zoológico
Aberto diariamente desde 8 horas
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Animaes de todas as faunas, notando-se

rso branco — Leáo marinho — Elephante— Leopardos
Leões — Tigres — Jaguares. O

nda collecçáo de Macacos. Lindíssimas secções de Aves.
a

Grandes attracções. Corridas.

S rteio de valiosas prendas. Trabalhos gymnasticos.
Parque infantil.

Nova installação do parque de aeroplanos.
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A-HlJLHCC_
<y«*e quizer aprender a evi-
tar a dor, o soffrimento
que até hoje tem con-
sidenado inevitáveis
devido ao seu sexo, de-
ve sem demora fazer
uso das maravilhosas

GRANTILHAS
Formula ão Dr. Robcrt Milton Grani

I
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^¦fecSr axJHHBP^- %A'&A^'&;-^-'

I^Kl, AámmmmmW1"¦ AmWWrm mm^í-^k^xy^^^j.
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Únicos depositários i SOCIEDADE AN0NYMA LAMEIR0 - Rio de Janeiro

iiívj* • iií-.-iiS^Kj-ilSAJi ;,'j.

MPERMEKBILISADQRA
Processo privilegiado com patente de invenção. Diploma de honra do Instituto Techmo

Industrial do Rio de Janeiro e do Instituto Universal do Rio Grande do Sul filiado

The International Academic Union da America do Norte

Al_ix\yA. & C€MP.
J7ende brim, Kaki, Gabardine etc* impermeabilisado e

Impermeabiliza seda, velludo, Ia, Unho, algodão e qualquer outro tecido, antes
ou depois de ser confeccionado.

13, Rua dos Arcos, 13 .
Telephone Central 4384 Rio de Janeir

As fazendas por nós impermeabilisadas impedem a penetração da água e da hurhidade,

sem o menor prejuizo para a saúde, porque conservam inteiramente a porosidade prin* -

tiva, permittindo o arejamento e a transpiração, podendo ser lavadas, dobradas, passai as |

a ferro, costuradas e sujeitas a qualquer temperatura quente ou fria, sem perder a imper- •

meabilísaçao. rlura- 1
Não altera as cores nem prejudica os tecidos, sendo essa impermeabihsaçâo tao au < t

vel como a fazenda. |
I n£(S_s.3á^.5^<5€^^
s'# iÇyjvffi/í ¦• •!'? #"f' ^SrS^SAV ove -> —'-
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AZAR AMERICA
PRIMEIRA CASA DO GÊNERO NESTA CAPITAL

Casa da elite carioca. Bom gosto, distincção,k
&

• • presentes finíssimos • •

Faqueiros

talheres
de

christofle.
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Porcellanas,
crystaes,
metaes
finos,

terra-cocta
etc

i

38, Rua Uruguayana, 40
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Motocycletas
Capacidade 4Sê
c.... CyKndro de
8-' 5 m|m por
8'x mjin. Freios
de j)_as5o em
ar, i «as as rodas.
P
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m Duaiop
S por 3,25.
min açSa
ica Laça*.

a tamfceiB
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O MOVI-,

^ de Vai-
na cabeça

cyiindro.
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MODELO 501-MOTOR nE 4 TEMPOS DE 488 H. F

TERNATIONAL MACHINERY COMPANY vuodd.de,«u mWo-
SÃO PAULO ,,- rmetios por hor*.

RUA FLOR. DE ABREU, 130-A Temos em stock modelos
PORTO ALEGRE de 225 c. o., 346 c. c •

RUA CAP. MONTANHA, 129 976 c. c.

RIO DE JANEIRO
R A SÃO PEDRO, 66

RECIFE
HUA BOM JESUS, 237

<M£ífe

iH:

ENDEREÇO TELEGRAPHICO GERAL INTERMACO



çtí & iyudo

•*!

122

&•

13.° Anno — N. 6 — Novembro 1929
. i ¦ r - "—~" ¦

POR l£SSC€C ARENA/1.. 4»

Uma machina de escrever portátil 1

Muito simples.o m

resistente e

duradoura

n
Wm^Mm^MmMMm^Mm^Mm^mmmmmuuUMm^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

^H ^H--HII ¦ Tamanho:
31x24x12 cms.

Peso:
APROXIMADAMENTE

3 kilos

SIMPLICIDADE : Uma das grandes
vantagens é a sua simplicidade; muitas peças
desnecessárias foram eliminadas pelo inventor
desta pequena maravilha — assim pois, alem
de diminuir consideravelmente o período de
aprendizagem, evitalos innumeros desarranjos
das machinas complicadas e custosas.

APARÊNCIA : E' belüssima, de linhas
simples e elegantes, e de bom acabamento.

QUALIDADE DE TRABALHO: Letras
bunitas, igual a das machinas que custam
seis vezes mais. .

ALPIIABETO : Todas as letras, minus-
cuias e maiúsculas^ números e signaes para
as linsruas latinas.

ÉSCRIPTA VISÍVEL: do começo ao
f-íinv.

ROLI.O DE PAPEL : Serve para papel
iie carta e otticio até á largura de 22 cms.

FITA: de uma só côr, sempre em stock.
REGULADOR DE MARGEM : Tem

regulador para margens no lado direito ou
esquerdo — muito pratico e rápido.

ALINHAMENTO: Devido a sua cons-
trucçao especial, o alinhamento é perfeito.

COPIAS: Com papel carbono commum
a machina pode dar até 4 copias.

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
menes do que uma simples prestação das
machinas pesadas e complicadas.

O seu preço é de 195$000, incluido o eus-
to da remessa para qualquer cidade, villa ou
aldeia no Brasil.

A machina é vendida com firme garan-
tia de agradar ao comprador; se não agradar,
devolveremos o dinheiro sem demora: maior
garantia que essa ninguém poderá offerecer.

PAGAMENTO : A remessa do dinheiro
deve ser feita em carta com valor declarado,
ou vale postal ou cheque sobre qualquer
banco 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.

TODA CORRESPONDÊNCIA DEVE SER DIRIGIDA A'

E/HPCEZA AZEVEDC H4CtiAD€
CAIXA POSTAL 2885 OURIVES, 63 RIO DE JANEIRO

End. Teleg. "ÜEGEC" — Phone Norte 6558
NOS LOGARES ONDE NÍO TEMOS AGENTES PRECISAMOS DE VENDEDORES IDÔNEOS

"" Copia da carta de um dos milhares de compradores satisfeitos — Amigo e Senhor. — A presente tem por fim traier
os meus bem merecidos elogios k pequena 'machina de escrever, que nada mais deizs a desejar — simples, commoda, elegante
extremamente útil — e felicitações ao Apresentador delia no mercado.

Desejando que continue o evidente'impulso que está havendo em sua venda, aproveito a opportunidade para °**er'c'r ° m?"
diminuto prestimo de animação aos septicos afim de adquirirem esta perfeita machina. Podendo *Mer o «uso- que lhe convi
desta, subscrevo-me com toda estima e consideração. — Residência: Rus de Ssnta Rosa N. 771, Nictfcfcroy. jatado do JCjo.

De V. S. Amigo e Atto. Ador.
P Caetano Ferras
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PARA

CAUSAS
QUE ALTERAM

0 SEU ESTADO SAUD
E PARA ELIMINAR

OS DISTÚRBIOS NERVOSOS

AS CRISES DOLOROSAS
6 A CONSEQÜENTE

DECADÊNCIA
PHYSI
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5.000 Rs
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