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—Como faziam
sof f rer a >

probresinha as
suas 'pontadas'

nevrálgicas!
Um dia, porem, eíte a con-
venceu de que devia experl-
mentar a CAFIASPIRINA,
e o of jeito foí assombroso.
Em poucos minutos cessou
a dor9 sem que o seu deli*
cado organismo soffresse
conseqüências desagrada'

veis de espécie alguma.

is porque o
único remédio
que inspira aos
dois absoluta fé
e inteira confi-
anca, é a nobre

e excellente
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Dores de cabeça, dentes e ouvido;
nevralgias, enxaquecas e eólicas
menstruaes; conseqüências de três-
noitadas, excessos alcoólicos, etc.m.

^¦flflflV

¦flfl ^mmmM^^Mt^-^^

flfl .4^^flflVfl7^*^flflflfe^V.m• *a i»i flX
¦I /flfl «r * ¦ Si

I am^^ flf *1 rx^¦Vflflflk. ^^^™flfl flVflff flfll mm^r aW

Allivia rapidamente, res
taura as forças e não

affecta o coração
nem os rins.
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/^a uam grande numero de coisas que V. Ex. poderia
com o dinheiro que economizará se aproveitar a nossa

comprar

N lfot*l üwp n

Ojjerecemos-lhe a opportunidade realmente vantajosa de adqui-
rir. com apreciável abatimento em todos os preços, as mais
recentes creações de MOVEIS FINOS, alta novidade em TAPE-
ÇARIAS e tecidos modernos para DECORAÇÕES. Maravilhosa
variedade de PELUCIAS, VELLUDOS, GOBELINS, DAMASCOS,
MOIRE'S, MADRA'S, CRETONES, ETAMINES, SETINS etc.
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VERIFIQUE OS NOSSOS PREÇOS
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HORS CONCOURS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 1922
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Pequena Encyclopedia Popular de conhecimentos úteis
organizada por um grupo de professores e homens de letras

Edição illustrada com Mapas e centenas de Gravuras

ívro cie todos e para todos,
que dispensa centos de livros

Agricultura, Astronomia, Botânica, Câmbios, Chimica, Chrono-
logia, Commercio e Industria, Corpo Humano, Datas, Electrici-
dade e Magnetismo, Geografia, Geologia, Geometria, Historia de
Portugal, Historia do Brasil, Historia Universal, Homens Celebres,
Jogos, Literatura, Medicina Domestica, Noções de Hygiene, Me-
teorologia, Mineralogia, Mytologia, Oceanografia, Ordens de
Architectura, Paleontologia, Physica, Raças Humanas, Religiões,

Signografia, Systema Métrico e Zoologia.

Encyclopedia única no gênero, indispensável em
casa. no escriplorio, na offícina e nas escolas.

1 vol. de 800 paginas em optimo papel, elegantemente
encadernado em percalina com gravura a cores

e ouro lô$000 == De graça!
1vencia em toda s as Li vrarias

PEDIDOS AOS PRINCIPAES IMPORTADORES :

Livraria Francisco Alves -- Rua do Ouvidor
H. Antunes — Rua Buenos Aires

RIO DE JANEIRO
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Nós lhe ensinamos gratuitamente por correspondência

SYSTEMA PRATICO, GARANTIDO
Podeis pintar a vossa toalha de
meza com as tintas RADIUM.
Únicas lavaveis garantidas.

Collecção cem 14 cores, 40$000. - Pelo correio mais 6$000.

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

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

TEMOS EM STOCK OS SEGUINTES ESTOJOS:
Pintura a óleo 35$, 50$, 60$, 75$, 90$, 100$, 120$, 150$, 250$.
Aquarella em tubos 35$, 50$, 60$, 75$, 90$, 100$. 120$.
Aquarella em tablettcs e tubos pequenos 7$, 9$, 11$, 13$, 16$, 20$ 30$
Pyrogravura 80$, 100$, 120$, 150$, 180$, 200$.
Estanho 60$, 80$, 100$, 120$, 150$.
Couro 60$, 80$, 100$, 120$, 150$.
Cloisoné 55$.
Judaica 35$.
Silhueta sobre vidro 45$, 65$.
Silhueta sebre vulludo 55$.
Pastel 15$, 18$, 25$, 30$, 45$, 55$, 80$, 100$, 120$, 150$.
Photominiatura 80$, 100$, 120$.
Pastinello 40$, 50$.
Bico Penna 35$, 50$, 65$, 80$, 90$, 100$.
Sopro — ccllecçao 50$, 40$, 50$.
Brodeine — collecção 68$.
Brodeine — 1/2 ccllecçao 35$.
Lacre — collecção 30$.
Lacre — 1/2 collecção 15$.

PELO CORREIO MAIS

Qualquer pessoa que adquirir estes estojos rece-
berá gratuitamente uma demonstração praticaem portuguez

O F m \ c^\
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136, AVENIDA -Rl€ ECANCC, 1J6 I
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^PF P í A Société Parisienne d'Expansion Chii.mjm»017 ^^ Ari Marcas: P3ULENC FRÉRES e USINES du RHONE
Nas DROGARIAS e PHARMACIAS
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/i felicidade cfn vm»
está no Exercitador e Reductor Electrico "Tower". Por melo
de massagens vibratórias, estimula a circulação do sangue, desen-
torpece os músculos, tecidos e nervos, normaliza o junccionamento
de todos os órgãos, elimina os tecidos gordurosos em excesso e
conserva o corpo esbelto e sadio, corrige a prisão de ventre e au-
xdia a digestão. Com 15 minutos diários de exercido, na com-
modidade do seu boudoir, proporcionará ao seu corpo

um raro bem-estar e melhorias sensíveis de saúde.
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"TipZSTüU 
resolvido

a nao ir mais
LtU ., alem — decla-

rou iMarcos
Bailly, a seu câmara-
da Pedro Astier —
Notei, pelos arredo-
res, muita quantidu-
de de essências raras

j par aqui, por alguns ....
| Se, pretendes continuar.
I Leva comtigo meia du- >.
| zia de carregadores e
j sê leliz, meu velho !
I A floresta tropi-
| cal, fervilhando

de milhares de
seres indistin-
cios, cerca-
va-os, amea-
Çadora. De
pé, encos-

j tado a um
I t ronco de
j araucária
| gigante,
_! Pedro,

com um
olhar re-
pentinà-
m ente
colérico;
m e d i u
seu in-
terlocu -
tor de ai-
t() a baixo.

Tam-
bem pensei
nisso, meu ca-
ro e creio que
f 

inútil ir mais
f)"ge. Aqui ha
'"-ar para dous.
Ue resto, nao que-
fo deixar-te só .navias de te ab
sem mio-, i
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Vou acam-
dias. . .
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orrecer,
mim

ronunciou as ultimas paavras com intenção maliciosa.
outro nào insistiu, mas quando anoite cahiu, brusca e pesadamente, ca-
um dos dous homens examinou se-

O ENVIADO DE PAPA NOEL
Desenho do Clara Elsene Pech

cretamente o deposi-
to de suas winchesters.

Havia trez longas
semanas, esses Euro-
peus e cerca de vin-
te naturaes magros,
pequenos, porem vi-
gorosos, caminhavam

penosamente pela matta hostil.
Marcos e Pedro haviam vi-

vido, sempre juntos, as
mais extraordinárias

aventuras. Lado a
lado haviam ten-

tado a sorte em
muitos paizes

do novo nv.m-
do. Lavado-

res de pra-
tos em Ha-
vana, es-
tivadores
em Que-
bec, no
ge li do
Cana-
dá, con-
traban-
distas
em New
Y o r k,
onde o
fruetuo-

so com-
m e r c i o

das bebi-
das lhes

proporcio-
nou, rápida-

m e n t e, ai-
güns milhares

de d o 1 1 a r e s.
Mais tarde, fugi-

ram, juntos, da pri-
ao federal de Kan-

City, onde a justi-
rte-americana pre-

por um fim a suas
ncontraram-se um

bello dia em Tam pico, rainha dos
petreleos mexicanos, separando-se no-
vãmente.

Um accaso fantástico os reuniu

í 9
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mais uma vez na pequena cidade de Simiti,
junto da cordilheira colombiana, nao longe
das lagunas de Mo rales.

No entanto, foi sem alegria, que se en-
contraram nesse dia, no bar miserável
onde raros clientes esvasiavam grandes
copos de rhum branco, próprio para tragar
de uma só vez.

Depois de evocarem os lactos passados
em commum, cada qual annunciou sua in-
tençao de partir para as profundezas mys-
teriosas d'El Monte.

Marcos Baillv procurava — segundo ai-
firmou — specimens de plantas raras para o
British Museum. Por sua vez, Pedro Astier
declarou-se enviado pelo Chimical Instituí
of Chicago, afim de encontrar os vestígios
de antigas tribus Incas, outrora estabeleci-
das naquella região.

Desde então não se separavam de mais
de um metro, sem confessar um ao outro a
esperança que os animava. Unia lenda recen-
temente propalada corria toda a região, exal-
tando as almas dos aventureiros. Havia cen-
tenas de annos, diziam, os Hespanhoes ha-
viam descoberto, não longe de Testa, nas ai-
turas desconhecidas d'El Monte, uma mina
de ouro fabulosamente opulenta. As guer-
ras, que puzeram fim ao domínio europeu,
impediram a explorarão projectada por Mi-
guel Morera, conselheiro do vice-rei. O the-
zouro virgem dormia ainda nos mysterios
da matta e das vertentes, á espera do auda-
cioso, que o soubesse conquistar.

Finalmente os dous antigos companhei-
dos decidiram que fariam a viagem juntos.

Uma bella manhã banhada de sol, a
pequena tropa deixou Simiti, subindo duran-
te longas horas a senda accidentada do Mo-
rales, alimentando-se com o bocachocos, pes-
cados com rede, apoz muitas canoas viradas
por esses colossos do rio.

Os rudes dias de marcha atravez dos
dedalos de uma floresta trahiçoeira, haviam
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Loucura carnavalesca

Casamento indesejável.

reatado a velha camaradagem; porem um
instineto mais forte do que a amizade inter-
dietava-lhes a confissão de seus planos. Iam,
cachimbo na becea, seguidos pelos chulos,
que transportavam pesados fardos, com o
auxilio de uma correia, passada pela fronte.

Acampavam, á noite, nas clareiras sei-
vagens, no meio de arvores enormes, sob o
olhar surprehendido das martas, esses timi-
dos animaes, que só se vêem á noite.

Innumeras vezes, assignalavam um ao
outro, os perigos da matta, serpentes, hor-
riveis, á espera da preza, sob as folhas, es-
corpiões gigantescos, tarantulas hediondas,
alerta, sob as pedras humidas, sob o ma-
deiro apodrecido. Alegremente caçavam ga-
tos selvagens ou veados de carne suceu-
lenta.

Apoz trez semanas de esforços teimo-
sos, a pequena tropa oecupára a margem de
um rio, cujo curso ha muito vinham se-
guindo.

Os dous homens espreitavam-se dislar-
çadamente. Nem uma só vez Baillv se alas-
tou de sua tenda, só, sem sentir pesar
sobre seus hombros o oi liar hostil de Pa-
blo e de Miguel, os carregadores iavontos
de Pedro Astier.

Nunca este pretextou a mais ligeira
excursão sem que seu camarada se oííere-
cesse para acompanhal-o. Um máu estar
singular se occultava por traz de seus sor-
risos falsos, das palavras amáveis.

Impotentes e inquietos, os indígenas
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Está plenamente verificado, nao sem
sürpreza. que para transportar arvores de
certas espécies, sem prejudicar sua vitalida-
de. é bastante regar suas raizes, antes da
extracção, com água chlorophormada.

Avalia-se o fundamento d'essa pratica,sabendo-se que o chlorcphormio, em peque-nas doses, adormece verdadeiramente as
plantas, provocando um desmaio da folha-
gem e detendo, momentaneamente a circu-
[ação da seiva e a nutrição.

Al.ilrivíil ria Edacle Media

assistiam a esse duello silencioso e seu es
pinto cheio de superstições, previa um"
desfecho fatal.

Certa manha, no entanto, Pedro Astier
conseguiu desapparecer antes que seu
companheiro despertasse, fatigado pelasmarchas da véspera. E, só, emfim, mar-
chou para o norte, em busca de uma fon-
te, que suppunha existir, pouco mais aci-
ma. A certeza de nao ser seguido dava-
lhe azas. Atravessou uma vasta exten-
sao para desemboecar no cume de um
grande rochedo, dominando um precipício,sob o qual, lá muito abaixo, rugia uma
torrente.

Abalou, então, um grito de surpre-
za, cie furor e atirou-se precipitadamentea lio comprido, sob a pedra lisa e escor-
regadia. Atravez das moitas, distinguia
dous homens, agachados no leito do cur-
sod'agua. Apressavam-se febrilmente, um
apanhando enormes cascalhos, que entre-
gava ao outro; e o olhar experimentado
do espectador, distinguiu o reflexo me-
tallico. Esses homens destacavam enor-
mes lâminas de ouro do flanco da monta-
nha.

u.m tremor nervoso apoderou-se de
1 edro, no momento em que Marcos Bail-
lv. radiante, erguia-se empunhando um
enorme bloco.

A certeza de ter sido enganado encheu-
de cólera furiosa. Num Ímpeto, poro

Delírio da primavera.
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í
assim dizer involuntário, empunhou seu 1fuzil e visou :

Ferido em pleno peito, Marcos tombou,
sobre um dos cestos cheios de ouro. De- I
pois um clamor se ergueu, selvagem. j

Com o dedo estendido, os rostos cheios j
de terror, os nativos fitavam o rochedo de í
onde partira o tiro. Pedro Astier, ao atirar j
escorregara sobre a pedra lisa e untuosa I
de limo. Agora agarrava-se, desesperada- j
mente, a um tuffo de hervas, que, pouco 1
pouco, cedia a seu peso. j

Ah! — disse um dos indígenas, quan- fdo elle cahiu no precipício — Os dous es- !
trangeiros queriam deitar mao ao thezouro J
da terra ! Mas Pachacavac guarda zelosa- f
mente suas riquezas ! 

!

E os indígenas fugiram, abandonando I
o ouro tentador e fatal, que uma lenda I
defende melhor do que todos os cofres j
d'este mundo. I

Jacques Lucien Jordy !

O chlorophormio nas arvores j

11
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0 que cahe do céu
Muito ante:- cios homens conseguirem voar va-

lendo-se de apparelhos mecânicos em falta das azas
de que nao foram dotados, do céu cahiram, em re-

| petidas occasi^es, se nao homens, como agora cahem
j com farta e lamentável freqüência, cousas outras,
1 que, nem sempre, como a chuva, produziram aburidan-
| tes beneficies.

Recordaremos alguns casos extraordinários.
No dia 7 cie Março de 1618, a grande sala do Pa-

J lacio de Justiça de Paris foi incendiada por um pro-
j jectil cahido do céu, projectil inflammado, do lama-
! nho de uma melancia. Em Mique, um frade fran-
| ciscano foi Ynorto por uma pedra cabida do céu. So-
j bre o tombadilho de um navio sueco dous marinhei-
I ros morreram, victimados por uma enorme pedra ca-
I hida também do céu, com a iorça quasi de uma bala
j de canhão, pois estraçalhou o navio. Esse facto está
I narrado em um livro publicado cm 1674.

12

gem no céu, para descer immediatamente em todas
as direcções, encontra-se a constellaçao de Perseu

Próximo da estrella Et a, da mesma constellaçao
é onde existe o enxame mais denso; porem esta tem
inicio em Julho e termina a 21 do mesmo mez. Pri-
meiramente os meteoros assomam na constellaçao
de Cassiopea ; finalmente na da Girafa. Todos os an-
nos podemos esperar alguma surpreza das Perseidas,
pois em 1848 occorreu a passagem de uma corrente
extraordinariamente densa. As Perseidas seguem o
mesmo caminho do Cometa III, de 1862 e, segundo
todas as propabilidades, são detrictos do mesmo astro.
Fo: justamente por notar que es.^es meteoritos se-
guem o mesmo caminho (orbita) de determinados
cometas, que se principiou a suspeitar de uma re-
laçao estreita entre os dous phenomenos.

0 sentimento que nos c proporcionado pelo bem
que jazemos a outrem contem uma certeza, que nos
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eleva e consola
acima de tudo: a
certeza de que
nossa vida é útil
e de que não pas-
samos em vão por
esjó mundo.

Lacordaire

A PRIMEIRA INDE-
PENDÊNCIA NA

AMERICA

Em um ma-
nuscripto do
Pritsh iMuseum,
de Londres, en-
contra-se um
curioso docu-
mento, que con-
tem a primeira
declaração de
independência
da America, fei-
ta por um hes-
panhol, Lope de
Aguirre, natural
da villa de Oíia-
te, nas Vascon-
gadas e cuja de-
cia ração é dirigi-
da a Felippe Ií.

Lope de Aguir-
re expõe ao rei
suas campanhas
da America, os
combates em que
tomou parte e
as misérias econ-
trariedades de
sua vida aven-

tureira.Terminando, considera-se desnaturalizado, assim
como seus companheiros, declara-se independente,
com os mesmos, jurando pelejar encarniçadamente
pela emancipação da terra, que tinham conquistado,
que era uma grande parte do Peru.

oeneticio do Asylo de Cegos.

l-^i°S *lTe:,ores de Rochefort, uma enorme pedra,cahindo do céu, esmagou totalmente uma cabaria,
matando seu proprietário, o gado, que com elle sé
achava e fazendo na terra um immenso poço Nos
livros chinezes le-se que no dia 14 de Janeiro'de 616
uma enorme pedra cabida do céu matou dez homens.'
Naturalmente, esses accidentes sao raros, se os

compararmos, por exemplo, com os provocados pelo
raio. E justamente por serem raros, assombram.
Esses 

casos são mais freqüentes na epocha da passa-gem do enxame de meteoritos ou estrellas cadentes.
Sempre os mezes de Agosto e Novembro appare-
ceram como os mais ricos em taes estrellas.
Em Agosto oceorre a passagem das Perseidas,

Nesse mez, em 1885, houve em Garzac (França), uma
chuva de pedras ardentes, que incendiaram varias
casas de campo. Evidentemente, procediam desse
famoso enxame. Chamam-se assim porque onde sur-

Assim como a fumaça offiuca a vista, a cólera
obscurece a razão.

Existe no fundo de nossas almas um principioinnato de justiça e de virtude sobre o qual, mau gradonossas próprias máximas, julgamos nossas acçoes e
as dos outros, ora boas, ora más; e é a esse principio
que dou o nome de consciência. — Jean-JaCQUESROUSSEAU.
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RAMOS cinco ou seis,
reunidos naquclla noi-
te, no modesto café
de uma pequenina ei-

bretã.
Solteiros, simples viajan-

tes, como eu, ou demasiada-
mente edosos, estávamos, alli,
naquella noite sagrada, por-
que nenhum de nós tinha
família no logar e c muito
triste passar a vigília do
Natal em um quarto de hotel ou em uma casa
deserta. Sem combinação previa, tínhamos resol-
vido esperar a meia noite alli e tendo, exgottado
nossos limitados assumptos para palestra, ficamos
longos minutos cm silencio, fumando e refle-
et indo.

Digam lá o que disserem os que se consíde-
ram espíritos fortes; ha dias c horas de irresisti-
vcl poder sugges-
tivo. A noite era
uma noite como
outra qualquer :
escura, fria. . .
Mas a idéia da
celebração religio-
sa lançava em
nossas almas uma
onda profunda de
misticismo.

De repente,
como se respon-
desse aos secretos
pensamentos tia
roda, um de nós,
o tenente Kerlec,
bateu na mesa
com a mão longa
e ossuda, respirou
com força e mur-
murou :

— Foi numa
noite assim que
eu vi uma fada...
Sim... sim...
não riam. Dadas
as circumstancias
e .. e a edade
que eu tinha en-
tao, a figura queme appareceu era
uma fada.

O tenente Ker-
lec era um refor-
madoda Policia
e devia ter mais
de oitenta annos.
0 corpo manti-
nha-se solido mas
o rosto exhibia
taes stvgmas do
tempo que não
pude conter um
•sorriso ao ouvi! o
• aliar tão seria-
mente em uma re-
cordação infantil,

le já con-

/ "^m WLy /~-\(b

CONTO DE NATAL
Por G. LENOTRE
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O vigário manifestou profunda emoção ao vêr essas maçãs, que nada tinham de
extraordinário.

Porem ei!
tinuava :

j~ Eu tinha
então doze annos;
n">as naqueüe tempo, nao havia collegics á ingle-
zai nem sports, nem essas moderr.iccs... Com doze
annos eu era uma creança, conservando todas as
'Ilusões, que os meninos de hoje se envergonha-
num de ter aos seis. Acreditava firmemente em
Papá Noel, em fadas. . .

Foi cm 1852. Naquelle tempo a política não
efa uma comedia como hoje ; era uma cousa tra-
S^ca, onde havia sangue, dedicações extremadas,

ódios implacáveis. E como
não havia jornaes, os factos
só eram conhecidos de bocea
em bocea, tomando um cara-
cter mysterioso, que ainda
mais exaltava os ânimos. Os
senhores devem saber o queera a situação naquella epo-
cha. A revolução de 1830
puzera no throno da França
o príncipe de Orleans. Na

Bretanha a indignação foraeral. Aqui, ninguém admittia Luiz Felippe se-nao c3mo um usurpador e cada qual tinha a umcanto um fuzil prompto, para o dia em que fosse
possível empunhai:-© na defeza do rei legiti-mo. Carlos X morrera, mas deixara um filho, o
pequenino príncipe Henrique, exilado na Escossia.
pu, como já disse, era uma creança ; mas, porisso mesmo, conversavam livremente diante de

mim. E eu ouvia
contar aquellas
intrigas tenebro-
sas, como histo-
rias maravilhosas.
Dizia-se que a
mãi do príncipe,
a duqueza de
Berrv, andava
pela Bretanha,
disfarçada, pro-
movendo um le-
van te em favor do
rei legitimo e to-
das as noites, apoz
a oração, minha
mãi me fazia pe-
dir a Deus a vic-
toria do rei legi-
timo.

Mas confesso
que não acompa-
nhava com muita
attenção os lon-
gos conciliabulos
em que meu pai
passava longas
horas com vizi-
nhos e amigos,
discutind} essis
cousas. Minha
memória guarda-
va mais nitíd i-
mente os inciden-
tes capazes de
impressionar um
espirito infantil.
Por exemplo, lem-
bro-me perfeita-
irun e de que, em
fins de Dezem-
bro, num dia de
grande chuva,
um "bufarinhei-
ro", como chama-
vam então os
vendedores ambu-
lantes, começou a
installar sua ten-
da na única pra-
ça da cidade, jus-
tamente diante de

nossa casa. Comecei por extranhar aquillo. Em
geral, bufarinheíros só appareciam alli por oceasião
da festa do padroeiro da cidade, que cahia em
27 de Maio. Só então se viam alli aquellas ten-
das cheias de brinquedos, sabonetes de varias cô-
res, Lâmpadas de fantazia. . .

Meu pai também manifestou surpreza e mais
até, indignação. Que significava aquillo? — res-
mungava elle furioso. Que vinha aquelle homem

13
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fazer alli. tão fora de propósito. . . Só podia ser um
espião, um policial disfarçado. Talvez impressionado
por isso, comecei a achar que o bufarinheiro tinha
uma expressão singular de falsidade e perfídia ; mas
sua tenda era tão bonita que, embora formalmente
prohibido de me approximar do "espião", eu pas
sava o dia de nariz encostado á vidraça da janella.
admirando os polichinellos. soldados, bichos de toda
a espécie, bolas e petecas, que enchiam dezenas de
prateleiras.

Quando me surprehendia assim, meu pai me
afastava com máu humor, repetindo :

— Mas que demônio estará esse miserável fa-
zendo ahi ?

No dia se-
gu i-n-t.e, notei
que meu pai e
minha mai pa-
reciam inquie-
tos, cochichando
de instante a
instante e pare-
cendo quasi as-
sustados. A' tar
dinha, depois de
amaldiçoar repe-
tidamente o ou-
farinheiro. que
nao se resolvia
a fechar a ten-
da, meu pai apa-
nhou um mar-
tello, dirigiu-se
ao fundo da ca-
sa e começou a
arrancar as ta-
boas com que.
ha muitos an-
nos, havia pre-
gado uma poria,
que dava para
um campo de-
serto. Como eu
o tivesse segui-
do, com a curió-
sidade natural
de minha edade,
elle declarou, á
guiza de exnli-
cação :

Emquanto
este miserável
estiver plantado
diante de nossa
casa, ninguémr~mais entrara
nem sahirá pela
porta da frente.

E como para
provar que era
essa sua resolu-
çaof apenas con-
seguiu abrir a
porta ha tanto
cond em nada,
collocou entre
minhas mãos um
pequeno cesto cheio de maçãs e ordenou-me quetosse, atravez do campo vasio. leval-o á casa doòr. vigário, recommendando-me muito que não pas-sasse em rua alguma. . . fosse pelo campoo A
extraor
tou as mãos, murmurando .Nossa Senhora ! Que Deus a proteja !

^ Voltei para nossa casa e fiquei estupefacto aover, sentada na sala commum, uma mulher ves-tida como uma camponeza qualquer, mas tão bo-nita e tão... não sei como diga, tão distineta, queme impressionou profundamente.
Ella estava muito quieta, com o rosto apoiado

fl Rt^^Fa I^^T^ÍB B
fl IvPbw$./wjfcfc* • • •. BB^Lt- ' iW PBS*1* ''•'¦¦ >:-?* ^-. i- •' flfl

"444"'-/;^^M^L. fll^fl. *MM Bh^^ flj mjM hBl^.?^?^''' A mW^' IIMmM ^Bv ¦ ^H ^K* R^l ^mBmm^^^Ê^rTmfmummm

fl Bt ^m\Tr^v9&' fl IV^a B V ^WffflBwi Bfl fl
flfl- MmWfjm. ' v fl Bt **. Bfl fl^v V3aifE3BBB- flrr' 1 'Hl4W' r fá^SSP™ B!'• .IBr *. .> a flÇ c ¦ m - J$Pw!$ll

1 ÁW wLr\M \mLm>*lmW La v^S*íl I^m.-' Mm m^M 'f^mmmmm m^ÊMmM mmB^MmlímWl ,„ — .»-'.-j-r-j gwaBf^j1*rp y %mmii kr^-f^BMm MMmmmm^M ^m
Ifl" W\. ÜB WmmWVt W^K 

'' *Mm^':--?' 4*' P

fl Ef BhJfl »"^B W4#SLm \\mv •'¦ 4f4'r^fíkw^m\fl Wa ¦ fl Bfl E' mM\ WW:- rJmmW Mk^^^^f^^EMMsBmxW
1'. Bfll MMmM BSjÍ^ JfflK Bfl BB B1 ^ *•*• ímBK

fl ms " Br^Mit.',fl B\j' -_flHuPSi

BB: fl BB ¦ Jff^fl
fl k ^^B Bfl WEt.-. ¦^"^ ifl 19 i^l ^^^ ^B* BflBl:i flB I Pi H RÃwla ¦_:' "..-'^flaTiiaMrB^fl ^BÊ. MW WWm, rn^wf} ^H mmmTF \ 4mm\\W mM\\t> ¦ r^^BJwUL~ ^BK-- - fl ^^' fl ^<^B fl* í * *flW ¦L*-- .:ji'A-':^«B3lBfl

m «"' '-.^^^^flbt *t\\ Mm. . ' ^H mmw^m'\£jmw%mm •'*»! -flfl Hã4%rV''.'Vfl W:"fl>wK< »¦.-flflr Jv% fl Hi' fl W}j36m ?\. ¦% w^^^wiISIvíImBr¦• 'M:'sKi'i' I bVA Hiffl9i * ¦ r • ¦' i"v™ ¦«'•' ¦iV.-^.TAflSSlB£aHH
Pv£fflÊÍ% II IJgli '*mW ^'^SmWmmmWI^SraJ' H*Sf ¦ - ? 1B• :^ÉÉhwBb'-

^« Bt* fl II». M ¦ J flfl urSa

fl fl&V.:^fl flyf, fl fly'jflL«ti¥g^ aífe. p' fl I^Éy^taS B'
fl 1^"' íB Ri' El BS'';^flfl k^; t'-' fl P: fl BaawS^^H¦&;'.: 1 Ifl Bv fl Hfl Br-:'vfl

W'";?,;'-'fl w* fl B3B BMÉükíal BSwBPPPIflBfli
Ki/^rfl Bfl ¦ ^'V^'^í|«&.^¦fl flBmi-í---'v i.^H H^- bbbbI ^HK^H ^fl • '**4v.'X\ \u. vJt*S%

¦tgt.' ¦ Smm MF H: . . s,J»íf

fl;1' fl B ' i ^taifl I ' :i'",rííí

R;'"'"'' - "-'^ fl..'*:,í^:>^f^''í'^*t'^.'
^fl mmm\i - -7-i^H ^^H ^fl . ¦

fll:- - ^B B''^iittÉi ^fl l.-.vv.^^B Ififl IB|i2 BB

Hk^^^ **^m

**•**"™9ÍJmmmw^^W flfl^^^HBI ^B

Em vão meu pai e Meriars lhe obser

a uma das mãos c parecia muito triste. Ao vêr-me
tomou-me pela mão e, recommendando-me silencio
levou-me para minha cama, collocada em um rc-canto da sala, ordenandn-me que dormisse sem maisdemora c. sobretudo, sem dizer cousa al-zuma

Obedeci, intimidado, com uma convicção pro-funda de que aquella mulher nao era "como 
asoutras".

Já deitado e im movei, notei que meu pai semantinha no fundo do quarto, de pé, com as mãos
como se estivesse em oração e junto d'elle estava
um homem alto, com ar muito serio c preoccupácíòcom o chapéu em baixo do braço. Todos ficaram

calados, não sei
por quanto tem-
|>'-\ porque não
resisti ao somno
e adormeci.

lambem não
sei quanto tem-
po estive dor-
mindo. Fui des-
pertado por uma
luz próxima de
meu rosto c uma
voz que dizia :

De quem é
csíc lt a r 6 t o?
Que lindo ! Ac-
corda, meu que
rido... M e u
Deus. como é
louro ! Que cila-
dc tem elle ?

Doze a n -
nos — explicou
minha mãi.

A s e n h o r a
mysteriora, que
a t c e n í a o se
limitara a a ca-
riciar-me os ca-
bellos, repetiu
com a voz mu-
dada - " Doze
annos !" — c se-
gurando-me a
cabeça com as
tinas mãos, ob-
servou attenta-
mente meu ros-
Io. depois aper-
tando-mc contra
o peito, murmu-
roii :

Que mons-
íruosidade ! Eu
também tenho
um filho de do-
zc annos, de tua
edade, meu filho
e não p o s s o
yel-o... Ha gen-
te tão má que o
mantém longe
tle mim e talvez
nem pronuncie

monstruoso. . .

varam q_je aquilló era uma imprudência.

diante d'elle. Isso e

^iy xuci ixxguma.. . . iosse pelo campo,
vigário, ao ver as maçãs, que nada tinham deordinário, manifestou profunda emoção e iun-

meu nome
monstruoso

E apertando-me ainda mais cntve os braços,
desatou cm soluços.

Minha senhora... — murmurou o homem
grave e alto.

Oh ! -exclamou ella — Deixem-me em paz.Não posso dizer uma palavra, fazer um gesto, sem
que me chamem ás conveniências, á etiqueta. Que
estou eu fazendo de mal? Eu tenho um filho d'esía
edade e não posso vel-o. . . Deixe-me, Menars.

O homem grave afastou-se e ouvi-o dizer a
meu pai :
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-- Toda vez em que encontra um menino d'esta

edade, 1 íca assim .
Entretanto, a linda senhora que só a mim pare-cia ver alli, dizia-mc :
-- Eu hei de voltar aqui com o meu Henrique

Hei de voltar publicamente, de cabeça erguida e ellebrincará com você, trará muitos brinquedos Você
não gosta de brinquedos? Oh!. . . Ha um bazar mes-
mo alli em 1 ren-
(e... Que sorte !

E amarrando
soa fcouca de
camponeza, a
linda senhora
prepar >u-sj pa-
ra sahir.

Em vao meu
pai e o homem,

* que ella chama-
va Mcnars, ten-
taram dissua-
dil-a de se mos-
trar na rua, alie-
gandó que isso
era uma impru-
dencia e podia
perdel-a.

—- Ora, adeus!
— dizia ella . —
Vocês v i v e m
vendo perigos
em toda a par-
te. Quem muito
se esconde é que
acaba d es per-
tando descon-
1 lanças.

E, assim lal-
lando, tentava
endireitar sua
toilette, com um
desageito, que
mostrava bem
não estar acos-
tumada a rou-
pas d'aquella
natureza. Meu
pai interveiu
também,em tom
muito respeito-
so mas insisten-
te, dizendo que
ex ac tamente o
dono do bazar
installádo dian-
te de nossa casa
parecia-lhe um
homem exquisi-
to, chegara alli
dias antes e ven-
dia tudo tão ba-
r a t o que de-
monstra va mais
desejo de con-
versar com os
freguezes do quede ganhar cli-
nheiro. Tudo foi
inútil. A formo-
sa dama irritou-
se e disse em
U)m altaneiro :

— Pois se estão com medo, fiquem ahi.
E, tomande-me pela mão, dirigiu-se á porta da

pua com ar tão resoluto que meu pai apressou-se a
abrir e acompanhou-a. Minha mãi e Menars fize-
ram o mesmo.

Atravessamos a praça e fomos até a tenda do
oufarinheiro diante da qual estacionavam, em êxtase,
todos os garotos da visinhança.

Talvez impressionado pelas palavras de meu pai,

pareceu-me que o negociante fitava a supposta cam-
poneza com demasiada attenção e um sorriso singu-•lar; porem ella, sem sequer olhar para elle, disse-me:—- Vamos, escolha, meu querido.E como eu hesitasse, timidamente, começou ella
própria a apanhar tudo quando julgava interessantenas prateleiras da tenda.— Olha. . Não gostas d'este polichinello. . . E
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Que é o que você qi er
se fosse o meu, já ti-

essa carroça com um cavallo.
mais? Escolhe tolo. . . Ah!. . . .,„ .__ wu, ^„ v,_
nha deitado mão a tudo quanto está ahi. O senhor
não tem soldados. . . caixa de soldadinhos de chum-
bo?. . . Não. Estes nao quero. . . São granadeiros dé
Napoleão. . . Prefiro aquella carrapeta. . . a grande. . .
a maior.

Meu pai puxava-a pela manga do casaco, visi-
velmente assustado; Menars erguia os olhos para o
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céu, resignado mas afflicto. Porem sem lhe dar atten-
cão alguma ella continuava a escolher os mais lindos
brinquedos; depois disse no tom mais natural d'este
mundo, ccmo se estivesse em sua casa.

— Paga, 'Menars.

O homem alto e magro obedeceu e voltamos.
Eu trazia nos
braços duas bo-
Ias, um jogo de
garrafas, um ca-
vallo de páu, trez
mobílias e uma
caixa de soldados;
iv.ínha mãi carre-
gava no avental
uma arca de Xoé,
um carrinho e
uma raq uet te ;
meu pai trazia
um macaco de
pellucia, uma cai-
xa de construc-
cão e um álbum
de figuras e o
próprio Menars
encarregou-se de
trazer um papa-
gaio, um bilbo-
quet e um arco
com campainha.
Eu mal podia
respirar de enlevo
e os garotos da
visinhança fita-
vam-me com in-
veja. Mas apenas
me vi em casa,
posto de novo
em meu leito,
com todos aquel-
les thesouros em
torno de mim,
f iquei de repente
triste ao ver as
lagrymas com
que a formosa
senhora me con-
templava. Essas
lagrymas fize-
ram-me compre-
hender que ella
dera todos esses
brinquedos não a
mim, mas á lem-
branca de seu
i ilho, que estava
longe, muito lon
ge, em um castel-
Io da Escossia.

E de vêr cho-
rar tão triste-
mente aquella
mulher, que pa-
recia tão boa e
tão infeliz, senti
também os olhos
cheios de lagry-
mas e occultei o
rosto sobre os co-
bertores para que
não me vissem
chorar, no mo-
mento em que
tudo parecia con-
correr para minha Pó de arroz - Alleg(>ri« photographa iegna.

Assim, chorando, quieto e calado, acabei poradormecer.
No dia seguinte quando despertei, minha primeira

preoccupação foi procurar a mysteriosa visitante.
Mas percorri em vão toda a casa. Estavam alli ape-

.*:.nas meus pau, e se os brinquedos não continuassem
accumulados em torno de meu leito, eu seria capaz de
jurar que não tinha havido alli visita alguma e tildo
quanto eu guardava na memória fora um sonho.

1 imidamente interroguei minha mãi :— Aquella moça. . onde está? Já se foi emboiM ?

__________________________________________________________________________________
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jca, pousada por miss Colleen Moore.

- E'

d
Si!encio ?

a ís se-me minha
mãi em voz bai-
xa — Não falles
naquella senhora.

— Porque?
Quem é ella?

ir» 'i* ... e uma
fada — disse mi-
nha mãi. com voz
tremula.

Eu acceitei a
explicação, com
regosijo immenso.
Uma fada! Sim...
somente uma fada
poderia apparecer
e desapparecer as-
sim de um modo
inexplicável e dar
tantas cousas lin-
das...

Demais, o silen-
cio, que minha
mãi me pedia en-
chia-me de orgu-
lho. Era aquella
a primeira vez em
que me confiavam
um segredo e
quando um meni-
no da visinhança
me pergu n t o u
pouco depois : —
"Quem te deu es-
ta bola?" — eu
respondi altiva-

e : — rpi
uma fada".

Mas, passados
uns quinze dias,
meu pai entrou
em casa com ar
sombrio e fallou
em voz baixa a
minha mãi. Esta
desatou a chorar
e como eu corres-
se a abraçal-a, ella
me disse entre la-
grvmas :

Ah !.•-;.-. meu
filho. .. E' preci-
so orar muito, pe-
d ir a Deus pela
boa fada, que te
deu todos aquelles
brinquedos Ho-
meus malvados
prenderam-a em
Na n tes.

Prenderam-
a. .;. por que?

¦—- Porque o bu-
farinheiro a reco-
nheceu. seguiu-a e
denunciou-a.

Mas so
é uma íada. . . —"
insisti.

ida

c!Ia

ISSO
reuma fada boa. . . Por

pelas más.
— E' melhor dizer lhe tudo ......

pai, impaciente. — Aquella senhora é Sua Alteza a
duqueza de Berry. Guarda bem este nome em teu

perseguida

— interveiu meu

»-,..
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coração e lembra-te sempre dos beijos que ella te
deu, do carinho com que te tratou... Lembra-te de
que ella está lutando pelo verdadeiro rei da França,
que o usurpador mantém no esilio.

* * *

O velho Kerlec calou-se, de súbito, muito com-
movido e havia em seus olhos fatigaclos um fulgor
tão intenso que eu esqueci suas rugas, sua edade e jul-guei ver. na expressão de seu rosto, um reflexo da
emoção infantil que o dominara naquella noite de
Natal, já tão distante.

G. Lenotre.

ANTIGÜIDADE DO BISCOUTO

O biscouto é a forma mais antiga do pão. Nin-
guem sabe a que epocha da historia do homem se deve
attribuir a introducção da fermentação ou Ievadura.
na panificação; porem, o que é certo c que as pastas

sado senão mais tarde. "Eis" 
(duas vezes) e "coctus"

(cozido) e uma indicação manifesta do processo d'essa
paniticação primitiva. Actualmente o biscouto so écozido uma vez, porem o nome ficou.

mmm II—II—•~ll——.11 -._-. !._--_.„___,

COJ/0 DORMEM OS ANIMAES

O cão, antes de se deitar, para dormir, como todossabemos, dá varias voltas sobre si mesmo. Esse costume,segundo asseguram alguns zoólogos, é uma supervivenciaatávica do tempo em que o cão vivia em estado selvaqcm.r.nlao, esse fiel amigo do homem, antes de se extender
para dormir rodava duas ou trez vezes, afim de baixara herva espessa e muito alta e tornal-a confortável Iã maior parte dos costumes dos animaes não cha-mou, até hoje, como devia, a attenção dos naturalistas.

/lie bem pouco tempo acreditava-se que o urang-uja,]0> ° cn'fnpanzé e todos os grandes simios dormiamde lado. Agora, sabe-se, com segurança, que o urang-utang, como o homem, dorme. . . deitado de costas.
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Voltei para nossa casa, curregaclb de brinquedos.

íabneadas apenas com farinha e água são muito mais
antigas. Assim, o biscouto é um retrocesso á gros-seira forma do pão, das primeiras edades, justificado
por suas vantagens em certos casos particulares. O
l^ao azymo, isto e, o que não tem Ievadura, conser-
va-se muito mais tempo, é facilmente transportavel
e pode ser fabricado sem a menor d.ifficuldade.

O maior numero dos povos antigos comia o bis-
couto em condicções especiaes, ora nas guerras, ora
nas grandes expedições por mar ou par terra.

Os Gregos o chamavam "aríoixlipuron", isto é,
pao levado ao fogo duas vezes, ao passo que os Ro-
nianos tinham seu "panis nauticus" ou "capia".

Seja como ior, o biscouto foi conhecido em todos
°s tempos e, em todas as regiões, foi uma das formas
wais populares e úteis do alimento.

Não é menos singular que a palavra biscouto

jniplica em sua composição o processo com que se la-
bricava desde tempo immcmorial e até o século pas-

Os pequenos simios, que, á noite, se albergam nas ar-
vores, dormem com um punho cerrado, como se estives-
sem suspensos a algum galho.

As girafas dormem apoiando o longo pescoço so-
bre as costas. Os corvos permanecem, ao dormir, com a
cabeça na mesma posição em que a mantêm, quando
acordados. Os cavallos dormem, geralmente, de pé. Ha
muitos d*elles que nunca se deitam para dormir.

Os animaes de pernas curtas, como o rhinoceronte,
o hippopotamo, etc, deitam-se de lado pela difficul-
dade, que sentem, em dobrar as patas.

Os ursos não adaptam altitude característica. Nos
parques zoológicos são vistos, dormindo em variadas
posições.

0 mammifero, que recebe o nome de preguiça e pe-
culiar á noosa terra, pendura-se a um galho, com as
quatro patas, para gozar toda a delicia do ôomno.

0 tamanduá cobre o corpo com sua espessa e longa
cauda, de tal forma que apenaó se lhe vêem as unhas. . .
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—,,—„  Miss co//ce/1 J/oort% da Flrst NationaL )(_
O cérebro cultivado será uma trava para se

ganhar dinheiro ?

Um professor da Universidade de Columbia, Esta-dos Unidos, Dr. Haral Clark, depois de haver estudado
por varias annos os programmas das varias c gigan-tescas escolas da União, chegou á conclusão de 

'que 
oestudo, tal como se pratica hoje nas escolas superiores e

universidades, reduz a habilidade dos rapazes para .7.7-
nhar dinheiro, porque uma educação universitária iende
a converter os alumnoô em crealuras reflexivas c hesi-
lanies, quando, para se ganhar dinheiro, o principal é
ter coragem, e iniciativa. De jac Io a.; complicações de um
cérebro cultivado são um impecilho para tudo quan Io foracíividade c Iranquillidade no agir; alem d'isso, encon-

1

trando salisfacções de outra índole, não sente a necessida- !
de de se exprimir ou apir por caminhos mais lucrativos. \

Os nacionalistas chinezes têm, como se sabe, pro- •
funda veneração pelo marechal Tchàng-Tso-Lin, fun- \
dador da Celeste Republico, morto no anno passado, j
no correr de uma viagem de Pekim a Mukdem. Assim, j
decidiram erguer um imponente mausoléu para abrigar I
seus dispofos. j

hsse mausoléu, cuia construcção foi iniciada ha r
poucos mezes, será erguido no cume da montanha Tei- j
Pci e custará a bagalclla de /> milhões de dollars, dos j
quaes cinco foram entregues pelo próprio filho do ma- j
recital, durante uma formidável collccta publica. !

F,i,\ o que se chama honrar os mortos, t:a China. \

í•ii -..... 11.
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O túmulo DE Marat - Gravura de ,Vtv segundo um, desenho da epocha, por Bcllenwnt.
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:hegou mesmo a grace;ar

) LJomin.ro, / de
Julho de 1793,
haviam tocado
o alarma afim de

reunir sobre o immenso
prado de Caen os vslun-
tanos que deviam par-tir para Paris, iniciando
tf ou erra de /Jlar-if. Compareceram trinta. Asoellas senhoras, que ahi se encontravam junta-mente com os deputados, mostraram-se surprehcn-
elidas e desanimadas com esse pequeno numero. Umacreatura ainda muito moça, entre outras, parecia
Profundamente triste. Era Mlle. Maria Carlota
t-orday d'Armont. jovem e bella, republicana, de
lamilia nobre e pobre, que vivia em Caen com sua tia.
U deputado Pétion, que já a vira algumas vezes,
suppoz que ella tivesse alçum namorado cuja partidaa entristecia. Sobre isso
com certa brutalidade.

O Girondino "blasc"
nào suspeitava o senti-
mento novo e virgem, a
chamma ardente, que essa
moça possuía em seu co-raçao. Sobre esse verde
Prado de Caen, que podereceber cem mil homens e
que continha apenas trin-ta, ella vira uma
que ninguém via:
tna abandonada.

Os homens agiam com-ao pouca efficiencia, quea nzeram pensar na ne-
cessidade da interferência
£a mão de uma mulher,
^m 

sua ultima carta, elladeixava transparecer tudo
quanto continha seu espi-rito> e dizia-o, em uma
Palavra, que repetiu in-cessantemente : "Paz
paz. "

AS MULHERES NA REVOLUÇÃO FRANCEZA

CAIRILCYA CORD/ty
:::::::::::¦ ...iiís...!,..;;;„„

Sublime e illuminada,
a normanda, fizera essa
reflexão: A Lei é a pro-
pria Paz. Quem matou
a Lei, no dia 2 de Ju-nho ? Marat, principal-
mente. Ora, morto o as-

,,..;, sassino da Lei, a Pazvoltara a reinar. A morte de um só será a vida detodos. Tal foi seu pensamento. Quanto a sua pro-pria vida, nao pensou... ""*
Idéia fixa... e elevada. Tudo viu em nm ho-mem. No fio de uma vida julgou cortar o máu des-tino de seus compatriotas, nitidamente, simples-mente, como se cortava, em seu trabalho caseiro ofio de um fuso.
Porque não se pode vêr em Mlle. Corday umamegera temível, que não se amedrontava á vista dosangue. Ao contrario, foi para poupal-o que ella se

cousa
a Pa-

^"s^,^^ flfl B^n^^flfl?9#' -'* ¦ *ly"' "'1 ¦'.''''. Bfl Bfl M0vL I II
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Carlofa Corday escrevendo a seu pai na prisão. (Desenho da epocha).

II•**¦»¦»•• I l«HM' | I^HB'.!



& Ú2 
'*^°

17»." Anno — N. 7 Dezembro 1929
»ii i n ii i- "•

22 í

decidiu a desferir o golpe. . . Julgava salvar todo um
mundo, exterminando o exterminador. Tinha um
coração de mulher, terno e exaltado. . . O acto que se
impoz foi inspirado pela piedade.

No único retrato que cTella resta e foi feito pouco
antes de sua morte, sente-se sua extrema doçura.
Em seu semblante nada e-:iste em relação com o san-
grento episódio, que seu nome recorda... E uma
simples e boa moça da Normandia, com o fulgor dis-
creto de uma macieira em flor. Parece muito mais
moça do que era, na verdade, com seus vinte e cinco
annos.

Nesse trágico retrato, parece também infinita-
mente sensata, como são em geral suas conterrâneas.
Porem, fitando bem seus olhos tristes e doces,, po-
de-se talvez, sentir nelles uma cousa. que pode ex-
plicar todo seu destino: Ella sempre vivera só. Sim,
nessa creatura formosa e boa houve essa sinistra for-
ça: o demônio da solidão.

Primeiramente, nao conheceu sua mãi Nao
só desconhecera as caricias maternaes; como não ti-
vera, em seus primeiros dias, o doce leite materno,
que nada substitue. E para não abandonarmos a
verdade, nunca teve pai... O seu, pobre fidalgo-
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A morte de Murat — Desenho da epocha, por Swebach ¦- Dcsjontaure

camponez de cabeça utópica e romanesca, escrevia
contra os abusos da nobreza, cuidava muito de seus
livros e pouco de sua filha.

Pode-se também dizer que não teve irmãos. Pelo
menos, os dous que possuía em 92, eram tão afãs-
tados das opiniões de sua irmã, que se juntaram ao
exercito de Conde.

Recebida, aos treze annos, no convento da Abba-
dia das Senhoras de Caen, onde se refugiavam as
filhas da nobreza pobre, continuou, por assim dizer,
só ! Ninguém ignora quanto, nesses asylos religiosos,
que deviam ser santuários da egualdade christa, os
ricos desprezavam os pobres. Nenhum outro meio,
mais do que a Abbadia das Damas de Caen, con-
serva va essas tradicções de orgulho. Fundado por
Mathilde, a esposa de Guilherme, o Conquistador,
dominava a cidade e, no esforço de suas abobadas
romanas, traz a;nda o estigma da insolencia feudal

A alma da jovem Carlota procurou seu primeiro
asvlo na devoção, nas doces amizades do claustro.
Uniu-se. principalmente, a duas outras jovens, no-
bres e pobres como ella. Entreviu, egualmente, o
mundo. Uma sociedade muito mundana de jovens

nobres era admtttida no "parlatorio" do convento
e nos salões da abbadessa. Sua futilidade deve ter
contribuído para fortificar seu coração viril no afãs-
tamento do mundo e no prazer da solidão.

Seus verdadeiros amigos eram seus livros. A
phílosophia do século invadia os conventos. Lei-
turas foríuifcas e pouco escolhidas. Ravnal ao mesmo
tempo que Rousseau. "Sua cabeça — disse um ;or-
nalista era uma Fúria de leituras dc toda espécie".
Porem ella era das que podiam atravessar impunemen-
te os livros e as opiniões sem que sua pureza fosse ai-
terada. Guardou, na sciencia do bem e do mal, um
dom singular de virgindade moral e infantil... Isso
apparecia principalmente nas intonaçoes de sua voz,
quasi de creança, de um timbre argentino e sentia-se,
muitas vezes que sua personalidade continuava in-
íarta, que nada a desviara... Podia-se, talvez, es-
quecer os traços phvsionomicos de Mlle. Cordav,
nunca, porem sua voz. Uma pessoa, que a ouviu,
uma vez, em Caen, em uma oceasião sem importan-
cia, tinha ainda nos ouvidos, dez annos depois, aquella
voz única e reconhecel-a-hia logo, entre mil.

Fsse prolongamento da infância foi uma das sin-
gularidades de Jeanne d'Arc que permaneceu menina

e nunca foi mulher.
O que, mais do que

qualquer outra cousa,
tornava Mlle. Cor-
day chocante, impôs-
sivel de ser esquecida
era que essa voz in-
fant.il se unia a uma
belleza grave, viril pe-
Ia expressão, embora
delicada em seus tra-
ços.

Com a suppressão
dos conventos, encon-
trando seu pai casa-
do em segundas nup-
cias, refugiou-se em
Caen, em casa de
uma velha tia Mme.
Brereville. Foi ahi
que tomou sua reso-
lução.

Tomou-a sem hesi-
taçr? Não. Foi reti-
da. um instante, pe-
Ia figura de sua tia.
essa boa e muito edo-
sa senhora, que a
recolhera e que, em
recompensa, ella ia
comprometter... Sua.
tia, uma vez, surpre-
hendeu-se com olhos

razos cTagua... "Choro sobre a França, sobre meus

pais e sobre a senhora... Emquanto Marat viver,

quem poderá estar seguro de viver também .
Distribuiu seus livros, salvo um volume de 1 lu-

tarcho, que levou comsigo. Encontrou no pateo o
filho de um operário, que residia na mesma casa;
deu-lhe seu caderno de desenho, abraçou-o e chorou

Charlotte Cordav não julgou poder deixar a
vida, sem primeiro ir saudar seu pai ainda uma vez.
Viu-o em Argentan, recebeu sua benção. De Ia ru-
mou para Paris, em uma carruagem publica, em com

panhia de alguns montanhezes, grandes admiradores
de Marat, que começaram primeiramente por s
enamorarem d'ella e pedir-lhe sua mão. Ella tingia
dormir, sorria, e brincava como uma creança, que
também na carruagem.

Checou a Paris no dia 11. quinta-feira, cerca do

meio dia e desceu na rua dos Velhos Augustinos, nu
mero 17, no hold de !a Providence. Deitou-se as cm-
co horas da tarde e, fatigada, dormiu ate o ^ V
guinte, com o somno da juventude e uma conscien.
tranquilía. Seu sacrifício estava feito, seu acto rea-
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lizado em pensamento; nao tinha mais duvida ouemoção.
Estava tão fixa cm seu projecto, que não sentianecessidade dc precipitar a execução. Occupou-etranqüilamente com realizar um dever de amizade

que ,ora o pretexto de sua viagem a Pari,. Obtívérâem Caen uma carta dc Barbaroux para seu collegaDuperret, desejando — como afíirmou — retirar dommisterio do Interior, por seu intermédio alguns pa-peis necessários a sua amiga, Mlle. Forbin, emigradaÍNessa manha

£u<3u!ftZtíãe

nao encontrou
Duperret, que
estava na Con-
venção. Voltou
para seu quar-
to e passou o
dia todo lendo
as ' Vidas", de
Plutarcho. A'
tarde voltou á
residência do
deputado, en-
controu-o com
sua família e
pareceu-lhe
que suas filhas
estavam in-
quietas. Elle

fjrometteu 
dc-

ícadamente le-
vai-a, na ma-
nha seguinte
ao ministério.
Cario t a cm o-
cionou-se ao
pensar nessa
família appa-
rentemente fe-
Üz, que ella ia
comprometter
e disse a Du-
perret, com voz
quasi suppli-
cante: "Crcia-
me. . . Parta
para Caen; fu-
ia, antes de
amanhã á tar-
de". Na mes-
ma noite, tal-
vez no momen-
to em que con-
versava com
Carlota em sua
residência. Du-
perret já cs-
tava proscripto
ou pelo menos
prestes a sel-o.
Nao faltou, en-
tretanto, a sua
palavra, con-
duziu-a na ma-
nha seguinte á
residência do
ministro, que o
fez comprchen-
der que,suspei-
tos ambos, não
Poderiam ser-
vir á jovememigrada.

Larlota voltou para sua casa, sahiu outra vez eíez-sc indicai1 o Palais Ro^val. Nesse jardim cheio de
soi, alegrado por uma multidão risonha c os folgue-
"os nas creanças, procurou um cutcleiro, comprou
P°r quarenta saldos uma faca, fina e forte, com cabo
oe marfim, que escondeu cm sua cinta.

,, Eil-a de posse da arma; como fará para se servir
eJJa . Desejava dar grande solennidade á execução

do ;ulgamento; que pronunciara sobre Marat Suaprimeira ^.deia, a que concebeu em Caen, foi a de umaenscenaçao espantosa e dramática. Mataria Maratno Campo cie Marte diante do povo, diante do céu,na solemmdade de 4 de Julho, afim de punir, notlia do anmversario da derrota da realeza, esse rei daanarch.-a.
Como a festa fosse adiada, adoptára outra idéia,a de punir Marat, no próprio local de seu crime, no»ocal em que, quebrando a representação nacional,

flnMw^V/<i,''-.< 
'.*>-/,4"Jy- r ?'; '-4. ¦ . '*'y"-J''^'*-\v*'/v'"*-*^ jfíX'*'

"*V*y ' <.':i'-"'*¦'• ^^.íVu'*' . 
''¦^'^wrrV^9M% wm'':''-

fflhKiiSJSw^^ '** ^t^**'*^*1*. •¦^j}^"'' 4 *iS*k- •'"'''¦ l* *A '.*'\-'' - ' ¦:'r[ch\'£í'4''*^ÈAfó ^^jFtmW ^M ¦' %':¦.¦'

BraEgBg^SB^fv'^^'-^^^.d^*1'^-'-'', 
'¦ V *'¦''-¦¦' :^''-*í^>&&'^^^ -il ^B I

Sff9fSfmj^OWmSSS^Ml^Km*&!níf'^ *l^'"^* ^ - **'** '- "r.i 
O • i, >"' ' ¦•*'-¦ i''«i - . ,¦; íi "_ 1 % ¦.-".•!** ~fi Ãr ¦ ' t *T<Jwt>j >;V 4*^wiwiWfflBtlB^ ^mautÊ^" 'DÊS -' '' - ¦¦ ^^^1 ^^1 9

n&^tt^^^^-^^^^^àrn-&£¦$' - '¦•'**¦- ^'"^''-*'' " - >v* « ^"¦;"'í~4S«^^b9803M^B BLfJ^l BflV ^1 ^B

I (*Í&^?^^Tfi^MMmmr -A':' '•'¦''' f "*'"?*;•: • .^^^^^^^^ÍÍ^^MjSm^M^^ÊBkk 11IÍm9 fli í

HJEiC^L,||^^^^*,''*'^,^l-''^'' —/^H Bn^^^y?ífll mWwf_*H j ' *¦ »«''a»íIi^Hh^ ^fl-c^fll ^B

iCjâÍK^jjvj mtmMmr.-^\Àmm^t ÍÊmtmmmiír^^'^*^^ ^B fl' ifl 9 ' ¦ IBl^B" T!il^\^fllBlfl B-^^jB^

I ^1 ÍK^fllkaáfeic*' ^lÀwÊSÊf^MMmt^ÊÈmm. >ÍÈM^m KbwSI^^Í ^Psflfl ^flf

11 Bikv^íl hIhKÍ BT • s*4»^

O assasinato DE Marat. — Quadro de Raul Braudry. (Museu de Nantes).

elle ditara o voto da Convenção, designara estes
para a vida, aquelles para a morte. Porem Marat
estava doente; não compareceria á Assembléa.

Era forçoso ir até sua casa; era preciso — cousa
penosa — conversar com elle, enganal-o. . . Eis a
única cousa que lhe custou, que lhe deixou um es-
crupulo, um remorso !

O primeiro bilhete, que escreveu a Marat, ficou

23
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sem resposta. Escre-
veu, então, outro, on-
cie se nota unia espe-
cie de impaciência.
Na tarde de 15 de

Julho, ás sete horas,
sahiu, tomou uma car-
ruagem publica e des-
ceu á porta de Marat.
na rua dos Cordoeiros,
n°. 20.
Marat residia no
primeiro andar d'esse
sombrio prédio.
Catherine E'vrad, a

| esposa de Marat, essa
| creatura infortunada e
] envelhecida antes de
| tempo, consumia-se de
| medo. Sentia a morte
J em torno de seu mari-
| do, vigiava a porta e
j detinha no limiar, toda
i phvsionomia suspeita.

À de Mlle. Cordav
ã nao o era; seu aspecto
J decente de jovem pro-
| vinciana prevenia a seu favor. Nesse tempo em que
j tudo era levado ao extremo, onde as mulheres
I appareciam em publico em cynicos netflioés, a mo-
j ca, que surgia parecia bem da velha e bôa raça
j normanda, não abusando de sua belleza, conte,.-
! do com uma fita verde sua soberba cabelleira. Con-
I tra o uso do tempo, máu grado o calor de Julho, seus
j seios estavam severamente cobertos por um pannoI de seda, apertados solidamente ás costas. Tinha um
| vestido branco e algumas
j rendas no chapéu fluctua-
! vam e batiam-lhe as fa-
I ces. Nada pai lida, as

24 I faces rosadas, uma voz
1 firme, sem a mínima emo-
| çao.

Franqueou com passo
I sereno a primeira barrei-
| ra, soffreu a inspecçao
| pouco benevolente de Ca-
I therine, que correra ao
| ruido de seus passos, en-
j treabrira a porta e nao a
I queria deixar passar. Es-

se debate foi ouvido por
Marat e os sons d'essa voá
vibrante, argentina, che-
garam até seus ouvidos.
Marat nao tinha horror
ás mulheres e, embora es-
tivesse em sua banheira,
ordenou imperiosamente
que a deixassem entrar.

O aposento era peque-
no e escuro. Marat dentro
da banheira, coberto por
um lençol ímmundo e uma
taboa, sobre a qual escre-
via, só deixava ver a ca-
beca, os hombros e o bra-
ço direito. Seus cabellos
sujos, envolvidos por um
lenço, sua pelle amarei-
lada e seus braços ma-
gros, sua enorme bocea
batraciana, tira vam-lhe
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Carlota Corday, retrato pintado por Jean Jacques
poucos instantes antes da execução.

todo o aspecto de um homem. De resto, Carlota
Corday nao prestou attençâo a esses detalhes. Pro-
mettera noticias da Normandia; elle as pediu. . . No-
mes, principalmente nomes de deputados refugiados
em Caen; ella pronunciou alguns. Elle começou a
tomar notas, dizendo:

-— Está bem! Dentro de oito dias irão á giulho-
tina

Essas palavras de-
ram novas forças a
Carlota, mais uma ra-
zao para agir. Tirou
do seio a faca e mer-
gulhou-a até o cabo
no peito de Marat! 0
golpe, vindo de cima
e com força extraor-
dinaria, passou junto
da clavicula, através-
sou o pulmão, abriu
a carótida e um rio
de sangue correu.

— Soccorro, minha
amigai

Eoi tudo quanto
.Marat poude dizer,
expirando logo em se-
muda.

Catherine entrou...
Depois o com missa-
rio. . . Encontraram
Carlota, de pé, como
petrificada, junto da
janella. . . O homem

com a cadeira uma pancada á cabeça e
para a porta, afim de lhe impedir a

Porem ella nao se movia. Aos gritos, os
visinhos alarmaram-se, o quarteirão inteiro aceudiu...
Chamaram um cirurgião, que apenas encontrou um
cadáver. No emtanto, a guarda nacional impedira
que reduzissem Carlota a pedaços. . . Seguravam-lhe
as mãos. Ella nao pensava em utilisal-as. Immovel,
olhava em torno de si com absoluta frieza. Um cabel-

leireiro do bairro, que re-
tirara a faca do feri men-
to, brandiu-a deante dos
olhos da assassina, gri-
tando como um possesso.
Ella nao pestanejou. Uma
única cousa parecia sur-
prehendel-a e (ella mes-
iria o disse) fazia-a sof-
frer: "em summa, Marat
era um homem". E ella
perguntava a si própria:"M a s, ent ào. . . havia
quem o amasse?"

Chegaram pouco de-
pois, os administradores
Louvet e Mari.no', final-
mente os deputados iMau-
re, Chabot, Drouet e Le-
gendre, que haviam par-
tido apressadamente da
Convenção para ver o
monstro. Ficaram surpre-
zos ao avistar entre os
soldados uma linda mo-
ça, muito calma, que res-
pondia com simplicidade,
sem timidez, sem empha-
se; confessava mesmo que"teria fugido, se pudes-
se. . ." Taes siío as con-
tradições da natureza.

Em uma proclamaçâo
aos francezes, que ella es-
crevera antecipadamente
e trazia com sigo, dizia
que 

"desejava morrer";
para que sua cabeça, levada pelas ruas de Paris, ser-
visse de signo de alliança aos amigos das leis.

Outros objectos encontrados em seu poder pro-
vavam toda sua tranquillidade de espirito; eram os
que uma mulher cuidadosa nunca abandona. Alem de
sua chave, seu relógio, seu dinheiro, duas agulhas e li-
nha, para concertar, na prisão, a desordem que uma
prisão violenta poderia acarretar a seu vestuário.

I lancr.

.J
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O tra;ecto nao era longo até a "Abbadia"; 
dous

minutos apenas. Mas era perigoso. A rua estava
cheia de amigos de Marat, homens furiosos, que cho'-
ravam e grita-
vam reclaman-
do a assassina.
Carlota pre vira
e acceitára todo
gênero de mor-
te, excepto o
ser estraçalha-
da nas ruas.
Por um instan-
te f r a q ueou,
quasi perdeu os
sentidos.

Interrogada
novamente, du-
rante a noite,
pelos membros
do Comitê de
Segurança Ge-
ral e outros de-
putados, mos-
trou, não só-
mente firmeza,
como des pre-
oecupaçao.O
grande aborre-
ei m c n t o dos
que a interro-
gavam era nada
encontra r, em
suas respostas,
que pudesse fa-
zer acreditar ser
ella uma envia-
da dos Girou-
dinos de Caen.

Transferida,
no dia 16, pela
manhã, da Ab-
b a d i a par a a
Conciergeric,
ahi escreveu, á
tarde, uma lon-
ga carta a Bar-
baroux, carta
evidentemente
calculada e que
máu grado sua
forma familiar
tem o alcance
de um manifes-
to. Qual seria o
s v sthema da
aceusação? As
autoridades de
Paris, em uma
proclamação,
attribuiam o
crime aos fede-
ralistas. Eou-
quier-Tin ville
escrevia ao Co-
mi té de Segu-
rança: "Estou
informado de
que ella é ami-
ga de Belzunce
e desejou vin-
gal-o e a seu
parente Biron,
recentemente
denunciado por
Marat.

Romance ab-
surdo, que elle
próprio não ou-

dera que ella estava só, que não fora aconselhada
a nao ser por sua própria coragem, sua dedicação,
seu fanatismo. O próprio povo das ruas (salvo os gri-
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sou sustentar perante o tribunal. tos do primeiro momento), fitava-a em silencio, com
O publico porem não se enganou. Comprehen- respeitosa admiração.
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Perante o tribunal suas respostas foram simples,
firmes e coherentcs :

"Quem lhe inspirou tanto ódio?"
'Não necessitava do ódio dos outros; o meu

era sufficiente !"
"Esse acto não foi suggerido por alguém?"
"Executamos mal o que não foi concebido pornós mesmo. . .'"
"Que odiava em Marat?"
oeus crimes!

"Que quer dizer com isso?"
"As vidas ceifadas. . . A desgraça da França!"
"Que esperava pro-

vocar, com sua morte?"
"Restituir a paz a

meu paiz!""Julga, então, ha-
ver eliminado todos os Ma-
rats ?"

"Morto este. . . os
outros terão medo, talvez.

"Desde quando for-
mou esse projecto?""Desde o dia 51 de
Maio, quando prenderam,
os representantes do povo!"

Mas um incidente mos-
trou que esse coração reso-
luto não era, insensível.
Não poude ouvir até o fim
o depoimento da mulher
de Marat, que o fazia entre
soluços. Apressou-se a di-
zer: —- " Sim. . . é bastan-
te! Fui eu, quem o matou".

Fouquier-Tinville ob-
servou que ella ferira do
alto, para não falhar o gol-
pe. E accrescentou: "Pro-
vavelmente, a senhora
exercitou-se bem, antes do
_ *>crime :. . .

"Oh, monstro! —
exclamou Carlota, quasi
enfurecida — Juiga-me
uma assassina!"

Essa palavra — diz
Chauveau - Lagarde — foi
corno um raio, que cahisse no centro do tribunal Osdebates foram concluídos. Haviam durado no maxi-mo meia hora.

Retirando-se da sala pela sombria escada de cara-col, que conduzia aos calabouços, ella sorriu a seuscompanheiros de prisão, que a viam passar e descul-
pou-se perante o porteiro Richard e sua mulhercom quem promettera jantar. Dispensou, cortezmen-te, um padre, que lhe offerecia seu ministério: "Acra-
deça por mim - disse ella - ás pessoas, que o envia-ram !

Notara, durante a audiência, um pintor, que ten-tava apanhar seus traços e offereceu-lhe seus últimosmomentos antes da execução. O pintor, M. Hauer erasub-commandante do batalhão dos Cordeleiros \ esse
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Carlota Corday, retrato desenhado por Hauer. apoz
a morte (ia heroina.
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A morte de Marat. —Estampa da epocl

titulo deveu o favor de ficar a sos, com a condemnada
sem outra testemunha alem de um guarda. Ella con-versou tranquillamente com o artista, sobre cousas"diversas e também sobre a paz moral que sentia emseu coração.

Ao fim de hora e meia, bateram de leve a uma
pequena porta, que ficava atraz d'ella. Abriram-a
O carrasco entrou. Carlota. voltando-se, viu a tezourae a camisa rubra. Não poude conter uma ligeiraemoção e disse involuntariamente: "Que! 

Já?" Masdominou-se logo em seguida e tomando a tezouradas
mãos do carrasco cortou uma madeixa de seus longos

cabellos louros e entregou-a
ao pintor: "Guarde-a 

como
lembrança minha !" — 0S
guardas e o próprio carras-
co estavam emocionados.

No momento de subir
para a carreta, a multidão,
animada por dous fanatis-
mos contrários: o furor e a
admiração, viu surgir da
baixa arcada da Concier-
gene, a altiva e formosa
victima com seu manto ver-
melho. A própria natureza
pareceu associar-se á pai-xão humana; uma violenta
tempestade desencadeou-se
sobre Paris. Durou pouco
porem. Quando a carreta
chegou á Ponte Nova o sol
resurgiu, alto. Eram sete
horas da noite (19 de Ju-
lixo). O reflexo do estofo
rubro realçava de maneira
extranha c fantástica a to-
n ai idade de suas faces, de
seus olhos. . .

Affirmam que Robes-
pierre, Danton, Camille
Desmoulins foram postar-
se em uma esquina, á pas-
sagem do cortejo e fita-
ram-a longamente, em si-
lencio. A figura tranquilla
e terrivel, da Nemesis re-
volucionana, perturbavaos corações, deixava-os cheios de duvida e espanto.

Os observadores mais graves, que a seguiram até
seus últimos instantes, homens de lettras, médicos,
ficaram impressionados com uma cousa rara; os con-
demnados mais firmes sustentavam-se pela animação
de cantos patrióticos ou pelos appellos, que lançavam
a seus inimigos. Ella, ao contrario, mantinha-se em
calma perfeita entre os gritos da multidão, com uma
serenidade grave e simples. Chegou até o patibulocom singular magestade e como transfigurada na au-
reola do crepúsculo.

Um medico, que não a perdia de vista, disse que ella
lhe pareceu, por instantes, pallida, quando avistou a la-
mina luzidia. Porem suas cores voltaram immediata-
mente e subiu, só e firme, os degraus do cadafalso.

A mulher moça
e linda resurgiu
nella no momen-
to em que o car-
rasco affrouxou
seu corpete; seu
pudor soffreu
com iss© e ella
tratou de abre-
viar essa angus-
tia, avançando
deliberadamente
ao encontro da
morte.

No momento
em que sua ca-
beca cahiu, um
carpinteiro, que

1

epocha por Duplessir-RoH.uxnz
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servia de auxiliar ao carrasco empunhou-a brutalmente
e, exhibindo-a ao povo, teve a indigna ferocidade de
esbofeteal-a. Um arrepio de horror, um murmúrio de
revolta, percorreu toda a praça. Julgaram todos ver
a cabeça corar. Simples effeito óptico, talvez: a mui-
tidão perturbada nesse momento tinha nos olhos os
rubros Lampejos do sol, que filtrava seus raios entre
a ramaria dos Campos Elyseos.

A Communa de Paris e o tribunal deram satisfac-
ção ao sentimento publico encarcerando o carpinteiro.

O effeito d'essa morte foi terrível.
Seu exemplo, essa calma intrepidez de uma linda

moça, teve o effeito de uma attracção. Mais de um dos
que a tinham entrevisto, sentiu uma sombria volúpia,
um desejo insopitavel de seguil-a de buscal-a nos mun-

&d§$W \mo

dos desconhecidos. Um jovem allemão, Adam Lux, en-viado a Paris, para pedir a reunião de Mayence á Fran-
ça, imprimiu uma brochura, na qual pedia que o ma-tassem, para poder juntar-se a Carlota Corday. Esseinfortunado, vindo com o coração cheio de enthusiasmo,
julgando contemplar face a face na Revolução franceza
o puro ideal da regeneração humana, não podia suppor-
tar o occaso d'esse ideal. Em seus pensamentos melan-
cohcos, quando a liberdade lhe parecia perdida, viu
Carlota Corday. Viu-a no Tribunal, tocante, admirável
de coragem; viu-a magestosa como uma rainha sobre ocadafalso. . . Foi o sufficiente! E elle bradou:"Que me glorifiquem, agora, com a guilhotina. . .
Agora, a guilhotina é um altar!"

MlCHELET
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A morte de Marat. — Gravura da epocHa por Brion.

A HISTORIA DO OURO
Desde (/tiundo a humanidade conhece o ouro? Nada

existe, infelizmente, sobre ,/ue se posso, formular uma
resposta secura e esse descobrimento se perde (como
muitos outros) na projunda noite dos annos pre históricos.
Sem duvida alguma era conhecido e/n annos remotíssimos;
por que em muitas areias procedentes da decomposição
dequarlzos e outras rochas primitivas elle é encontrado
cm estado na.ural, em grão ou pe pitas, algumas bastante
grandes, cujo peso e brilho foram considerados por nossos
antepassados.

'1 primeira menção do ouro feita em um le.xto re
encontra em uma inscripção hieroglgphica consagrada
a um dos últimos Pharaós da terceira dgnastia . Nella são
mencionadas suas numerosas mulheres e seus subterrâneos'cheios 

de ouro de 1 .a qualidade e objectos preciosos".
Carecendo de documentação é bastante dijjicil saber

onde se encontravam as primeiras minas de ouro.
O ouro se encontra, como acabamos ae dizer, em

muitas areias primitivas e, essas, eram as únicas minas
exploradas pelos povos antigos.

Nas epochas eggpcias e hebraicas a maioria do ouro
procedia do mysterioso paiz de. Ophir. Mais tarde, na
epoclia helienica, a Ao ia occidental joi o paiz produetor
do precioso metal.

Eram eguajnentc celebres as minas de Bélica e os
rios da Galia.

Aí? emtanto, o auamento na producção aurijera
mundial não oe jez sentir até depois do descobrimento da
/imerica e da exploração das minas do México c do
Peru, em principio do século XVI.

Na. Europa não se encontravam noí as jazidas, salvo
algumas, na Transglvania e outras mais consideráveis
na Rússia, nas propriedades dos celebres príncipes Der
misojj. Eoi alli onde se jundou (na epocha de Calha-
ri na, a Grande) a cidade de Zlatoost.

Foi no século XIX que começou a se cuidar, verda-
deiramente, da producção do ouro.

Nos últimos mezes de 1849 joi encontrado ouro em
um terreno, que pertencia ao general norte-americano
Sulter e que fitava situado na Calijornia, logar quasi
desconhecido, então.

Nos mezes seguintes encontrou-se ouro em numerosos,
_t_ „__„_.,_ „-_.._-. ., ,_
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Evclyn Brent
da Paramount
tomando ba-
nho de sol no
terraço de sua
residência cm
Culver Citv.
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»»./.í7 aug men lado,
desde ha setenta c
cinco annos, esse
melai continua a
ser o mais raro e o
mais caro do num-
do.

A estatística
da população da
França para 1928
aceusa um exce-
dente de nasci-
men tos de 70.20.3.

Como se vê o sympathtco
paiz gau.Iez continua corajosa men-
te em sua obra de reconstrucçào
depois da guerra .
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A banhista de ha 25 annos c a de hoje!

Dons Hill e Nancy Carroll. da Para-mount conversam em segredo em uma
praia da Califórnia. Talvez fallem maldo sol, a que dão as costas.

sítios, até mesmo nas torrentes, quedesciam da Si erra Nevada.
Isso determinou a primeira emi-

gração e, centenas de milhares de aeen-
ttireiros acendi ram de todos os paizesdo mundo.

Em inlcrvallos razoavelmente ap-
proximados oceorreram os descobri men-
tos dos seguintes paizes auriferos em
1851, a Nova Galia do Sul, na Aus-
Irada; em 1853, a'Nova Zelândia; em
1862, o Colorado e, em 188b, o Trans-
vaal, que eslava destinado a ser o paizmais aurijero do mundo, Côpccialmen-
te em JFilwalersand.

Embora a producção do ouro le-
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Julia Faye, da /Vf/ ro

Rachel Torres da Metro, com um
dos últimos modelos de roupa (!)

para banho de mar.
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Não é possível...

E' um modelo vindo do
estrangeiro. . . Por que
motivo o terão deixado
ficar assim, atirado para
um canto? Deve ter eus
tado vinte dollars, senão
trinta e se, por uma razão
ou por outra, a pessoa a
quem pertencia decidiu
não Ieval-o, devia, de
certo, tel-o guardado cui-
dadosamente. . . Ah! Não
comprehendo essa moci-
dade de hoje!. . . Que des-
ordem, santo Deus !

A terceira sala do
andar térreo serve como
sala de almoço e guardam
alli os crystaes no gabine-
te em que encontrei esses
objectos. . . A presença
d'esse chapéu em um tal logar é um mvsterio; mas,
sem duvida, misses Van Burnam poderão explical-o.
Em todo o caso, é pouco provável que esse chapéutenha a ver com o crime perpetrado nesta casa.Sim. . . de facto.

Tão pouco provável mesmo — continuou elle— que, reflectindo melhor, não a aconselho a failarnisso as misses Van Burnam; a menos que se apresente
algum motivo especial.

RESUMO DA PARTE JA' PUBLICAI

alegre nenle nf c'sa Pn 
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*!? "'" -r&paK e Uma ,no<a entrarem

T \.,S ? a ' \>ssac,os dez minutos, o rapaz sahiu sozinho
n tecr no rapaz branlcl.n van Burnam, um dos filhos do dono
1 d«4i;d""r°"-!e 

de <1U9 d'C deixas- "'»<• ™o°. naVueíla
No dia seguinte, vendo a casa fechada já cerca de meio diaped.u a um policial que a abrisse. Entraram assim (elTa o po-• c.al e uma creada que chegara nesse momento) e encontra-ram uma mulher vest.da como a visinha vira na véspera morta

a?í± 
ba,X° t,C 

;,m -VCSa.do m°VcL A criad« n,osfra*e m°toaffl.cta mas guarda silencio, com ar desconfiado. A casa es táem, perfeita orcem. M.ss Rutterworth apenas nota uma ai mofad.nha de alfinetes e um relógio de mesa cahidos no chãoChega o detective, Sr. Qrycé. A criada declara-lhe que o donoda casa tem dous filhos: um casado e outro solteiroPouco depois enega o Sr. van Burnam com seus filhos Co-meça por desconfiar de que a morta seja sua nora, porem seuhino Howard af firma ter deixado sua esposa em outra localidadeUiz mais: embora desfigurada, a morta não lhe parece ser ellaNem a roupa e sua. O policial explica que a infeliz foi assassinadacom um grampo de chapéu e, pouco depois encontra um segundochapéu feminino, em um armário da copa.
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— Muito bem re-
pliquei, porem sem ligar
importância a seu "refle-
ctindo melhor".

Como elle pousasse a
mao sobre a maçaneta da
porta, em uma attitude
significativa, atei meu véu
sob meu queixo e ia me
retitar, quando elle me de-
teve.

,— Tenho mais um
serviço a lhe pedir, miss But-
terworth — disse elle com
um sorriso amável — Po-
deria vigiar esta casa. .. até meia-noite, d ti-
rante alguns dias ?

Perfeitamente — respondi — Se ha
um bom motivo para isso. . .

Esta noite, á meia noite, deve vir
aqiw um senhor. Se quizer observar seu mo-
do de andar, seus gestos, da janella de sua
casa, ficar-lhe-hia bastante agradecido. . .

Para verificar se é o mesmo da noite
atrazada?. . . Não ha duvida. Estou a suas
ordens.

" Amanhã, á noite — proseguiu elle
imperturbavelmente — recomeçaremos a ex-
pertencia e a senhora terá a bondade de
y^giar, novamente. . . Mas sem tomar par-tido. . .

¦ Oh! — Engana-se — se imagina queeu. . .
Note bem. . . Não estou certo de que* experiência termine em duas noites — con-

tinuou elle, sem se preoecupar com o que eu preten-dia dizer — Assim, não tenha pressa em "descobrir"
0 homem, como se costuma dizer. . . E, agora, boa
noite. . . Havemos de nos vêr, de novo, amanhã. . .

t Nada mais havia a accresceiütar, disse-lhe "boa
noite e retirei-me apressadamente. Aproveitando-me

a oceasião, eu chegara a saber mais, muito mais do
que esperava, sobre esse palpitante caso. . .

Quando me vi nova-
mente em minha casa,
eram onze e meia, hora
bem tardia para franquear
sozinha minha porta aus-
terá; mas as circumstan-
cias justificavam minha
rápida fuga e foi com o
coração leve e a consci-
encia a vontade, que subi
a meu salão e me instai-
lei junto da janella, afim
de passar a meia-hora, que
me separava da meia-
noite.

Como sentisse neces-
sidade de me restaurar
um pouco, fiz chá e sa-
boreei-o.

Durante todo esse
tempo, revolvi em meu
espirito o assumpto, queme preoecupava e tentei desvendar a indicação for-

necida pelo relógio, alliando-a á minha theoria pre-concebida sobre o crime. Mas era impossível chegar
a uma conclusão plausível. A mulher fora assassina-
da á meia-noite, o rel®gio cahira ás cinco horas. Co-
mo conciliar essas duas cousas. . . e, impossibilitada
de fazel-o, sem saber a qual das indicações das pre-ferençia: se ao testemunho do relógio ou a minha
theoria... hesitei. Ambas pareciam indiscutíveis e,

no emtamto, uma d'ellas era
falsa. Qual das duas?

Em breve, ouvi o ro-
dar de uma carruagem jus-
tamente no momento em
que o relógio de minha casa
fazia soar meia-noite. Er-
guendo-me apressadamente
de minha poltrona, apaguei
a lâmpada e cheguei á ja-
nella.

O vehiculo diminuiu a
velocidade e acabou por
se deter diante da porta da
casa visinha. Vi um senhor
descer e atravessar rápida-
mente a calçada para chegar
ao patamar. Seu aspecto nao
era o do homem, que eu
vira entrar na casa, na noite
precedente.

VIII — O QUE DIZ
PRENSA.

A IN-

Máu grado minha vigi-
lia, levantei-me bastante ce-
do — para ser exacta, na
hora em que traziam o jor-
nal. Deixo ao leitor imaginar
a ânsia com que abri o nu-
mero da Tribuna, com que
febricidade devorei as colum-
nas do noticiário sobre o cri-
me. Poderão julgar segundo

os títulos, da importância dada ao facto.

A velha criada prestou juramento,
profundamente commovida.

Exlranha descoberta em Gramercy-Park, na resi-
dencia do millionario Van Burnam... — Uma mulher
ainda moça encontrada sob uma commoda cahida. —
Indícios que tendem a. fazer acreditar que a infeliz foiassassinada ante do movei cahir sobre ella.

/l p.ilicia j alija que se. trata de Al me. Howard
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Van Baniam — l m crime atro: envolvido em mi/s-
terço impenetrável — 0 ,pte diz o Sr. Van Burnam:
nao reconhece sua esposa na assassinada.

Hum! Sua esposa . . . Não pens;:ra nisso. . . Mas. ..
Interrompi essas reflexões para repassar em

meu espirito o que ouvira dizer de um e outro lado,
a respeito do casamento de Howard van Burnam.

Não fora um matrimônio feliz. Ella era verda-
deiramente linda, mas não recebera a educação de
uma senhora da alta sociedade c os outros membros
da família nunca a tinham recebido. O pai, princi-
palmente, recusara ver seu filho, depois do casamento.
Ameaçara mesmo liquidar o negocio no qual estavam
associados. Depois íallaram em desintelligencias
entre Howard e sua esposa. Viviam em disputas e
não se sabia, ao certo, de quem era a culpa. As opi-
niòes dividiam-se.

Eis, em poucas linhas, o que en sabia sobre o
casal em questão.

Proseguindo na leitura do jornal, soube que não
se tinha averiguado ainda onde se encontrava Mme.
Van Burnam. Sabia-se que ella deixara Haddan para
vir a New York um dia antes que seu marido c que
não fora mais vista, depois d'isso. No emtanto, Ho-
ward tinha confiança na publicidade feita pelos jor-
naes sobre o desapparecimento de sua esposa e aitir-
mava que não tardaria a receber noticias suas.

A tendência geral do artigo era
a dc iazer planar as duvidas mais
graves sobre a veracidade do que
dissera o Sr. Howard Van Bur-
nam; e verifiquei que os jornaes
menos escrupulosos não se con ten-
tavam com exprimir duvidas; che- \
gavam a fazer aliusoes claras sobre
a identidade do homem, que eu
vira entrar justamente com a vi-
ctima na residência dos Van Bur-
nam. Ouanto a meu nome, esta-
va mettido em todas essas Insto-
rias da maneira menos lisongeira.
Um jornal, mesmo, dizia - - foi uma
bôa amiga quem se deu o trabalho
o!e me prevenir — que 

"essa miss
Amélia gosta de metter o nariz em
toda Darte".

Esqueciam os miseráveis, que
era a minha intervenção que a po-
licia devia a única indicação vital
sobre a identidade do culpado.

O Sr. Grvce veiu visitar-me
cedo ainda es enti-me feliz por po-
der lhe dizer que seu visitante da
noite passada não me produzira a xa dos cabellos da vic
mesma impressão do rapaz da
noite do crime. Elle ouviu minha communica-
ção sem pestanejar; julguei, mesmo, por sua at-
titude, que era exactamente o que elle esperava ou-
vir. Demorou-se apenas cinco minutos. A' meia
noite, eu estava novamente sentado junto da janella.
Na residência fronteira a luz brilhava desde ás dez
horas e eu esperava, de um momento para outro —
ver surgir o visitante nocturno, que me haviam an-
nunciado. Este, de lacto, chegou a primeira pancada
da meia noite, desceu de uma. carruagem, cuja por-
tinhola bateu violentamente e atravessou a calçada
com passo apressado. Sua silhueta não era nem mui-
to parecida nem muito differente da do supposto
assassino para me permittir affírmar nitidamente se
era ou não o mesmo. Dcitei-me, pus, perplexa e

que me cabia

Parece. . sem parecer — respondi — Nada
poderia fazer-me affírmar que é o homem, que pro-
curamos e, no emtanto, não ousaria jurar. . . que não

Então, a senhora tem duvidas?
S im
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A pedido do Sr. Gryee, cortei unia madei
ti ma — disse o medico

O Sr. Grvce inclinou-se, lembrou-me que o in-
querito ia ter inicio e retirou-se.

Cerca de dez horas sahi. Nunca assistira a um
incuerito d'esse aenero e estava um tanto emocio-

*•*

nada .
Telephonei para o ponto mais próximo, pedindo

uma carruagem e parti cercada e mesmo vaiada por
uma súcia de garotos. Porem essas medalhas da po-
pulai idade não me fizeram perder o sangue frio Ao
contrario, mantive-me dc cabeça erguida: O dever
tem seus espinhos cruéis.

Cerca de dez horas fiz minha entrada na sala
reservada para o inquérito e conduziram-me ao lo-
Lrar, que me fora reservado. Não sou uma mulher
vaidosa, mas pude notar que quasi todos os olhos es-
tavam fixos em mim.

O "coroner" oecupava já sua cadeira, quando
entrei. Não vi o amável Sr. Grvce, mas estava certa
de que elle devia estar próximo. Não liguei attenção
ás outras pessoas da assistência, salvo a creada da
qual, de tempos a tempis, entrevia o rosto vermelho

c os olhos assustados sob um extra-
ordinário chapéu .

Nem um só dos van Burnam
apparecera. Mas fiquei persuadida
de que mais de um membro d'essa
lamilia devia se encontrar na outra
sala, que communicava com a do
inquérito.

O agente Carrol loi o primeiro
a ser interrogado. Contou como eu

o detivera, quando estava de ron-
da e como entrara com a creada
na residência da família van Bur-
nam. T-escreveu detalhadamente
o encontro do cadáver sobre o
soalho do pequenino salão e af-
lirmou que não permittira a mn-

guem — e assim dizendo honrou-
me (?om um olhar — tocar o ca-
daver antes da chegada dos homens
enviados pela Policia de Segurança.

Mme. Boppert, a creada, sue-
cedeu ao agente de policia e posso
af firmar que se alguém, em toda a
sala, observou cada um de seus
movimentos, fui eu. Sua attitude,
em presença do coroner, foi tão equi-
vOca, como já fora na residência da

lamilia van Burnam. Estremeceu quando a chama-
ram pelo nome e ficou visivelmente aterrorisada
quando a fizeram prestar juramento de dizer "a
verdade, toda a verdade e somente a verdade".

Obedeceu, entretanto e, então, o inquérito ani-
mou-se.

Desde quando conhece a família van Bur-
nam 9 ___ perguntou o coroner.

\
mm*

I
atormentada oeia responsabilidade

Is
I

a

nesse processo.
II

L

O CASO COMPLICA-SE

O Sr. Grv.ce appareceu em minha casa, na ma-
nhã seguinte, mais ou menos ás nove horas.

— Então? — perguntou-me ^Ile — Que tem a
dizer sobre a pessoa, que viu hontem ?

Vão completar dous annos... no Natal, se
nhor coroner.

1 em trabalhado sempre para elles?
Duas vezes por anno senhor... Auxilio

limpeza no outomno e na primavera.Que foi fazer naquella casa, ante-hontem ?
Lavar a cozinha e arrumar a copa...

-- A1 a n da ra m - a c h a m a r ? ...Sim, senhor. Foi o Sr. Franklin van Burnam
quem me preveniu de que a lamilia ia chegar.

Diga-nos, agora, tudo quanto se passou, a
partir do momento en que encontrou o policial, quar-
ía-feira pela manhã, diante da residência do Sr.
van Burnam.

Ella tentou vagamente contar o que se passara,
mas embrulhou-se e foi preciso cercal-a de perguntas
para tirar o menor detalhe. Finalmente, achou meio
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de repetir, mais ou menos, o que já sabíamos: — qi,eentrara com o policial e que haviam descoberto ocorpo da victima no pequeno salão.
Não Lhe fizeram mais perguntas e tive que meresignara vel-a voltar a seu logar. A muíhersinha

tinha, agora, um arsinho de allivio, de onde conclui
que contava que a cousa fosse peior.No emtanto eu prevenira o Sr. Givce de
deviam interroçal-a melhor.

Chamaram em seguida o medico,
mento toi dos mais importantes.

Reservava-me uma surpreza. Apoz as prelimi-nares de costume, o coroner pediu-lhe que declarasse
quanto tempo havia que a infeliz estava morta, quan-do o coamaram.

Havia mais de doze horas, pelo menos umasdezoito . . ---• declarou elle.
Examinou os ferimentos causados pela quedadó movei e os demais objectos. que se achavam ca-hidos sobre elle ?
Perfeitamente.

Queira descrevel-os. . .
Quando elle terminou a descripção, em poucaspalavras, mas claramente, o coroner acerescentou:

que

cujo depoi-

as

A diga-nos
mor-

i i'quaj d esses gravesBem. Agora,
ferimentos causou a
te?...

A testemunha estava ha-
bituada aos interrogatórios
d'esse gênero. Erguendo pa-ra o coram"- um olhar res-
peitoso mas firme, voltou-
se, em seguida, para os ju-ridos e respondeu com voz
lenta e convencida:

Ouso declarai-, senho-
res, que nenhum d'esses fe-
rimentos causou a morte. A
victima morreu, porem não
victima Ia pela queda do
movei.

Morta. . . mas não
pelo movei ? Tinha ella en-
tão outro ferimento, capaz
de lhe causar a morte?

Sim, senhor. Sus-
peitando que a infeliz ti-
vesse morrido de modo bem
diverso do que, primeira-mente, parecia saltar aos
olhos, fiz minucioso exame
no cadáver e descobri á raiz
do cabelloss, na nuca, uma
mancha minúscula. Exami-
nando-a mais detidamente,
notei que era a ponta de um
estvlete de aço bastante fi-
no; um pulso firme enter-rara-o na parte mais vulne-ravel do corpo e a morte fora instantânea.

isso toi forte de mais para alguns dos assisten-tes. Houve ligeiro tumulto, que estava longe deegualar minha emoção
rora, então o pescoço c não o coração, o oruãoerido. (J Sr. Gryce deixara transparecer íer sido ocoração. Que destreza e sangue frio diabólico de-monstrárn o assassino possuir !
Quando o silencio se restabeleceu, o coroner con-tinuou o interrogatório com voz mais grave.

, • essc estvlete parecia ser algum instrumen-to de cirurgia ? 
*

 v~ ii>ao, o aço nao era próprio para tal em-
preso; era mal temperado. O instrumento quebrou-se'acilmente dentro das carnes. Encontrei apenas uma
Parte d'elle.

Pode mostral-o ?-~ Eil-o senhor. . .
Estendeu um pedaço de aço aos jurados. Em-

quanto estes o faziam circular de mão em mão o co-roner acerescentou.
Doutor, poderia dizer-nos quanto tempo
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passou o instante em que esse ferimento mortal'foijeito e aquelle em que a victima recebeu os íerimen-tos, que a desfiguraram ?—- Não senhor, não posso dizer com certeza. ..1 laS/S?ve Jlaver decorrido... um certo tempo.Um certo tempo ! — pensei — E eu que sei*que o assassino não ficou mais de dez minutos dentrocia casa ! lodo o mundo pareceu surprehéndido e ocoroner^como se advmhasse o que se passava no es-pinto de todos, acerescentou com voz, que indicavaa importância que ligava a essa pergunta:~~ Mais de dez minutos ?O medico não hesitou um só instante. Era cia-ro, que iadava com absoluta segurança.
Sim... Mais de dez minutos!

.— hiquei surprehendida. O que o relógio mehavia revelado voltou-me ao espirito, mas nem umso músculo de meu rosto estremeceu; eu aprendera a«iommar meu nervos, com essas repetidas emoções.- Jsso e uma afiirmação com a qual não con-taxamos — disse o coroner — Que razoes tem o se-niior para assim pensar ?
Razoes muito simples e muito conhecidas —

pelo menos no mundo medico. Havia muito poucosangue espalhado para queesses ferimentos tenham cau-
sado a morte ou sido feitos
poucos minutos depois d'ella.
Se a infeliz ainda estivesse
viva no momento em que o
movei a esmagou ou se jáestivesse morta, mas ape-
nas desde poucos minutos,
o soalho estaria inundado

pelo sangue de seus multi-
pios ferimentos.

Seguiu-se um silencio
de alguns minutos.

Quando o coroner ergueu
novamente a voz foi paradizer :

O caso se torna ainda
mais complicado, com sua
descoberta; mas não deve-
mos desanimar. Desejava
ainda que nos dissesse se en-
controu no corpo da victima
alguma cicatriz ou marca
qualquer, capaz de auxiliar
o estabelecimento de sua
identidade. . .

-— Uma só: uma cicatriz
quasi apagada, no torno-
zelío.

Que espécie de cica-
tri.

O empregado da casa Attman reconheceu todos aquelles
artigos, como sahidos de sua lojo.

— Talvez proveniente
de uma queimadura... A
forma é alongada e estrei-

ta. Sobe pela perna a partir do tornozelio.Perna direita ?
Não. . . esquerda.
Chamou a attenção de alguém sobre essa ei-

catriz, durante ou apoz o exame do cadáver ?Sim, apontei-a ao Sr. Grvce, detective...
e a meus dous collegas. . . Fallei egualmente com o
Sr. Howard van Burnam, filho do proprietário da
casa onde oceorreu o drama.

Era a primeira vez que pronunciavam esse nome
e senti um arrepio desagradável ao surprehender
olhares maliciosos, movimentos de hombros si_mi-
ficativos entre a assistência. Mas não era occasião
para deter-me nesses detalhes. O inquérito augmen-
tava de interesse e eu redobrei de attenção.

E por que fallou nisso a esse rapaz. . . e nâo
a outra qualquer pessoa ?

Por que assim me aconselhou o Sr. Gryce.
A familia e o próprio rapaz exprimiam o receio de quea victima fosse a própria esposa do Sr. Howard, quedeixara sua residência em Haddam com destino a
esta cidade.

I
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van Burnam
affirmou que

E qual foi o resultado obtido ? O Sr. van Bur-
nam reconheceu a cicatriz por havel-a notado no
tornozcllo de sua esposa ?

Declarou que Mme. Howard
tinha uma cicatriz desse gênero, mas
não era sua esposa.

Mas examinou a cicatriz ?
Não...

O senhor instou para que elle a examinasse ?
Sim. . . Porem elle não demonstrou a menor

curiosidade a esse respeito...
Pode descrever-nos a côr dos cabellos d'essa

lh(mulher

Poderá mostrai
Ca tanho claro. . .

Cortou alguma madeixa ?..
a© tribunal ?. . .

Sim, senhor. Aconselhado pelo Sr. Grvce,
cortei duas pequeninas madeixar... Entreguei-lhe
uma. . . e aqui está a outra. . .

O medico entregou a madeixa ao coroner e sob
os olhos da assistência, o magistrado atou-a com
um fino cordão e prendeu-a a uma etiqueta.

Depoise d'ess depoimento, a única questão para
mim era a de saber se conseguiriam, mais tarde, es-
taoelecer o momento em que
o movei cahira, utilisando a
indicação fornecida pelo re-
logio.

X

UM TESTEMUNHO IM-
PORTANTE

I
IBem 

depressa compre-
a hendi que não, por que a^
I primeiras palavras, que ouvi,
1 foram:

— Chamem miss Amélia
I Butterworth.

52 Senti-me um tanto emo-
| cionada; cm summa, não
J passo de uma simples mor-
j tal. Ergui-me com toda a
j dignidade desejável e appro-
J ximei-me da mesa onde se
j achava o coroner. Devo ac-

crescentar que tinha plena
consciência do importante
papel, que representava, alli. jj.':Zricomo testemunha e como WÈÈJ-'
confidente do celebre dete- K;
ctive Grvce.

Um movi mento de curió-
sidade, com o qual não con-
tava, saudou minha appari-
ção. Eu felicitava-me justa-
mente pela coragem, que demonstrara, substituindo
o lindo nome de Amélia pelo dc Araminta —
nome pedante e sentimental, se o quizerem — quando
notei que todos os olhos estavam voltados para mim.
com un»ia mescla de admiração e zombaria. . .

Como meu interrogatório, perante o coroner foi
apenas uma confirmação dos factos já relatados
acima, não fatigarei o leitor estendendo-me sobre
esse ponto. Somente uma parte poderá interessar. . .

lnterrogando-me sobre a apparencia do casal,
que eu vira entrar na residência da família van Bur-
nam, o coroner insistiu para saber se o caminhar da
desconhecida parecera-me leve e desembaraçado ou
trahira alguma hesitação... Respondi.

-.¦¦•«¦ '¦¦Írlk"j'iK'4i'i* *¦?' ^flEitt^^I I V '
. *"•" '££**'*""¦ --tffv' *£ flflflpgüy ^fl B I • i

fTitffl*ff>. f^*^'*^''-»rtilfir>ilt^l ^l1' I f

J#0 flt*^^^*^^h^^<*V"^^T^Ç|fcr_^* MmW ^lt'

¦Va ^^jt**'*¦ MMM\ MMmr^' ^Mwt3Mm\\,''-. *BCCsí^^lb**x'^^1 ^^1:

I ^^1^1"*' If^fl^^k i^JmrWiit-wWma fl1 i *'''"'',.iH^''

^^^"562?* 
^1 ^lr fj^m^^A flfl' 1 fsflj^B': ^mr*"**'^

£ ^1 ^1» ..A^i-jfl ^B "8tr^r-5SIK ^*»jm"J^ '¦ ^

Vf '¦¦¦¦ V.':':*',; '

Mandaram-me que
junto da porta e

timidez eu— Em absoluto. . . nenhuma
caminhar era mesmo quasi alegre.

E. . . o homem ?
Mais calmo. . . Mas isso nada significar; talvez

fosse mais edoso. . .
Recebeu alguma impressão a esse respeito ?
Pareceu-me ser um rapaz. . .
Sua estatura ?
Media, corpo elegante e cintado. . . Movimentos

dc um geritleman! Sobre esse ponto estou absolutamen-
te certa.

Julga que o reconheceria, se o visse novamente?
Tive um breve momento de hesitação. Toda a sa-

Ia esperava minha resposta com impaciência febril.
Já acreditei nisso — disse eu — Julguei poder re-

conhecer o rapaz, se o visse nas mesmas condições que
as da noite do crime... Mas, depois, tive certas duvi-
das. . . Não ousarei mais fiar-me em minha memória,
sobre esse ponto. . .

O magistrado pareceu desapontado, as pessoas, que
o cercavam, também. . .

E' pena! — observou o "coroner" — Emfim. . .
Faça o favor de nos dizer de que modo essas pessoas en-
traram na residência da família Van Burnam. . .

Respondi o mais rapidamente possível. Disse que o
homem fizera uso de uma chave. Fallei do tempo que
elle permaneceu na casa e seu caminhar, ao retirar-se.
Contei, emfim, meu appello á intervenção de um poli-
ciai e corroborei as declarações d'esse policial sobre as
circumstancias em que o corpo fôra descoberto.

A essa altura meu interrogatório terminou. Não me
fizeram mais perguntas tendentes a fazer-me expri-
mir as suspeitas, que sentia, a respeito da creada e nem

ao menos se preoceuparam
com as descol>ertas, que eu
fizera em collaboração com o
Sr. Grvce. Pessoalmente, de-
vo dizer que fiquei despeita-
da. . . Era todo um grande
esforço inutilisado. . .

A seguinte testemunha, com
grande surpreza minha, foi o
Sr. Grvce... Quando elle
se apresentou, todo o mun-
do estendeu o pescoço e va-
rias mulheres ergueram-se
de suas cadeiras para entre-
ver o celebre detective. . .

Infelizmente, esse interro-
gatorio, por mais interessan-
te que tenha sido, falhou em
detalhes. . . O "coroner" li-
mitou-se a fazer algumas per-
guntas a respeito do grampo
de chapéu encontrado no
fogão de inverno do salão.
A testemunha não alludiu ao

auxilio por mim prestado. Is-
so fez-me sorrir. Os homens
não gostam que as mulheres
se mcttam em seus negócios !

O pedaço do grampo encon-
trado e a outra ponta retirada
da nuca da victima foram en-
tregues aos senhores jurados
e agradou-me o espectaculo

do exame dos dous pedaços, a que todos elles se en-
t rega ram .

Surgiu, finalmente, o chapéu de feltro encontrado
sob o cadáver e, mo vãmente, todos os jurados examina-
ram o único orifício feito por um grampo a isso destina-
do. Perguntaram ao Sr. Grvce se elle encontrara algum
outro grampo sobre o soalho do quarto. Respondeu que
não. . . Ficou, assim, estabelecido no espirito de todos
que a infeliz morrera victima de um grampo de seu
próprio chapéu.

O inquérito voltou-se, então, para outro ponto.
Chamaram miss Fergusson. A maioria ignorava quem
fosse essa creatura e sua physionomia, quando ella se
ergueu, augmentou a curiosidade geral. Era a crea-
tura mais feia de todo o mundo e, entretanto, não era
desprovida de intelligencia e bondade. Examinando-
a e notando a contracção nervosa, que desfigurava sua
bocca, não pude deixar de agradecer aos céus seus cui-
dados a meu respeito. Não me julgo bella, embora nem
todo o mundo seja da mesma opinião; mas também nao
sou feia assim e, em comparação. . . emfim, não direi
mais ! O facto é que ao ver miss Ferguson fiquei reco-
nhecida á Providencia. . .

puzossem os embrulhos
d'alli os retiraram.
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Seus nome, sobrenome c residência? perguntou"coroner.
Chamo-me Suzanne Fergusson e resido em Ha-

ddan, no Connecticut ¦— respondeu ella com voz tão
doce e harmoniosa, que toda a sala ficou surprehendi-
da. Dir-se-hía uma fonte límpida brotando de um
rochedo informe. Perdoem-me essa mctaphora.A senhora recebe pensionistas?Sim, senhor; tantos quanto me é possivcl rece-
ber. . .

Que pessoas tinha a senhora em
ultimamente ?

0 Sr. van Burnam, de New York e sua esposa.
Para ser mais exacta, direi: O Sr. Howard van Bur-

& Si* :/tído

¦II—II——X—.11—1|.

sua pensão,

nam. . .
Estão ainda em sua pensão ?Não retiraram as malas, mas nem um nem outro

estão agora em Haddam. Mme. \.\\\ Burnam veiu a
New York, segunda feira, pela manhã e, na tarde do
mesmo^dia, seu marido também partiu. Não os tor-
nei a ver, depois. . .

iscLevaram alguma vai
Não, senhor. . .
Uma simples bolsa?
Sim. . Mme. van Burnam sahiu com uma boi-

sa. uma bolsa pequenina. . .
Capaz de conter alguma toilettc ?Oh! não, senhor.

F o Sr. van Burnam ?
Levava apenas um guarda-chuva. . . Não vi ou-

tra cousa. . .
Por que não partiram juntos? Ouviu, por accaso,

alguma cousa, que pudesse explicar essa condueta?
Sim, senhor. . . Julguei comprehender que Mme.

van Burnam vinha a New YorU contra o desejo de seu
mando. Elle não queria que ella partisse, porem ella
não lhe deu ouvidos o que pareceu contrariál-o bas-
tante. Discutiram muito nesse dia e como meu quartoe o d'elles dão para a mesma varan-
da, ouvi algum trecho da di
são. mesmo sem o querer.

A senhora disse quea seguira com olho», cm-
quanto ella se afastava?

Sim, senhor; foi um
movimento de curiosida-
de, uma fraqueza, paraa qual não encontro des-
culpa. . .

Notou como estava
vestida?

Certamente. . . Essa
e outra fraqueza bem fe-
minina. . .

Então pode descre-
ver sua toilettc aos se-
nhores jurados?— Sem duvida. . .

Pois, diga-nos com
que gênero de vestuário
estava Mme. van Bur-
nam, quando sahiu de
sua pensão para se dirigir
a New York.

~- Vestia uma toilettc
toda dc seda, muito rica,
com quadradas brancos e
pretos. . .

Deus do céu! Que signi
ncava isso? Todos, espe-rava-mos uma descrípçao
muito differente.

"7 0 corte era elegan-
jissimo e as mangas. . ,oem; não as posso des-C!^\cr... Não levava
Pefliça alguma, o que me
Pareceu imprudência, por<3ue, no mez de Setembro,
oceorrem bruscas varia-
Ç°es de temperatura.
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Miss Marguerite Churchill, actriz ingleza.

Ura vestido de seda, em quadrados... Muitobem ! E o chapéu? Pode descrevel-o ?.
Oh! Já o vira, antes, por mais de trez vezes...linha todas as cores do arco-iris. . . Houve um tempoem que o achariam de muito máu gosto. . . Hoje, entre-tanto...

Fez uma careta significativa. Alguns homens, entrea assistência, não puderam conter o riso, mas as mu-.heres permaneceram, prudentemente, silenciosas...- Poderia reconhecer esse chapéu, se o visse denovo .'
— Naturalmente!

A vivacidade da resposta era de uma provincianae provocou o riso dos assistentes. Eu, entretanto, nãotive vontade de rir; meu pensamento estava inteiramen-te voltado para o chapéu encontrado pelo Sr. Grvceno terceiro andar da residência dos van Burnam e que,de iacto, tinha todas as cores do arco-iris.
Sabendo que Mme. Howard van Burnam estavavestida no dia em questão, de modo bem differente do(ia infeliz victima do drama, a maior parte da assisten-cia sentiu viva surpreza . Quando esse facto foi perden-do a impressão do primeiro instante, Miss Fergussonvoltou para sua cadeira. O "coroner" 

parecia compre-
hender a situação e soubemos, pouco depois, por que.

XI — O EMPREGADO DA ÇaSA AlTMAN

Em seguida chamaram uma senhora de sociedade,
muito conhecida em New York. Era uma amiga inti-
ma da família van Burnam e conhecia Howard desde
menino. Vira Mme. Howard na véspera do crime econfirmou os detalhes da toilette, fornecidos pela an-
terior testemunha.

A seguinte testemunha era um rapaz chamado Cal-llahan.
Suas primeiras palavras prenderam minha attenção;

era o primeiro caixeiro da casa de modas "Altman".'
Seu depoimento foi curto porem in-

o. A 17 de Setembro, como era
verificar pelos livros, a casa

Altman recebera a en-
commenda de uma toilette
completa, para senhora,
para ser entregue, contra
pagamento, a Mme. Ja-
mes Poppe, hotel D. . .,
Broadway. Os tamanhos
e outros detalhes vinham
indicados e como alem do
mais, no pedido, havia a
palavra 

" URGENTE ",
outros empregados da
casa o auxiliaram na es-
colha e preparação das
varias peças. Immedia-
lamente expedira tudo
para o localdesignado.

Tem ahi, comsigo a
factura d'essa venda?

Sim, senhor.
Poderia reconhecer

os artigos em questão ?Sem duvida.
O "coroner" fez signal

a um continuo, que reti-
rou de não sei onde um
pequeno lote de roupas
femininas e collocou-os
diante da testemunha.

O empregado, typo de
homem intelligente e vi-
vo, manipulou os diffe-
rentes artigos um apoz
outro, com attenção e
agilidade. . .

São os que o senhor
vendeu ?

Os mesmos I
Tínhamos, em fim, uma
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não devem
mais tarde

pista de natureza a nos auxiliar a desvendar o myste-
rio horrível !

O ruído de um suspiro que circulou pela sala, mar-
cou a satisfacção geral; depois nossa attençao se fixou
novamente sobre o "coroner". Indicando a roupa bran-
ca, misturada com o resto da toiíette, perguntou se
fazia parte da mesma encommenda. . .

O empregado da casa de modas não hesitou. Reco-
nheceu cada um dos artigos por haverem sabido da
casa Altman.

O senhor mesmo poderá verificar — accrescen-
tou elie — que essa roupa não foi lavada ainda e que
os preços marcados a lápis não foram apairaclos. . .

Muito bem — replicou o "coroner". E o senhor,
por sua vez, ha de notar que um d'esses artigos está
rasgado nas costas. . . Não estavam perfeitos, quando
foram vendidos ?

Oh, senhor ! A Casa Altman é bastante conhe-
cida pelo methodo correcto de suas vendas. . .

-— Estava tudo em perfeito estado ?
Sem a menor duvida!
Muito bem. . . Os senhores jurados

esquecer esse detalhe, que poderá servir
para formarem uma opinião. Agora, Sr. Callahan,
diga-nos se falta algum artigo, da encommenda atten-
dida pelo senhor mesmo. . .

Nenhum!
Reflicta bem. Falta aqui um artigo bem impor-

tante da toiíette de uma mulher. . .
Tem razão, senhor: os sapatos! Mas isso não me

surprehende. Nós enviamos, de facto, dous ou trez
pares, para escolher, porem nenhum serviu e foram
restituidos.

Está tudo explicado! Continuo, mostre os calça-
dos encontrados com a victima !

O contínuo obedeceu e quando o Sr. Callahan os
examinou, o "coroner" 

perguntou se provinham de sua
casa. Elle respondeu que nao.

Os sapatos foram, então, levados ao exame dos ju-
rados, dos quaes foi chamada a attençao para um de-
talhe importante. Embora fossem novos, era eviden-
te que esses sapatos tinham sido usados mais de uma
vez, o que não acontecia com os outros artigos encon-
trados sobre a victima.

Resolvido esse ponto, o "coroner" continuou seu
interrogatório.

Quem
commenda
indicado ?

Um de nossos empre-
gados, chamado Clapp.

Recebeu a importan-
cia da factura ?

Sim, senhor, menos
os cinco dollars do preço
do calçado.

A quanto montava a
factura ?

Aqui está nosso livro
de vendas á vista. A
quantia recebida de Mme.
James Poppes, hotel D...,
17 de Setembro, eleva-se,
como poderá verificar, a
75 dollars e 58 cents.

Eu contava vêr appare-
cer, em seguida, o jovem
Clapp, porem minhas pre-
visões erraram. O nome
chamado foi o de Hishow
e o personagem que se
apresentou era um homem
alto e curvado, de rosto
moreno e maltratado. Era
empregado do hotel D.. .,
e todos esquecemos Clapp,
em nossa curiosidade por
saber o que tinha esse ho-
mem a dizer.
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Seu depoimento pode ser resumido do seguinte
modo :" 

Que uma senhora chamada Poppe inscrevera-se
no livro de entrada do hotel. Chegara ao hotel no dia
17 de Setembro,cerca de meio dia. Não estava só, fa-
zia-se acompanhar por um cavalheiro, que dis-
se ser seu marido. A seu pedido, deram-lhe um quar-
to no segundo andar, com janèllas para a Bróàdway.

O senhor viu o. . . marido? Essa lettra, aqui, no
registro do hotel, c a delle?

Não, senhor. Elle entrou no escriptorio do ho-
tel, mas não se approximou do guichet. Foi a senhora
quem escreveu o nome no livro de registro e, de res-
to, preencheu todas as formalidades. Extranhei, na-
turalmente, que assim fizesse, mas suppuz que o ma-
rido estivesse doente, por que curvava muito a cabe-
ça e parecia contrariado ou inquieto.

O empregado do hotel continuou seu depoimento,
dizendo que, ao partir, cerca de seis horas, a mulher
vestira um guarda-pó, que escondia toda a sua toi-
lette e levara um chapéu differente d'aquelle com que
chegara. De resto, recordava-se de que haviam trazido
um embrulho e ella própria, ao sahir, levava pendu-
rado a uma dos mãos um embrulho bastante grande,
parecendo conter roupas. . .

Como estava vestido o mando. . . quando o viu ?
Egualmente com um guarda — pó de alpaca côr

de cinza e um chapéu de feltro.
Senhores jurados, notem esse detalhe. Conti-

nuo! Chame, agora, o Sr. Clapp. Richard Clapp, es-
tá presente ?

Presente! respondeu uma voz arrastada c abor-
rècida.

E um rapaz sympathico, de olhar penetrante c vi-
vo, surgiu bruscamente de entre a multidão, que en-
chia a sala e adiantou-se com passo firme.

Antes de chegar á pergunta decisiva, que todos es-
peravamos, fizeram-lhe outras, que ó inútil repe-
tir aqui. A que determinou a resposta que eu espera
va com impaciência, foi a seguinte:

Recorda-se de ter sido enviado ao hotel D. . .
com vários embrulhos destinados a Mme. James
Poppe ?

Perfeitamente, senhor.
— Entregou-os a ella própria ? Poude

senhora ?
Aver essa
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Miss Bebe Daniels,
da Pa m mo uni.

Uma expressão singular
cobriu a prrysionomia do
depoente e toda a assis-
tencia se curvou para a
frente, attenta. Porem sua
resposta causou a todos
profunda decepção.

Não, senhor. . . Ella
não permittiu que eu en-
trasse no quarto. . . Re-
commendou-me que collc-
casse os embrulhos diante
da porta de seu quarto e
esperasse, no vestibulo.

E quanto tempo se
passou antes que o cha-
massem ?

Cerca de quinze mi-
nutos. . . creio. . . Ouvi,
então, alguém gritar: Fa-
ça o favor...!" Vendo a
porta aberta, aproximei-
me. Porem, antes de che-
gar junto d'essa porta, foi
fechada e ouvi apenas a
senhora dizer que todos os
artigos lhe con vinham, ex-
cepto o calçado e que eu
devia metter a factura por
debaixo da porta.

( Continua no próximo
número ).
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Miss Lois Wilson da Warner Brothers.

A direcção do aeroporto bertinense de Tempe-
Lhojf cotnmunica que durante os últimos doze mezes
o movimento d'esses serviços, foi o seguinte :

Chegaram ou partiram por via áerea 11.547
pessoas e o trafico augmenlou de 18% relativamente
ao anno anterior.

Ao anno de 1927 entraram ou sahijram, por** aérea, 19.991 pessoas.

A grande e verdadeira arte é aprender a vi-
yer comsigo mesmo: — Gresset.

|OS MAIS BELLOS OLHOS DA SCENA MUDA
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•^ftSj/v' ¦"" - - ^i^Bfl flflr^flfl flfl^^^^wws-.'*~'^#^ ss^to-' ¦- ..^afl mW^^m Bflll^fll'•'u'l:XJ-iM .-Jálfl^/> ^ J^Bflflflflflflflflflflflflflflflfly . ^IfflSflfl flfll^ffiTSSJ^ÍV:^/l#^ '^iBlflBflriP^l ^ ^Mi^ffl^PJ bBjW»' ^^*"4s ^¦JJr^Bflflflflflfltfl li^V^
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Aliss Janet Gaynor da f\>.v.
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O marido — Querida.' Consegui convencer a co-
Pinheira a que ficasse. . .

Joan Crawford da Jlefro.

Esposa — Como te arranfaste ?
Marido — Oral Appeitei para seu bom coração, tem-

brando-lhe que seria uma covardia da parte d'ella dei-
xar-me completamente só. . .
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Como a Inglaterra prepara sua defeza aérea. — Impressionador espectaculo do ultimo meeting de aviação rcalisado em
Hendon, Inglaterra. Dous instantâneos das manobras de paraquedas.

Em bocea fechada. . .
Curiosas estatísticas de Hggiene provam que as

pessoas, que dormem com a bocea fechada, alcançam mais
annos de vida do que as que o jazem com a bocea aberta.

Um conhecido hygienista allemão aconselha acos-
tumar as ereanças a tão benéfica pratica, prendendo-lhes,
ao deitar, o oval do rosto com um laço de panno bem aper-
lado, que, como é lógico, as obriga a manter fechada a
bocea durante o somno e a respirar pelo nariz.

Quando se chega a adquirir esse costume, logra-se
também, insensivelmentc, exccutal-o durante a vigília
e respirar do mesmo modo ao dormir.

Consegue-se, d'esse modo, evitar muito resfriado
do peito, produzido pela brusca entrada de ar frio nos
pulmões, alem do que, se evita a incorporação ao orga-

nismo de tantos micróbios de enfermidades, que ficam
detidos nas estreitas paredes do condueta nasal.

0 elephanle alcança edade inacreditável. Ha ai-
guns exemplares, que vivem cerca de quatrocentos annos.

Conta,a Historia que um d'esses animaes, perten-
cenle ao exercito de Poro, rei da índia, vencido por Ale-
xandre, o Grande, nas margens do Hidaspe, viveu uma
serie fantástica de annos. 0 grande rei macedonico
apoderou-se do animal e resolveu restituir-lhe a liber-
dade, consagrando-o ao Sol e collocando um aro ou pul
seira de metal em uma de suas patas.

Trezentos e cincoenta annos depois foi encontrado
o mesmo pachgdermc vivo e sadio, com a inscripção
intacta.
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Calcüla-se que cada kilometro cúbico de água do
niar é habitado por 60 milhões de seres.

í/m pseudonymo illustre
•¦'• 'j\ • ':¦ ¦ 

'

4

0 nome de Moliére, como é universalmente co-
nhecido o grande autor cômico, fraricéz,' Jeàri BáplStè
Poquelin, foi adoptado por este, quando se separou
de sua família para se lançar na pittoresca e fehcaíi-
tadora vida de bastidores. Moliére era o Herdadeiro
nome de um comediante, poeta quasi desconhecido,
que morrera poucos annos antes é fôra amigo do
grande protegido de Luiz XIV. « •'.„'>:> :;.. >;..„;.
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"• »—,. (1 ,,__,, „_. A libertação — Allegoria de Dryden . .„ M—_„ ,„ „. l|—_o ,.j ^ - 

|
A Torre de Babel Um oseudonumo illustre I

A famosa torre mencionada na Biblia, cuja cons-
'jueyao cleu origem á confusão de línguas, era um tem-

Pio consagrado ao deus Baal. Tinha a forma de uma
Pirâmide, de duzentos metros de lado cm sua base ee£ual altura.

m
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^L^ UZANNA im-
^S^ mobilisá-
Vs_S^ ra - s e num

acceso de mau
humor insopitavel
E stava, ao mesmo
tempo, envergonhada,
humilhada e furiosa.

Felizmente, o Sr. Mac
Allister nao lhe dirigira
mais a palavra e parecia
attento apenas á fumaça de seu
odorante charuto. Se fosse for-
cada a responder-lhe, ella nao sa-
beria como disfarçar sua irritação.
Pois então um homem tão rico op-
punha um silencio assim gélido e im-
passível á narração tao commovente da
miséria em que se encontrava o asylo
de orphãos de Biddlington ?

O Sr. Rupert iMac Allister era amigo
de seu pai e viera, a seu convite, passar
uma quinzena naquelle delicioso casHlo.
Sabendo-o senhor de uma das maiores fortu-
nas da Inglaterra, Suzanna aproveitara aquelle
momento de doce repouso no terraço para lhe con-
tar que os pobres orphaos do asylo estavam reduzi-
dos a uma só roupinha e esta mesma de lã, no mo-
mento em que ia entrar o mais forte do verão. E
tendo relatado sua triste historia, Suzanna terminou
dizendo que seriam bastantes trinta libras para que
cada um d'aquelles innocentes tivesse uma roupa de
linho modesta mais confortável.

O Sr. Mac Allister ouvira, fizera um movimento
de piedade

i se reta e «•¦ *
continuara
a contem-
plar a fu-
maça de
seu charu-
to.

Suzanna
tremia de cólera impotente. Tanta eloqüência des-
pendida em vao ! Que eram trinta libras para um
homem como o Sr. Mac Allister? Ella estava tão
certa que elle lh'as daria, que promettera formal-
mente a miss Gibson, a directora do asylo, le-
val-as no dia sejuinte. E o millionario nem sequer
lhe respondera.

— Que pouco caso — pensava Suzanna — Se
fosse Palmyra quem lhe fallasse elle se teria desman-
chado em attençoes e offerecimentos. . .

Esta ultima reflexão tinha uma causa. Com treze
annos, começando já a ser faceira, Suzanna olhava
com mal disfarçado ciúme para sua irmã Palmyra,
que, com 18 annos, é singularmente formosa e vivia
cercada de homenagens.

A ella o Sr. Mac Allister não negaria um auxilio
para o asylo. . . nem que fosse de trezentas libras. . .

E, ao primeiro pretexto, afastou-se da mesa
para curtir sua amargura sozinha, num canto.

Entrou em casa e dirigiu-se logo a sua sala pre"
dilecta, a bibliotheca. Aquelle vasto aposento tinha,
a seu ver, em primeiro logar, a vantagem de estar
quasi sempre deserto e por isso dar-lhe a impressão
de ser seu, somente seu. Ademais, havia alli, nas pa-
redes, junto do tecto, uma galeria de seus illustres an-
tepassados e ella passava horas inteiras reflectindo
sobre as emprezas cTaquelles herces vestidos com ar-
maduras ou cobertos de rendas e velludos.

Nessa tarde de tristeza e desanimo, deteve-se es-
pecialmente diante do retrato de lord James Biddling-
ton, o corsário que saqueara Cadiz e impuzera um
resgate de cem mil libras a Lorient. Esse não soffre-
ria nunca por falta de trinta libras. . .

De súbito, batendo com as mãos na mesa com
força, Jevantou-se e enterrando na cabeça um lar-
go chapéu de palha sahiu. Atravessou o jardim bem
longe da mesa onde se achava seu pai com o Sr.

PARA O ASYLO
I DE ORPHÃOS
i

Mac
Allis-
ter e di-
rigi u-se
para uma
c a s i n h o I a
onde sabia
encontrar nes-
se momento o
pequeno Jeff, fi-
lho do iardineiro
e seu irmão de leite.

Jeff era de uma
estupidez incommensu-
ravel e talvez por isso
mesmo de uma dedicação
sem limites a Suzanna. De
resto, graças a seu gênio
aventureiro, a sua agilidade,
a suas habilidades para subir
em arvores, atirar com bodoque
e armar laços para passarinhos, ti-
nha um prestigio incontrastavel so-
bre todos os garotos dos arredores e
reinava sobre elles com uma soberana
e caprichosa autoridade.

Ainda vibrante de cólera, Suzanna ba-
teu com força num hombro do rapazola
e perguntou :

Jeff! Eu posso contar com você?.
Oh !. . . mylady, por certo. . .

ordens...
E você seria capaz de arranjar

uns dous companheiros para fazer unn
cousa grave, muito grave ?

Jeff piscou os olhos myopes, de
pestanas quasi brancas e repetiu com ar quasi assus
tado :

Uma cousa muito grave?Sim — disse Suzanna com
Um homem, um canalha, insultou-me
vingar, quero pregar-lhe um susto.

Jeff, que estremecera ao ouvir a
cuspiu nas mãos e sacudiu os braços,

Susto, não. . . Eu vou lhe
d'aquellas. . .

Não — atalhou Suzanna com autoridade
Trata-se de um amigo de papai. . . Eu só quero um

suas

Ágil como um
escoou-se pela
apenas pelas

ar enérgico —
e eu, para me

palavra insulto,
exclamando:
dar uma sova

;'{
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sus-
to...

Àrran-
ja u m

ou dous
c o m p a -

hhciros e...
Baixou a voz

e explicou-lhe
minuciosamen-

te seu plano, com-
I>inando a hora e o

logar para o "atten-
tadóv.

Terminada essa mys-
teriosa conferência, Sii-

zanna seguiu pela estrada,
pensativa. Estava comgran-

de vontade de ir ate o asv-
Io, conversar um pouco com

miss Gibsone ver seus queridosorphãsinhos. mas como se atre-
veria a fazel-o sem as trinta libras

que tinha por assim dizer prometti-
do, tão certa estava de que o millio-

nario nao lh'as negaria.
Deu volta por um atalho para não pas-sar diante do asvlo e seguia preoc-

eu pada, absorta, quando viu um homem
matiro, grisalho, subindo a encosta em uma

bic vclete.
Reconheceu-o logo. Era o professor Sum-

merfield, um sábio íamoso, talvez o
mais notável entomotologista de nosso
tempo. Também amigo de seu pai
ja os visitara varias vezes em Lon-
dres, sempre distrahido. taciturno. . .

Mas parecia boa pessoa, embora usasse botinaselasdc» e um guarda chuva com castào de marfimapresentando uma cabeça de cachorro.
oiizanna svmpathisára com elle e cercára-o de«•>tena»es; durante suas visitas mantinha-se sempre

Junto de sua cadeira, attenta em corrigir suas éter-
.as abstracçòes, apresentando-lhe os óculos, que elleixava cahir ou detendo-lhe a mao quando ia levarao rOSto um jornal em vez do lenço.
¦ i 

ei. °~°» «'fiõra, deter-se no ponto mais áspero
? '«'uleira, para descançar um pouco, appro\imousea|egremerite.

— Bôa tarde,
professor — ex-

clamou ella — Vai
a nossa casa, nao j

verdai? ]
O sábio baixou os ocu- |

los, que erguera para 1
fronte, fitou-a com ar pen- !sativo, como quem faz um j

.esforço para comprehender... !
Por tim disse j

Nao, senhoríta... Vou para |a casa de lord Robert Caister de I«illmgton. . . Isso é. . . Vou lá por Iuma noite. . amanhã tratarei de ar- |arranjar uma p2nS3o pelos arredores |
porque pretendi ficar por íiqui algum !

tempo e nao sei se lord Robert poderá |-hospeda r-me. . j
vjjfo n^o tenha duvidas a esse respei- íto. Para o senhor ha sempre um quarto |em nossa casa. J

— Em nossa ?. . j- Pois então, professor... Então não me re- IC°AUte • " S°U Suzanna Caister. j
Ah! — disse elle, como se não lidasse a menor im- I

portanc.a a essa revelação ~ Peço-lhe muitas deseul- I
pas. mas não sei S2 pode ^llar de modo tão affirmati- ívo... Lord Robert tem sempre tantos hospedes... íademais eu não gosto de incommodar. . |

liga isso ! — exclamou a impetuosa í
irlrk-lrio onan.vi'/.«_„_i._ a*„ K.Ta*>" I

I
nao

CONTO DE

Selsvyn Jepson
®

I

*?'to, Suzana
íanella e, presa,n«»os, saltou.

{•".."' ~..^.aaa.aawu 
lllipvlUU3dvMizanna, apertando-Ihe energicamente a mão — Nao

pense que nos incommoda. Meu pai vai ficar até mui-to satisfeito quando souber que o senhor veiu visi-
tal-o ¦

. — Mas...
— explicou
o professor
Su merfield,
cim a mes-
ma candi-
dez imper-
TlipIjQa.gl 

p que eu não vim visital-o. . . Eu tive informação
cie que aqui, nesta região, pode se encontrar um íVe-cto muito ram de que eu preciso para minha collecção,uma espécie de traça dos bosques, a cioides rústica —
h animado, ao tratar do único assumpto que o interes-
sava neste mundo, concluiu com um gesto largo 
Imagine, um insecto tão raro, que só o British Mu-seum tem d elle um exemplar. . . e, ainda assim, umso . — pessoa de inteira confiança affirmar-me que exis-te nesta região.

Suzanna ouvira-o estupefacta, quasi assustada ereceiosa de que a "mania" do bom velhinho tivesse
chegado ás raias da loucura.

Porem elle já calmo, perguntou-lhe :
-- E diga-me, minha boa menina. . . Poderia fa-

zer o favor de ensinar-me o caminho para o casteílo
de Billington ?

Pois se eu já lhe disse que moro lá — atalhou
Suzanna rindo — Vou eu mesma conduzil-o.

E seguiram pela encosta. Elle caminhava a seu
lado, empurrando a bicycleta e ella saltitava sobre
unia ou outra perna, por que também lhe acontecia
distrahir-se e esquecer que era — como dizia — quasiuma moca.

Então mora no casteílo ? — repetiu de repente
o professor - E' extraordinário !

Desta vez Suzanna não julgou conveniente en-
irar em novas explicações. Desanimara de conven-
cel-o de que era a filha de lord Robert Caister. Com-
prehendera que aquelle homem dotado com uma
prodigiosa memória para factos scientificos era inca-
paz de reter as cousas mais simples e vulgares, oceor-
ridas dous minutos antes. De resto, o professor não
parecia esperar resj^osta alguma e proseguiu em seu
monólogo

— E' extraordinário,
cossia ou ao D^vonshire - e

Eu pensava em ir a Es-
afinal a cioides rústica

\ 
3^

i
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pooe ser encon-
trada aqui. . . a
poucas horas de
Londres. . .

Suzanna fitou-
o quasi com pie-
dade mas sua
sympathia se
mantinha inta-
cta. Como pre-
feria um homem
assim ao massi-
ço, frio e impas-
sivel sir Robert
Mac Alister ?

* * *

Como fora
previsto por sua
filha, sir Robert
teve sincero pra-
zer ao vêr che-
aar o bom Sum-
merville; mas co-
nhecendo bem
seus hábitos e
leitio todo espe-
ciai não pensou
nem por um mi-
nu to em contar
com elle para a
vida social do
castello. Limi-
tou-se a condu-
zil-o ao quarto
que lhe foi des-
tinado, instai-
lou-o e deu or-
dens para que o deixassem inteiramente a von-
tade, com. o direito de comer, andar, entrar e sahir,
quando e como lhe aprouvesse.

Suzanna que acompanhara carinhosamente essa
installaçào pensou em se olferecer para ajudal-o na
busca da preciosa cioides rústica. Mas refectiu e lem-
brando-se de que estava agora muito occupada com
a "empreza" das trinta libras, calou-se prudente-
mente.

Por que Suzanna estava decidida a agir! — Pois
claro! Ella, uma descendente dos homens fortes e
altaneiros, que tinham dominado a Europa e as duas
Américas com sua rara bravura, havia de ficar des-
moralisada perante a boa miss Gibson por causa de
trinta libras?... E' verdade que poderia pedil-as a
seu pai, que, não tomava muito a serio suas iniciati-
vas mas, com alguma insistência acabaria, por ceder. .
Mas já lhe pedira duas cousas, na semana anterior. . .
Além d'isso... intimamente o que mais seduzia Su-
zanna naquelle caso era o caracter de aventura mvs-
teriosa e ousada, que invadira sua imaginação!\ .
Um attentado, um golpe de força, um millionario
assaltado, requestado, obrigado a assignar um cheque
de trinta libras. . Não. . . o melhor, o mais prudente,era exigir cdncoenta. . . A coincidência com a quantiaem que ella fallára poucas, horas antes, poderia pôra policia na pista. . .

Suzanna não tinha medo da policia... não ti-
nha mesmo medo. . . em these. O orgulho de sua no-
bre estyrpe não lh/o permittia; mas o que daria maior
encanto á em preza seria o mysterio, 'a certeza queninguém jamais conheceria os autores do attentado
e de que elle ficaria para todo o sempre na memória
dos homens como um problema insoluvel.

Mas poderia Jeff levar a cabo a proeza ? Mental-
mente, Suzanna calculava a altura, o peso e o volume
do Sr. Mac Alister. . . Mas lembrou-se de que seu
irmão de leite era muito desenvolvido para sua edade
e forte como um touro. Alem d'isso, ella lhe recom-
mendára que arranjasse dous companheiros. E o
millionario, não podendo contar com um ataque, seria
surprehendido e não teria tempo para se defender.

Uma onda de orgulho dilatou-lhe o peito deli-'

M;.í , f^, ¦; 
*

íi*r

:-ixAaX&::Aií^
..aCflwt

%•/

^2S"SX <*ffim

ciosamente. Si,m, o êxito
era certo, principalmente por
que ella soubera, como uma
verdadeira Caister, bem com-
binar todo o plano.

O jantar foi para ella
uma penitencia infinitamente
longa e enfadonha. Como
lhe tardava vêr chegado o momento para «gir. <**/$•
Essa palavra tinha as proporções do Hymálaia^eflçi
sua imaginação exaltada pela lembrança de sir Jamese outros "homens de acção" que tinham enchido de
gloria o nome dos Caister. a. . ,.c

Apenas se ergueram da mesa, cor^ftá^casinhola
do jardineiro. Jeff esperava-a com dò^ajnigos do
team de foot-ball e, levando-a a uma moita cerrada
mostrou-lhe um carrinho de mão que ahi estava com
o varal hirto como uma lança.

Suzanna mediu com o olhar o espaço disponível
no vehiculo e approvou com um movimento leve
de cabeça.

E o sacco? — perguntou elle.Está aqui com a corda — respondeu Jeff,mostrando o que escondera debaixo da carriola.~ Está muito bem. O homem costuma, todas
as noites, por volta das 9 horas, passeiar sósinho porentre as arvores do pomar moderno. Fiquem alerta
e quando elle apparecer, já sabem. . .

* * *
t

Agora são nove horas da noite.
Entrincheirada á janella de seu quarto, Suzanna

espreitava attentamente o que se passava no jardim.Viu seu pai deixar a meza do terraço com outro ami-
go recém-chegado para ir ao bilhar. Viu Palmyra di-
rigir-se para o jardim de inverno, com ar pensatívo,como se também estivesse meditando alguma intrln-
cada proeza. Viu por fim, o Sr. Mac Alister, o ul-
limo que ficara alli, erguer-se por sua vez e encami-
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nhar-se vagarosamente para o pomar afim de termi-uar seu charuto.
Suzanna não poude mais deter a impaciência

Rapidamente en vergou um vestido preto que nãousava havia mais de um anno; arrancou-lhe umasrendas, que o tornavam fácil de conhecer; enfiou nocinto um pedaço dé panno escuro no qual abrira dousturos para lazer d'elle uma mascara... Ultimados
esses preparativos, galgou a janella e ágil, como'um
gato, deixou-se escorregar por um grosso encanamen-
(o das águas pluviaes, tendo o cuidado de deixar alâmpada accesa para 

"preparar 
um álibi", dar aosdemais a impressão de que estava alli.

Um minuto depois, ella atravessava o jardimao longo da cerca de espinhos, com
cautela de Pelle Vermelha, para nao

ser vista.
Depois perdeu cerca de

dez minutos para faaspr^^ _^-_.
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" Uzan"a viu o vulto debatendo-se no carrinho de mão c recommendou silencio a seu dedicado cúmplice

V|n longo rodeio, com precauções, talvez inúteis masla,) pittorescas e emocionantes!...
* or íim surgiu pouco a pouco de uma moita jána orla do pomar e a primeira cousa que surgiu

/Ilte seus olhos, na pequena estrada, que liga os dous
ftrenos, foi o carrinho de mào dentro do qual uma
0nüa vaga se debatia de manso dentro de usacco.

Junto da carriola estavam os trez rapazes.

m

Do,*,1,*!!: ¥ \" Tu 
"senhora". 

veiu, em dous saltos,postar-se ;unto d ella.
Suzanna, com o coração batendo fortemente,tez um gesto recommendando-lhe silencio e observou:—- ) a f Vocês andaram depressa l

obse nd° 
as exPll'caçoes que o rapaz ia dar,

— Bem. leve-o para a cabana das ferramentase deixem-o ficar Ia sosinho até k meia-noite. Algumashoras de espera no terror, no isolamento, na escuri-clao e na anciedade sao necessárias para preparar-lheo espirito. Vocês fiquem alerta do lado de fora.
m E afastou-se rapidamente. Ella lera com atten-

çao a historia dos grandes aventureiros, dos verda-de.ros conduetores de homens". Era preciso ser umpouco mystenoso e dar ordens svbilíicas para ter
prestigio sobre os commandados.' Ficou por entre as arvores, oceulta para vêr ses\i»as ordens eram bem observadas. Viu os trez boys-

scouls entrarem
com a carriola
na cabana; sa-
hirem de novo e
lechar a perta
com um grande
cadeado. En-
tao segurou os
cabellos suspi-
rando deliciosa-
mente, no sabor
d'aquelle "at-
tentado" assim
levado a cabo
tão fácil e rapi-
damente.

Sir James, sir
Mounjoy e ou-
tros heroes de
sua estirpe ti-
nham razão.
Era bastante
ousar, agir com
decisão.

Entrou pé an-
te-pé pela porta
latteral, esperou
um pouco no
vão da escada
e certificando-
se de que o hall
estava vasio, su-
biu a escada em
trez saltos.

Deixara seu
quarto fechado
apenas com a
maçaneta. Mo-
veu-a docemen-
te, para evitar
rumor, entrou
e, im medi a ta-
mente, seu olhar
cahiu, sobre
um rectangulo
branco que se
destacava sobre
o passadiço.

Era um en-
veloppe, sobres-
criptado com

seu neme. Abriu-o. Continha um cheque de trinta
libras, capeando um cartão do Sr. Mac Alister, com
as seguintes palavras escriptas a lápis :

"Para os orphãos do asylo, com os melhores votos
de M. A."

Suzanna sentiu uma emoção tamanha que se
deixou cahir sentada no tapete, no logar mesmo onde
apanhara o enveloppe. \

Ui

M
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— Tudo,
Suzanna

Mac A lis-

Como podia ser isso? Sahira d'alli não havia
uma hora. Não havia alli enveloppe algum. Antes
de sahir, vira o Sr. Mac Alister no jardim. . . depois
vira-o amarrado, manietado, preso na cabana das fer-
ramentas e agcra encontrava aquillo...

Com uma sürpreza atroz no cc ração ergueu-se
e foi, pé ante-pé, ao corredor. O quarto do millio-
rio era o terceiro... Céus! Estava entre-aberto e
havia nelle luz.

Num impeto, que não poude conter. .
menos ficar deante d'aquelle mvsterio -
empurrou ligeiramente a porta e viu o Sr
ter, em pyjama,
sentado em uma
vasta poltrona,
lendo um grande
volume illustra-
do.

Ao ruido da
porta, elle se vol-
tou e vendo-a
sorriu, c|ompla-
cente.

— Ah!... achou
o chequesinho,
não é verdade?...
Mas não precisa-
va de vir aqui
para.. .

Deteve-se. . .
Elle via (e Su-
zanna via que
elle via) que ella
não viera alli só-
mente para lhe
agradecer. Havia
em seu olhar uma
expressão de es-
pan to tão gran-
de!...

Porem ella, bal-
buciou :

— Sim... sim...
eu precisava de
vir agradecer-
lhe... 0 senhor,
é bom . . . muito
bom. . . Os or-
phãosinhos. . .

Nao poude continuar.
Sua voz tremia.

Escoou-se pela porta como
uma sombra, sem reflectir, sem
mais pensar em se occultar, pre-
cipitou-se pela escada. Já quasi a
porta do jardim encontrou a governan-
te e como para explicar-lhe a precipita-
ção com que ia, disse a primeira cousa quelhe veiu á cabeça, isso é, o único nome que a pre-occupava no momento:

0 professor Summerfield. . .
A governante sorriu. Toda a gente na casa jáconhecia sua mania de acompanhar o velho sábio e

servir-lhe -— como diziam — de secretaria.
Lá fora, Suzanna correu como quando disputava

os cem metros no collegio de Evest. Chegando á
vista da cabana, viu surgir-lhe á frente, vigilante
como bom bo\/-scolt, o bravo Jeff.A chave! — ordenou ella com voz arquejante
da corrida.

E tendo recebido a chave, determinou:
Agora, vocês. . . Cada qual para sua casa .

e sem uma palavra... Vamos... depressa...
Os trez heróes, que já estavam fatigados e as-

sustados com uma tão longa espera, obedeceram
sem hesitação. Em um segundo desappareceram
entre as arvores.

Com as mãos tremulas, Suzanna abriu o cadea-
do, mas estava tão perturbada que o deixou cahir e
elle tilintou fortemente sobre uma pedra.

A ousada "aventureira" estremeceu e precisoude jazer um grande esforço para não fugir correndo.
Felizmente teve bastante força de animo para resis-
tir a essa tentação; mas não se atreveu a entrar logo
na cabana. Deu dous passos para um lado e aprovei-
tando a circumstancia de haver alli uma janella com
um vidro quebrado arriscou um clhar para o interior
da cabana.

Foi um gesto impensado, por que logicamente
nâ devia vêr cousa alguma em seu recinto absolu-
tamcnte escuro. Mas viu alguma cousa; uma cousa
tão singular espantou-a, que d'esta vez, Suzanna
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teve
que se
segurar
ao rebo rdo
da janella para
não cahir. Viu uma
cousa luminosa e re-
donda — como um olho
de animal fantástico mover-
se rapidamente pela parede e
desapparecer no soalho.

Suzanna ia fazer um esforço, tal-
vez inútil, para comprehender, quando
uma voz chegou a seus ouvidos, murmu-
rando com voz chocarreira :

— Pois sim. . . E's muito experta mas já vi
onde estás e não me escaparás. . .

Era demais! Suzanna não poude reter um gemi-
do de angustia; mas logo um trabalho tranquillisador
se operou macanicamente em seu cérebro. Aquella

|_ ,„,—,_„,_ _ _ _ __ — ... ••—''
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voz. . Ella a reconhecia bem or\ -• A^ . c

Suzanna respirou com força. - Não se é impu-nemente descendente de heroes.
Entreabriu a porta, arriscou um olhar e viu o <-a_

bio entomologista de joelhos a um canto da caba naexaminando a parede com uma lanterna ebetricáde algibeira. hora a luz circular dessa lanterna quecila vira passar na parede.
Como estava elle livre? Naturalmente, os ra-

pazes nao tinham amarrado bem o sacco e, debatenco-se, elle conseguira lib3rtar-se. Depois, tirandoda algibeira sua lâmpada, examinara o local ondese encontrava e djs^brira aUuma cousa que o ín-

'í^iiaíiMiíi*-

t^?'\ AlsUma Cousa? Que P°dia ser?...algum msecto, por certo. Se fosse o
atarei T'% V* * P4Ha se abrira ° Professor,atarsíado e attento, continuava seu soliloquio:

escondida °ap W ' í P°nsas que estás muito b«™
bem t » h K^ 

mence'-eu nunca ^ vi mas conheço
meJn tlt°J 

' ' Se' qUe estás enrclad« «obre
ma" PareCer Uma3 S'mpleS mancha na

c,,n,^UeU"Sei 
a 

tme'°; mas COm uma das mãos oc-
n^3 a 

lart2rna| a ouHa segurando uma lomra
scUiPÍ,Ç5Sde "^ aínda enrolada "M

S°bT-£^-n> SuZan"a amPar°»-° e, vendo-a, osábio nao manifestara a menor surpreza. Disse apenas:
— Ah!... é vc-

cê. Segura alan-
terna assim. . .

* * *

Um quarto de
hora depois, os
dous voltavam
alegremente para
o castello e o
professor fai lava
i n cessantemente,
deslumbrado, ra-
diante,com a sor-
te que o fizsra
encontrar uma
cio ides rústica no
mesmo dia de sua
chegada.

Suzanna ou-
via-o enlevada.
O bom homem
parecia ter es-
quecido por com-
pleto o attentado
de que fôra vi-
ctíma e se mais |
tarde se o lem- f
brasse, só teria i
d'elle idéias tao |
vagas, que não f
poderiam servir 1
de aceusação a |
pessoa alguma. f

SELWYN J EPSON I. I
Uma mina 1

de ouro ines- .!
perada [

Um sábio fran- !
cez affirma que |
o mar Morto 6 1

uma verdadeira mira de ouro, pois í
d elle se poderia extrahir esse metal no \valor de centenas de bilhões de francos. f

Accrescenta que a terça parte d'essa quan- !
tia pode ser obtida em cincoenta annos jde exploração scientifica. f

Esse sábio é o Dr. Claude, que pelas co- !
lumnas do "Animateur des Temps Nou- fveaux", lamenta que seus esforços para in- jteressar o Governo francez per esse assum- í
pto tenham fracassado. [

Relata o Dr. Claude cemo, antes de
1922. tratou de persuadir o então presiden-

te Millerand e o chefe do Governo, Sr. Poincaré, para que indu-
zissem a Grã-Bretanha a abandonar seu mandato na Palestina em
favor da França.

O distineto homem de scíencias affirma nesse artigo, que sua
theoria não é um sonho e está baseada em factos scientificos. Ex-
plica que ha uma pequena quantidade de ouro em toda a<»ua d:>

¦^_ .. 
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O Sr. Mac Alíster estava
sentado no leito, lendo um
grande livro illustrado.
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mar, porem
que seu con-
teudo é infi-
nitesimal no
Atlântico e
no Pacifico e
que os esfor-
ços para a ex-
tracção d'esse
ouro não se-
riam de resul-
lado tentador.
Por^m no ca-
s o do mar
Morto, affir-
ma elle, o ou-
ro contido em
suas anuas es-
tá em propor-
ç ã o muito
maior, pois
elle c quaren-
ta vezes mais
rico em ouro
do que qual-
quer outro
mar.

Alem dos
bilhões de
trancos, que
dormem no
mar Morto e
das enormes
quantidades
de sal, que se-
rão extrahidas
por emprezas
bntannicas, o
D r. C1 a u d e
avalia em va-
rios bilhões de
francos os Lu-
cros, que o
governo d e
seu paiz teria
somente em
productos chi-
micos. Esses
productos se
mantêm em
seu estado na-
tural e podem
ser utilizados
na fertilização
das terras es-
tereis e na
manufactura
de drogas me-
dicinaes. Mui-
tos d'esses ele-
mentos pode-
riam ser usa-
dos na pro-
dúcção com-
mercial ordi-
naria.

Referindo-
se aos esfor-
ços, que fez,
para interes-
sar o governo
por seus pia -
nos e obter
que a Ingla-
terra cedesse
á França e á
Turquia seu
mandato sobre a Palestina, o Dr. Claude escreve :" A Grã-Bretanha comprehendeu já o valor do
mar Morto e essa rica mina de ouro está inteiramente

Br flflfl mmmWW?'' ~". flfl
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fA perdida para
»^ a \a P rança'

Grsthe Garbo, estrelh

O homem
da rosa...

Xo vcltw ce-
m i t e r i o da
C li a r o n n c
(frança), per-
to da egreja
de Saint Ba-
11 s e, ha um
túmulo aban-
do nado, cujo
epitaphio, já
carcomido e
arran li a d o ,
chama a atien-
çiio dos raros
transeuntes,
por ser enci-
ma do por uma
estatua repre-
sentando um
homem vestido
á moda do se-
eu to XV Ul,
lendo uma ro-
sa na mão di-
reita.

E as encan-
tadoras senho-
ras que, na
epocha de jlô-
res, são pre-
sen Içadas com
u ma rosa" .11 a pio ire",
não imapinam
de certo que o

/n ve n to r
dessa rosa
tem sua efji-
pie sobre o tu-
mulo abando-
nado d'esse
r(>etfjò cerni te-
rio P*

Secretario
de Rvbespier-
re, Jtaploire
foi ^ étnico,
quccQusçguiu,
no tet*rivel 9
Thermidor, es-
capar à \qui-

^ lho ti na. Ten-
do juqido,pou-

.. d e , a p o z o
r Terror, fundar

um canjJRO de
horticultura e
creou O) rosa,
que tem .seu
nome.

Morrài no
bairro de Cha-
ronne, onde se
encontrava seu
j a r d i m jio-
rido.

ptirante a
Restauração *
como*> medida
dc represa lio
contra o anli-

po revolucionário, seu epilaphio foi apagado, porem
sua estatua permaneceu intacta, sendo ainda hoje ob-

jecto de admiração.

a sueca da cinematographia norte-americana.

U„.
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© MATTC 1 PorESCRAGNOLLE
ÍS Icnor.irÀn *-.  i ¦¦¦iiT"\oucos ignorarão o

InS valor aa produc-
ção do matte no

esenvolvimento com-
icrcial do Brazil. E'
elle geralmente co-
hecida e apreciada,
tormente no sul, a•lex paraguayensis"

!esde o principio da
historia pátria.

Physiologista fran-
cez, da escola de Clau-
de Bernard e d i sei pulo
de d'Arsonval, o Dr.
Luiz Couty, dedicou
estudos especiaes a
herva matte em poucos
annos de residência no
Brazil; contratado paraleccionar na Escola Po-
Iytechnica do Rio de
Janeiro. Ahi encontrou
túmulo, em linda flor
de intelligencia, aos
trinta annos de edade,
a ponto de merecer, porsubscripcâo publica, ja-zigo perpetuo em ce-
miterio do Rio de Ja-neiro.

Couty emprehendeu
muitos estudos de phy-siologia no Museu Na-
cional. A morte ceifou
cedo o pesquisador.
Um daquelles estudos
foi de attenção á herva
matte.'Segundo Couty,
o matte age sobre oapparelho circulatório,
accelcrando sobrem a-neira a; contracções
cardíacas.

Outras autoridades
^cientificas reco-
níxtícemno matte

excitante do
- ema nervoso
ito útil a
Iquer activi-'e intellectual
vi seu lar.
a ao homem
-io de ser je-°# mas ao
mo tempo
sustenta a

ia. E'in-

-»

r
vir

O

JL
nv
lh.
er

<\t
ca
in
m.'.'
soi
op

c»o, pois, a
*tos d'ella
Se|n quasiterrupta-
e» assim o
*fo, tal o
irio.
)nographia
difíundida

l*ua das fir-
co m m e r-
de mais re-

Çfo no com-
l()do matte,

p. } Júnior &~Ia-mostra bemt0c(a a impor-

ser
poi
ma
cia<
puí
nie
Le-
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O Tunnel Rebouças, no Paraná. Uma das mais notáveis obras daengenharia nacional.

tancia da herva no Es-tado brasileiro ondemais a cultivam e ex-
Portam, o Paraná.

Não faltam a esseestado elementos de
prosperidade. Nelle aagricultura é uma gran-de riqueza e ha outra,na industria extracti-
va, a colheita do matte.

Fornece a herva pri-vilegiada o maior pro-dueto de exportação

Paranaense. 
Conforme•lavo Freire só num

anno aquella exporta-
ção ascendeu, arredon-
dando algarismos, amais de onze mil to-neladas, representando
somma superior a seismil contos. x

O Paraná vive se-meado de hervaes, vi-cejantes em Jacarési-nho, Tibagjr, Guará-
puaya, Santo Antônio
de Imbituva, S. Ma-
theus, Palmeira, Pai-
mas, Rio Negro.

Nos diversos pontosdo Paraná cresce assim
a herva matte, também
riqueza de outro Es-
tado, Matto Grosso.
Este, só em 1922, ex-
portou mais de nove
milhões de kilogram-
mas de matte; sahindo
os carregamentos da
herva preciosa por Por
to Murtinho, á mar-
gem oriental do Pa-
raguay.
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Salto Curucaca, no Paraná.
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. No Paraná o
matte é colhido
de Junho a Ou-
tubro, cortando-
se as hastes mais
compridas e
mais providas de
folhas.

Segue-se a tos-
tagem das fo-
lhas, pelo fogo>
operação conhe-
cida pelo nome
de sapeco. Vem
depois a quebra
dos raminhos e
das folhas dos
ramos da planta,
raminhos e fo-
lhas sujeitas a
outra operação,
o enfeixamento.

As folhas ca-
recém de secca
completa. Para
tanto entra em
scena o barba-
quá, dispositivo
semi-espherico
formado por va- #
ras de madeira ou ripas. Pelo barbaqua, horas e ho-
ras, as folhas vão recebendo calor moderado, por longa
chaminé subterrânea, calor provindo de fornalha onde
ardem lenhas sem resina.

Depois do barbaqua a trituração, feita na concha,
por meio de rolo conico provido de flexas de madeira.

O passar e repassar das facas sobre as folhas
seccas acaba triturando-as. Attingida a trituração
desejada, vão as folhas tratadas cahindo pelas malhas
do fundo da cancha, para o peneirar e o ensaccar.

Taes as variadas e trabalhosas operações pelas
quaes passa a herva
matte até cancheada,
isto é, expedida para os
engenhos de beneficia-
mento.

Quantos saboreiam a
sua chicara de matte!
Raro é, porem, o que
sabe, ou nesse caso se
lembra, do trabalho
para lhe dar o matte a
fumegar na chicara, em
bebida menos excitante
do que o café e, o chá,
preto ou verde, menos
resinosa que qualquer
d'esses produetos, muito
mais diuretica do que o
café, bebida que#> como
estimulante, rivalisa
com o chá verde.

Tudo affirmado por
Monteiro Caminhoá,
que tanto e tão de per-
to estudou a flora pra-
zileira nas suas infini-
tas riquezas.

Nada mais grato á
vista do que, no inte-
rior do Paraná, um her-
vai em franca produc-
ção e ao Estado sobram
bellezas naturaes.

Na época da colheita
são de ver-se, em pleno
hervaçal, os grupos de
mulheres e homens jun-
to dos arbustos, trepa-
dos em escadas, colhen-

Ponte Ypiranga, no Paraná.

do o ambicionado prodücto. Outro é o aspecto do her-
vacai podado ou no momento do sapeco. Findo este,
homens e mulheres voltam ao campo do feliz com-
bate, para quebra da herva sapecada, tostadas as fo-
lhas a fogo.

O barbaqua, para a seccagem, apresenta dous
typos, nacional e o paraguayo, pois no Paraguay a
herva matte vale tanto como no Paraná.

Preparada a herva, não raro em deposito em
plena floresta, trata-se de transportal-a por via ter-
restre ou fluvial. Por via terrestre servem para isso

os carroçoes, por via
fluvial as lanchas.

Certos produetores
de matte possuem até
ramaes ferroviários li-
gando deposit:3 á Es-
trada de Ferro, S. Pau-
Io Rio Grande, mantei -
do também lanchí '
sempre em trafego
para recebimento oi.
escoamento de produc-
tos.

Hoje ha no Para. kl
nomes bem conhecida
no commercio da her a
matte como os do fal >
cido Agostinho Erme i-
no Leão Júnior, nor e
tradicional no ramo ie
negocio como o de Eon-
tana.

Alem do Paraná e le
Matto Grosso, o ma He
existe em S. Paulo, M-"
nas e no Rio Grande do
Sul. Conhecem os tem-
torios paulista e mineiro
pelo nome de congonha.
Só no Paraná, segundo
a Historia Natural cie
Wlademiro Potsch, a
espécie preciosa da ia-
mi li a das ilicaceas co-
bre extensão avaliavel
em cento e quarenta
mil kilometros quadra-
dos. .

George Lafond, de-
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A cataracta Visconde do Rio Branco, no Paraná
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pois de ter per-
corrido vários
paizes da Ame-
rica do Sul, en-
tre elles o Para-
guay, pretende
queomatteé con-
sumido em os pai-
zes ibero-ameri-
canos por mais
de vinte e cinco
milhões de pes-
soas. Tende a
herva a ser co-
nhecida e apre-
ciada na Europa,
da qual o Brazil
e o Paraguav sao
pouco a pouco os
fornecedores.

Despacham
para muito mun-
do a folha útil da
arvore do matte,
esta em geral de
trez a seis me-
tm de altura, ai-
gj: ias vezes dez.
H -i bit a a zona
tc.perada da

America do Sul
e em todas as re-
giões cuja altitu-"'$-£ varie entre
quinhentos a mil
metros acima do
nivel do mar.

O Paraná tem
hervaes e herva-
teiros; conta o
Paraguay os seus
yerbales e os seus
yerbateros, embre-
nhados estes pela
matta vir*gem á
busca do matte.

O meio mais
fácil de explorar
o yerbale e des-
truil-o tratando
as productoras.
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Rua Quinze, em Curityba.
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Transporte de matte em corros de bois, no Paraná.

Tal processo é expresa-
mente prohibido no Pa-
raguay. Mas, diz La-
fond, quem. ousaria fis-
calisar na selva? Alli o
clima, os animaes ferozes
e, mais ainda, os homens
nao são exactamente re-
crutados entre almas
sensíveis. Encarregar-
se-hiam de evitar ao ze-
loso mas infeliz fiscal as
fadigas do regresso.

As operações pelas
quaes o matte passa no
Paraná são mais ou me-
nos as mesmas a que o
sujeitam no Paraguay.

Aqui e alli se levanta
o barbaquá, a cabana
semi-espherica onde o
matte começa a ser pre-
parado para os seus di-
versos typos commer-
ciaes, o fino, o entre-fino
e o grosso. Depende a
classificação da varie-
dade das folhas da ar-

¦ '¦a

1í

n



13.° Anno — N. 7 — Dezembro 1929

48

r 

„_(•_••—»»••—>••—>»tl~>»<l—»—»-ll—H——..——!.——II—..—II—H—O—••—-.ÍÍ—Íi' II II—II—a«a—»•»«— •»—»»—>H—-»H—

bbb^ •' '•^Tê''â«v :'£/

I'.' 

-*A' •-"*'"'' • '• '• '''V-' "'.'.'.". 
'v' 

:-:'v í.''..,.." . ¦'• •'. .'¦¦!,' ¦'*.:.¦• ''A '. 
.'*'¦''v'':-'r''- • ; 

'.V'»''. 
/' ,;..''''':'*,,/

fl Et» ' ¦'

I 
'-*m R^fll 

Ifl **-!T -r — ..t—a—kw^.^  -
.flflflflflBflflflflBaV.flBflflflflflflflflflk -w- <"!•* . •*»• <*aa* > Tp. Ta ¦ __JÊÊkW-. *.•?•' ;ia
Wfll hflk .AM» lak *iaflKt» tf» v^M-flflBtarjfllfl IT^Nflila BtaflBflflfl Ma I' ^íflHHBBBBaflBflHHHHHHHHHHHHHBf* mm. 1 itllfli BaiSfl! Rar^fll flfll

-i.'fl flflfl^ ai ^jJÉl^BflB El/'' ^"flflflflflPflflflflflflflflflflfl
flflflflflflflflflflfll . *£ ^Éflflfl HtPflfl B-J^.&' -^fl fl^fll Bfl Bflji BiBir^ li aflll B^nSlTi  fl Ir k2fl

BflHflfll uXfl fllHII I ¦ llr iHrwtülkw flfll Bfll lllllx ^>*Mà, ímm TWfs m mAmam^TlMfl Br^fli HrflJ «aJkafl—flj wmYV"^mwLlm\ Hrflli ¦flSflflflflBJflBflHiflflBflflBflflflflflHIfl «BA ¦flflfl

•ijjn flfeflfl fllfl flifl 5

i BflflflflflflfliBflflMflflflflnflflflflflfl¦fl flVr^flfll PflHHflB HHrflfll ¦BV'I flflflflflflflflflflflasnfl HHHflflBflflI ^^^^^^BflflflflflflflflflflflflKflHflflfl
I II P"%Í3^?#ífHfl B9 hSSvKS II

! '•'" r'H
' '«. ..' " I

•II'

Uma plantação de matte no Paraná.

vore, largas, compridas ou pequenjas, esta a varie-
dade mais estimada.

Os primeiros consumidores do matte foram os in-
dios. As varias qualidades de herva correspondem
hoje vários meios de preparal-a para ser absorvida.
Uns gostam de matte amargo ou bruto, outros de
matte doce, outros o preferem com leite, ainda ou-
tros lhe juntam limão, whisky, rhum ou kirch.

Nos nossos Estados sulinos o matte é bebido na
bomba, muitas vezes simples abóbora secca, prote-

gida por círculos
de metal. A in-
fusão é absorvida
por um tubo me-
tallico de poucos
centímetros, a
bombinha, cuja
extremidade cri-
vada de orifícios
mergulha no fun-
do do recipiente.
Ha bombas ricas,
algumas de me-
tal precioso ten-
do recebido de
ourives destro, as
mais finas cinze-
laduras.

No povo miu-
do das cidades,
na gente de to-
das as classes da
roça, beber pela
mesma bombi-
nha é tradição,
anti-hy gienica
mas inveterada.

Nem ao rigor
d'ella podem e
devem escapar os
estrangeiros, no

Brazil e no Paraguay. Recusar a bombinha, depois
de tei-a visto passar appetitosamcnte, de bocca em
bocca, incivilídade frisando offensa.

George Lafun confessa ter centenas de vezes se
conformado ao uso, nos pampas ou na matta virgem,
vendo nesta a chammazinha lamber a bomba e á
noite silenciosa recolher as cantigas langorosas dos
hervateiros.

Pelas florestas a voz humana se torna mais

COMO E' FÁCIL SA
BER TUDO Economia domestica PEQUENA ENCYCLO-

PEDIA POPULAR

Para limpar objectos de alumínio esfregam-se com folhas de
chá humedecidas em água fervendo, depois enxaguam-se em água
limpa muito quente, deixa-se seccar e lustre-se com um pedaço de
toalha felpuda.

Os talheres e demais utensílios de prata quando ennegrecidos,
voltam a ficar brilhantes collocando-se-os de molho em leite azedo.

As applicações de água oxygenada enfrequecem o cabello
e provocam sua queda.

Para a dôr de garganta é efficaz deitar em- um copo com água
morna, uma colher de sal e outra de vinagre, fazendo gagarejos pela
manhã e ao deitar-se.

Para fazercrescer o cabello, applique-se um panno molhado
em água o mais quente que puder supportar, na parte calva e
deixe ficar ate que esfrie, repetindo varias vezes seguidas essn
operação, findo o que, esfregue-se a parte sem cahello com água
de colônia ou álcool.

Cozinhar banana em banho-maria, com sujjicientc quanti-
dade de assacar, é jabricar um grande calmante /tara a tosse, to-
mado ás colherinhas de 3 em > horas.

As manchas de gordura das pelliças e arminhos dos mantcaux
femininos desappareccm, esfregando-se a parte estragada com um
panno humedecido com água e amoníaco em partes eguaes.

As manchas de vinho desapparecem da roupa branca, guando
se submerge a parte manchada em leite jervendo.

As pérolas devem ser conservadas em caixas forradas com
seda negra. SZo devem ser guardadas em caixas differentes.
Muitos acreditam que, quando as pérolas perdem seu brilho, é
necessário submergil-as, novamente, em água do mar, por certo
tempo; no emtanto, algumas horas dentro de uma caisa herme-
ticaments fechada, com magnesia em pó ou ferinha de arroz
é também processo efficaz.

Para conservar o jrescor da pelle recommendamos o uso de água
iria e jummo de limão.

..__„^»—tla^»li'»jaáiirj|aaMHaaHÍi»IÍàáMÍIaíàiÍBÍl'M tmmm

Para que as plantas de interior conservem seu i*rilho, é con-'venienle passar-lhes, de quando em vez, uma esponja empnpada
em leite e água, em partes c^uues.

O suor dos pés pode ser evitado, tomando-se ao deitar, com água
c vinagre quentes. ..

As manchas de lama na seda dos guarda-chuvas dcsappa-
recém esfregando-se sobre as mesmas um peda-ro de batata crua.

Os círculos de .tombra deixados peia benzina, depois de apagar
uma mancha auahfuer, desappareccm, por .rua vez, expondo-os ao
vapor que se desprende da água em plena ebulição. Mantenha-se a
jazendo por alguns segundos sob a acçào do vapor e os círculos des
a p parece r%io.

N/ío ê bom peneirar no quarto de um doente, quando s>\
está suando, pois ao seccar o suor. os poros absorvem facilmen"*.*
os miasmus.

Quando o cabello começa a branquear é necessário tomar to
nicas á base de jerro, pois o embranqueci mento dos çabellos sigm-

jica pobreza de sangue.
d dôr das queimaduras pode ser alliviada instantaneamente

com applicações de azeite, sobre o qual se espalha jarinha <U trigo.
¦'— o que ainda c melhor com uma papa de bicarbonato de sódio e
água.

Para fazer desapparecercm as sardas, applique-se este pre-
parado, ao d ei lar e pela manh.*:
üleo de amêndoas amarga».. 100 grms.
Borax em pó 10 f
Tintura de m.\rr!ia #2 ff
Água de rosas. . . . 20 c

flor de laranjeiras 20
Para apagar certas cicatrizes do rosto pode-se apphcar sobie

as mesmas a seguinte solução:
Álcool 24 gnns
Bcnioim 10 gottas
BaLamoda Judta 20 gottas
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O Jornal do Céu
Ha, ceJ*c*.de quarenta annos. a Academia de Sei-encias de Pans vem recebendo innumeras com muni-caçoes relativas ao appa-

recimento de manchas nasuperfície do Sol. coin-
cidmtlo com as tem pes-
tades, cyclone e fortes

perturbações atmosphe-
ncas na Terra e. mes-mo, a passagem de umenxame de asteroides.

Em 1889, essa Aca-demia registrou uma notasol-ire a coincidência das
períurbaçòes com o en-
co n> das "Perscidas".

• bio Chapei declarou,
°- que violentas tem-

^s, oceorridas logo
•¦eguida,- coincidiram

encontro da Terra' -se enxame cósmico
fie Agosto). For-então, a seguinte

A perturbaçãoia á atniophera pelasem de um enxame
steioides, deve serto principalmentenieuxs cuja latitude

P?«codifferente,dado
110 do ponto radian-
.apparente do en-
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. . ] or outro lado, os
r- 1(,s Cearam inclinados
^Pensar que as indica-*f fornecidas pela pho-fcraphia do Sol, per-
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O encanto DA velha HótLANDA ^ O réiíioiissimò mercado
>r. com sua typica ponte sobre o cahal.CANTO DA VEIaMA nULLAWUft — v* •

de Alkmoor, com sua typica ponte

mittem prever ás^perturbações cóiii L Quatro idias^de avanço. ^icc^l ¦ .¦>*'"•':'-v¦;-':;>¦.5.•-'.¦:•¦¦;:;..-.¦¦.¦:"/;:.¦¦ ':¦•?:;¦':: ¦
A 14 de Maio de 1899, Çh ^: Zenger anhunaoir

a catastrophe doá dias^IS; e M eva tempestade que,•""'" '\na;".nOaté7^1^;;^ l$i0

de|: :fied fe -e^^;Íé;rfí^e|ü^.;'
çao, ^uádevastou*^ ^ail^;do Anjòü (Franca); Wí*

; sà ndô a morte de numero^
sos habitantes! iÒ: atítç*'vpjbs^r^óu; <qvfè a passagem:
do enxainèè: pèriòdieídLêe"1,5 de; iVlãip e ot dia do per

yrio^^^]|^^^^^i^0-
,;erani;;|)^ii^os^,um:^ 1
tro. A violenta^iòi^iia-
de annunciada ':"jçajiiíi:rsof '<:.

^|e.>Prò^'^hfe^^^^
de estrada de fe^ro forait
emv. grande ? parte > fdes^.V1¦ fluidas.•'L-^LL-' L£.LL'::1'L

L 
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K™ i 1 o95;:<:: Ch; | ^
^Zenger .enviou - a-^èade-";.
mia dcuas notas sobrie a
Js^ul^neid^de;-,:dás> ítuas:;
%r^ndesv.ça^strt^es^ '^ís* ¦¦'..
micas deíLáibach, n^ jÍLus-

:-tria''^é;.' de^v^endoa.a^rnò'r''Miesica^ ^LL:' LL ¦ IL-'
N Paslsàgem de eiixá-
«ies, faculas;v de 1' $õl, í ex-
plosões solares, descargas
dè ^lèetriciaí.déé cósmidà;
serão, assim, a; causa dos
movimentos *cyçípxiieòs
na.. aiinosphérà tierrestre
é de^ grayes perturblijerSès,
preyisiveis Rarios dias^án-
tes pela leitura ;do f'Jor-'
riel-dov-Céu'.-- -'^•'-v-Li

" rdS 1

-••—r—t»——-«•- a,|aiaB^||«aaB||Maia»l,^>^lla a||aM>l|a>a||.
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Bfll.

ORIGEM DATACHY-
GRAPHIA

Attribue-se aos
He breus a invenção
da tacfiggraphia,
f un dando-se na
passagem de David:'Linqua meza ca-
lamus scribae velo-
citer scribentis":
Minha l ingua é
como a pen na de
um escrevente, que
escreve depressa' .
(Psglmo XVIV).

Isso não ê sujfi-
ciente, pois os He-
breus não inventa-
ram a estrada de
ferro e, no emtanto,
a Biblia fatia de
carros de fogo. Se/n
pensar nos Egyp-
cios, cujos hgcro-
glyphos eram mais
sgtnbolicos do que
outra qualquer cou-
sa, e nc o nt raptos
vestígios de escrip-
ta tachggraphica-
entre os Indianos,
Gregos e Romanos.

Os Gregos pos-
il
ii

56 í

V

\ 0»

NOSSA TERRA — Aspecto da cidade de

' :r-'::^Z'-lS^Í<^r' $$&£¦• •'¦•' '--' ¦' WÊ ': ¦'-' 
''' '' ••' '

•Áf.'?íi';'!Í/'fr3,i;f,V'1' '¦ *•%£-. • ftftfl Bttsv» v4ü»f:'™'^Va^-yK-í>' V/v '• 'Y'."»** fl B^rti eHpSSk? v. V^v .*

¦ y>.¦;*«¦ ^vj— BBflBrfcniMgi r' 4

Hfl HH' f ~J'" M t^r^MZjfímmmS Hatí"BaHw jil^aKfc^^HWíí^^jíSlfcfia^aLÍ ^a"f "^"' a^afc' J/CTwftTaW*CV#*rf"5att<iaa ^aHj MK ' . r 11 ^^^aT| I HH Kaflk '"^^^¦áWa??^aWwWÍWW!H*^ * ¦^^¦^¦W ' ¦ * ^W* C flfll flflr't*
• Of BHHHHHHJ*flHHHHHfl "Af iflHHHH^B B^^^^^^V^^^flH^a^^Bbfla^ad ^Bh^ÍhTJHHI ¦^¦flUTj'T"^ SmÍ .'«Jl^aÍaJV '• ^B™ jfll^*T^" jfiaf^^ak* ^afl^a^ ^H^HHL- /S^A*. .^<^lfaW 1 * I lal

AB flV^VBflP^ ^B*^l BY^flll ^^EaK^Sflfl K^a^^ flfl Bfl X BC"^^I l^la— flF^flfl^L lfl^^CT fl^U^flf BHa^a^a^ã^a^afla^a^aM^flflflBBBBBBBBBBBBi

B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^3^^^^^^^^^^^^flflH^^MB?f^^fly« f"Mmmm^. Jmmmm\* Ám^mi *À^Ê

fl Efl Ka$K^^^^t«*P"'^^^mfl«>*Tflr.:11?*fl fl¥"P^vu"K~^flH flfl I III
"¦BflflTB ¦ I.^¦ H fl fl,,. .« flA HB flBfl^^SflJF^flV.^^fl_BJ Bh*i"B1 HflflflHSBI H&"MI Ikll II v!B BaV&.Jatfll'láflfl Du BLH B"9 BnHl HVtIbÍ Ir Bfll fll- flfl»I1á"/H ¦ ¦ fl H flw^^^^W*B@*Ml B?fl Bl^flHiB I . Bfll lfl*U&3"? Lfl H flfll B pH^"-*--*»—^ _jM

Kui*flJ HT'VH mK^T^^t^MI "t-H HPHSmtBSÇ*flflflfl. Ifl_ifll w^ZaZl_-' ^—^^^mm

mmmmmmam^m^mammmgmMmmwmmmwmmmmmmMMmÊmMM^^ 'II *' 
jjfta .-*r

,ii'. jhíL vt^^l Ç a ia «*¦ flflflT*!

Bflfl—B/^V flflflflflfl íflfflfl 'IvBi^fllfjVJflflriP ^"* ^ **"** . hhBhB0I"I % flflT" *fl^^Bpl5al^3r^^fl!a^'* .flflfl^Hl aflflflWfllLflflflflrB*z^ — ^

Í^Ü 
Bf-j^l P^JImàf^alM*^'^H**^flj^"^CT^áfll^aW«^lBr "^UtT^B 

^f?r 
"5^"B—' 

*a*aV ' i fl lEQ^aULaa^^Bia^BM ^£f-h1 IKflnHflT^fll ^mmW k^flH**H' K-J!l*H mmmw flflfl". '¦ "^HPfl fl ^¦^rv^^* ^^^VikV T^ftilnia^alBj , --C^ .* jIZ"3*^. ^^1tC2flflHflflHl9aiVfl,flBa«- * AflaLaa». aflflLl^Btflfl ^ÉHkTHZfl flflaT S/aflflP * aflflUfc-a. PVflflW^ ^^W*» a^aflal |T I 1 ataflaSa^a^aflFfl^fl *i LUllM, KaMa^afl JÊL fl l* a*atai|Rj*flfl(iflflw*fl| BlflaflUifll Bfll rfl^fll*"*flB iii >fl ^^^^^rMfl"^^^B^^lflfrflflflfl^Btfflflaf^^*^H -^ ti^jmMmf^mmMrmmmu)' hh»*^*i ¦¦* r*W

JK ¦'ffl S ^jjHMp^fly^^flflfl^ESjP^FarS^Zayi^BBBBBfc^ 
-B^atk^^^á^-ji."^?^!}' ^ ¦-^__ rw* _^__ " ¦¦¦ —• %«^ J^ ,*~ gjÊm\¦^Ht^^, •¦ **tmm MWmMmmmMmmm^*^ílm\m'--mmm!9irB **?M?i. "^ #S --m\w^^MÁ^^-—-*-+-~mmm\ ^.^B ^^B R»2 flfl I"***' ^^H LU EflM ¦—— Tfc"^F ***. 4fl ^1.^kV ^âi • - "jtflfii^fll lff^H^flfl*Jc_*fl/_^-*^F B TJI? ^^^Z. h! HHHjfflr^ ^í ^Hl I 

"L • Bflfll BBVI <CE9I *>-úi. /AnAHHB *¦¦ — *H hV
1^Hr*c *¦ ¦) .^L' 'h*.. Hln^flWflv^" fl- hH^^^bf flfll IflB 'flflflfl-*"" bub ^¦¦V^B^uhhi ^..9 Hüí^SBj IBI/BB^¦¦p7 ~ s_flTTflfl.— /^^afl^' ¦ * 

B Háic^V 3b1 * sflH * flflfl Bfl^hv*l*fln>3 *** ' 
â 

"jt 
flUal' H at-v fÇTfl IHfB ' * BiwH b*9tS j| ^<L_fljyf]] Iwjyfl

HB B flfl*C^ flBFi mt^mw^ rmw^^^*^^mmmmt ¦-fát *B*Í ^fl Bfl^K^flKflU& ^fl^BflSifli ^IH Bflfll t^ I* zl Wfll I ri I fl^^U —fl^l BL^ãB

flfl Klai-jl -H I í, ^^^i 
'**Mr*'-i'i Ti'* C * £SS*»t in"*T a'-"_-TI 'h^'..''! *" ¦!¦ ii ¦¦¦ií—*^ **^~"jj**"^ ——.^ .I—rn - ¦,«.. i. - ¦>»——,——¦*.> i *-a^..,——. ¦—... ... -¦"

^B^flJ.^^! IK ^ ¦ ^^^fl r->^l'"aaU.'^^:'^^»^!!^ '' tftjjjâjBf^JW^TMBÕIflMt : Lli''"'¦,'' , ''"'.*.'"v?tr y^.""f*'V' . '.'j.*» *.'*' '.'¦ ^ ' '" »'.•'** • ," "b 1

BEi-^«»««aai ^™lá>laBHflHHI Hl'¦¦-•HflHHHHHHB HBHHHHaHHB HBHaHHal HHHIHBHHtKSB ^M&SMISSÈXJf^imTKm

íafcawaMaUaHagSaMaJaaaaaMaaaa»aM»aWMaM»aa«alaa»a»aa«aBa^.aaaa»^ -

O edifício ila Câmara
Municipal.

empregado no se-
nado romano paru
apanhar os discar-
sos dos senadores
Assim foi tomado
a resposta de Ca-
tão a César sobre
a conmração de Ca-
latina, segundo se
pode ver na " J ida
de Calão de í ti
ca''. Quasi lod>
os senadores rom -
nos possuíam m
escravo hábil ntò >a
classe de escrtpt.

Essa tachygr
phia differia mu o
da moderna, </<
continua a proqr,
dir.

O Quartel General rio
Exercito.

suiam seus tactig-
graphos, como se
pode ver em Dio-
genes, Lahercio e
outros escriplores.
A invenção da ta-
ch i/g rapina grega é
attribuida por ai-
guns a Xènophon-
te e por outros a
Puthagoras. Os Ro-
manos a do pia ram
esse gênero de escri-
pia, cujos primei-
ros vestígios se en-
con Ira m sob o con-
sulado de Cícero.

Esse processo era

A praça Duque de
Caxias

¦ ' aB»B^Ba-a-a-a»a-a-a-*aB*-aaa««-a-laaMB-a-aaaja1aalaa»a1a4aalIa^aal-11aIaaa- *^^*«a».«taHa» H

^riW Mmm^mmmm^jtMfmX':

sff ^•^flflHHHHHflr ,»%fl K1^
Ç* ¦-, _-a__iJiaflBfll Tflflflflfl** ' ' " ¦'""flK^^^Blfllíí"'^

ÜHJF lHHataV.-'vHalH>C v'~ ^HHMPfla^aUálb• !*• J^Hi):" 'atfafl Bl^"B^aHÍ K BBflB^JBÍ.^B.^BBitlLABcflBBflHS.tM^' • ^mwtmfmmr^MZJlmM mm wt\ r,*r* Mm aKíá*H BB*L*rwWí^MmmrfíTjMm mzSmW' t'/l^*flaHWIi^aW El wM iBÊ Ba
Hl lívl lí*flR ^*. y f"fr^T"B5"<r3J"WJL ' jkj Bfí

IéB Hn"*tT. '*""M\flfl?'áflflHl Xa^l ffll E9 Bfl Efl
¦flflnaUa&^Efllflal flUUfl^^ ' HRiCllfl flflrlTflflfll ¦¦£?¦. ái V . .flj flfl HlfllNflllllli JMMA aHIaVflal a^B^aVSE^aflflflflal ¦fêlidlH«l Hi«J9 S^JI B^ttiff Rfl Sfilnf E ¦¦
fl r "'* iUhm - Jflfl

Mlfll Rt «MH irflflS BifiaUlfl Etí:^^l mm "flflfflr_ffl"P °T BhBI BISfl E^ 
*BI liSSr^

II flfl Bfl BVfl tSJt Bfl \W?Lzs>* '"»^rl HB K •¦
IBBB BB BB BIBflbl WSm v?" »^r ^"fuHBtflJflMI*H IB 1^1 B7* ¦
IH flflflfl flaffl flfl BtflWxmiBi ^^m^k mà\ JaHXfl^lTflflflJflHflJ flTBaiaflflfl Bfll mm/Jr /. '

i'"ÜlilüBE^SBUI BflBBJÇ' B^^SJ-^.* 4 " Tl— 5- ¦ ^^Jx\.MmmwÊtmMisssmm,.-.-- -aatlíKfl Bfl HflBl;V''IIMMMCáiaHH H|C CTiTi*-^"*"*- '- ¦ • i-- - W -w-t* —- -*A - --J**—^~-"——" ãBla^BHaBBflflflflflflflflBflflPiIM H^flfl;Í JH '^^'.^aavi^Ba^alBffàflaSHttaaSEaaW Hkfll BL* ¦'¦'/'

|^H<flM flHflflflE^fl IW^flBB^H^BBj ^FjáM^É^flfM ^^fl*^*r^S^^HHfli H^j

HHHateáa. ^fl^fc V^iLaiaHlSíST*^^^^^í^.'" j Am- A\É lv_-* Í ' "%¦,/*• V W 1,V* "I *„ ^H -* ¦ %^fl| Bfl^^^LãflflflflflflEj.fll"'' ^«IfiKE. -t^W^^PflHP ^''

^^^^|flBBHKflflfl^lflÉ-^-flBflflflflH«fllMHHWHi^H^IHl»flltflHHHflHHHHHHHHHHHHfl^^^aH^>Háfc,^^ m .,,,,.. HHW—w— ¦ ¦¦' '— ""
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 li.

Salvador, capital do Estado da Bah ia j^^l^Y1*'^

Escold Normal . fM

{ Wh _jl»vS

''.SxXM "i m ^IrüV^fll ¦ »$ ^l
i *»*'«rt-| V mmmWm\mmWmll^mm\ M ?>

i > Bl B*V.'AH fe^.%><w.' 47 ^>'"iyii,*U*^';ii.'-\' 4fllKKflflltiJfl»l ¦'Hv Ifl l*iH I Mfefllfl H * >lf Bt fl ™^B| BnPfi '' "ío5jyi.? B* WuéI flBtawT fx^flT4>H ¦¦ IflBfB] B] '¦

" J * ¦'¦ 1 BflflflflflflflilÉá3 t^*^V^'fl ¦ fl<BBflB^BUfcflBl---fl B m\
m^^^m^^mm^^m.mmmjm I WVwTi^^^^^^BWJJBBlB ¦^¦M-Bl BiBBB»BBnHv*^l^fl1 ¦¦"'•"••BI V
rM HIi ' 4 W%: ¦'.'i.'',?*S'.'.V'%'i'm*''fZiriT^-Tr^f BBBJIIp. flE2 r

i ímÊ Bl* 4 Sffi^M^yyr^^Tiffr ,.'¦ IB 
"j^flflB EfllH I 

k
ár>'l 5B3*H t wF«l RfBj-^.')^:-^"Yi 1'.\ -1 <-f^VYY^"'-J r ¦BB BT*BbiBJ BJ 1
T/l Hflali JltH HHraBflQ»j»»i''',',*'^TPT'lP'B flrBT B fffl flfioflflBJ H ••>¦
lu BJ IBMBB& af*.3 BKJ'#fer»jB>íí, .» Mu-,;-";, il^c 7j!jVBBjaB|BrBJf "-BJ ABj fl^ajpKfl HII B.Bl B*KÜ,í l,. *'•- PflEv jBBBj^BBBBBBJBBBI 9 fljBflBl H*BBflb^Jfc*BBBt y?- MMwJA*.- "4W' 1 -*«BL BBJbbT BBr /.BBÍ «flfl BV^.^BBJBBJ I BBBflCâJBfl Bfl^*BfMi- ^^^flflfflBBk X^B.m\BBBhUBB BXBBJi UH -áBiBBA TVTBBBJCsCnriBBB*- £¦ — rmMmwi^,* i, \,c/3t ¦ *BBJTrBBr BBJ BB] * BH ¦Bfl - BBlflBlBBlBBDNBflBfll >9J^BBJ , ÍTTII•¦BJB ^^j^B flflffl^flflflãi^^H. mmmJRmmW jBB BB*T BB Tflfl ¦fll^.flBB^S^"*' 

'BBB 
r •'"~ BBBl '?5Jx' '"''BBbl BB/ *flW ^flfl BJ ' BB BJ BBj BBBBBBBBBBBfl nfl

¦¦^^fl BBT%áBP9 I *¦ ^fl K^BB^^^'«^I fr '• BBH *£ kfc>B *' '*'•¦'¦¦ BH 
"'¦¦k-S ' Bl I ^ BbUbbIbMI W\ *•

^B Ib^^UH b1 flH li I íÍSbVíÍ IV ¦ ''jj^kflU lllIrV^rBl I»

"r^*fiCfl fllfll B^Bfla E3:M flflflM»! BBjwBBWBPBBBA^^^I Wf™J BStf
'^ ^^ ' Yflfl ¦¦BBBBBBBiflBBBBBil flkflBBB^ BBEflTCÍ3L^^flBUBi) 

^m 
mmrí BnÉVlBlilB bU!I

"»:i»3 BBBflkTlte».^ |BBfla^M>^ fl BflflBÚfltlflB Bua ,flWi.ir.^Y^5 I<lL ~7K&m Bu»9 ion£ ¦¦¦¦^¦BBflH'- •" **»*>Bi BkuflLiBS. J^'2k£é!áiC£ãÈ»JÍfl H-¦ *^*^^1^^*"^'*WMWW'WW^WWW»Hfc^^^fl»TflBBflMMBBBBBKflfl?»MB^a^flflP^»?flflJflBflBflp^^^fc^^^^l,, » - --ft^TTj^^^^^|WflflM' ¦flj^flj^Mt»Mfl»JtjEOM>aBfll»»BBflBBBa
~^ ^^^^^^^^^^^^^^»»^M^»»»

Edifício da Escola
Normal,

Entre os no-
mes das novas
neputadas ingle-
/as eleitas recen-
temente, ha ai-
-anis (jue nos são
lamiliares, como

«le ladv Astor,
)argaret Bond-'d, M e n a n

n vu v leorge e
• len Wikilson;
tros eram até
;e inteiramen-

lesconhecidos

e só pouco a pou-
co, nos irão revê-
lando a figura
das interessantes
mulheres, que,
por seus méritos
obtiveram a alta
invéstidu'ra de
representantes
do povo inglez.

Entre todos,
merece ser cita-
do em primeiro
logar. o de Jen-
ny Lee, moça de
vinte e quatro
annos, cujo tri-
umpho nas elei-
ções é devido
única e exclusi-
vãmente a seus
próprios méritos.
A jovem parla-
mentar, gradua-
da da Universi-
dade de Edim-
burgo, é filha de
um simples ope-
rario mineiro.

São em nume-
ro de treze as
mulheres, que
obtiveram agora
postos no Parla-

~ t^fêttfr-' /fJ:'.íY:^7'7 ¦ ;V5V^'*'.Y^'%:Í' ; ** '¦"•.¦' s' •„. .*: Y *' *¦¦'''**¦ ^^'* V JL^': Jr-'' '''¦'" ¥-^1SagK:'-*K*'v !>''::': ... ' ? , •, «.. . ".-'^fe',' ^Hfet ^flflfltft^fe'. ' ' 4'¦ ''^W^

Y.***-. . •..ÍKjBHhi'' ¦ ' mmmmm. Ti» ' JffiBi li''''' - «B n7^_ \ ^flaV ; ~^!ltf7' ^mmymWnká l^S jM, mrmi.MW- {ÉDOHNCflT .' '^Éfll llflt^fll flWfllt,- >,Mmmr9jMWmmMWÁ I «B^BB^B HflflBK' * «^flBflBüBfl BV ¦¦ •BBBBfl BKiBfl flBflktflW''

'w^ Mvi BflCTAflflBl ÜHiM^fliflrffll aBBBV

^..iJbB B»^fl fljffStPl flBPT^^^^^KBB
C*jf*?flBl BbPE AM ' ' ' l^fi^HBiVcfaH

^UBBHfli y ' flL_™H ^b1 • ! W+ _mW W™-t ^Pak **B]^BI *^ '¦*- -^^t»»lliBBfl ^»M ' Ws^I*m*-X T BE 3 bIvI sS^J»^ ¦MFJmu^ ¦!

Palácio da Acclatnaçâo, Bah^a. *¦'^'f^li 'JBBL^fei^^vS''-;^

x»»*^*»- A^aBVv-l»^Xu2LttV U Ws «WlBBv ^**"^r , J?S|*fl rBWBB\ t ijifltÉ f*""m -ftT TBbÚ' I %mttm^ w^v. J?&3bB ^tftflMkM i
¦ A) flP|^J0I^^P![?*^ Ta 1 Fl ^M J'Ab^bVbX ftAfci •"¦ —^Z|-.. v. ^ín J""~ •'*"•. V"~^ ¦ 'Jrt.li '''^'.jÜ J.';..^'"-—y^^*'^'- '•"T^flBK^^SÜ^^^.

JflrMflb*Br# 
^^fikillflj 

1 flrl -9' Im^tm Mm - SBBPBBf l5rett'' 
"'"' 

S* M r*;"."*^t F »"Xw ¦¦¦¦ 
t^ 

^^« 
jbh fcga tgy.Ejr - BBJBV^-Bal «BlYÍiÉBlBlS^"^

^"ws!bW BBBflflii tBP ' '¦CBflTfiflIlflVtl r r fl IUuIbiI BI Bífl-MjfliBflÍMfl^BBflJ Sfl B^*U H 
"t ' lY^^^_^uflL>«»wH>a*#^Mwi*Wk««*',^k^*k

O tradiccional Gym-
nasio da Bahia.

mento Inglez.
Treze ! Numerjo
fatal para uns e
afortunados para
outros. Afortu-
nado para os des-
validos, posto que
estes encontrarão
nesses treze votos
o remédio ou o
apoio contra sua
desventura. E fa-
tal para todos
aquelles que pre-
tendam viver á
margem da lei,
pois não duvida-
mos que essas tre-
zes mulheres uni-
rão seus esforços
para que a Justi-
ça tríumphe.

ü palácio da Acla-
mação.

L
• ii ii ii ii ¦¦pi— ii*»
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Uma estréa
de Schillei

Os primei-
ros annos do
celebre Frede-
rico Schiller,
o grande poe-
ta e drama-
turgo allemão
do século
XVIII, autor
do poema Gui-
lherme T ei l,
foram muito
penosos. Elle
era cirurgião
de um regi-
mento de Gra-
nadeiros e ga-
nhava apenas
4 francos por
mez.

Então es-
creveu e es-
treou sua Miss Paulinc Garon„ da "R . K. O"

mmmmÊmmWH' • WMF.'. mmmm WWM9 mW4' fl MW1"' m9E M^mmm^m^
jl m:¦... flp: '&ÉM : ' /'

fll flP .*£¦ ^_^B ^Bv¦" *^fl ^fl~ 'V^^fl ^^^^h

j^J BE^*' 
'^1 

^^u^flk.^^fl ^1

^1 ^B^' '~^1 ^K>'^^^a ifl ^1fll -.fl 1^1 -1 B

flfl''. fl B^flL 'vifl I
II fl Bt^aÉy fl ^^»
fl flp fl XmWMriÊ^* .vB B fl
fl Bfl ppp^' . fl Ba

Btf^^B " ^fl ^flf ' .-V ^fl fl
B ' :fl I ¦ fll "jfl IKfl'-bB R^L>-m i "'faSB B

fl flp-^fl flflfiflÉfc.TL-V^' : "\*^^'
fl a ¦¦"'sH Bàsfl BÊil^^fy.. ¦ _^^

Ik * * .flHM^^Kf i ^aR^flTflraPi, ^^j *"*s, ' ^^^r
* 

'•••*flE í^m. ^íl ^^b.
fl ^^^•lÊkmm* ' BBB^flFB Bfl ^^^~JMMMW^^-^ ¦&iímmmm\Z'i,i%^mmmmmmmmm^^^mrW^ 'JB BBfl.
Kt' ' JiJB -flB. ^a; •*" afl fli

1 ¦' B:.l B 'I i^Bfll U ai ' flfl£^^^B*'j^I fl^fl kmm\ ^H

fl A:£fl Bv"ti^^tX.tH B ' MW r^ -. .B LÜ ^^k^^ ' ^^B ^tfl MmêMM

»» ii—»—n^
«as*.&a«»a6><»BBs es*

¦ ¦!! — H— »l—W

Sorrisos
de

Artistas
¦»Mll II—

¦&99>mÇi&s>&-

j"^fll BB fl\ . .

^fl H^llr >^'^fl ^fl.

•yMmWwSKS-ri' '$9**.*'' '¦'', 'uJmXXXX 1

imcMm^i"' ^'TraJanlBl ^B

Miss /W/j/ ^n/i, da "Fox".

obra prima 0,r Bandidos, tendo
fugido de Francfort, pnde se en-
contrava, para assistir em Ma-
nheim á estréa (audácia tam-
bem realizada, em Hespanha.
pelo grande Garcia Gutierrez,
egualmente soldado, para assís-
tir á estréa de seu Trovador)." Os Bandidos ';; alcançaram
êxito ruidoso; porem seu autor,
ao voltar a sua guarnição, sof-
freu, como castigo de sua fuga,
a pena de prisão por quinze
dias.

Do diário de um matrimônio
O QUE NÃO DIGO A MTNHA

MULHER :

Que, quando ella própria fez um
vestido ou um chapéu, nota-se
longe. ...

Que não gosto de gravatas lis-
tadas. . .

Que esqueci no bond a bengalla,

Ao lado — Miss Vilma Banby, da"United Artists
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Maria Corda, actriz allema, da "First-National".

com que ella me presenteou
por oceasiao dc meu ultimo
annivcrsario e que, por mita-
gre, encontrei-a de novo.

Que toca o piano como uma
a/u/nna principiante. . .

Que minha mãi deixava-me
dormir até a hora do almoço.

Que quebrei as duas tampa-
das do radio, honletn, tentan-
do limpar o apparcllw. . .

O QUE NAO DIGO A MEU
MARIDO:

Que, para meu gosto, o
melhor nas corridas do Jo-
ckey, é o chá...

Que o vestido, que comprei
em uma liquidação, ha de:
dias, não foi bem um negocio
da China, por quanto á pri-
meira lavagem encolheu c
manchou todo. . .

Que quando elle cantarola
um trecho de opera, sinto-
me com ímpetos^ de jugir, pois
é desajinadissimo c jére os
ouvidos mais duros.

Que ludo quanto sua mãi
cozinha, .ré intragável. . .

Que ao Jazer junecionar o
radio, honlem, não sei como
aconteceu. . . mas quebrei as
duas lâmpadas. . .

i
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Resumo da parte já publicada

Jim Hawkíns, menino de 11 nnnes,
. via, no século XVIII, com seu pai

sua mãi, no albergue do Almi-
, .nte lienhow, no litloral da

/da terra. Um dia hospe-
.,-se alli um homem mui-

grosseiro que di/. cha-
nr-se apenas "capi-
»'A Chega ao alher-

; ic nm marinheiro por
v cunha dl a Kctjro e

! '!la ao "capitão"; cs-
X expulsa-o brutal-
,T(Cntei mas fica tão
i»npressionado que cahe
rpm uma syncope. O
medico do logar, Dr. Li-
< esey. consegue salval-o,
mas descobre que elle ê tírn
tntigo pirata e ordena lhe que
fique no leito oito dias.

Dias depois, o pai de Jim adoece
e morre, deixando a viuva e o filho namaior miséria Na mesma semana apparece nosarredores um bando de marinheiros. guc mandaam capitão uma intimarão, com pra/.o até ás 10 horasAo ler esse papel o capitão cahe fulminado por uma apoiiíexiaA um, de J.m atreve sc a abrir sua mala para retirar d'diâ oi-.e o morto lhe ficou devendo e Jim. como creança leva ambem um masso dc papeis, que ahi encontra ÇExaminando esses papeis, o Dr. Livesey c seu amigo o ijüíre

.^lla»««»n«

jÉFJIM, O PIRATA lkM AMADOR ^
NSgK Romance de R. L. Stevenson J3&P

\i||if

Trelawney, verificam que ha alli a indicação deum grande thesouro enterrado em uma ilhadeserta e resolvem ir procural-o. Para isso
compram ura navio, o Hispaniola e

o squire organiza a equipagem,
na qual se introduzem typos

suspeitos, sob a chefia de
um marinheiro com uma
perna de páu (John Sil-

ver) que é a bordo o
cozinheiro.
Ao chegar á ilha Jim
descobre que quasi to-
da- a equipagem se
compõe de antigos pi-
ratas e espera apenas

o encontro do thesouro
para assassinar os donos

do navio, inclusive o pro-
prio Jim.

O menino communica o
facto a seus amigos e o capi-

tão, tendo oecupado os poucos
marinheiros fieis em serviços ur-

gentes, dn'., licença aos demais parairem á terra. Jim segue-os. Chegando á
terra vê Silver matar um marinheiro, que re-cusa adhçnr a revolta. Foge horrorisado e encontra um ho-mem semi-animalisado, que lhe diz chamar-se Ben Gun e ser ummarinheiro abandonado alli, ha trez annos, por outros piratas,entretanto, sabendo que ha em terra uma espécie de for-tim, o fifiiire e seus companheiros resolvem abandonar o navioe installar-se alli.

Se nao lutássemos contra a correnteza, seriamoslevados para terra, bem próximos dos barcos, ondeos piratas podiam surgir de um momento paramtro. l
Nao posso mantel-o na direcção da estacada,senhor. — disse ao capitão.

Eui estava no leme, emquanto elle e Redruth,menos fatigados. mantinham-se agarrados aos remos.E a correnteza que nos está arrastando. Nao
poderei puxar o leme com mais força?

^T50 sQk pená (je parjj|_0 — ^-lsse e|je —
Ueve manter o leme firme mas sem foreal-o. Conti-nue assim até queelle volte á mesma
direcção.

Tentei fazer
como elle dizia e
enfiquei que a
orrenteza conti-

• mava a nos levar
para oeste, até que¦lingi 6 leme paraeste, isto é. em
mgulo recto, com
elaçSo ao rumo
]ue desejávamos

tf mar.
— Nunca che-

remos a terra,
m esse andar —

xse eu.
—f Se for essa

"nica direcção•ssivel. devemos
ni |-a — respon-

1 O capitão —
vemos evitar a
renteza... Com-
henda — conti-
u elle — se che-

ê rmos muito alem
nosso ponto de

^embarque, serád ' icil af firmar co-m' desembarca re-n} ' sem contar oriMO de sermos
f ''dados pelosbtU'* d'aquelles
miseráveis. Ào con-trano, cedendo um
Pouco, a corrente-za deve enfraque-

podendo nós

Ci
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cer,

fazermes uma curva e subir novamente ao longo do
littoral.

A correnteza já está menos forte, — observou
Gray, que estava sentado junto da barra. — Pode
afrouxar um pouco p leme.

Obrigado, amigo — disse eu, como se nada
tivesse oceorrido, porque tomáramos tranquillamente
a resolução de o tratar como um dos nossos.

Bruscamente o capitão fallou de novo e pareceu-me que sua voz estava alterada.
O canhão! — exclamou elle.
Já pensei nisso — respondi, certo de que se re-

feria ao í próximo
bombardeio do for-
te — mas nunca
poderão transpor-
tar 6 canhão para
terra... e, mesmo
que o fizessem, não
poderiam arrastal-o
atravez da matta.

— 01 he paratraz, doutor! -H^tes-
pondeu o capitão.

Esquecêramos
completamente o
longo canhão e
vimos, com horror,
que ps cinco pati-
fes deixados a bor-
do cercavam-o, ata-
refados e tinham-
lhe retiradp a capa
de lona.

Alem, do mais,
recordei-me, no
mesmo instante, de
que os petardos e
a pólvora do ca-
nhao tinham fica-
do na popa e de
que seria bastante
um bom golpe de
machado para os
bandidos lançarem
mão d'elles.

— Israel era o
canhoneiro de
Flint!—murmurou
Gray, com voz
surda.

Arriscando-nos a
ir ao fundo, a proa-
mos directamenteARTE MODERNA. — O trem atrazado. — Estudo de crepúsculo, por

Herbert Reyl Hanisch, pintor viennense.
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para o ponto de desembarque. Estávamos, felizmen-
te, bastante fora da correnteza e pudemos governar
com relativa facilidade.

Infelizmente, seguindo essa direcção, ficávamos
de lado e nao mais de costas para o Hispaniola, of-
ferecendo, assim, um alvo maior á pontaria de Israel.

Eu podia ver o infame patife carregando um
enorme petardo para junto do canhão, auxiliado porHands.

Quem de nós é o melhor atirador!? — per-
guntou o capitão.

O Sr. Trelawney. sem duvida — disse eu.
-— Sr. Trelawney poderia fazer-me o obséquio

de deitar um d'aquel!es homens?... Se for possi-vel. . . Hands, primeiramente! — disse o capitão como
quem pedisse uma cousa insignificante.

Trelawney era frio como o aço.
Examinou a pederneira de seu fuzil.

Agora — exclamou o capitão — mm pouco
de attenção, do contrario vamos ao fundo. Todos
devem auxiliar o equilíbrio do barco, emquanto o
squire faz a pontaria!

O squire erguera seu fuzil.
Os remos cessaram seu movimento e todos pas-

samos para o outro lado da embarcação afim de res-
tabelecer o equilíbrio.

Tudo se passou tao bem que nao embarcamos
uma só gotta cTagua.

Elles tratavam, agora, de rodar o canhão sobre
sua base e Hands á frente da a murada, era o mais
exposto. No emtanto, nao tivemos sorte, por que
justamente no instante em que Trelawney atirou, o
outro se abaixou, a bala assobiou sobre seu hombro
direito e foi um dos quatro outros, quem cahiu.

O grito, que soltou foi repetido não somente porseus companheiros de bordo, mas por grande numero
de vozes, na praia e, olhando nessa direcção. vi ou-
tros piratas, que desemboccavam das arvores e apres-
savam-se a saltar para as embarcações.

Lá vêm os barcos, senhor ! — disse eu.Neste caso. . . partamos — exclamou o capi-
tao. Tanto peior se naufragamos... Se não conse-
guimos desembarcar tudo está perdido.Somente um barco está equipado, senhor —
accrescentei —- o outro bando tenta, certamente,
cercar-nos pela praia. . . .

Poderão correr — disse o capitão — não pas-sam de marujos em terra... O senhor sabe ! Nao é
com elles que me inquieto mas com o canhão
Irra! Nem minha cozinheira erraria um alvo d'es-
tes ! Avise-nos quando elles accenderem a mecha e
ficaremos preparados para eahir nagua. . .

Durante esse tempo havíamos cortado as águas
com velocidade mais do
que fantástica, com um
barco tao carregado e, en-
tretanto, pouca água pe-
netrára pela proa.

Estávamos próximos
de terra, trinta ou qua-
renta remadas mais e po-
deriamos encalhar o bote
porque o fluxo já desço-
brira uma estreita faixa
de areia sob as arvores
agrupadas.

Os patifes do bote não
poderiam mais fazei-nos
mal... A pequenina pon-
ta rochosa já os esconde-
ra de nossas vistas.

A maré em retirada,
que nos fizera atrazar
tanto, reparava o mal
causado, retardando, ago-
ra, os assaltantes.

O único perigo era o
canhão.

Talvez fosse melhor
deter-nos um instante, pa-
ra derrubar um outro.

Mas era claro que nada os faria retardar o tiro
Não tinham sequer lançado um olhar ao camarada
cahido e podíamos ver que elle tentava afastar-se
rastejando sósinho.

Ahi vem bala! — gritou o squire.
Mantenham-se firmes — exclamou o capitão

rápido como um echo.
No mesmo instante, o capitão e Redruth rola-ram num grande choque, que metteu toda a popa denossa embarcação dentro d'água. O tiro partiu nomesmo instante. Era o primeiro, ouvido por Jim

porque o ruido do tiro de fuzil do squire, não pòdíater chegado até seus ouvidos.
Onde foi parar o petardo, nenhum de nós po-deria dizer com exactidão.
Creio que passou por sobre nossas cabeças e que0 deslocamento de ar causou todo o desastre.
Em todo o caso, o bote mergulhou docemente,

cerca de trez palmos, deixando o capitão e eu, face a
face, de pé sobre o fundo molle de areia.

Os^ trez outros ergueram-se escorrendo água
Até ahi nao havia grande mal.
Todos estavam salvos e podíamos alcançar a

praia sem perigo. Porem nossas munições e nossos
viveres estavam perdidos e, o que era peior, dous
fuzis somente, dos cinco, que levávamos, continua-
vam em estado de servir.

Eu erguera o meu e mantinha-o acima de mi-
ha cabeça, por instineto.

Quanto ao capitão, conservara o seu sobre o
hombro, com a coronha para cima, como homem
prudente.

Os trez outros haviam cahido com o barco
Para augmentar nossa afflicçao, ouvimos vozes

que já se approximavam de nós, no bosque próximoda praia e corríamos o risco de nunca poder alcançar
nossa estacada e só o fazermos dizimados; podíamostemer, egualmente. que Hunter e joyce. atacados
por meia dúzia de adversários, não tivessem a cora-
gem e presença de espirito para lhes resistir...

Hunter era um homem firme, nós o sabíamos,
mas Joyce era mais tímido.

Era um homem agradável e delicado, excellen-
te criado e, para escovar uma casaca, não tinha ri-
vai, mas não podia dar um bom soldado.

Com todos esses pensamentos na cabeça, alcan-
çamos a praia, caminhando na água tão depressa como
podíamos, deixando atraz de nós o bote e boa me-
tade de nossa pólvora e nossas provisões...

III

Continuação da narrativa do medico

Mobiliário moderno FIM DO PRIMEIRO
COMBATE

DIA DE

Wèèê- fl IPlIÊ Ü Hl
mW^^^^^^M ¦' ; ÍMmWTÍmmmW ¦¦

(fIíJáK'istóS«fc

Uma sala de visitas desenhada por Desny, para uma
grande fabrica de Londres.

Atravessamos rápida-
mente a parte do bos-
que, que nos separava da
estacada e, a cada passo,
ouvíamos as vozes dos
piratas, mais visinhos.

Em breve pudemos dis-
tingur o ruido de seus pas-
sos. quando corriam e p
ruido dos galhos quebra-
dos, quando atravessavam
alguma moita.

Comecei a prever uma
escaramuça seria e exa-
minei a pederneira de
meu fuzil.

— Capitão — disse eu
— Trelawney é nosso mais
seguro atirador. De-lhe
seu fuzil, o d'elle está
imprestável.

Elles trocaram suas ar-
mas.

Trelawney, silencioso e
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como se mostrava desde o inicio das hostiPd-i
ficou um instante no mesmo logar, afim de Vear se a arma estava em bom estado
Ao mesmo tempo, notando que Grav não çstava

armado, passei-lhe minha faca.
Nossos corações ficaram reconfortados verido-ò

cl!Spir nas mãos, franzir a fronte e fazer a laminha
assobiar no ar.

Toda sua attitude provava que nosso no\
a ita havia de nos prestar serviço.

Quarenta passos mais longe, chegamos á
d bosque e vimos a estacada á nossa frente

Atting.mos a palissada pelo lado sul c quasi no
mcsmô instante, sete patifes, Job Anderson á frente
surgiram gritando fortemente, para nos impressin-
na.-, talvez.

Detiveram-se surprehendidos e antes que elles
pudessem voltar a si do assombro que os fizera estarar, não somente o squire e eu. mas também Hun-
ter e Jbyce, do interior do blockaus, tivemos t
para fazer logo.

As quatro detonações fizeram uma salva desor-
denada e tiveram um resultado: um dos inimigos
cahiu e o resto, sem hesitação, fez meia-volta e mereuIliou sob as arvores.

Depois de haver carregado novamente
armas, demos volta á palissada para vêr
que cahira.

Estava morto, com uma bala no coração
Começávamos a nos rejubilar de nosso triumpho

quando, justamente nesse instante, uma pistola es-
tourou em uma moita perto, uma bala assobiou juntode minha orelha e o pobre Redruth cambaleou e cahiu
pesadamente.

0 <gnit,- e eu atiramos por nossa vez, mas como
não podíamos visar, é provável que perdêssemos nos-
sa pólvora. Tornamos a carregar e só então voltámos
nossas attençoes para o pobre Tom.

O capitão e Grav já o examinavam e vi Joíío ao
primeiro exame que o infeliz estava perdido.^Creio que a presteza de nossa resposta disper-
sara os miseráveis uma vez mais, porque deixaram-
nos, sem nos aborrecer, transportar o infeliz compa-
nheiro, gemendo c sangrando, para a cabana.

0 pobre diabo não pronunciara uma palavra de
sui pre/.a. de queixa, de temor ou acquiescencia, desde
o inicio de nossos abor-
recimentps ate o momen-
to era que o vimos es-
tendido, moribundo. Co-
mo um trovano, por traz
oe suas muralhas, elle
cumprira cada ordem, si-
leneiosamcnte, fielmente.
sem hesitar. Tinha mais
vinte annos do que qual-
Que de nós e era esse
ser. Mor, dedicado e tris-
te, que devia morrer em
primeiro logar.

J squire ajoelhou-se
Peri d'elle e beijou-lhe
a "-'«o, chorando .como
Un^ reança.

Acha que vou par-doutor? — pergun-
!!e,

lom. meu amigo"vi — você vai vol-

tir
tOl!

diss
tar. para casa i

Desejava tantoenM lhes algumas balas
5nte ;f'isso. . .—: resnon-deu ! t»e

fquii
doa

toso,
elle
amen '

Tom — disse o
diga que me per-

Ma>ao seria respei-
'¦'nhor -— respopdeu

Emfim, . . seja,
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,-f/ attitude* no* 4porU-0 campeão Burr Sgepes, da Hun-

gria, no momento de lançar o dardo o que consegu.ujaser
n 69 metros e 91 centímetros, vencendo o torneio de Madford

Bridge, na Inglaterra.

recitar'5 flC um.curto silen«°. Pediu que alguémrecitasse uma oração.

rnU.rE' 
° cost,,me' senhor—disse elle, como des-1 iiipa .

% pouco depois, sem mais uma palavra, expirouUurante esse tempo, o capitão, cujo peito elolsos pareceram-me volumosos. d'am retirava nume-ro »s ob.ectos: o pav.Ihão br.tannico, uma Biblia, umoio de corda grossa, uma penna, tinta, um livro debordoye vanos rolos de fumo.
Fncontrára um bambu comprido, cortado e col-

geadp 
no interior da estacada e, com o auxilio denwnter. apphcara-o contra um canto da cabana, ondeos troncos de arvores se cruzavam, formando ângulos.

Depois, subindo ao tecto. amarrou e desfraldoua oandeira com suas próprias mãos.
isso pareceu tranquiílizal-o um pouco.Voltou depois ao interior da cabana c poz-se acontar e separar as provisões, como se nada deanormal e.ostisse.
Mas não esquecera Tom, Dorque, pouco depois,íazia apparecer outra bandeira, com a qual cobriurespeitosamente o corpo do fiel lacaio.

Nao desanime, senhor — disse elle, apertandoa mao do squire.
-Um homem, que cahe, cumprindo seu dever,nada deve temer, isso talvez nao seja theologia. . .mas e verdade 1

Puxou-me para um canto.- Dr. Livese.v —disse elle— dentro de quantassemanas esperam ver chegar outro navio?
Respondi-lhe que não se tratava de semanas mas

fie mezes e que o navio de soecorro só devia partir daíng.aterra em Agosto, se antes d'isso não voltássemos.
Portanto só ao íim de dous mezes e meio a trez.

Pois bem — respondeu o capitão, cocando acalva.— Mesmo contando e muito com a Providen-
cia, devo declarar que nossa situação é afflictiva.Que quer dizer? — perguntei.

E' pena termos perdido nosso ultimo carrega-
mento . . Quanto ás munições, temos de sobra...
Mas nossos viveres são escassos, tão escassos, quetalvez seja bom o nao termos mais aquella bocea sup-
plementar.

E indicava com o dedo o morto, estendido sob a
bandeira.

Nesse momento, uma
bala de canhão passou
mugindo e assobiando,
muito alto, sobre a caba-
na e foi rolar muito lon--
ge, no bosque. . .

- - Isso l — exclamou o
capitão.— Atirem, rapa-
zes. . . Vocês )á possuem
pouca pólvora !. . . Qúan-
to mais depressa acaba r>
melhor.

Na segunda tentativa,
a pontaria foi melhor e o
petardo cahiu no interior
da estacada, erguendo
uma nuvem de areia, mas
sem nos causar damno.

Capitão — disse o
squire—a estacada v. to-
tal men te invisível do na-
vio. . . Deve ser a ban-
deira o que elles visam...
Não seria mais pruden-te. . .

Abaixar meu pavi-
Ihão ? — exclamou o capi-
tão -— Isso nunca, senhor!

E, desde que elle pro-
nunciou essas palavras,
fomos, ereio eu, todos da
mesma opinião. Porque
não era apenas um em-
blema dos bons, dos for-
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tes e dos nobres sentimentos; era, alem do mais, de
bôa política, porque isso mostrava a nossos inimigos
o quanto desprezávamos seu canhoneio.

Durante toda a tarde elles continuaram a nos
bombardear. Mas as balas se succediam, sem nos
alcançar e elles atiravam tao alto que os petardoscahiam já apagados e enterra vam-:se na areia molle.

Nao tínhamos ricochete a temer e, embora um
entrasse pelo tecto da cabana enterrando-se no soalho.
habituamo-nos a essa situação, que não nos ínquie-
tava mais.

~Ha uma cousa de homem tudo isso — notou
o capitão.— O bosque á nossa frente deve estar livre;
A corrente deve ter baixado ha muito. Nossas provi-soes devem estar a descoberto. Reclamo voluntários
para ir buscar ao menos a carne de porco salgada.

Grav e Hunter adiantaram-se em primeiro logar.
Bem armados, esgueiraram-se fora da estacada,

mas sua missão foi inútil.
Os patifes eram mais ousados do que pensa-vamos ou tinham grande confiança ria pontaria de

Israel.
Porque quatro ou cinco dentre elles estavam

pccupados em apanhar nossas provisões, que trans-
portavam para um dos botes, encalhado na praia e
sob a guarda de um homem Silver estava no meio
d'elles. dando ordens e todos estavam armados com
mosque tes retirados de algum esconderijo somente
d elles conhecido.

O capitão sentou-se diante de seu livro e eis o ini-
cio de suas inscripçòes :

Alexandre Smoilett, capitão ; David Livesev,
medico de bordo; Abrahào Grav, auxiliar carpintei.ro;
Trelawney, proprietário; John Hunter e Richard [oy-
ce, creados do proprietário, não marujos, os únicos
que permaneceram fieis, da equipagem do Hispa-
niola, com viveres para dez dias, em curtas rações,
içaram as cores britannicas sobre a cabana da ilha
do Thesouro; Redruth, creado do proprietário, nao
marujo, morto pelos revoltados ; Jim Hawkins, zru-
mete. . .

E, ao mesmo tempo, eu pensava, com inquieta-
çao. na sorte de Jim Hawkins.

Chamaram fora do recinto.
Alguém nos chama—-disse Hunter, que esta-

va de guarda.
Doutor! Squire! Capitão! Olá, Hunter! — gri-tava uma voz.

Corri a porta iustamente a tempo de ver JimHawkins, sao e salvo, saltar a
estacada. /§#«/.*/•Mobiliário

IV

Narração retomada por Jim
Hawkins

A GUARXIÇAO DA ESTACADA

Logo que Ben Gun avistou
o pavilhão, dcteve-se, segurou-
me por um braço, depois sen-
tou-se.

Ah! — exclamou elle —
Lá estão seus amigos, certa-
mente!

Não. E' mais que pro-
vavel que sejam os miseráveis !respondi.

Alli ! — exclamou elleOh I Em um local como
este, onde ninguem se arrisca
ás severidades da lei, salvo a
dos cavalheiros de fortuna, Sil-
ver içaria a bandeira dos pira-
tas, nao tenha duvida ! Pode
estar certo de que são seus ami-
gos! Houve tiroteio e estou cer-
to de que elles venceram e que
estão em terra; na velha esta
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Sala de leitura, com
Composição

cada construída por Flint, ha muitos annos. Ah! Quecabeça tinha elle! A não ser o rhum nada a clomi
nava... Não temia ninguem, e.vcepto Silver. Si1ver é tão manhoso...

E' possível... Mas, razão de mais para queme vá juntar a elles.
Não, camarada — respondeu Ben — nadad'isso; você é um garoto valente, não ha duvida'

mas é um garoto e nao passa d'isso. . . Ben Gun é rrfaisesperto. Não irei lá onde pretende nem mesmo parabeber rhum. nem para isso! Primeiramente quero vero fidalgo offerecer-me lím pouco de álcool, com sua
palavra de honra. E você não esquecerá minhas palavras: preciso de uma prova de confiança, sim, um.¦
grande prova de confiança. . .

Sim. . . comprehendo.
K quando desejarem ver Ben Gunn, iá sabes

onde o encontrar. . fim ; exactameníe no loca! em
que me encontraste hoje. . . E o que !á fôr deverá
levar qualquer cousa branca lia mão e devera com-
parecer só... Ah! Ainda lhe d irás isso : Ben Gunn
tem cousas excellentes a lhes dizer.

Bem — disse eu — comprehendo... Tem
alguma cousa a lhes propor e deseja vêr o ,.•/.,//• 0u
O medico; elles o encontrarão no local cm que nos en
cpntrarhos hoje... E' tudo?

S«m... Mas; quando? — perguntpii elle
Depois do sol do meio dia até mais ou menos ás seis
pancadas do relógio.

Bem — disse eu — R, agora? Posso partir?Não esquecerá nada ? — perguntou elle an-
siosamente - Uma prova de confiança e excellentes
razoes. .. Isso é o principal... F de homem parahomem! E agora — continuou, retendo me ainda
penso que podes partir. Jim... Oh! se encontrares
novamente Silver, não (rahirás Ben Gunn? Mes-
mo se elle empregasse a tortura ? Não, hein? F se
esses piratas acamparem junto da 'praia, não acreili
tas que haverá viuvas amanhã?

Nessa altura foi interrompido por uma forte
detonação e um enorme petardo atravessou as arvo
res e foi enterrar-se na areia a menos de cem metros
do ponto em que conversávamos Pouco ((Jepois,
rada um de nós fugia em direccão differente.

Durante meia hora ainda, freqüentes detona-
çoes sacudiram a ilha e os petardos continuaram a
mugir a ira vez das grandes arvores.

Eu ia de um esconderijo a outro, sempre perse-aui-lo, ;»o que me parecia, oor esses terríveis proiectis.. Ias. ;á no final do bombardeio, embora eu não ou-
sasse ainda a\enfurar-me para o lado da estacada,

onde os petardos cahiam mais
freqüentes, senti voltar-me um
pouco de coragem e. apoz uma
grande volta, a leste, caguei rei-
me entre as arvores do littora!

A maré fugira lambem
grandes extensões de areia es-
tavam descobertas. O ar, de-
pois do calor do dia, fez-n
tremer.

O Hip.in inla m a h t i n h a - s e
preso a sua ancora, mas o p
vilhao dos piratas fiuctuava e
sua popa.

Emquanto eu assim fitava,
um novo fulgor appareceu n
costado, seguido por uma no\ •
detonação que fez resoarem os
echos. E outro petardo mugiu
no ar.

Foi o ultimo do canhoneio.
Fiquei algum tempo a obser-

var as manobras que suecede-
ram ao ataque.

Vários homens * demoliam a
golpes de machado qualquer
cousa, que ficara na praia, junto
da estacada.

Era o botesinho, como pude
verificar mais tarde.

moderno

fogão de inverno,
ingleza.

L, .„_„_„_„_„ I
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<1r> rio, unia
as arvores d'esse

Ao longe, iunto dá cmhoccadiira
p »nde fogueira se ergueu. Entre

nto e o navio, um dos barcos ia è vinha
Os homens, que eu vira tão abatidos, sòltavariina gritos, remando, alegres como

il • creancas,
LÍquer cousa no som de suas vozes suggeria ar/mm. '""

mas
• i /•lílpn

Emfim, pensei poder voltar á estacada
Eu me encontrava bastante longe d'èlla sobretn-reno nreno.soclvii.xo, que cerca a ancoragem'para

o.-«te e enfrenta a ,lha do Esqueleto; e, nesse mo-mento, pondo-nie de ne. avtsfi "

e
pe. avistei, a pouca distancia

terreno, um rochedo isolado, bastante etevàd
de cor particularmente branca Ve"
•odia ser o rochedo branco de

Gunn dizendo que se, um dia,
um itarco, eu saberia Onde

G—¦¦ — *

eieyado
em-mc a idéia que

que me fallára Ben
(«ia, necessitássemos de

encon trai-o.
om ao longo do hosoue até alcançar a estacada

pelos Unidos, do lado do rio é pouco depois era calo-rosa mente recebido pelo partido lèájjstà
Contei toda minha aventura

eni redor. . .
A càbana era feita de troncos de

rogu lares, tecto, paredes como soalho
Este ultimo

e puz-me a olhar

pinJTetros ir-
como

erguia-se. em muito.». pontos, um
palmo ou dous acima da superfície de areia.

Havia uma porta de entraria e diante d'e«?ta uma
pequenina fonte corria em uma piá artificial, de ae-
nerò singulárissimò.

Erà uma enorme caldeira dè na\io, toda de fer-rò, U ujo fundo fora retirado e estava enterrada naareia até as bordas, como dissera o capitão.
I ouço mais havia alli a nüo ser uma enorme pe-ura i uuua de fogão e uma velha trrade de fe

por

para um lado e fi-

im homem nor-

ao o julgo muito são

e

id(
erro cai-

c.comiao, própria para comer o rogo.
s ondulações cia areia em redor e mesmo as

arvores tinham sido destruídas para a construcção
via capaná e podia-se ycr pelos troncos cortados ren-
tes ao solo. quão bello e imponente grupo de arvores
rora destruído. . . Quasi todos os galhos e folhas ti-
nharn sido transportados para longe ou enterrado.-,.
apoz a derrubada; mas no trecho em que corria a
pequenina fonte, um espesso leito de gramma e va-
nas e minúsculas moitas davam
uma rtoía verde e alegre no areai.

Km redor e junto da estaca-
•a. muito iunto para a defezá —

segundo me disseram •-- o l>osque•orescia ainda, alto e denso ; do
lado da terra apenas altos pinhei-os, mas do lado do mar, havia

ma grande mistura dè pinheiroscarvalhos. . .
A brisa fria da tarde, de cjue

•aliei, assobiava por todas as
iidas* da grosseira construcção
enchia o soalho de uma conti-

; >a e fina chuva de areia.
tínhamos areia nos olhos, nos'otes, em nossos alimentos. A

eir* lansava na fonte, no fundo
caldeira, como água. que fer-

sse
Nossa chaminé consistia em

n buraco quadrado, no tecto-
ma pequenina parte dá fumaça
nia por elle. O resto turbilho
lva na cabana, fazendo-nos cons; '"temente tossir e chorar.

Junte-se a tudo isso Gra.v,
sso novo companheiro, com orojto cercado por pannos brancos.-vicio ao ferimento, que recebe-
quando se desligara do grupo

^-voltoso e o pobre velho Tom•edruth, ainda não enterrado, es-1 ndido a fio comprido, iunto dá
parede, frio e rigido. sob a ban-deira, que o cobria.

Se pudéssemos nos sentar,••¦em ta/er nada. teríamos cahido
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,/.r altitudes nos sports — R. L. How-
lanil (inglez) preparando-se para lançar o
peso. o que fez a 15 metros e 18 eenti-
metros, batendo de 35 centímetros seu
anterior record e vencendo essa prova n>
torneio realizado entre a Irlanda e a Es-

cossia, em Cork.

nas garras do desespero; mas o capitão Smollettnao era homem que permittisse tal cousa.I odos os homens foram chamados por elle, quenos dividiu em secçoes
U Dr Livesey. Gra.v e eu formávamos uma

guarda; o squire, Hunter e Jovce, outra.Kmbora estivéssemos fatigados, dous foram en-viaclos em busca de gravetos para o Íoqo, dous outrosdesignados para cavar o túmulo de Redruth.
P .niechco foi nomeado cozinheiro.
rui coliocado como sentinella á porta e o ca-

pitap ia de um para outro lado, sustentando nossosânimos e auxihando-nos no que fosse preciso.De tempos a tempos, o medico vinha até a por-ta r^snirar um pouco de ar puro e reoousar os olhosmaltratados pela fumara; sempre n*uf dirieia aiSümà
palavra.

.7 J capitão; vale^ mais do que todos nós, Jimdisse elle isso é uma sxande vantagem paranosso grupo. . .
Outra vez, veiü ate junto de mim e ficouinstantes silencioso.
Depois inclinou a cabe

tou me:
Esse. . . Ben Gunn.

mal 2 — perguntou elle.—; Nào sei, senhor. . . Na
de espirito.

Se ha duvida a esse respeito, isso prova queede é louco, ou quasi. . De resto, um ahomern, quehcou trez annos a roer as unhas em uma ilha deserta,
nào^ pode esperar parecer tao são de espirito como
voco ou eu. isso é contrario á natureza humana...
Queria queijo, heim ?

Sim. . . Queijo. . . — respondi.
Pois bem, )im — disse elle — Veja como é

útil ser guloso... Conhece minha caixinha de tar-
taruga, heim? Julgavas que continha rape ? íMas
nunca me viste usal-a como se contivesse rape. . .
O que nella guardo é um pedaço de oarmeson, um
queijo italiano, muito nutritivo... Olha.,, fica para
Ben Gunn !

Antes do jantar enterramos o velho Tom na
areia e ficamos de pé, cabeça des-
coberta, em torno d'elle, batidos
pelo vento arenoso. . .

Grande quantidade de lenha
para o fogo foi levada para o in-
terior, mas nao bastante, segundo
a opinião do capitão; e elle sacu-
diu a cabeça mal humorado, di-
zendo-nos que, no dia seguinte,
tínhamos que voltar ao bosque,
para apanhar mais e mais...

Depois, quando acaoamos de
comer nossa carne de porco e to-
ma mos um forte copo de </roa, os
tre-A chefes reuniram-se em um
canto para discutir a situação.

Parecia nao chegarem, a uma
solução, porquanto as provisões
er^m magras e a fome nos for-
caria A rendição muito antes de
qualquer soccorro chegar diante
da ilha. Mas nossa maior espe-
rança — e o que ficou decididp
— era matar o maior numero de
piratas possivel, até que elles fos-
sem forçados a implorar a paz
ou fugir para bordo do Tjispn-
n {oth.

De dezenove já estavam redu-
xidos a quinze.

Dous outros estavam feridos e
um, pelo menos, o que estava
manobrando o canhão, seriamente
ferido. . . sen?o morto ja. ;¦

Sempre que tivéssemos de com-
bater, so o faríamos poupando o
mais possivel nossas pelles e trar
tando de abater o maior numero

••'1
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de inimigos. Alem do mais tínhamos dous aluados
preciosos : o rhum e o clima.

Quanto ao primeiro aluado, embora estivesse-
mos afastados mais de meia milha, podíamos ou-
vil-os soltar gritos e cantar até muito tarde, dentro
da noite: quanto ao segundo, o medico apostava sua
cabelleira em que, acampados como estavam junto
do pântano, desprovidos de medicamentos, metade
d'esses homens estaria deitada de costas, antes de
uma semana.
£ — Assim — acerescentou elle — se não morrer
mos antes, elles terão muita sorte se puderem partir
na goleta. E' um bom navio e com
á pirataria, supponho. . .

— Foi esse o primeiro navio, que perdi !
clamou o capitão Smollett

Eu estava horrivelmente íatigado, como
imaginar e quando adormeci, depois de multa
tação fil-o intensamente.

Os outros já tinham despertado havia muito,
já haviam mesmo almoçado e augmentado de mais
de metade, a pdha de gravetos e lenha para queimar,
quando fui despertado por vozes fortes e ruidn de
passos apressados

oeste
carregar

A guarda
as armas

o

de
ir

c

um

E

elle poderão voltar

e.\

e facií
a iri -

Uma bandeira branca 1 — ouvi àletiem «rit;ar
E immediatamente, um grito de sürpreza:
— írra ! Silver em pessoa !
A essas palavras ergui-me de um salto

gando os olhos, corri para um orifício da
e esire
na rede.

V — SÍLVER EMBAIXADOR

De facto, havia dous homens no exterior dá e*-
tacada: um d'elles segurava e agita\ a um pedaço
de fazenda branca, o outro era nada
menos que Silver em pessoa, immovel
e plácido.

Era ainda bem cedo.
A manhã era a mais fria de

quantas tínhamos passado na ilha
ou no correr da travessia. Um frio
aborrecido penetrava meu corpe até
os ossos.

O céu estava claro e sem nuvens
acima de nossas cabeças e os cimos
das arvores brilhavam rosados, sob
o sol.

Mas o ponto em que Silver se
achava com seu auxiliar estava ainda
na sombra e pareciam enterrados até
©s joelhos em uma nevoa bai: a e
branca, que sahira, durante
a noite, do pântano.

O frio e a nevoa reu-
nidos tornavam a ilha des-
agradável.

Era, evidentemente, um
logar humido, malsão e
creador de febres. ..

Fiquem ahi dentro,
meus amigos — disse o ca-
pitão. — Aposto dez contra
um em como se trata de
um ardil de guerra.

Depois gritou para os
piratas :

- Que desejam? De-
tenham-se ou faço fogo!

Parlamentar! —
gritou Silver.

O capitão estava a en-
trada da cabana, porem
mantinha-se ao abrigo de
alguma bala pérfida pos-
sivel.

Voltou-se para nós e
disse:

— A guarda do Dr. Li-
vesey em seu posto ! Dou-
tor. . . tome conta do lado
norte, por favor; Jim

bbbbbbT^ KMmm mr ¦* ímW
fl m! ÍW

^K^* jL- Az^* Ti ArMm,. amM\\ I v* * At
~J BBBkJ fl ~\^MT

\ bWiL / ^ébUbiÍ^
anil BM^j» Mm

mJr £ ^^^bbbbbbbbbbbbI
>lk^fll flflk. Bfl B

¦^^ ^^,^»lflW BBfcflBll BBflk ^^^9 ^|w^9^ «SI

í'"h" bbI bbV i hWM WÊB1^-*Af--' ¦• BJ BbW-< dBBHBB mwr-1*

fl aniMi I. YY-,:,.:£. mmWm B¦WmmM mLZ^tM M
.**M:§jÉmmmiW^Mm^^Mm WMM fl'.:<áíf£mr ^mmmm^^~-. „ ^- Bi BI

^mmmm^^mWBSÊÊSLW''MMm
ym«OM w ^*sj

IbbI b^^^bbfbb! bbbbbi bbbbbI

m\^^f^ -Jflflfl—flatS P*Mbj| B
m\ BBBbI BBBBl^L^fl^flBBBf '^Bfl B^-^BBBé^^^^^BI B

¦Blflflfll flBBBflflkZ^^^flBil BBBBfl^^flH BVBfl I

fl flB^' ¦ ^5 iflfl^kk^fl^flflíflh^flvl H

V. rBl Mr^Wmt ^BfltflM flW .J^BBJBBl!
>^^ OBflkfflflfll m. ^mMkmMt I• jjBiflAfe. *Vfl] DFk^ ^V9 ^^^H H

1"lica

Ao alto — O Sr. Harold Bauer, famoso pianista allemào,
tocando um monocordio, instrumento usado pelos Egyp-
cios, no tempo dos Pharaós e que elle reconstituiu com
grande habilidade. Em baixo — Outro famoso artista, o
Sr. Wüliam Hoffman. que, para obter effeitos novos no
órgão, inventou o que chama "undecimo dedo", uma has-
te de metal presa á própria cabeça e com a qualtoca notas do terceiro e quarto teclados.

com o leste e Gray com o
sul. . . todo o mundo, para
Rápido, meus amigos. . . e olho vivo!

\ oltóu-se, então, novamente, para os piratas:E que desejam parlamentar ?
D'esta vez, foi o outro homem quem respondeu

O capitão Silver, senhor, pede para trat;
armistício. . . — gritou elle.
CapUão Silver: ? — Não conheço... Ouem

gritou o capitão Smollett.
ouvimol-o repetir em voz bai.\a:
Capitão! O patife já foi promovido!...

Long íohn respondeu.
--- Sou eu, senhor. Esses pobres diabos esco-

Iheram-me para capitão, depois de sua "deserção. . ."
E apoiou particularmente sobre a palavra 

"d^-
sereão".

Consentimos a nos submetter se pudermosentrar em um accordo. . . Tudo quanto pcv.o, ca-
pitão Smollett, é que me deixem sahir são e salvo
d'essa estacada e mais um minuto para aíastar-me
da estacada, se não nos entendermos. . .

Amigo — dis^e o capitão Smollett — Não
tenho o menor desejo de palestrar com um patiíede tal calibre... Se nuizer conversar, pode vir ate
aqui... Se houver em tudo isso armadilha não virá
de nossa parte. . . E que Deus o ajude !

Isso é bastante, capitão ! — gritou Lonsr
John alegremente — Uma palavra do senhor chega I
Sei reconhecer um cavalheiro, pode estar certo.

Pudemos ver o homem, que empunhava o panno
pranco, tentar deter Silver.

Isso não nos surprehendia, depois da resposta
cavalheiresca do capitão.

Mas Silver desatou a
rir e bateu-lhe em um
hombro, como se sua
idéia fosse absurda.

Adiantou-se até a esta-
cada, atirou sua muleta
por cima da palissada, er-
gueu a perna e, com mais
vigor do que habilidade,
conseguiu escalar o recinto
e descer do outro lado.

Confesso que eu estava
muito interessado pelo que
ia acontecer e, tambem,
meus companheiros.

De facto, desertara de
meu posto a leste e posta-
ra-me por traz do capitão,
que, agora, se sentara á
entrada da cabana, com o
queixo entre as mãos e
olhos fixos sobre a água.
que escorria da velha cal-
deira de fundo de areia.

Assobiava docemente e
parecia absolutamente des-
preoecupado.

Silver teve grande tra-
balho para subir a rampa,
que conduzia a nosso mon-
ticulo.

Devido ao escarpamento
da ladeira, dos pedaços de
grandes arvores e da areia
fofa, elle com sua muleta
parecia tão impotente co-
mo um navio no meio do
oceano, sem a menor
brisa...

Porem persistia silencio-
samente em seus esforços
e chegou, finalmente, dian-
te do capitão, a quem sau-
dou da maneira mais no-
bre.

elle
(Continua no prox. numero)
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BflGirls da "Metro" divertindo se em uma praia de S. Francisco da Califórnia.
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Anita Page, "estrella" da "Metro".

Miss Carlota King, cantora
norte-americana.

proprièta-
rios e fa-
zem ainda
hoje boa
figura, aos
olhos dos
amadores,
como peças
de pano*
plia. '

Um bel-,
Uma elegante inglesa com um dos J0 fuzil de
últimos modelos de roupa para ba- caca custanho de mar. \ •cada vez

mais caro e tem-se cada vez menos oceasião
de utilisal-o... A caça se torna rara ; mesmo
nos annos excepcionaes, o numero de caçadores
não augmenta.

E um armeiro de Paris concluiu com esta
phrase, que bem denuncia a epocha em que
vivemos :

— Ah !. . . Se não vendêssemos tantos
revolvers !. . . ________

Quando estiveres só, pensa em teus de jeitos...
Quando estiveres acompanhado, esquece os dos
outros..— Provérbio indiano.

... • ¦ ¦¦

H' "'¦¦" •¦'%mmmmtmVMmíMf^^Ê Bm
Et* ' ^1 Bâ^B^íáfl fl
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w ''^iiWfc'' '-S Ki'»'. 
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Bflfl Bflaa?v

r fl Bk!.'V' ;^l ^l|

m jM iWW''' ""*^H
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fl^sl I^^SI Bfí^b I

^^Bif^^sPP^>íiHÍB^fl Bi'.- ..^^flifl
BR^Ifc*' 'Kfl '' '* ¦•*-' ^^^^^^"mm^L-^LW ^Lmê1 • ' fl KaBBíBP?*^

R?^fcaBÉB^^^.L '.rw"; _ _ ^^ ¦ ""'^•^'^fl ^11^ ^fjflFP^
C^^B^a M\m \ ^flPflflfll^^^. • *^t ^sB^^a- -^^^1* '^í^^fl
^flB^aX* .;<!# * ^PQ^^^flB ^E*j?^^Baí'wíiS{
k^HB^Bal BK Wm.'-:\- ^mmmmm^l:.-^¦ .-s"^'rMtCmmm ^Bv"'¦.'• j."-'^.">:';^B mm\i!.-'';!!.i$f*c.

Bs£> w(K% - Cnrzw^ ^BbL.

Costumes europeu* — Miss Anita
Elron, de Londres, tomando banho
de sol em uma elegante praia inglesa.
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AUTHENTICO

Os armei ros da Europa
queixam-se de quasi nãomais venderem fuzis —nem
ao menos bellos fuzis, essasn°bres armas, que foram oOrgulho de seus primitivos
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LmW n^n^^^^^B mW^ m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ * nl nl1 Jfl I
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Como uma elegante de 1860 fazia sua "toilette".

""*u~~""~-"—••—»—•'«—»—•.—.„—, Poses de miss Doris Hill,

os políticos que — diz ella — tornam impossível a tarefados agentes repressores do alcoolismo.
Essa campanha já obteve um primeiro resultado.

Um dos personagens citados por ella, antigo chefe de
policia da cidade de Saint-F.ouis, resolveu intentar pro-cesso contra a Sra. Mabel Walkèr, por difjamação.r< reclama um milhão de dollars (apenas/) pelos damnoscausados a sua reputação, f m milhão de dollars!
Cerca de nove mil contos!. . . Com Jranqueza. . . Não
acham que o queixoso cxaggcra ?. . .

A SrJa' /JIabel Walkcr Willcbrandt, que foi a prin-
<< cipai assistente do procurador geral da lei de
"prohibição", 

em Saint-Louis (Jlississipi), abriu vio-
lenta campanha nos jornaes norte-americanos contral̂

-"——"—— <¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦  
., ,.

TRABALHO GIGANTESCO
Deslocar um imnwvel fazendo-o rolar sobre rol-

danas é cousa commum, pelo menos nos Estados Unidos.
</Jat<r dijjicd c, certamente, a operação consistente em
desenterrar um immovel erguendo-o progressiva-mente, com o auxilio de "macacos" como o faria um

hércules em vários golpes de rins poderosos.Isso, entretanto, occorreu em França, feito por unia
empreza de Bruxellas, Bélgica.

0 castello de Pennaroge, em Xoi/elles-GodauH,
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çoes em sombrinhas
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Mm aHk w^^^. ^^1 ^^
^fl a^L. f^flflaW. flflflflfl .aWJfl /^^BflflflflflflflflflW fflfl Hfl7 ^flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflHflB ^^B Xflj flr aflflflflflflfl flfl
afl a^aW. ^1 ^^flfl

BB TU afl b^ ^h*B fl BV fl L. "flW
¦¦¦¦¦1 ¦¦_ ^flflflflflBBflflW flB ¦¦. '^flflflV

BHT flflflflflflflflflflflflflflflflW ¦¦¦¦¦¦¦¦¦& vflflflflflflflflflflflT Bfll BfllBY fl Aw BB flB iB? flBI fl *__. flfl ¦¦•'¦' BB -mJ 11--*. II fll
nlH%^H"PlHHHHHHHHHw _^----Bk ' ^H

¦ fl BaV flfl' fll flflfll
11 11 fl"™^ flfl ^^| flV Mmr Mm\ m\ ^1 ai ^1

BBaBBflflfl^ri fl ^^ ^flfll fl Bflfl' flfl

¦B wflfll flfl flflflflflflflflflflflflflflflflH^ BflflflW flflflHh.I _flflaflfli fl fll ___EZ__. BB _d Bw
BHHl^^^*I*^^^^^I BB BB fl Hv afl flk B - Bi áfll

¦fll^l^l^l^l^k^ _B^a_ ^aa^akflB^HflB^ H^^flT^^^^^^^fll ^l flflflflfll flfl flfl flfl Bflfl
flfli flflfl^fl^^H| ^^^^^^^^^^^^| ^^^^^-l-l>lt._BH__«__l _fl_a*_ahãka.*_B_^ flfl

Como ivamis A^ fl ¦__*_ ._fll ^\ B
^fl iMafl ai \fl I

<v/<\/ </<• Hcthunc e que foi construído sobre li mB^fl fl |P flfl
a "enterrar" Desde ha tempo, pouco ll fl t^ fl *! fll

pouco, mergulhou trez metros. Seus habitantes o aban- li fll flfl
danaram. Paliaram em pôl-o abaixo, para o recons- II flB fll.frutr em outro local, porem isso teria custado um milhão fl fl flflde //Y7/ia?,r (Il) proprietário, ipie tratou a empreza fl Hl ^ flfl.belga, /><>/• 400.000 francos, o soerguimento do velho fjflr flfl fll'I Bi

'/po* alguns trabalhos preliminares, foram cot- l\ fl fl I //locados cento e trinta poderosos 
"macacos" sob a massa \\ lfl flflW 7<^ castello, que representa 1. >00 toneladas; então. V\ fl 

'fl 
I flflw//tynlunetro a centímetro, ergueram a construcção, que \\ Bfl flB mW//iam consolidando á proporção e á medida de sua ele- \\ flfl fl H/7

vaÇào, enchendo o vácuo com alvenaria. \\ flfl Tflà^ sW//' <v// pouco mais de u/n mez o trabalho estava ter- \\ JH j^L 
"//

<'</<>. (J castello de Pennaroge fora soerguido de trez \\ fll fll //
^^|fl| WÊÊmmmmWF//

W//I
me/,

Um engenheiro inglez, Sr. Base, acaba de ex-
Penrnentar um novo apparelho de sua invenção, o
ooctovisor". Por meio d'esse instrumento de tele-

visão e possível reperar os objectos a uma distancia
bastante grande, em completa escuridão ou entre o

mais espesso nevoeiro. Esse apparelho será dos mais
preciosos para distinguir as luzes dos navios, era
tempo de nevoeiro intenso. Graças a elle, as trágicas
collisões no mar se tornarão mais raras.

76
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-.-.•- As ultimas tendências da moda -.-...
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n^H ^K~A_fi^B» ^H*. gm%
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A simplicidade dc um grande príncipe : oherdeiro do throno da Inglaterra, duranteuma solemnidade, volta-se e curva-se paraacariciar. . . Um gato.
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í/m "yearling"
vendido por 320

contos!

aos íl?;' -• 1brilha"íe 
'#*> <le cavaüos destinadosaos prados de corndas, real.zado em Deauville (Franca) o

Moti RÍC" rVT 1°'' 
estabeIec'd° Pelo potro to" Hino

Mme fT T (CGrCa .dC 32° COnUos de ''eis ) porMme Edmond Harmnsworth, qlle também comprou T„tme (por Solano e Tricky Aunt), por 625.000 franco (260contos em nossa moeda ) e La Vierge Folie (por S vnford eW.dow B,rd) por 5.0.000 francos (204 contos de 
"ei")

famoso "tur>mye" VT Pr°VÊm d° CamP° d* c"«X«o dolamoso turíman afghan príncipe Aga Khan.
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Conselho de Pasteur

Olhar para o alto, cõmprehènder o alem,procurar elevar-se sempre !
COMO E' FÁCILauil . a^ ^z====:::=========z=zz=zzzzz:

saber tudo .. uramiTiatica Litterarin • pequena encyclope
¦—- l,a • niA PnniiTAD

0ICCI0NARI0 DE NOMES PRÓPRIOS
(SEGUNDO A HISTORIA E A LEGENDA)

a Seu4paAAgeJcÍedseeSrPe?ntou A^" "VA"' 
^ dc Ch^°-

annos c8m equidade eZwcnòs T 
h,stor!a^res. cincoentá

monios venceram, btíbü^^i^^"^^ °° L^àT
setenta e quatro annos F«p ^r „ • c'Satcs' ,aP<?'- uma guerra de
suas respostas n^morTstiòaT ^—^ 6 conhe^clp ainda hoje por
rene^Xi^eTe tt£j^ ÍTf"11?' ^ C>'
aristocrático (século V anis lu Chi T n ^ d°- partit,°
earam ao lado dos vencfdos De^ f }' °S Messeani«nos fi-^m*m ^ -^-=r^e^::

os Daetalianos (427) e os BabKnos^"°3PVTirtC ""''"'"^
ta e quatro comédias, cuja maioria só conhecemos nór frl^en~tos. Onze cheearam ntactas -,<,< n/c n * i ? ,JOr ,ra3:nien-

onde nd^-ulansava o oreanismo dos Irib-nnSi! 
' • VesPas (4-;D

mas dos íui.,s; os.PasTsaros (414) onue T,ta «"""*?.*"", 
'"-

it.case soc.aes, como mais tarde na LvsistraH (4 
'l 

/ ' Â P°"
b lá* das Mulheres (392): as Tnesmop k r as O0; c , P,s Mn'"'"&fe&u^££t'«p-"p«|«: :.Ae S:AS(S

dos modernos., wK^XtTETÍ?
Ar,stophanes é Uma das maravilhas do gênio sre*o Tp„ 'verve '"«.«vel e uma espantosa fanta.ia em seu* dia Io g ^a^fcos, auxil,«dos por coros lyricos onde os entendidos sim ore admiraram a perfeita concordância do fundo e da form; dí idei!'da expressão e do rythmo. As peças de Aristophanes ThÓ reciW

dPô século V.C,ment° 
d" h'St"r,a <l0 tCm™ * ')as «o.tumS^S

Aristoíelks, philosopho grego, nascido em Síagira 'Mace-

DIA POPULAR

béan^mn322nn<A334* ""^ t,C 
9hrifto' ^«ito em Clmlcis, na Eu-

tinoto™amLAP„MA".lniL^ ;•-• Nicomaço, seu pai. medico di".tincto e amiiro A» \.. 
"Vl 

i. VKO,nnco. seu pai, medice
A.hcnaA^^paVA ^col df ptt^d'?" ^^*--•- ' ""'' lU « lai.u). que seguiu por maiscK- vinte annos r-l,A t V 1. 

' ¦lat?°' ',ue se*u,u »>or niaií
E' muito conWi il" C 

ífasta"do ««Ando iulgou Platão cm erro.
PIcUoTaçtradica, r,,l T 

ÍUT>S'\ .'7— ^v-^. im.^í
ão co„AA" . A''.,A ros,<'- Anstptelca sempre se referiu

Phto
a P
rvcv

latlTo com grande respeito, com veneração mesmo e nadamais fn]^r\ ,J,. ' - — -•¦,...» ••¦^.-•iMi, v imüii i iii •

morte de pfat?o ftffi. A—í^'? 
Suft attit^« d.e *& APoÍ a

Partida io' da Ma ed ^nstote,es ^«Wu-ie de Athenas, onde os
na Mvsia -,ntan rr'," íí""' •'""' V^ C t,iri*iu"se a Atarn-1'
brinhà. P-tVias desn « 

"rtT1* SL*U a-'nÍg°' Òu>a irmí °u ^
aos Pensas é assassina 

'V ° ÍH,\ t-rftS,CO t,e ""mias, entregue
de Lesbos V i e, .5 n? Ç°U Aristot?,es « sc refugiar na ilha
bella Ode -í Virf i ^ue compor, em honra de seu amigo, sua
mente anttd[±sre7e,'C ^í™' T ^-- Atheneu -Adiaria-
foi chkmado PorFeli, íd^M 

Ksl.ftva «•"=»» n««a ilha, quando
fill 'a >lacedonia para cuidar da educaçãde seu Jovem filho, Al

/elos infindáveis
o

deK -_eicandre' " quem dedicou do/e annos , .

fo ehrono.X-oíteu .Ti2fvSdSd.'Sadí e-l^içSo ^ seu ¦•','""""
bre escola do Lyceu. i,m\ Athenas »• fundou a ceie
peripatos passeioV ,?'" 

'" chamada 
.Peripateticiánã (do grego

do com seus aU^mos 'foíT ° 
T^trC l,"Va SUaS *>&**' PaSSeÍan

uuc Aristóteles côm dura"*e «sa permanência em Athenas,
Alexandre encí.^°* S ^"V"0" S™nde parte de suas obras.
Por eUe ròníííSSí 

m,1,ha?s de homens de recolher, nas regiões
Orien L! Sn?^ «m^"^ fnimaei5' íodos * ^úúcios do
alem dc tudo ,, /• 

cstui.l1',s Je seu mestre, a quem entregou.
cenTo.fVA lTrr!lAS ^^«.«vci» (que Atheneu eleva a oito-
para formar ,.'m» UM !S 

'n'" C seJsc?ntOS contos, em nossa moeda),
lacoes foramTerf°|theCa , fatililar s^ls Pesquizas. Essas re-
AÍist»tei 

"en^Ti 
Aní 

" Pf'° "'" ^^ de ^allíst ,enes, que
ceptor do cri min 

i,,p,a,nente como tio da victima c como pres-
levtcvc novSi0:-11" Alexandre morreu (323) Aristote
perigoso o^r rSíiíí (,^a. AtV'"^. ^io ambiente se tornara
"ma3aecu?ãc"o0derilho- í".M.«edonl.. Levantaram eonfra elle
movera em Aemorr^H^' '"'"'A" """ ,l,ü""»"'^"s "ue "r"
de Sócrates r,Vx Nernnas. remendo ter a mesma sorte
- disse ellé 

rit,r|°u.:c' Para a «lha de Eubéa. em Chalcis, afim
tado contra a PhilÔ^o5híÍ?*rÔ°Â 

Athepienses un? «Wundo afcten-
Aristoreles mo / ° Areopago o condemnou-á morte.
(32?, anU-s k ChrttoA* 

°0 "^ C,C Affoáto J° meSm° ^"í!



13.° Anno
.,,___.li —II—II—II—_•!•

— N. 7 — Dezembro 1929
•" Hl III. •II —1|. •II—II. •II—a_.lt. ••• — «"—II—-.11. •II—II----.,,. »ll— II n .||. ••• — II — II——H__-.ll. Ml——II—II——II—II.

Quando o Sol aquece as
terras britanniças...

Aqui temos vários instantâneos
apanhados durante o curto verãoda Inglaterra. Os Inglezes sabem
que a delicia do sol dura pouco eahi vemos como todas as camadassociaes desfructam esses momen-tos de delicia. As próprias feras dofamoso Jardim Zoológico se espre-
guiçam, felizes e mesmo os repu-chos das praças publicas são invadi-
dos por lindas e alegres banhistas.

*" _¦_..._-..-» m\"- **^_^£_B__!m_____I ___•____! __v ____ -H

__ ¦''' a* ' 5r / • ¦' '" •" ¦'¦¦,¦,"¦¦¦—¦¦-¦¦   , ...
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____ E_____ã__i BI-*^--. ____ __,.»_•_ -v- y £* 1_l_fe. «fe. JélÉfc. ^B__fl __v^l_*__^___fl<* *____?¦____,. __> ^* ^_Hfc í_cj^ ^^^ r,«»•mmi\ jfl

_B':BtrlH^ ^a___U—______¦ __fe_fl____r- __! __Ml__ ^H___t _____¦' *B__i __B

^| B____. m^^mmmVKM _^^^^^**^*~

¦%:_3 H*^^^__ _E___h__ ' "*$**$«.* fll _¦ ^.^SS-B^1*^^»
^ «h_^H _^Bf ^^_l _______ j^^^^^_j^_^^^^b í_éé_I ___k

——K—** ''%ÁmW''- "'¦'. ¦tW.1- _^H ^_B _K 
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_p?^g^iBwB- BP*t_. ¦-""tímBÍ afe—fa..  
'"""¦' 

v^íw .-SSmí. fl Wm lll
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___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^__^B_-_WB_^BBBBBB^__l_flrf_BBBBBBBBBBBBB^_^WB__p_>_- . <wT¦-a- "*BB_H-_B_B^pB- *¦ C9 Q_ffi9 h___^__l __¦ I
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__s"' 'V-* ''". ?"'^7*; ^^W^IxS^^IS^^^^^^Ia^*''.''. • *^ã__l R__H____Í RhÉ
_____ ¦ ¦ ¦ '¦ ''" ¦ v; *''' 'v^W^ltífv' ni-^w«»' ¦u -> v_H BBo^flMBKnB n_v_i¦____ -;^_U___H__ ';;K'" ^•p__s_mlWiB^íBíi'-'ísf:'í|''-T' *" '" id_9^_l __H __3ifi___i BH»JÍl ^^^^te___Étf_________l ___________i ra --

u^mw ^^^^^____r 
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____________________r ___¦__! ______! ^^^___^^b^^^ ^h // JfcTj-t-k. t ^Ic^^^^^âpRIiInH-l __fl v____B ___B H liwZr^^Mm \J_P____» _______OB_____lifll flB' ^""^^í—JKVIt^^^^B^bB B iII I _flfl(_a««*'£M '7 r ^-:^B 11
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^===aB"l"""""«-*-«__i___B_B__B___i__í_s_B_^^ ^^asass-ss»-*^

Aí/ A He ma nha conseguiram fabricar com êxito em
grande quantidade e com relativa pureza, um novo metal
denominado glucinium. Seu peso é inferior ao do alu-
mtnio, sua durabilidade egual á do ferro e seu ponto

de fusão, muito elevado. Seu emprego será permittido até
a temperatura de 600°. A utilização industrial d'esse
metal estará, naturalmente, subordinada a seu valor li-
quido, que ainda não poude ser avaliado com segurança.

••Ia—~l|.
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O muro das
lamentações

Os t e 1 e g r a m -
mas deram-nos
conta, ultima-
mente, dos san-
grentos cònflict®s
travados em Jeru-
salem e seus arre-
dores entre Israe-
litas e Musulma-
nos, por causa
das cerimonias
que os primeiros
insistem em man-
ter junto do fa-
moso "Muro das
Lamentações".

Damos, por is-
sd, aqui, algumas
explicações sobre
os i m p o n e n t e s
restos do templo
de Salomão.

O muro das La-
mentações, dos
Judeus, também
chamado Kautal
Ma'arbé, mede
exactamente 48
metros de com-
primento, sobre

•n-^—ii. ¦ll«—lia
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: Na cidade de David \

i
%. 'I £ " V„* '-.~ ^_m .

í» _Á_ ' *¦*..

.'"--*V. * 4* ¦ T7' fl ^^
"."l"J '" "&!# "* 

.MflMM. 
» *^ flflfl ¦ "*;%

^.^^a flãfl^flÍHfl ^
flflflB ^mmI HW. fll BA B ^. Br * BB. ^fl B^-fl ' fl IW* -^fl <hfl mL¦' —MMWà MmJl fl flk. 1 ¦ fll Bk¦'¦ "'" flJflflflflflrflflflflflÃ .^fl Bflfl BB^ BBI Bü..- fli fl| flfl fl ; <áfl fl

mu mB-A m —m EA flVv^flMi _? -fll KJ" fl Vá fll fl flflfli IM fli %*¦ flr "flT '
- 'Ji' .mA mLj V x -xflB Bfl K^fiui fl"4BmI Ilfliffl flfl fl —i Hfl flfl BJflJ flIa •3 flMR£rflflflflflfl?F '.^fl Bflfl B 'fl fláifl Ba

Hl*JI Bar * fl mT •>- *fl Bfll B'' fl Bfl fl* aX
flpflfl Mf"*r * fl iKi a fll Bfl BAèfl Icfl B fl»- ,/*"^ í flti ir #ky kS
^^¦fl ¦F^^^^^^B Mwmr^ flB ^'^flfl flfl mV^mW

¦¦¦¦ flfl ¦¦ flflfll ¦¦¦¦ flfluflÉL^flBBNfl ^^ - ^H ^B T"^%^ Afl
flHHHHHHHHHHHHHHHHHHflY M^jflM^fl P^ 3 mK, fl V ¦'¦'. v

¦W^flML* flfl flflBfl fl í^^^ fl* '"'I
Bflflr^ mA m ^fl m*^'

fl flfl B*^ '^?^aSWfl&fflrfll
flfl flflfc flfl m^t /V"' *" ;*-t'-Mlm_u +'>rf'fI'*TpHHB(jÉBfli I

fli ¦> Bfcfc.». '•#s^* .^tJtèfoSTKj/m)
flfl mI flflfl^flfl flfltA^L'**M^-.^'-''**''-JKl'rff* ' £.*¦' *xwT ¦ "t-zimáti

II flfl B5S3?^ C^ v.'Bmmmm^, fl flwe *_S9^.
m W—^imtr *

I flfl fl ETai^,l^**4i,,,'wII ifll Em ?:'
^flfl flfl ."", —Mj _

Hfl ífJ^SpI». •
IH HT^'""¦¦''' '^*'íi-'i',ii!I Bfl ^-^L-"*¦'*

I bI IPt''^^^'?^¦ "%«w ^^Êr^rlf,: ..'W-. flt^"'"*'5l*»

Iwm mmmMmVümA&v^Mw &' ¦ *** ' ^^ i ;../^|^BfltL^jBp SJ

flif,' ' ,'-¦ ''SzS^rarrflByjt*' 3Bt ¦ fflHW mVm iD flflflwjP*ff?vWlfl^Mflp^flfc »Srlrt>.iJr>r^^^y*
B^^^HilIlB^VaTít^ííÜlr^^^ 'fLV^UnXflflHa^^^ ^HEBBPB^MSflí^A»?1^ ¦"f >MX< -'4
fl HFrSru TiWl Kjmb» eifcMgt-fli fl»**»fli flP^^*^WfliflP^^' **^
flflflflflF**^?^v^f^^ *# j' • ^*- ^ * -i kW mmV •¦*»*' V, w
flflflfl?- -*,-/¦- í, ->.>.-'^. -¦ fl?V- is. '«.Si .^flàicJf C T flfl , ¦> .: V>''jí>-AUf 2fl^.' ^ s*-ftÁ - /ÀiSr* •-_lP^' "**/-» "^^"v^^VÍM i P -í—W L—l '
^^flBt''-^'V" ' * ^mt'' AÍ'" .i*í^ ./*"t * • "' ^Haa 

^"' *fl -a% -.¦?-. t •"**>• t> -j " *

WMm 
v •i^^^flflflflflV^ '•' _^ '¦ jjff. . v'. :"**ya/' «S*^ ¦ " .

|9tl%^taMHfl^'^*flflflflflflKk -J^.' fll flflJÉ^A ' 1m^GJvxpP/^ fl Bp njíC^mI l'H*ír. v .j ^ • - -TV è\-- -

»"¦'" 
'¦•'¦i'*^^"*' li' ilV "-V/aJ Bi "-**--^>'

^^lk - i t( ^^t6tb*> A^flflr *^Hfl flfll m29&TXH Hflc~ Ã^ Fmw" l(^ w •¦* ^H ^C^

B**DKf-%ii jfl Bl^I ^C^ - *- Vvyflj ¦: JÇ'' w. V^fa ífl B^** **^í
Iflflflflb^flni ••*? * aflflflflflfli flflfli ^kfl Bri^íic-Vi

Bfl K jti^ >!l

Grupo de typicps judeus entregues á leiturado livro sagrado, que chega a durar varias
noras.

18 de altura. Seus nove primeiros lan-
ces sao leitos com enormes blocos
çle pedra. Mais para o alto, quinzelances sao de pedras menores.

Entre esses blocos, dos quaes mui-tos estào estragados, ha um, ao norte,com 5 metros de diâmetro e outro, aosul. com 4 metros.
Os Judeus ahi vão, desde a Èdàde^ledia, chorar sobre a ruína de Jeru-

i^>

.•//ti ¦••' ¦

a

mi Th*'"mSsSjh5*^***'

;%fv:3« m ",\\-'ii:> ¦¦
'•',',¦¦ ¦ *• n. -A*

.áí*»;.

MMffr-^jL<v. r ^ ••• v ^sAaij 'i^^miSm
iü^^*trm^
Hf^^fe^^^Mfls^^íjaH^fll^HHP' bSW

fl;?" ;. ^^^^'-*"T'.i to.
¦lflfe^^ 

"v 
e*^^f(iS*^te?;í«':&# "

flj flHjL^'*'«-".íM^-aiíS ,-rr<*%.> «-í-íW.-Víl*»*»""
fl IflflP" f8^ r-üL'jàmmmw*mfrimy® ¦

flfl PtEe BPHí
B<fe>ifla>g v#^TI K^fe^flSa ISI 'li-

¦fflFflflflFflflflflflflflflflT^L^m^mmflflflfll.'B jflflfl^fl^fl^BHB a fli

¦WK Lflflfll flflfll flflMfl mm^B K^!m* ¦¦'" 'fll flf^Pfll e ^H

H^LH • IflH II ri BI mm w&a
¦fll ÍF'JKLr" J^fl I - flHlflBflfl-^flsul I '-'-^fl*-

flB^B flBjM^flB iflfl ^B^S E^^^^r flfl

fl B#fll ^b ^^CâSa3BVK?C3Sãt* -'

¦ I

Dous velhos israelitas de Jerusalém procedendo ás tradiecionaes lamentações.

A 'Taça d'agua", maravilhosa fonte em
unia rua de Jerusalém, velha de muitas

centúrias.
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Y^ ^yiy Aspectos píttorescos da mm ¦  
Palestina j

1 
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I ..''m£mW&l%tmk 'lÁll^^VV-C^fll 
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^ ^Fr^Wflap^^ * f9fljKJ*> -: "ir' [ *

I I mW^^^I^Pwmmm flflr^ííí BHRLÍ^A^BBM *'¦•Íí"^''*"*' ^^^yfl PbB^^bI P^' ^BBMflflw ''víiJWPSr^^**^*'*'^- :

! UcHacan crr.:^_-—-*, jeBwaPni ,A«» ¦.>..¦.^^ ac~z ^—-~-— H 
* ^ ^V.V^S C' ' 
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centro - for A "runla'7 
palanquim ainda usado nelos FWt '-.-,« .. „..«. • .

alcançada pela bala do longo fuzil de um Árabe. P

nosso "auto-omnibus". No
thera prestes a dar á luz.

Typos BEDU1NOS : — 1
árabe de 17 annos. da

— Rapa/ da tribu de
tribu de "Ruala". 5 -

salem. Oram. beijam as pedras, la-
mentam-se e derramam lagrymas ver-
dadeiras.

A's sextas-feiras, recitam Iadai-
nhas e lamentações nas quaes res-
pondem em coro a um recitador.

Este diz : — "Por causa do pala-cio devastado. . .
E a multidão responde :"Estamos sentados e solita-

nos, chorando ! "
O cantor contínua :
— "Por causa do tem-

pio, destruído. . ."
Segue-se a resposta :"Estamos . . . etc.' Nunca se modificando

esse estribiho).
O cantor segue :" Por causa tias

muralhas abatidas. . . De
nossa magestade, passa-oa... De nossos grandeshomens mortos. . . Das
Pedras preciosas, que lo-
ram queimadas. . . Dos

"Ruala". da Arábia, com longas trancas. 2 — Uma belleza do deserto : jovem- Uni chefe bcduino. o príncipe Fuaz Un-Sha-Lau, cabeça da "Ruala-Anaza" amaior tribu da Arábia. '

sacerdotes, que cahiram trucidados...
De nossos reis que os desprezaram. . :"

Uma outra antiphonia dirige um
ongo appello á piedade divina: "Que

breve a realeza resurja em Sião !
sola os que choram sobre Jerusa-

*BBBBh> mm\ W^

t»-Jm^MmMMMr lem . . .

mmmmmmW^ 2
em ü/ftyl ÉLvbI (tue

^mw MMAmt ¦ mw B 
' ^^5^**-^*%_

BBB Bl BB ¦¦ ^**1*v^^^*.
At MMmw^.'" m^kmm^
Am BPPbB BbIÊW ¦ ^BflBFBBBBBk.-Am m^mm9" ^iTBVB lluiti^W' ..iBBB aPMBBI

BBBM ["flV ^ mjmWSmMMMMWmWMML
MMMT^m\\jmS> ¦ ^^vMMmMrT9^ WfM

¦PbB^TTBBLB^^ ¦^¦¦Bflrf JÉBBBBflTBflBBBBBBfl»^"-^*^"^ ifl H

¦Br 
*BB1 BBBh^ 

—. ^m^mmmmmmmr^mM' ^^TflflfllV _^BB .^MBBP^^V^LjbI¦ Híflfl Ír^^J^ BTw< *— "*" 'tCmmmWM B|w
\W^^* .* "^l^h^P .' ^fl^^^P ™BBW _^BMBb! P^^^^H BBB^?^Bflflh.J^* Hfll fi^ ' 'wm ! H ^f ^^ ÃBBJ m\.¦ •- -YtsS Bf...^^flWfl' jfl IB BKBà^fl flV mmmmmW^«lP^^J^jflBflMÉãC^

¦—-*#»* -. '^¦¦B ^BP^^fll ¦•>> • ^*B^^B*^flB fl"B^^^*J»Bfl"BB»^^^^^^^^~ -»* '^B» 't'Ijj jmm *J- n— 3flM^fl"B^B^TBt_ f- ' BBB^VBB^B*.L^^BVB^BEÃ4aKI:* »Ejb^B^&4 fl^fli^flr.j' ^^ ' i.Wf'^ ÍbIiB^t

^*í* - Y' '''^ YY-T- ¦"\"'fv:^»"oii^gj5»*^^>^

i ii—— ii*»—»ii o. ••••—». ii—o_•))—». H

Arte MODERNA — O monumento do aviador Schncider. —
Unia onda ergue o corpo do heroe e um gênio alado beija-o.

úmeros Norte-americanos com-•aram na Europa residências históricas
eram desmontar e transportar, pe-r pedra, para os Estados Unidos.

Um antiquar io yankee
quiz seguir o exemplo c ten-
lou comprar um velho vitral
da abbadia de IFestminster,
ofjerecendo por elle vultuosa
quantia.

Porem os Inglezes sabem
defender seu patrimônio ar-
tisiico e o decano da abba-
dia respondeu ao audacioso
colteccionador, com uma re-
casa delicada porem cathe-
gorica.
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Vista aérea de Jerusalém
Ao centro, a mesquita de Ornar, er-
¥ 

sida no mesmo local onde existiu o
emplo de SalomSo, adorada pelosMusulmanos, depois de Mecca e Me-

dina. Jerusalém era uma grande cida-
de, quando foi arrasada pelo impera-"dor romano Ti to. Sob o reinado de
Satadin, no tempo dos Cruzados, seu

poderio era. grande.

_M_fe_to^_vw-'*t_ÉL__flfl_H_.^^T<kti<'--ifl^j* rv- **** * tr***^**'•-*•**>(¦ . mWW ^^^miH_mbh___jh_H wâ**\e\
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¦ Sfl PHfl mt*'m^^^ã, mMwm^^^—m11 Ê^^flfliilKíifl uiHi?^S c^^^m^^ ^^^^^^al

flrc*sÍ BÈr-'*' 
'^t$-f^{jfli^efl ly^-- -r^W^^^^WCTljfl l^aáfl BI
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11 P^2^a ^^-^iàgtó^SaSfl^»
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llm tW.ro .• — Vista das fortificaçôes dos Maccabeus e Torre de Antônio.

Deixarei meu
dinheiro em mi-
nas e Jabricas,
pagando diária-
mente a meus ope-
rarios e conceden-
do sempre maio-
res salários, para
aue continuem ira-
talhando com pra-
zer e proveito.

Actualmente dou
trabalho a meio
milhão de homens
e d'elles, duzentos
t vinte mil pós-
suem automóvel
próprio. Com o
tempo todos elles
o terão. Todos têm
participação em
meus lucros e em
meus bancos, rece-
bendo o dobro do
rendimento que
qualquer outro es-
tabele ei mento do
gênero poderia pa-
gar.

Será possível
Jazer mais? JÚeu
testamento diz
apenas que meu
dinheiro é d*elles

e para elles,
com uma só
condição: de-
dicação, leal-
dade e traba-
lho".

E ahi está
o ¦ mais per-
Jeito sociàlis-
\to.
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OTESTAMkWTODEHENW

N& é cw
pretenda destinar sua herança para Jins alheios a sua
descendência, porem Henry Ford t uma excepção; d*ahi
considerarmos interessante reproduzir alguns capitulas
do testamento aor famoso multimillionario norte-ame-
ricano. "v*; V%-"^'v.c-''"Meu capital não ê para mim nem para minha f a-
milia. O trabalho de Iodos e para todos será meu ca-
fitai. Nao deixarei; instituições beneficentes. Nada es-

operem de mim, bibliothecas ou museus. Tudo isso é
Muito bonito, mas nada pratico. Melhor do que isso ê
a caridade para as doenças do corpo e as necessidades
do espirito. Muito melhores sãof a meu vêr, o trabalho e
a justiça.

MOVEIS. . DE ALUMÍNIO!

, J*. *? vem empregando, proveitosamente, des-
qe vanos annos, o aço na construcção de certosmoveis para escriptorio, principalmente mesas, ar-
manos e classificadores.

Agora, muitas fabricas dos Estados Unidos ini-
ciaram a construcção em grande serie de cadeiras,
poltronas e armários de vários typos, de alumínio.

As vantagens d'esses moveis são solidez e pou-co peso, que vem a ser a metade do da madeira,
do mesmo tamanho.

A mescla de aluminio empregada apresenta uma
resistência análoga á do aço. *.

Esses moveis são, praticamente, indestruetiveise podem ter o mesmo aspecto dos de madeira.
M|MBHa_N^«(<w»|lMB>MMBMaa.naa.|NM.NaM>||. •H——alta—a>||_M. »«•—¦»•
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tive noticia de crea-
tura mais dada ao riso
do que esse rei. Parecia
viver para fazer pilhe-
rias. Contar uma boa

historia para rir e contal-a
bem, era o caminho mais ra-
pido e seguro para conquistar
suas boas graças. . . Tanto
assim era que seus sete ministros, homens notáveis
por seus talentos, esíorçavam-se, antes de tudo poraugmentar o vasto repertório de anecdotas e historiasburlescas, que conheciam...
Todos elles eram copias vivas
de Sua Magestade. tanto pela
alegria, corpulencia e gordura,
quanto por suas qualidades
inimitáveis de humoristas. Que
se fique gordo á força de rir
e provocar o riso ou que haja
algum principio, ria gordura,
que predisponha á farça. eis
o que nunca poude ser resol-
vido ; mas é muito certo queum farcista magro é uma tara
avis in lerris.

Na epocha em que se pas-sou a historia, que vamos re-
Jatar, os "bobos" 

profissiohaes
ainda não tinham
passado de moda,
nas cortes. . .

Muitas e grau-
des "cabeças 

co-
rôadas" pos-
suiam seus "bô-
b o s ", 

que co-
briam o corpo
com uma iridu-
mentaria dispa-
ratada, com ffui-
/os e apitos e de-
viam estar sem-

£0<ioo<»««oo*»ooo!oo«ipo©o«e©è*
•n>»,ii«^.|l_M<

—1 im a r>¥H\ ' fSSTN dCs. ^r>v

—»(; —¦—

II )|
Conto de EDGARD POE

*T" ^ flBS >» Wm *' m if Jj j<. ™ m. . :^àam<"• ,,-i.vM bm;
,>'* t H í- am^N» ' ^Ei -*•'•>*: '*^5^^^1^JHr^aBariC''

__________________________________________________________ r ____A " MaW _ '?mmi,m9 mMA\m\m\ jÈê,mm\ M \ ¦ '? M BUflaMafeMa «' W> T^aHaRa^W
¦! m* ^^mmm Wm ^»Tv'

- .fl K Hf fljl HH^bl, \bIh
• - vistil v vm llii«¥.''^.,w'i^n.^T^JaaWflJ ff^tJim^.M BMIM^y^i

^^^^^^^^^^^^^^StAmmmmmmmmímmmmmmmmmmmmmmmmmmU^
.. • ^^t^^^i3mm^MI^K^^Kmm^^mm^Bmwm9m" í>»aa»»^iar^BBaBaaB|B^^aa^B^wr-^-i»fc

,»»»•«¦',,• •' y-t -. . í"í.*" . t;».^ .' • ._. ,':• «*a*A

?W^.*1.« «„* *

^
ír-FtaSi'

"'•- '^í^V^íU-^Ètó^ít^E'*^

pre promptos pa- 3.
ra lornecer, á.^;í

.^«.nias, que
mesa

queima-roupa, se
assim é licito di-
zer, maliciosas
tiradas cm troca
das migalh;
cahiam dí
real.

íNosso rei, muito na tu-
ralmenle, tinha seu "bó-
bo".

No emtanto, seu "bô-
ho" de profissão não possuíaapenas essa qualidade. Seu va-
lor, aos olhos do rei, era tripli-
cado pela circumstanciá de ser,
afl mesmo tempo, anão e coxo
e, por isso, tinha o appellido
de ffop Froí], porque só podiaincomover-se por meio de um
caminhar ínterjeccional —qual-
quer cousa intermediária entreo salto e o contorcionamento~ um movimento que, para or"». era tima fonte incessantede alegria.

Porem se Hop Frog não se
Podia mover sem grande dif-iculdade ao longo de uma es-trada ou sobre o soalho, pare-Cla que a natureza quizéracompensar a imperfeição deseus membros inferiores, dan-clo-lhe braços cuja prodigiosaPermxttia realizar proezas de

REFLEXO — Desenho de Roland Cable

potência muscular lhe
espantosa dextrieza,

V

V fíuc se encontrasse em presença de arvores, cor-as ou qualquer outra cousa onde pudesse pendu-

rar-se . . Nessa espécie de
exercício, parecia-se muito
mais com um esquilo ou um
macaco do que com uma rã.

Hop Frog e Tribette uma
linda moça, pouco menos anã
do que elle, mas que era pro-———— ppreionada e dansava mara-

ranrad™ A» vilhosamente, tinham sido ar-
vlnci .s lim;LTS 

resPecl:,vf^ residências, nas pro-> meias hmitrophes e enviados ao rei pjr um deseus generaes, victoriosos.
Dada essa circumstanciá, não

nos devemos surprchender da-eita amizade estabelecida
itre os dous pequeninos
prisioneiros; e, de facto,

tornaram-se os melhores
amigos d'este mundo.

Hop Frog, que não
tinha grande pres-

tigio, máu grado
os impagáveis nu-
meros de seu vas-
to repertório, nao
estava, por assim
dizer, em estado
de prestar a Tri-
bette muitos ser-
viços; porem ella,
pela graça inegua-
lavei de sua bel-
leza, era unanime-
mente admirada e
amimada; tinha,
assim, grande in-
fluencia e nao deí-
xava de utilisal-a.
sempre que podia,
em beneficio d 2
Ho? Frog.

Um dia, devido
a não sei que me-
tivo, o rei decidiu
dar um baile de
mascaras; e, sem-
pre que isso acon-
tecia na corte, não
deixavam de ap-
pellar para os ta-
lentos de Hop
Frog e de Tribet-
te. Hop Frog, prin-
cipalmente, era de

tal medo inventivo,
quando se tratava de

organisar espectaculos,
suggerír papeis inéditos
e compor os vestuários
para os bailes de masca-

ras, que era impossível
prescindir da sua collabo-

ração.
O dia da festa chegara.

Uma sala sumptuosa fora
preparada, sob a direcção

de Tribette, com todas as in-
vençoes susceptíveis de realça-

rem o brilho da noite. Toda a
corte esperava ansiosa o inicio do
baile. Quanto ás fantazias cada
um fizera sua escolha, excepto o
rei e seus sete ministros. Por que
hesitavam elles? Não o sabemos.
Isso, de resto, talvez fosse uma
nova maneira de pílheriar. . . Mas
era possivel também que o excesso

de gordura retardasse nelles a eclosão de idéias. O
caso é que, restando já bem pouco tempo para esco-
lher, mandaram, em ultimo recurso, chamar Tribette
e Hop Frog. Os dous anões obedeceram e encontra-
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ram o rei sentado, bebendo vinho com seus sete
ministros ; porem o monarcha parecia de máu hu-
mor. Sabia que fíop Erog detestava o vinho, por-
que o álcool cxcitava-o, fazendo-o quasi enlouquecer.
E justamente por que sabia d'isso, o rei disse :Vem cá, Hop Erog. Bebe es.e copo de vinho
a saúde de teus antigos companheiros e pòe tua
imaginação a nosso serviço. Necessitamos de fanta-
zias engraçadas, cousas inéditas. Já estamos fartos
da monotonia d'esses bailes... Bebe! O vinho aju-
da-nos a ter idéias. . .

Hop Frog tentou responder com um gracejo,
como era seu costume: mas nao o conseguiu. A refe-
rencia a seus antigos amigos, recordou-lhe sua pa-
tria, sua familia e trouxe lagrymás a seus olhos.Ah, ahi. . .. — exclamou o rei, desatando a rir,
emquanto o anão esvasiava o copo, com repugnan-
cia. — Vejam o effeito de um copo de bom vinho!
Já estás com os olhos brilhantes!

Pobre Hop Frog! De facto, seus grandes olhos
lançavam faíscas! E' que o effeito do vinho sobre seu
cérebro era instantâneo.

Repousou nervosamente o copo sobre a mesa
e passeiou sobre os que o cercavam, um olhar de louco.

Vou vêr se arranjo alguma cousa inédita —
disse elle com ar distrahido, porque já estava com-
pletamente perturbado pelo vinho.
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briaguez e fitava o soberano bem nos olhos, fixamen-
te e com ar tranquillo. Por fim, disse:

Eu ? Ora essa! Por que havia de ser eu ?
O ruido parecia vir de fora. . . — interveiu

um dos ministros. — Creio que foi o papagaio, agu-
çando o bico nas grades da gaiola.Sim. . . devia ser isso. . . — murmurou o mo-
narcha, como alliviado por essa suggestào. — Mas,
palavra de honra! Julguei que fosse esse patife, querangia os dentes!. . .

O anão desatou a rir e declarou-se prompto para
beber todo o vinho, que quizessem. O monarcha mos-
trou-sc mais calmo e llop Erog, tendo esvasiado ou-
tro copo, sem parecer incommodado, iniciou uma ex-
plicaçao minuciosa de sua "idéia":

Nao sei explicar quando me veiu essa idéia —-
observou elle, com voz tranquilla - mas justamente
depois de Vossa Magestade empurrar a pequena Tri-
bette e jogar-lhe o vinho ao rosto e emquanto o pa-
pagaio fazia aquelle ruido extranho, com o bico, veiu-
me ao espirito um excellente divertimento, um dos
folguedos mais usados cin minha terra, por occasião
do carnaval, mas que, aqui, será inédito. . . Infeliz-
mente, será preciso, para tanto, um grupo alegre de
seis ou oito pessoas e. . .

Optimo! Nós somos justamente oito — gri-
tou o rei, cheio de orgulho pela subtileza com que
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FESTA NÁUTICA NA ROMA IMPERIAL — Quadro de Ricardo de Villodt,.
— Ainda vais vêr se arranjas?... — gritou o

tyrano furioso — Estamos bem servidos! O que te
falta é mais um bom copo de vinho! Vamos! Bebe
outra vez!

O anão hesitou. Tribette, muito pallida, cami-
nhou até junto do rei e cahindo de joelhos a seus pés,supplicou-lhe que poupasse o pobre anão.

O tyrano fitou-a por alguns instantes, visível-
mente estupefacto com tanta audácia. Parecia nao
encontrar uma expressão adequada para sua indi-
gnaçao. Finalmente, sera pronunciar palavra, em-
purrou-a com brutalidade, lançando-lhe ainda ao
rosto, o conteúdo de seu copo.

A pobre Tribette rolou a vários passos de dis-
tancia, mas sem dar ao menos um gemido ; ergueu-se
lentamente e voltou a seu posto, junto da mesa.

Durante meio minuto reinou completo silencio:
ter-se-hia ouvido uma penna cahir. Esse silencio foi
interrompido por um ranger surdo, porem rude e
prolongado, que parecia sahir, ao mesmo tempo dos
quatro cantos da sala.

— Heim?! Que é isso? Por que fazes esse ruido?
— perguntou o rei, voltando-se, irritado, para o anão.

Este parecia haver dominado quasi toda a em-

descobrira essa coincidência. — Somos oito, eu e
meus sete ministros. Vamos ! Que divertimento é
esse ?. ..

Nos o chamamos "os oito orang-oulangs açor-
rentados". E' muito surprehendente e divertido, quan-do bem feito. . .

Isso é comnosco — disse o rei.A graça está no susto que causa ás mulheres —
continuou Hop Frog.

,— Excellente! — exclamaram em coro o rei e seus
ministros.

;—Eu os transformarei em "orang-outangs" -7
continuou o anão. — Podem confiar em minha habi-
lidade. A similhança será tal que, ao velos, todos
correrão, cheios de medo!Muito bem ! Estou satisfeito com teu talento
e seria capaz de fazer de ti um fidalgo.- As correntes têm por fim augmentar a confu-
sao, com seu ruido. Todos julgarão que se trata mes-
mo de algum grupo de feras fugidas de um circo. Vcssa
Magestade não pode fazer idéia do effeito produzidoem uma sala de baile por oito "orang-outangs", que
nella penetram repentinamente, com gritos selvagens.E' preciso que assim se faça ! — disse o rei.



13.° Anno — N. 7 — Dezembro 1929
•n—ii. •••—o. ¦H—n_.1,.

%&mb
*"¦ ii- o. ••I—mm%\*

E como já fosse tarde, o Conselho se ergueu pre-cipítadamente para proceder (\ execução do projéctode Hop brog.
Sua maneira de equipar o grupo de "orang-

utangs foi bastante summar.a. mas sufficiente parao fim que almejava Nessa epocha, esses animaes
eram pouco conhecidos nos vários paizes do mundo
civilizado e. dando-lhes um aspecto suficientemente
bestial e hediondo, o anão se julgou satisfeito.

0 rei e seus ministros foram primeiramente met-
(idos em maitlots de ai-
góqao bem apertados.
Depois foram inteira-
mente cobertos com es-
topa desfiada.

Nesse momento um
dos ministros suggeríu a
idéia de se cobrirem com
plumas. Isso foi logo re-
coitado pelo anão, que
af firmou aos oito perso-
nagens que o pello do"orang-utang" 

podia ser
imitado com maior per-
feição, com es topa e
breu. Km conseqüência,
uma nova espessa cama-
ila dc estopa foi appli-
cada sobre a primeira e
colorida com breu em pó.

Arranjaram, depois,
uma longa e forte cor-
rente. Hop Fròg pas-
sou-a primeiramente em
torno da cintura do rei
e deu um laço ; depois
em torno dos quadris de
um dos ministros e, no-
vãmente, t!cu uma laça-
qa ; depois, suecessiva-
mente, em todos e de-
mais ministros, do mes-
mo modo. Terminada
essa oper;i*/ão, os oito
personagens formaram
um vasto circulo. Para
dar ao espectaculo maior
verdade, Hop Frog fez
com que a corrente atra-
vessasse o circulo em
dous diâmetros, que se
cortavam em ângulos
rectos, segundo o pro-
cesso usado, hoje ainda,
pelos que capturam os
grandes macacos de Bo-
mèri.

G enorme salão, no
qual o baile se realizaria,
era circular, bastante ai-
to e recebia a luz do sol
por uma única abertura,
np lecto. A' noite, era
'Iluminado principalmen-
te por meio de um lustro
colossal, suspenso poruma corrente, no centro
«^a abertura superior e
que se erguia ou abaixa-
va, graças a um systhe-
ma de contrapesos : po-''em, para não enfeiar a
decoração do salão, esses contrapesos estavam no ex-
tenor da enorme cupola.

A ornamentação da sala fôra entregue á habilí-
dade de Tribette ; porem, em certos detalhes, ella se
deixara guiar pelos conselhos do anão. Assim foi que, a
seu conselho, o lustro fôra retirado para que as gottas
(ie cera das velas não prejudicassem as ricas toilettes dos
convidados. Para substituil-o foram installadoscar.de-
labros suppl ementa res em vários pontos do salão.

'»^mmm»^mim'iÍimmmM^mmnmmmmUmmmmUm

Segundo o conselho de Hop Frog, os oito orang-utangs esperaram, pacientemente, meia noite, paraque a sala estivesse repleta de mascarados, antes delazer sua appanção.
. Mas apenas o relógio bateu a ultima pancada dameia noite, elles se precipitaram, ou melhor, rolaram

pela sala, porque, entravados como estavam, cahiram,arrastando varias pessoas, na queda. A emoção cau-sada entre os convidados foi prodigiosa e poz o reide bom humor. Como já haviam esperado, bom nu-
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Em menos de u i minuto os oito macacos ardiam como archotes.

mero de convidados tomou essas creaturas, de as-
pecto feroz, por animaes de uma espécie bravia. Mui-
tas mulheres desmaiaram e se o rei não tivesse pro-
hibido o uso de toda e qualquer arma, no interior do
palácio, todo o bando teria sido atacado pelos lio-
mens presentes.

Houve um movimento geral de fuga ; porem o
rei mandara fechar todas as portas e tinha as chaves
guardadas em seus aposentos.
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O tumulto chegou ao cumulo ; cada mascarado
procurava salvar a própria pelle, —- porque havia um
perigo real, causado pelos empurrões e quedas..Por isso ninguém notou que a corrente, que servia.
de ordinário, para sustentar o lustro central, descera
gradualmente ate que sua extremidade, munida com
um torte gancho, ficou a menos de dous metros do
soalho.

Fouco depois, o rei e seus sete ministros, tendo
rolado por toda a sala e em todas as direcçòes. en-
contraram-se finalmente no centro e, naturalmente,
em contacto immediato com a corrente*. Rápido como
um relâmpago o anão, que não os deixara um só mo-
mento, engatou o gancho da corrente do lustro no
angeb formado pelo cruzamento das correntes, queenlaçavam o rei e
seus ministros. E,
logo, movida p^r
algum agente in-
visível, a corrente
da cupola se e>
gueu bastante pa-
ra ccliocar o gru-
po fora do alcance
dns convidados.

Durante esse
tempo, alguns
mascarados já ha-
viam, de certo
modo, dominado
seu alarma e co-
meçavam a consi-
derar aquella sce-
na como uma brin-
cadeira bem urdi-
da e desataram
em gargalhadas
ao vêr os "maça-
cos" em uma pos-
tura tão grottes-
ca, presos pela cin-
tura e de face uns
para os outros.

— Esperem !— gritou IIop
Froj] — Creio re-
ccnhecel-os... Dei-
xem-me examinai-
os com vagar e
eu lhes direi quem
são !

. E emquanto
toda a assemblea
e tambem os "ma-
cacos" se suffoca-
va de tanto rir, o
babo subiu ágil-
mente pelas per-
nas do rei e pos-
tou-se sobre sua
cabeça. Ahi che-
gado, assobiou for-
temente e a cor-
rente elevou-se, er-
g u e n d o os oito
orang-outangs, que
se debatiam e dei-
xando-os suspen-
sos no ar, junto da abertura do tecto.

Os assistentes ficaram tão emocionados com a
perigosa ascensão, que um profundo silencio reinouem toda a sala, durante mais de um minuto.

Foi perturbado por um ranger surdo e desairra-davel, similhante ao que chamara a attençao doW reie de seus conselheiros, no momento em que Tribette
fora brutalmente empurrada pelo soberano

Esse ruido provinha dos maxillares do anão,
que rilhava os dentes e tinha a bocea cheia de
espuma, fitando com expressão de ódio louco o rei
e seus sete companheiros, cujos rostos estavam volta-
dos para elle.
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~ Ah! Ah! — disse finalmente o bobo -
Vejo, açora, ouem são.

E fingindo examinar o soberano mais de pertoapproximou seu archote da camada de breu e estopa
que o envolvia e de onde saltou, instantaneamente'
um lençol de chammas rubras. . . Em menos de meiominuto, os oito "orang-outangs" ardiam como ar-chotes, entre os gritos da multidão, que os contem-
plava, de baixo, cheia de horror e incapaz de lhes
prestar soccorro. . .

Finalmente, augmentando bruscamente em vio-Iencia, as chammas Forcaram o bobo a subir mais pelacorrente afim de evitar seu contacto. E lazendo-o,
aproveitou o silencio sinistro, para retomar a palavra:— Agora — disse elle vejo distinetamente quemsão esses masca-

rados. . . São um
grande rei e seus
sete conselheiros
privados, um rei,
que nao se enver-
gonha por haver
batido em uma
creança boa e in-
deteza e seus sete
conselheiros, quão
encorajavam em
sua crueldade.
Quanto a mim, sou
simplesmente Hop
Frog, o bobo e essa
é a minha ultima
palhaçada...

Graças á grande
com b üs (ri bil idade
do breu e da es-
topa, mal o anão
terminara seu pe-
q u e n o discurso,
terminou tambem
sua obra de vin-
g a n ç a. Os oito
corpos ba louça-
vam presos ás cor-
rentes, massa ne-
gra, hedionda e
confusa. . . O anão
deixou cahir o ar-
chote sobre o gru-
po horrível e subiu
agilmente até o te-
cto, por cuja aber-
tura desappareceu.

E' quasi certo
que Tribette, es-
condida no tecto
do salão de baile,
lôra a cúmplice de
seu amigo na ter-
rivel vingança e
que tenham fugi-
do, juntos, para
sua pátria, porque
nunca mais foram
vistos. . .

Ah! !

A janella do terraço — Desenho de J. Shcppard. Edgard Por. j
i——ii ii—»n ».»—»n I

UM TOXICÔMANO DA ANTIGÜIDADE
Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, no se-culo Ali, famoso conquistador de Chi/pre, foi um dos

primeiros toxicômanos. Tomou parte na Terceira Cru-zada e voltou do Oriente com o vicio dos narcóticos ouestupefacientes (como actuatmente se diz), que lá adqui-rira e nunca mais lhe foi possível abandonar.

Os Mouros Uni a preoecupação ou superstição de
que o tangir dos Unos tem grande poder de ãítracçao dosespíritos malignos. Por isso não o acediam nem per-minem em suas cidades e tribns.

I...
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Sala principal de uma
humilde casa, cm uma ai-
de ia de Hespanha. Bahús,
arcas, armários e outros
moveis usuaes, todos em
desordem, dando a impres-
são
febril

de um lar em mudança ou suqeito

iHERf^QADEjlAjACY^

&$eitfM(jo

a uma busca

Ambos

SCENA I

JoÀo c Lola

oecupa m - se aclii 'a m en te

bro de outra cousa. Você
nao ouviu a gente do lo-
gar dizer que ella vendera
a casa... esta casa... uns
trez annos antes de mor-

i j> rer?. P°is então... Aindanada tivesse economisado. . . o que não édeve haver, pelo menos, o dinheiro dacasa ( Com ar tnumphante ) Então ! Que

em revistar todosos moveis, sacudindo, uma por uma, as peças de rou-
pa, abrindo e examinando as menores gavetas e até oforro dos moveis.

João ( sacu-
dindo os braços,
de súbito com
de sa n imo ) —
Qual! Acho me-
1 h o r d e s i s t i r.
Essa historia de
fortuna escon-
dida de sua tia
e r a positiva-
mente uma leu-
da, uma maluf
quice inventada
pela gente da
aldeia.

Lola — Não
é possível. Mi-
nha pobre tia
devia ter eco-
nomias c assaz
importantes. Vi-
via sozinha; era
maníaca, cxquí-
sita... Todas
as informações
concordam em
demonstrar que
ella vivia de mo-
do tào modesto,
tao sórdido que
não podia des-
pender toda a
pensào que o
marido lhe dei-
|bu. Sei tam-
bem que. des-
confiada e ígno-
rante, não pu-nha cousa algu-
|n;i na Caixa
Econômica e
muito menos em
Banco algum.
Portanto... que
|im levou o dí-
nheiro que eco-
nomisou duran-
ie tantos an-
nos ? Ha de es-
jar por ahi, en-
|n r n a d o em
qualquer canto.

.João — Ora,
SBmha querida !Você

que ella
possível.
venda da
tem a responder-me?

João dando de hombros — Sei lá. O que sei é
noVsenTote^Um -"f^ 9Uadrado' ^ de"tr°'Mnos nao tenhamos rebuscado. . .
nio íwf 
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Uma creatura

. y«ve doida com esse sonho da^^yntha. Nós já procuramos tudo.
vell A 

~~ ^Sí^° Procurarnos bem. _..... 
^.,ila (Lania'"cada como era a pobre tia Jacyntha. . .
n- 

^^-us que prodígios de engenho provinciano
firJi jmPreSOu na escolha de um esconderijo bem dif-,c" de ser encontrado !
sào f f° i^Ktondo-se em cima de uma mala) — Istotl'uazias! Eu nao procuro mais. Nao ha nadai
Ha 1 

°tA ^ení'r^iCa e convencida) — Issoe havei' Por força. . . Oh! agora

João c Lola passavam uma revista em todos os moveis.]

herança da tia

ê que nao!
ainda me lem-

João — Bom proveito. Se a casa foi vendida,
então eu ainda mais desanimo. A famosa herança
de tua tia Jacyntha consiste nesta meia dúzia de ca-
carecos e o que nelles se contêm : trapos. Melhor
seria ficar em Madrid, mandar dizer uma missa pela
pobre velha e deixar á visinhança o encargo de reco-
lher o espolio. Tudo isso junto não dá para as despe-
zas, que fizemos com a viagem.

Lola -- Áh!. . . também tu. . . Sempre de uma
Então eu havia de abandonar assim

uma herança!
exaggeraçãol

I 85
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João — E a dar-lhe com a herança! Trez bah/ís,
duas arcas, quatro cadeiras de páu, uma cama des-
conjuntada. . . Se não vendermos tudo isso imme-
diatamente pelo que nos quizerem dar, teremos que
abandonar aqui porque, tudo junto, não paga nem
o carreto.

Lola, recomeçando a busca num armário — Bem,
bem. . . se queres, senta-te e descança. Eu vou con-
tinuar a procurar certa de que acabarei por ter uma
boa surpreza.

Balem á porta. João itai abrir è i'ê-se no limiar,
Rufina, uma aldeã corada, roliça, trazendo na mão
uma pequena

as outras, não façJoão — E se quer comer
cerimonia ; porque nós. . .

Lola, Jecliando o cesto — Está bem. . . Leva tudo
para a cozinha e. . . e volta para me ajudar a arrumar
tudo isto.

Rufina — Sim, senhora. Eu já estou acostu-
mada. Vinha sempre aqui ajudar D. Jacvntha, nos
dias de arrumação. Ah!... eu posso lhe" dizer queconheço esta casa nos seus menores recantos.

Lola — Deveras ?
JoÃo — Ah!. . . bem. . . Isto

cesta
pras.

de com-

SCENA II

Os mesmos e
Rufina

Lola — Ah!
as cou-São

sas" para o ai-
moço. Com-
prou tudo di-
reitinho ?

Rufina —
Ah!... eu cá...
para um man-
dado não ha
quem me ga-
nhe.

Lola, rea-
brindo o cesto
que a aldeã je-
châra — Va-
mos ver...
Oh! Você não
comprou os
bifes de vitel-
Ia, que eu pe-
di. . .

Rufina,
muito calma —
Nao, senhoFa.
Comprei cos-
telletas de car-
neiro, porque
a vitella já es-
tá quasi aca-
bada. E' que...
a senhora sa-
be... isso
a senhora
sabe

re.
nao

mas
a q u i, na ai-
deía, mata-se
uma vitella no
principio do
mez e hoje já
é o dia 18. . .
Então eu pre-
feri comprar
carneiro, por-
gne matam,
um por sema-
na. . .

— .... ~-sf«BJ Mp^^^Wf*
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Era Rufina que vinha com as compras.

João, irritado, nervoso — Por semana?... Ma-
gnifico. . . Oh!. . . os encantos da vida numa aldeia.
E eu sahi de Madrid para isso!

Rufina, Jiia-o assombrada e volta-se para Lota —
Que foi ?

Lola, mal disfarçando o máu humor — Nada.
E o paíxe ? Também não achou peixe... Num lo-
gar com o mar tão perto?

Rufina — O peixe não me pareceu muito fresco.
Então comprei sardinhas. . . Olhe. Parece que estão
fritas; mas isso é de estarem ao sol. Estão boas que
até podem ser comidas assim mesmo. Eu comi uma
no mercado.

ao que serve

agora e mais inte-
ressante.

Rufina —
Mas não quer
que faça o ai-
moço primei-
ro?

JoÀo — Que
almoço ! Eu
quero apenas
uns ovosquen-
tes. Emquan-
to estiver aqui
não comerei
outra cousa
senão ovos, a
menos que as
gallinhas da
aldeia tenham
também o ha-
bito de só pôr
uma vez por
mez.

Rufina"?—
Só ovos! 0 se-
nhor está do-
ente ? Se quer,
eu lhe trago
uma gallinha
que minha
mãi está de-
pennando. . .

Lola—Que!
Sua mãi ma-
tou uma galli-
nha por nossa
causa ?

Rufina,///?-
do — Não, se-
nhora... A
pobre bichi-
nha amanhe-
ceu morta no
gallinheiro. .
Ella já estava
mesmo com
boba; mas, la-
vando-se bem
com vinagre,
fica boa.

JOÃO—Nfio,
não. . . Quero
so ovos. . . l.
uma vela. - •
para exami-
nal-os.

Lola —Bem.
(// Rujina) Ha quanto

Jacvntha ?
%_/

Mas vamos
tempo vinha você aqui, ajudar tia

Rufina — Ha trez colheitas.
Lola — Que?
João — Espera. E' preciso traduzir. Ella quer- ha trez annos. . .düizer:
Lola -— E você nunca notou alguma cousa.-

(Confidencial) Por exemplo; nunca notou onde é que
ella guardava o dinheiro?

Rufina—Que dinheiro? Eu nunca vi dinheiro
aqui. A's vezes D. Jacvntha me mandava fazer
compras mas era fiado e^ ultimamente, a gente do
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mercado já nao queria dar as cousas porque dizia
que D. Jacyntha ja estava devendo muito.

JoÃO, a Lola — Ora ahi está !
Lola Ahi está o que? Isso prova apenas queera avarenta. Razão de mais para confirmar o

que eu penso, ^uem gasta o dinheiro fica sem elle •
mas quem nao o gasta deve tel-o. . .

João — Ou deve apenas isso é — tem dividas.Rui INA - Olhe, quem deve saber isso bem é ovismho aqui ao lado, o Sr. Roque; porque tinha muitaconfiança com D Jacyntha; era elle quem pagavasuas contas e
até ouvi dizer
que já tinha
hvpothecado a
casa, muito tem-
po antes de com-
pral-a.

JoÃo — Ah !
Ainda temos
mais esta ? OI lia,
o melhor c cha-
mar esse tal Ro-
que para que
nos explique di-.
rei to toda essa
historia.

RUFINA — E'
p a r a já. Elle
passou por aqui
nao ha meia ho-
ra, com a car-
riola. Deve es-
tar em casa, ciuc
é aqui pertinho.
{Sahe correndo).

SCENA IV

JoÃo e Lola

Lola -- Vês ?
Que te dizia eu ?
A bôa velhinha
tinha a 1 g u m a
cousa. . . Na tu-
ralmente, esse
Roque é algum
explorador, quea embrulhou,
abusando de sua
bôa fé. . .

JoÃo, pensa-
üvo — Nós só
vamos ver. Tu-
do isso nao tem
bom aspecto.

SCENA V

&| mesmos, Ru-
fina e depois

Roque

Kufina, en-
Wflndò como um
Juracâo—Prom-

pto, ahi está ei-Ie Disse queP^cisava mes-
ffP fallar com°* senhores da cidade.

Roque — Muito bons dias. „ ...
nhn*S°? p"h° de D Ja^vntha. . . Nao?.ra . \_ a mesma cousa. Eu estava para>ique a pobre velha vivia aqui numa

Ml—II—,| —„. allan.aa||.

q"'o,h hypothecando ou vendendo tudo
Hmbem it. ?" a,U^e'-a ^«anto pude, masamhem nao sou rico. . Nestes últimos mezes ainda
t^l ° f"ma C°USa P°r^Ue ella me P^o« *•",
Cns sohrinU m-C 

S^pre- que tinha em M^"<*uns sobnnhos que não de.xariam sua memória ficar
£mWn - paPe,s,nhos *<l™ estão e espero que a
ccUadinhir. 

Va' reneSar °S comPr°m-°* de sua tia,
Lola deixa-se cahir sentada em cima de um bahá) oao, com um sorriso crispado e sarcástico — Ahi
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I

Rufina foi chamar o velho Roque.

O senhor é que
. . E a se-
procural-os

i • - - i"""v \c-inii \ivia anui numa miséria detazer pena...
fl I LA — Como? Mas sempre ouvi dizer que
Vnna uma pensão. , .

sã 
0^L'f,; Que pensão ?... Tinha uma casa de pen-na praia> mas quebrou e perdeu tudo; e nos ulti-

87

.*.' X'

'WÊ

está. Ahi está, minha querida. . . Bem dizias tu que |
tia Jacyntha nos deixaria alguma cousa j

Martin de Mendoza. |
.1 r-  " " " ¦.——¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦. .. 1

0 ÁLCOOL COMO ANESTHESICO [

No correr de recentes estudos, o Dr. Garcia
Martin, do México, notou a similhança das formulas

¦¦))
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do ether e do chlorophormio e, como esses dous anes-
thesicos têm uma origem commum, o álcool, pensou
em utilizar directamente este ultimo produeto para
provocar o somno artificial.

Depois de muitas tentativas sobre animaes, o
Dr. Garcia adoptou definitivamente a introducção
directa do álcool no sangue, por meio de injecções,
para as pessoas.

A dose anesthesica é de dous a trez centímetros
cúbicos de álcool (a 96°) por cada kilo de peso do pa-ciente. A quantidade assim determinada é mistu-
rada a dupla quantidade de sueco glucoso. O somno
assim produzido oceorre em cinco minutos approxi-
madamente, sem que o paciente faça um movimento
ou pronuncie uma palavra. No correr da operação a
calma é absoluta. Ao despertar nao produz náuseas,
vômitos ou outros transtornos.

O operado elimina depois o álcool pela saliva,
suor, pelle e urina.

Uma rainha das mais criticadas por seus
con temporaneos

A famosa rainha Christina da Suécia foi uma
das figuras feminina?, mais suscitadas a criticas de
seus contemporâneos.

Physica e moralmente foi considerada um mons-

?-¦ .'^^'XXXvXX^^v^^^í^í.^X: >•¦ *V" 'ii, mm 
TÃmmmKsíHf m im •. í™—™""™—USE™"" "~^"™"

^&1 || ¦ . ¦ '_ "" _¦ x a^ml B Amm\ \W&' • '•%Vt » É> !£&¥ 4*- 
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Duas figuras sobresahem em sua vida. tornando-a
mas interessante ainda: a condessa Ebba Sparre e o
celebre philosopho francez René Descartes.

A 11 de Fevereiro de 1654, Christina reuniu oSenado e annunciou que renunciava á Coroa, no-
meando seu suecessor, sem que ninguém pudessecomprehender as causas d'essa resolução.

Estava, realmente, cansada do poder, tinha
vinte e oito annos e reinava desde os seis.

A vida de liberdade, seus postos faziam-a dese-
jar as viagens, os estudos e a liberdade de acção.

Essa phrase, gravada em uma medalha de sua
effigie, dá-nos a chave de seus sentimentos: "Nasci
livre, morrerei livre".

Sua abdicação foi uma das scenas mais bellas
registradas pela Historia.

Retirou-se para Roma, onde viveu entre suas
maravilhosas collecções de obras de arte, apreciando
os poetas, artistas e sábios da Itália, dos quaes foi
protectora.

Abraçou a religião catholica e, por sua morte,
oceorrida em Roma, o papa ordenou que lhe fossem
feitos magníficos funeraes.

Seus restos repousam na cathedral de S. Pedro.
Desprezando as lendas, que se uniram a seu

nome, Christina da Suécia foi uma mulher de gêniosingular e de uma originalidade, que nosso século
está mais capacitado
para comprehender do
que o século XVII.

Ainda ha pouco o Roque passou aqui com sua carriolaí
tro, porem não é de extranhar um juizo tão se-
vero/ posto que foi, sem a menor duvida, uma
personalidade definida, de primeira ordem, que in-
correu na falta gravíssima de se adiantar sobre sua
epochá.;
Christina nasceu em Stokholmo. Descendia de

heroes, loucos e poetas e seu pai, Gustavo Adolpho,
a quem os astrologos haviam annunciado o nasci-
mento de um filho, resolveu, ao ver nascer uma
menina, fazer d'ella um príncipe e educal-a ceio um
homem. V

O rei morreu e Christina subiu ao throno com a
edade de seis annos.
Sua única occupaçao foi o estudo.

Aprendeu onze línguas, as sciencias conhecidas
de sua epocha e as artes.
Como repouso a esse árduo labor intellectual,

exercícios violentos, a caça, a equitaçao o jogo das
armas.
As mulheres não podiam admittil-a como egual;

os homens muitas vezes vencidos por ella em intel-
ligencia, força ou destreza, julgaram-a perigosa.

A rainha declarou que não se casaria e então a
maledicencia cresceu. Porem ella foi mais digna de
lastima do que de censuras.

Uma estrada de /erro
construída sobre

arvores

Na parte alta da re-
giào de Sonoma-Count/y,
da Calijornia, próximo
do titiorat, existe uma
via férrea estendida so-
bre troncos de arvores.
Nos picos de Sluart, onde
a estrada é cortada por
um profundo abysmc,
serraram as arvores em
um nível egual e sobre
esses troncos fixaram os
trilhos.

Eni meio d'esse abj/s-
mo fuzeram grossos tron-
cos, aue servem de co-
tumna dc sustentação,
cortados a vinte e trez

metros de altura.
Por ahi passam os vagons, com a mesma sega-

rança, como se a construcção fosse estabelecida de
accordo com os processos technicos e scientificos mo-
demos.

O INGLEZ E' OCTIOPHAGO

Na França o consumo de peixe alcança somente
200.000 toneladas, emquanto que de carne se con-
somem 2.000.000; na Inglaterra o peixe consumido
chega ao total de 2.200.000 toneladas.

Tendo-se em conta o núcleo de população de
Londres veremos que na capital da Republica Fran-
ceza são consumidos cinco kilos de peixe, contra
70 de carne emquanto que no Reino Unido sobem
a 125 e a 130, respectivamente.

^Se isso acontece nas maiores cidades das duas
nações devemos imaginar que a mesma cousa oceorre
nas demais cidades dos d^us paizes.

Na Inglaterra são consumidos 30 kilos de peixe
contra 47 de carne, emquanto que na França, para
egual quantidade de carne, consomem apenas 500
grammas de peixe. . .
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COLLABORAÇÂO
Os neophytos da aviação sem-

re se surprehendem quando
istam, pela primeira vez, ao-

ire um campo dc aterrisagem,
i m rebanho dc carneiros/ gua r-
Ados por um pastor e por seu

•"ao.A x v ;- A-
Ingenuamente consideram es-

^es animaes tranquillos, que nSo
.,e assustam com o ronco pode-
roso dos motores» capazes de
causar dramáticas capotagens e

ro testam contra esse costume
aue não parece ter outra utili-
dade alem da de utilizar a her-
va do governo...

Mais tarde o neoohyto com-
prehende a razão da presença
do rebanho nos campos de ater-
rissagem.

Em troca do alimento que en-
contram, os carneiros prestam
um apreciável serviço aos avia-
dores, nivelando os oi o muito

x-
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CURIOSI-
DAOES

CHINEZAS

Em Pekin
é onde se en-
ontra o tem-
pio mais ve-
nerado de to-
da a China.
Chama-se do*
SOI deutej.
Algumas d'es>
saa imagens
po de m ser
apreciadas na
photographia
superior. Ser-
vem, actual-
mente de
guarda de
honra do Dr.
Sun-Yat-Sen,
um doa mais
Ülustres per*
sonagens que
esse( pais pro-
dusiu, desde
Cor/ueiú.

A 'ó^ttfjir
pnotogrspht a /
representa o
mai» antigo
sino do mun- ,'
do. Também
se encontra
w'l?:e1t?.-uAA
embora em
outro templo.
D*elle se ser- 5W-'. •-.
ve o grande/ sacerdote para chamar òs fieis "::.',a?

cs!n suspenso h uni cavalete de caóbà

V-*

iCV k* Q««. resfriado eàeittt^"che premiado em um concurs, de pho-tographos em Londres).K—M

melhor do,,qüe..f>íria;i^j^^
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s para o »^.'
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cidas. . . morenas, sem contar as louras. . .
E' de se perder a cabeça diante dos prova-
veis motivos d'essa extranha espécie de
cicatriz. . .

Porem a surpreza não se detém ahi.
Certas indicações recebidas fazem a poli-
cia acreditar que a infeliz encontrada den-
tro da mala se chamava Jeanne Coudert.
Muito bem ! Quem procura, encontra, não
é verdade ? Mas, oh !. . . A policia desce-
bre a existência de quinze outras Jeanne
Coudert, desapparecidas ou vivendo, paca-
tamente, em suas residências... e todas ellas,
finalmente, reperadas. . . Mas, para se che-
gar a isso, quanto trabalho !

E a policia pergunta a si própria, com
um suspiro de allivio do que se livrou, como
teria agido para descalçar uma bota tão aper-
tada, se, ao envez de se chamar
Jeanne Coudert, o que é raro, em
França, a supposta victima
se chamasse Marie Durand,
nome commum de norte a
sul do território francez.
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A CASA GYRASOL
Eis a ultima

fantazia da mo-
derna archite-
ctura. Trata-se
da casa gyra-
toria, que, co-
mo o gyrasol,
enamorado do
astro rei, se
offerece cons-
tantemente a
sua benéfica e
dourada caricia

. Muito antes
de_ Edmundo
Rostand cantar
seu hymno ào Sol
o architecto dos Pt
lomeús esculpia,
frontão do celebre
pio de Philae: "O
é o pai de tudo q
existe na Terra,
existiu, jamais,

Inspirando-se nesses mesmos
sentimentos heliophilos, partilhados
por milhões de seres, desde tempDs re A planta dá casa gyrasol

:-.";¦ >
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Exterior da Casa Gj/rasol, ideada e executada
pelos architectos Lecuyer c Jubonct, de

Paris. ?

motissimos, dous archite-
ctos parisienses idearam

a otlie Tournesol, o-
rientavcl á vontade

e que mediante
um mecanismo

electrico instai-
lado no interior
do edifício,apre-
senta ao Sol,
incessantemen-
te, todos seus
aposentos. A
construcção
descança so-
bre uma pia-
taforma ana-

Ioga á das es-
tações de estra-

da de ferro, em-
bora com deta-

lhes mecânicos
e s p e c ialmente

adaptados ao fim
visado.

Calca-se um botão e a
plataforma se põe em

marcha ou se detém.
Com ur» motor de quatro

cavallos a ca-ra gyrasol dá
uma volta completa em uma

hora, sendo bastante quinze minu
tos para encontrar o Sol, se este se

separou em angulo de 99 graus.
Essa velocidade per

mitte accesso facíl á casa
em movimento. Ao con
tra rio da forma redonda,
que poderia parecer a me-
Inor, os architectos adop-
taram a octogonal, que e
menos monótona. Da dis-
posição interior e exterior
da vitte Tournesol dão per-
feita idéia cs clichês, que
estampamos.

Attribue-se ao impera-
dor rlugusto a invenção dos
saltos no calçado, que sempre
usou para dissimular sua
pequena estatura.

1

Uma pista para corrida de automóveis. Única no mundo 1 E' uma innovaçao da fabrica "Fiat"
da Itália, que nella ensaia todos seus novos modelos e realiza corridas. Essa pir.ta serve de

telhado de suas usinas, cm Turim.

As rãs cantam com a
bocca completamente fe-
chada.
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Romance de H. SETON MERRIMAN I

Era fácil adivi-
bar que as apti-

iòes cerebraes de
>uv Oscard eram
aais positivas do
jue brilhantes."

Guy Oscard, por
xemplo, reconhe-

•era alguns annos
ntes que o fusil

Winchester "nao
ra uma arma", segundo sua

expressão.
Se o papa e o inventor

-.lesse fuzil tivessem atravessa-
do a Europa de joelhos para
vir rogar-lhe que fizesse uso
de uma Winchester, elle os te-
ria recebido com um sorriso
amavel,ter-lhes-ia offerecido re-
frescos, ouvido seus argumen-
tos com a paciência, que cara-
cterisa os homens conscientes
de sua força, mas teria conti-
nuado a caçar, até o fim de
seus dias, com uma "Express"
de dous tiros.

Os que formam um julgamento assim ínquebranta-
vel a respeito de cousas tao insignificantes têm, egual-
mente, o costume de tomar facilmente uma resolução
irrevogável em graves circumstancias da vida e, isso,
sem a menor preoccupação a respeito do mal ou bem,
que podem causar ao próximo.

Guy Oscard reconhecera, apoz quarenta horas
de meditação, que, sem Mabel Chyne, a vida nao teria
mais encantos para elle; e, no silencio d'essa grandecasa, examinava sua existência d'esse novo ponto de
vista.

Tinha a confiança plácida das creaturas reflecti-
das; sua vida de explorador lhe ensinara a só contar
com seus próprios recursos. A vida caseira e pacatae que engendra a duvida e a hesitação.

Em todo o caso, seus pensamentos não o atormen-
tavam, porque, momentaneamente, parecia dormir.
Porem seu somno era leve, porque um ruido apenas
perceptível fel-o entreabrir, lentamente, as palpebras;era o ruido de pés nus sobre o tapete. Guy Oscard viu,então, a poucos metros do local em que se achava, seu
pai, de p*, diante dó togão. Seus movimentos eramfào extranhos, tão sobrenaturaes, que Guy ficouimmovel, observando o que elle fazia.

Os vidros de medicamentos estavam alinhados
obre o fogão de inverno; o Sr. Oscard lia as etiquetasom pressa febril. Um pequenino vidro azul tinhaluas etiquetas:
ma, de cor ama-¦¦ella, sobre a qualstava escrípta a'alavra Veneno, a
utra, com a sim-

Pies inenção: Bel-
7dona.
, 0 ancião apa-
nou esse vidro;
la um calmante
fira suas nevral-
as. Retirou leh-
emente a rolha e: <ediu cuidadosa-
ente duas colhe-

adas em um vi-

, Em um salto,juy Oscard ar-1 aneou-lhe o copoí!as mãos e lan-
çou o conteúdo ao°go. Rápido co-m° o relâmpago,
°.doente levou oVldro aos lábios.

»»—II n———!).—_.||———Ha

RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA
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Jack 
esta apn.xonado por MaLcl Chyne, sobri-nha de sua velha amiga lady Cantourne Tírrita-sepor que considera essa moca egoísta e sem coraçãoPor IMo. quando, pouco depois Jack lhe falia n^seamor, s,r John declaralhc oue precisará de esperarsua morte para herdar os recursos necessários pam

Z^iZ rUcí 
vo,,,ntnr-ioso * «itivo. dec!ara.lhePq_ê%ai tentar qualquer empreza Para ganhar esses recur-sos Depois va. communicar a Mahel essa resoluçnoe ella concorda em esperai o durante dous annos. em-hora estea também sendo re„uestada por outro rapazíüuy Oscard) egualmente fidalgo e pobre. O pai deOscard é um sábio, um tanto desequilibrado c está

gravemente enfermo. Uma noite a enfermeira sanee dei\a (juy de puardn : unto do leito.
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"S. Francisco de Assis em êxtase", quadro de Ricardo de Vil Iodas.

Guy segurou-
lhe os brçòs, aper-
tou-os e travou-
se entre elles unia
luta encarniçada,
durante a qual o
cheiro penetrante
do veneno espâ-
lhou-se por todo
o aposento... Fi-'
nalmente Guy re-correu á astucia; "calçou" ra-

pidamente seu pai e ambosrolaram sobre o tapete.
O doente tinha ainda ovidro, entre os dedos crispan-

do mas nao podia leval-o aoslábios. Fez cahir algumas got-tas sobre o rosto de seu filho;
seus olhos, felizmente, foram
poupados. Continuavam a lü-tar deitados, na semi-escuri-
dao, arquejantes, praguejandoem voz baixa. . . A força doancião era sobrenatural e sur-
prehendia seu jovem e -vigov

r o . r?so adversário. FinalmenteGuy Oscard conseguiu obrigal-o a abandonar Tírllco, apertando-lhe o pulso.
7- Volfe já para sua cama! — disse o rapazquasi sem fôlego — Vamos raPaz
Thcmas Oscard mudou subitamente de tacticaGemei-, hi m.lhou-se diante do füho, supplicou-lhe

que lhe restituisse o frasco, cahiu de joelhos— Va para sua cama! — repetiu Guy Oscard.U ancião cedeu, finalmente e metteu-se entre oslençoes amarfanhados.
Guy Oscard pôz tudo em ordem novamente. Asinstrucçoes do medico eram formaes: em caso de in-somma ou de excitaçao, o soporifico contido em umdos pequenos frascos, sobre o fogão, devia ser admUms rido 

^imediatamente, sob pena de conseqüênciasiataes. lhomas Oscard, porem, recusou tomar a
poção. Parecia resolvido a morrer. Seu filho curvou-se para elle, tentando a ameaça, a persuasão, a sup-
phca, sem, entretanto, deixar de pensar, no fundode seu coração, que antes do amanhecer seria senhorde 75.000 francos de renda, se não conseguisse fa-zer seu pai dormir.

Essa luta moral era mais terrivel do que aquella
que acabava de travar: a tentação era quasi supe-rior a suas forças.

Pouco a pouco o ancião acalmou-se, sem consen-
tir, no emtanto, em tomar a beberagem; fechou os V

olhos e não res-
pondeu mais as
supplicas de seu.
filho; depois ces-
sou de mover ne-
ga ti vãmente, a cà^
beca e sua respiía^;
ção tornou-se re-
guiar como a de
lima creança ador^' 
mecida.-' 

'".,- '¦,." :-'-'f- '¦:¦

Guy Oscard ce_,
prehendeu-se, mais
tarde, por não liai
ver suspeitado de
alguma astucra^
mas não conhecia
as singularidades
d'essas enfermidà- ;
des cerebraes. Sâ-
bia, entretanto,
por que razão seu .
pai, que não esta-
va em sua primei:
ra tentativa, teu-
tara suicidar-se :
era por terror.
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I Thomas Oscard temia enlouquecer e morrer louco,
| como seu pai. Chamavam-o já 

"excêntrico" e ai-
I gunso taxavam francamente de "maluco", mas sem
| razão: elle tinha, simplesmente, a apprehensão da
| demência.

O ancião parecia dormir quando o carro trazendo'.!'¦ a enfermeira deteve-se diante da porta. Oscard er-
gueu-se sem ruido e sahiu do quarto, para abrir a
porta.

A enfermeira e elle ficaram alguns instantes no
hall. Guy contou-lhe em voz baixa a scena da beílado-
na. Suoiram juntos e encontraram Thomas Oscard,
o grande historiador, estendido, morto, sobre o ta-
pete e tendo na mão o frasco de veneno completa-
mente vasio; simulara dormir para attingir seu fim
e preferira o desconhecido da morte a essa semi-
morte na qual seu pai vegetára durante vários annos.

Ergueram-o e estenderam-o respeitosamente so-
bre o leito; depois Guy sahiu em busca de um medico.

— O que lhe posso fazer — disse este, depois
de ouvir toda a historia do drama — é fornecer um
attestado, embora contrariando minha consciência
profissional e. . . e minha consciência pessoal. . . De
qualquer modo, elle não teria vivido mais de quarenta
e oito horas... Tinha um abcesso no cérebro. Mas
aconselho-o a estar presente ao inquérito ! Porque. . .
esse caso pode parecer suspeito. . .

Foi assim que o excêntrico Oscard terminou sua
carreira terrestre; com um inquérito judiciário.

A sociedade testemunhou a Guy Oscard essa
sympathia sincera e desinteressada, que se concede
sempre aos ricos, quando soffrem uma perda irrepa-
ravel. Todos sabiam que Thomas Oscard gozara de
certa opulencia em toda sua vida e era de suppor

Sue 
seu filho fizesse o mesmo. Era pena que Thomas

Iscard tivesse morrido em circumstancias tão tra-
gicas; e o olhar penetrante da sociedade apanhou im-
mediatamente — e commentou — o ponto fraco da
historia.

Entre as missivas de condolências, que lhe diri-

Íjiram, 
Guy Oscard encontrou um telegramma de

ady Cantourne. Facilmente renovara suas rela-
çôes com ella e, apoz um praso conveniente, dirigiu-
se a sua residência para lhe manifestar sua gratidão.

Lady Cantourne recebia justamente nesse dia ;
e Guy foi introduzido.

Logo ao entrar lançou, em tor-no da sala, um olhar
inquiridor, que não escapou á tia de Mabel.

Como é amável visitando-me tão pouco tem-
po depois da morte do Sr. Thomas. . . Deve ter soffri-
do muitos dissabores! Mabel e eu temos fallado mui-
to a seu respeito, tomando sincera-
mente parte em seu grande desgos-
to. . . Minha sobrinha está fora,
neste momento, mas espero-a de um
momento para outro. . . Por que nao
se senta ?. . .

Obrigado — disse elle.
E depois de tomar uma poltro-

na, repetiu em tom profundo:Muito obrigado — como para
lhe testemunhar profundo reconhe-
cimento.

Éramos muito amigos, seu
pai e eu, em nossa mocidade. . .
Muito se esperava d'elle e, creio,
elle próprio contava muito com o
futuro... A vida não realiza nem
sancciona muitas de nossas espe-
ranças, mesmo as mais justificadas...
Pode ser que isso tenha contribuído
para o pessimismo, que dominou sua
existência inteira. Mas o senhor é
'bem differente!... Aposto como não
é pessimista I. . .

Guy examinava gravemente sua
mao enluvada.

—7 Não creio — confessou elle
— Pelo menos ainda não pensei
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nisso
Mlle. Felia Doubroskn do Covent
Garden de Londres, no bailado da

¦frcia.

Foi recompensado de sua franqueza, por um
amável sorriso de lady Cantourne. Aquella senhor;*,
não tinha rival na arte de adivinhar o pensamento
dos moços e obter suas confissões. . .

Faz bem! Gosto de saber que é um. . . des
preoccupado. Reflectir é o primeiro passo para o pessimismo e... para o egoísmo, principalmente no*
moços... Porque se pensam em alguma cousa, aca
bam pensando em si próprio e, adeus illusoes. .— Pois pode crer que penso tanto em mim mes-
mo quanto nos outros...

E' possível... Mas, duvido muito!... Por
favor. . . toque a campainha para que nos sirvam
chá...

Elle obedeceu e ella o seguiu com um olhar com
placente. Por uma razão qualquer — talvez porque
elle não procurara conquistar sua sympathia — ladv
Cantourne dedicara quasi af feição a esse rapaz.
Poucas semanas antes d'essa visita, fora informada
de que miss Mabel compromettera-se a desposar
Jack Meredith, logo que elle conquistasse uma si-
tuação, que lhe permittisse reclamar o cumprimento
d'essa promessa.

Nada disse sobre essa escolha, nem sobre a deci-
são tomada; exprimiu apenas seu aborrecimento por
haver Jack rompido com seu pai. .Aconselhou Mabel
a manter o compromisso tão secreto como possível,
não desejando — allegou — que sua sobrinha se tor-
nasse a "preoecupação irritante" de sir John. Achou
egualmente inútil espalhar a noticia lamentável de
um rompimento entre o pai e o filho, causada por um
sentimento muito natural e de accordo com as boas
normas sociaes. Sír John era um maníaco e, como
os de sua raça, dotado de proverbial teimosia. Havia
pouca probabilidade de que sir John chamasse nova-
mente seu filho e não era bonito, para uma moça,
servir de ponto de mira ás controvérsias e discussões
da sociedade.

Porem lady Cantourne era muito hábil para
emittir a menor objecção a essa promessa matri-
monial; deixou, ao contrario, entrever que ella era
vantajosa em todos os pontos de vista. No emtanto
encorajava Guy Oscard a vir visital-a, sabendo per
leitamente que elle ignorava a existência de Jack
Meredith.

Sou de opinião — dizia sempre — que os ra
pazes e moças devem resolver tudo entre si... Um
rapaz, quando é preferido, tem mais influencia sobr-
uma moça do que um milhar de velhotas e, quasi
sempre, o futuro justifica essa influencia. São os úv
termediarios que causam todo o mal.

Assim, não intervinha. Convido 1
muito simplesmente Guy Oscard >.
demorar mais um pouco e a tom<
chá em sua companhia.

E aue pretende fazer? -
perguntou lady Cantourne, ao se;
vir o chá — Não vai encerrar-se
nessa triste casa de Rússell-Square

Nao. . . Pretendo alugal-a..
vse fõr possível.Oh! Será fácil... Seu pai
alli morou tanto tempo. . . embora
seu espirito viajasse bem longe. ..

Em seguida — continuou Os-
card — partirei para o estrangeiro

Não parte immediatamente
Muitos diriam que o senhor foge ao
inquérito. . . .,Sim. . . Não conto partir )B
— replicou Guy com um sorriso, que
lady Cantourne julgou comprehender.
Preciso de permanecer vários mezes
ainda em Londres, para regulansar
meus negócios. . . O testamento. . . e
o mais. . _•

Nesse momento Mabel Chyne
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ntrou no salão. Estava vestida com gosto refinado
caminhou sorrindo com graça, estendendo sua mão

iegantqmente enluvada.
Lady Cantourne não olhava para sua sobrinha-

toda sua attenção estava concentrada sobre Guv
Oscard.

Mabel estava encantada com a visita de Guv e
confessou-o ao próprio rapaz. Não accrescentou que,durante os trez mezes passados, desde a partida brus-
ca de Mèredith, tinha consciência do declínio de seussuccessos mundanos. As cartas de Jack succedíam-
se com duas e trez semanas de intervallo e, natural-
mente, as horas passavam para ella, longas e mono-
tonas; suas companheiras faziam-lhes sentir não ter
ella mais o direito de se considerar em situação íden-
tica ás d'ellas. O estado de noiva, tão aborrecido parauma moça como a timidez para uma collcgiai; punha-ade parte, nos estudos como nos prazeres, impedia-a
de participar das distracções e reuniões da juventude...Por isso. Mabel sentia-se feliz ao lado de Guv
Oscard, que despertava sua curiosidade. Adivinhava
nelle alguma cousa de indefinivel, qualquer cousa
que desejava descobrir e aprofundar.

— 
Çomo ^ bondoso, tendo piedade de duas mu-

lheres abandonadas disse ella Receei que já

mandara construir á entrada do vestibulo . . Gos-tava muito de flores, que ella própria regava. . . quan-do se lembrava d'isso.
Os dous jovens ficavam sós na outra extremida-de do salão.
Mabel acariciou suas luvas, baixou os olhos etomou esse ar modesto pelo qual as ingênuas maishábeis indicam que têm consciência de: estar a sóslonge de qualquer ouvido indiscreto, em companhiade um rapaz interessante. Guy seguiu com os olhoso movimento das mãosinhas enluvadas, com umaalegria tranquílla. Retomou a palavra para terminar aexplicação interrompida com a chegada do velhote semimportância.

W* mu^° natural — disse elle — que a socie-
dade me testemunhe frieza: minha historia é um pouco...extranha e não ha razão para que acreditem em mim 1

Eu, tenho plena confiança no senhor!—res-
pondeu Mabel.

Obrigado !
E seus olhos lhe disseram a alegria causada poressa pequenina confissão, que gostaria de ouvir uma

segunda vez. Depois elle se recostou, apoiando a
cabeça a um canto do piano. Sua physionomia des-
appareceu na profusão de folhagens, que pendiam
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tivesse partido para os desertos da África ou qualquer jP^?re^u ._outro logar povoado por feras... Sabe que já se tor- • 'ard,ne'ra:,.seui pensamentos eram muito ener
nou uma celebridade? Já ouvi alguém chamal-o de Sicos porem elle nao sabia tirar d isso grande effeito"heroe das grandes caçadas". . e *o infatigavel Patnetlc°•• • .
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viajante
Oscard sorriu alegremente em resposta a essa

lisonja disfarçada.
Isso nao é — disse cem modéstia — um re-

nome meritorio; todo o mundo e capaz de dar tiros
com um fuzil. . .

Excepto eu — replicou Mabel, com um li-
geiro arrepio.

O Sr. Oscard declarou-me, ha pouco.— in-
terroippeu lady Cantourne — sua intenção de reini-
ciar suas viagens. . .

Oh! Isso é humilhante — disse Mabel, bai-
xando os olhos — Parece que somente as pessoasmedíocres e pouco interessantes ficam entre nós. .

O Sr. Oscard receia que seus amigos se afãs-
tem d'elle,.por haver, seu pai, morrido sem assisten-
cia medica — accrescentou a velha senhora, com
mtençao.

Mas. . . eu nunca disse isso, lady Cantourne.
Pelos menos, deixou transparecer. . .

Guy Oscard mordeu os lábios:Tenho horror ao borborinho e aos ccmmen-
tanos. . . Gosto de passar despercebido entre a mui
tidão. Se me ausentar por algum tempo, ninguen
se oecupará commigo, ao voltar !

noso.
A morte de meu pai é um facto bastante pe-

Sua indífferença por mim, quasi se trans-
formara em ódio; eu desagradava-lhe profundamente
c creio não haver também tido por elle grande affei-
çao...

Mabel fez um imperceptível movimento de cá-
beca e elle continuou:

Sua morte favorece-me extremamente. Dizem
que terei de 50 a 75 mil francos de renda annual, ao
envez* dos 12 mil, que meu pai me pagava todos os
annos, por intermédio de seu banqueiro. Não podia
impedir que essa quantia revertesse a meu favor..;
porque era uma fortuna pessoal de minha mai; sem
o que, tel-o-hia feito. . .

Mabel ouvia gravemente, sem o interromper.
Tinha em alto grau o dom de assimilar-se ao que a
cercava. •

¦— E ninguém sabe — accrescentou elle — a que
ponto eu preciso agora d'esses 75.000 francos de
renda !

Mabel não poude reprimir um movimento e
olhou para o fundo dó salão. :>

Meu pai nao era velho — continuou Guy
tempo, ninguém Oscard — Tinha apenas cpiarenta e nove annos• e

poderia viver ainda uns trinta !
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Nesse momento, outro visitante foi annunciado Mabel fez signal de que adivinhava perfeitase fez sua entrada.
Era um perso-nagem de médio-

cre importância
^jue, no emtanto,
loi recebido com
grandes demons-
trações, porque°s dous jovens
presentes conta-
•am aproveitar a
h versão causada

por sua chegada
para conversar
mais livremente.
Lady Cantourne
íoi amabilissima.
Lembrou-se ins-
tantaneamente de(H*e a horticultu-

1 a era uma das
paixões do recém-
c negado e quizmostrar-lhe o ca-ramanchao que

mente o sentido de suas palavras.
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Agora - disse elle, rindo nervosamente ¦—
ainda tem confiança em mim ?

Sim — disse ella, deixando errar seu olhar,
ao longe. . .

Houve um curto silencio, durante o qual fica-
ram sentados, fitando o céu, pela janella aberta.

O dinheiro não me tentava, por mim mes-
mo... — disse Guv Oscard em tom tranquillo —
tentava-me. . . por sua causa !

Ella ergueu-se repentinamente como se preteri-desse juntar-se a sua tia e ao amador de horticultura.
Não diga isso ! — murmurou.

E, sem se voltar, foi ao encontro de lady Can-
tourne. Seus olhos brilhavam com um fulgor sin-
guiar.

Guy Oscard ergueu-se tambem, seguindo-a,
cheio de confiança. Pouco depois despedia-se.

iMas, — disse graciosamente lady Cantour-
ne — se está resolvido a partir, não deixe de
voltar aqui mais uma vez, antes d'isso.

Obrigado. Já que me autorisa, sentir-mc-hei
bem feliz voltando à visital-a.

Ha de nos causar verdadeira decepção se
faltar a esse compromisso — acerescentou Mabel es-
tendendo-lhe a mão com um sorriso cheio de doce
ingenuidade.

VI

imaldita
mas não tinha

— Que esta terra seja maldita,
0 homem fallava em voz alta,

pessoa alguma para ouvil-o. . . Ameaçava com seu
punho magro o largo rio, que descia lentamente para
o mar equatorial.

Por traz d'elle estendia-se vasta floresta, inacces-
sivel ao homem e desafiando, mesmo, um exercito
de serrotes ou machados. Sua altura era escassa,
poucas arvores excediam quinze metros, mas de seus
ramos pendentes e entreíaçando-se. plantas trepa-
deiras e parasytas as uniam em uma superfície de
varias milhas quadradas.

Até mais longe, no horizonte, as.margens do rio
se desenrolavam, sempre cobertas por essa luxuriante
vegetação, sem a menor interrupção, sem a mais
ligeira variedade. A superfície d'esse rio era pertur-bada, de distancia em distancia, apenas por formas
negras, fluetuando entre duas águas: eram os croco-
dilos. O rio chamava-se Ogowe e o homem, que o
amaldiçoava, Victor Durnovo, em-
pregado da Associação Commer-
ciai Loango. Sua funeção, nesse
momento, era viajar pelo interior
da África afim de comprar, tro-
car ou mesmo roubar marfim, em
proveito de seus patrões.

Era um homem de sangue in-
diano, de rosto estreito, nariz li-
geiramente achatado, bigode ne-
gro, que cahia sobre os lábios. A
fortuna de Victor Durnovo data-
va por assim dizer, do nascimen-
to cPesse bigode maltratado. Nin-
guem, até então, concedera-lhe a
menor confiança, tanto era repul-
siva a expressão de sua bocea.

A Natureza tem, por vezes,
caprichos interessantes; cria signos
de aceusação, que esconde em se-'
guida e permitte, assim, ao olhar
noviço, enganar-se.

O homem era de estatura me-
diana, com braços de comprimen-
to anormal e modo de caminhar
saltitante, como se estivesse
sempre prompto para desferir ai-
gum • ponta-pé em quem surgisse
em seu caminho.

Seus movimentos eram ner-
vosos, quasi espasmodicos, embora
estivesse bastante fatigado e quasi
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Colhendo estrellas, esculptura de Har-nettc Frishmuth, discípula de Rodinactualmente ern New-York.

morto de fome. A nervosídade febril da África dYse apoderara e atacava-o impiedosamente. Ningue
pode explicar esse phenomeno, que, no cmtanto, exite c pode nos levar ao crime. Europeus honestos
pacatos são victimas d'essa febricidade doentiacommettem crimes de que mais tarde se arrependem amargamente. As potências poderão redigir trtados. . . De Leste a Oeste da África, os homens seguerrearão emquanto a natureza humana for o que éEssa nervosídade febril é respirada em toda a África.

Victor Durnovo enviara seus marujos á flores-tia' 
fTi busca ^e %uma3 bananas e de uma braçacíade folhas seccas. E, durante sua ausência, abando-nava-se a essa cólera insensata, verdadeiro flagellodá África equatorial.
Assim como ha o fatalismo na índia — a turlmlencia em New York o terror no Polo, — ha ner-vosidade febril na África !— Que esta terra seja maldita ! Malditos riosflorestas; pessoas e animacs ! — gritava elle.
Ergueu-se a meio è rastejou até seu barco, queestava preso a um tronco esguio. sobre a margem.Saltou a plataforma e dirigiu-se para a popa, com

passo cadenciado. Essa popa era coberta e tinha umbehche fechado por um cadeado, cuja chave pendia dacorrente de seu relógio. Abriu a porta, apanhou um
pequeno cofre de folha de flandres, d'ellc retirou uma
garrafa e um copo não lavado. Deitou algumas gottasda garrafa no copo com água c tragou a solução. Suacólera amainou. Elle se tornou subitamente pallido etremulo. Tratava seientificamente o accesso, que oatacara. Depois voltou á margem e estendeu-se aho comprido sobre a terra humida. A pelle de suasfaces incommodava-o, com certeza, porque nellasurgiram placas rubras, que incharam levemente;Victor Durnovo renunciara desde ha altrum tempo aenxugar o suor, que inundava sua fronte e não pen-sava em lavar o rosto.

Bruscamente uma grande sensação de repousoínyadiu-o; seus olhos perderam o brilho, suas pai-pebras pesadas se fecharam; tinha os braços cru-zados sob a cabeça e a seus pés corria o rio.Bruscamente ergueu-se ansioso e attento. Nemuma so folha movia. Eram cinco horas da tarde, ahora mais calma do dia. O menor ruido, no profundosilencio tornava-se perceptível a grande distancia eum ruído chegava até seus ouvidos, vindd do rio. En.um bater de água, que se renovava regularmente
e que, para seu ouvido experimen
tado. tinha uma significação. Com
prehendcu que algum barco s
approximava. Embora ainda e
condido por uma volta do rio, t:-
nha a certeza de que esse ruido ei .t
produzido por dous remos batenJ
a água em cadência.

Victor Durnovo ergueu-se n<
vãmente; foi buscar, no barco, outr
fuzil e collocou-o junto do Reiln
de dous tiros, que tinha sempi
ao alcance da mão. Depois espe
rou. Tinha a certeza de que nin
guem poderia approximar-se sen
seu consentimento. Elle era o me
lhor atirador d'aquella região...
Salvo um homem e esse homem
era, exactamente, um dos tripulan-
tes do bote, que se approximava.

Dez minutos mais tarde, o
barco estava a vista; grande e lon-
ga massa negra sobre as águas tran-
quíllas. A essa distancia podia ape-
nas reconhecer tratar-se de um
barco indígena.

— Ainda 800 metros — mur-
murou JDurnovo, visando.

Considerava o rio como pro-
priedade sua e conhecia os habitan-
tes de todos os arredores. Descar-
regou, pois. uma bala na água, a
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dous palmos da popa do barco, que avançava sua-vemente.
Um momento depois, um ruido que só podemostraduzir por pissst , lez-se ouvir entre suas pernase elle teve de limpar a terra, que saltara sobre seusolhos.
Um floco de fumaça azul elevou-se lentamente

acima do barco c uma violenta descarga rompeu
pela segunda vez o silencio. . .

Victor Durnovo poz-se de pé e agitou seu enor-
me chapéu. . . Responderam dò barco c o homem da
margem caminhou até a borda, empunhando ainda
seu luzil, do qual nunca se separava.

Durnovo foi o primeiro a dirigir a palavra,logo que se viu ao alcance de fazer se ouvir- Desculpe gritou elle - Julguei o barcooecupado por indígenas e, é claro... Sempre queos vejo ao alcance de uma bala, nao hesito.Está bem... - disse um dos rccem-chcga-
dos, fazendo um gesto benevolente com a mão°.
Nao houve mal...

A bordo do barco havia dous homens brancos
e seis negros. Um dos Europeus mantinha-se á
proa, emquanto que o outro, estendido na popa, re-
pousava sob uma tenda muito branca e conforta-
vcl. Esse homem era, certamente, o chefe da pe-
quena expedição, ao passo que a altitude c ma-
nTiras do que estava de pé, indicavam o habito de
uma disciplina militar infringida, apenas, em cirums-
tancias anormaes.

-- Quem atirou ? -- perguntou Durnovo, quan-do nao foi mais necessário elevar a voz.-- José!-— replicou o homem da popa, indi-
cando, com o dedo. seu companheiro - Foi bem
visado ?

Optimamentc. . . Sua bala fez-me saltar a
terra aos olhos. . .

O homem chamado José riu, mostrando todos
os dentes, emquanto o riso de Durnovo era força-
do. E José já se agarrava aos ramos baixos, tra-
tando de amarrar o barco.

Supnonho que o senhor é Durnovo — disse
o homem da popa, abandonando lentamente sua
posição horizontal e exprimindo-sc com uma corte-
zia talvez extranha dos desertos da África central.

Era um homem de alta estatura, cabeça aristo-
cratica, physionomia fina, recordando em muitos
detalhes os nobres da velha França...

Sim - replicou Durnovo.
O homem alto desembarcou e estendeu-lhe a

mão.
Muito prazer em cncontral-o. . . Tenho uma

carta de apresentação para o senhor, da partede Maurício Gor-
dou. de Loanso.

A phvsionomía
sombria de Dur-
noyp transfor-
mou-se. Seus
>lhos cheios de
febre il! ti mina-
'am-se.

Ah ! — excla-
móu — O senhor
e amigo de Mau-

•cio Gordon ?
Essa pergunta

escondia outra.
nSo formulada e
•ictor Durnovo
operava a res-

losta. Porem o
osto que fitava.

Parecia o de uma
estatua de mar-
more; seu sorriso
era amável, mas
"npenctravel.

Encontrei
1Jordon ha ppu-
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le meus collegas de

con-

as arvores bellissimas. . . — replicou
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Aspecto de Veneza, em um feriado, por motivo da "Festa do Redemptqr*

cos dias, cm Loango ; foi um d<JMon.. .
Isso nada significava para Durnovo, Fque per-tencia a outro mundo e cuja educação fora descui-uada.

A/T 
"7.,i 

5? ,nome 
*~~ continuou o recém-chegado — éMeredith, John Meredíth, mais conhecido por Jack...Uingiram-se para a tenda sombria e pouco con-vidativa.

E quem é esse outro personagem? — per-gun tou Durnovo, fazendo um signal com a cabeça.Oh! E' meu creado. . .
Durnovo sorriu desdenhosamente e tratou deabrir a carta, que Meredith lhe entregara.Ha poucas pessoas, aqui nesta terra, que se

permittam o luxo de ter um creado europeu...
Jack inclinou-se sem comprehender a ironia,

mas respondeu cortezmente:
Os pretos devem servil-o admiravelmente,

desde que conheçam seus costumes. . . nao?
Certamente — murmurou Durnovo, lendo a

carta — Maurício Gordon — continuou elle — in-
forma que o senhor viaja... por desfastio. . . dese-
;ando apenas vêr e apreciar a natureza?. . . Hum!
Que diz o senhor dó que tem visto até aqui?

E com o dedo indicou a desoladora perspectiva,
que se estendia diante d'elles. . .Uma reminiscencia do inferno, hein ?
cluiu.

Acho
Meredith.

Durnovo riu francamente. yL
Na verdade — continuou elle — Acho absur-

do vir até aqui. . . por divertimento! Irra! Se quer
seguir meus conselhos, desceremos juntos a corrente,
amanha mesmo. . .

Evidentemente estava desconfiado e os olhares
de soslaio, lançados furtivamente, faziam presentir
vagamente que, mais alto, no rio, Victor Durnovo
tinha interesses, que queria esconder.

Disseram-me — respondeu Meredith, com-
primindo um bocejo — que, rio acima, a região
é mais bella, mais montanhosa, que se parece me-
nos com o inferno. . .

As suspeitas de Jack Meredith foram desperta-
das pelas palavras e maneiras mysteriosas de seu
interlocutor.

Nao ha Europeu, que conheça este rio, como
eu e nao posso elogial-o. Olhe para mim! Veja esta
chaga em meu braço; principiou por um arranhão,
que nunca mais se fechou. Tudo isso é o resultado
de um mez passado sobre esse rio amaldiçoado. . .
Siga meu conselho, escolha outra região, para visi-

tar...
Pretendo fa-

zer o que diz —
replicou Meredith
—Paliaremos nis-
so depois do jan-
tar. Meu creado
é um cozinheiro
perfeito. Que tem
ahi para melhorar
nosso menú-7

Nada!...
Ha quinze dias
que vivo de con-
servas e carne de
elephante secca.

Nada d'isso
me parece subs-
tancial.. . Feliz-
mente estamos
mais bem servi-
dos e espero que
o senhor jantará
comnosco... Não
faça cerimonia...
Quanto a mim,
creio que vou to-
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mar um banho para attender a um velho costume. . .
Dirigiu-se, sorrindo, para a tenda, que acabava

de ser erguida, pelos pretos.
José estava já muito oecupado e sua voz auto-

ritaria fazia-se ouvir de instante a instante
— Vamos, Johnny! Um bom golpe nesta estaca!

Anda, Magoh! Traz água! Mas água fresca! Estás
ouvindo, tetéia ?

José entretinha o zelo de seus homens com phra-
ses análogas e isso sempre lhe servia. . . Seus compa-
nheiros de côr apressavam-se em torno d'elle, carc-
teantes e rapides, para executar suas menores ordens.

Do throno á cozinha, o segredo da victoria está
j na arte de commandar.
mr

ml- ': "' vilI
Foi assim que se encontraram Victor Durnovo

1 e Jack Meredith, dous homens, que nada haviam tido
de commum no passado, mas que iam agir de concerto

•V no futuro.
l Victor Durnovo inspirou a Meredith um pouco

Í7 .( de surpreza e interesse local.
Durnovo não tinha educação, porem Jack ligava

pouca importância a esse detalhe; pois nao eram uma
roupa grosseira nem uma liberdade de linguagem e
maneiras, que podiam diminuir um homem em seu
espirito. O aventureiro lixara sua attenção p:>r uma
pseuda bravura apropriada á situação c a seu ge-
nero. Ora, Jack estava familiarisado com os expio-

7» radores e os sportsmen...
Ao contrario, o recém-chegado era um enigma

para Durnovo. Reconhecera immediatamente nelle
um d'esses excêntricos fidalgos inglezes, que se di-
vertem com essas bizarras explorações. Até certo
ponto, Meredith lembrava-lhe Maurício Gordon,
cuja carta de introducção servia, agora, para accen-
der a fogueira do acampamento, mas um Maurício
desprovido d'essa preguiçosa indecisão de caracte \
que fazia d'esse ultimo o amigo de todos os que o ac-
caso atiravam para junto d2 si.

. Jack era tão reservado que inspirava as mais
diversas supposições e Durnovo ficou preoecupado c
quasi aterrorisado com sua inexplicável presença.

Jack Meredith era um mestre na arte de dissi-
mular suas emoções e isso fazia d'elle-um ser invul-
gar, acs olhos de Durnovo, que passara a maior partede sua vida entre pessoas ha-
bituadas a exprimir pelo ges-
to, senão pela palavra, tudo
quanto sentiam.

A idéia de se arriscar
sobre um rio africano em
companhia de um creado eu-
ropeu era tão inverosimil,
que Durnovo se contentou,
primeiramente, com divertir-
se a sua custa; mas Jack af-
fectava um tal desembaraço
e acceitava tão naturalmen-
te a obediência passiva de
José, que Durnovo acabou
por considerar tao maluco
quanto o patrão.

De resto, havia van ta-
gens em ser servido por um
europeu intelligente porque
José, retirando seu casaco,
erguendo as mangas da ca-
misa, preparou um jantar
como Durnovo havia muito
não apreciava. A noite che-
gou quando ainda estavam á
mesa e a lua dourada do
Equador ergueu-se sobre as
arvores.

A calma augmentou com
a escuridão, a vida ficou co-
mo suspensa. . . O profundo
silencio da África central é

• 11 «MM , fmmSmmH I HH 1 4 HH 11« lt«BB|MBM„, Mia III .

extraordinário: os indígenas passam como tantas-
mas, atravez das florestas desertas, cuja immen
si dade os opprime. Ahi. o homem é chamado a
estudar a si mesmo, vé-se frágil, impotente, sen,
soecorro contra uma natureza que o esmaga.

Então — disse Durnovo, perseguindo a
idéia, que o obsecâva—Os senhores aqui vieram...
por prazer ?

Por isso só, não... Vim para ganhar di
nheiro... é claro! E também para perder algumas
illusòes da mocidade, o que tenho conseguido admi-
ravelmente. Essas illusòes vieram-me. quando fo-
lheava brochuras a respeito d'este immenso e ma-
ravilhoso território, mas o artista, que as desenha-
ra, não conhecia isto aqui í

A palestra tomara um rumo tão imprevisto,
que Durnovo ficou desorientado. Essas maneiras
afTaveis transformavam de tal modo o ambiente em
que vivera até então, que elle cedeu a essa necessi-
dade de expansão, que bruxoleia sempre na alma de
um homem de sangue indiano.

—- E' verdade -~~ disse elle - que o senhor
deseja ganhar dinheiro?

Certamente —- replicou Jack Meredith, com
esse tom meio zombeteiro de que nunca pudera se
corrigir.

Então, creio que lhe poderei fornecer o
meio... E' um pouco prematuro, porque eu só o co-
nheço... de ha pouco; mas, neste paiz, não nos de-
temos diante de formalidades... O senhor agra-
dida-me jpálíivra cle h onra
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Moclcrnissmio canto de uma sala de visitas, desenha-
do por um alumno da escola de arte decorativa de

Vienna.

E, depois de olhar em torno de si e certificar-
se de que José e os remadores estavam longe de-
mais para poder ouvil-o, disse com pressa febril:E' capaz de guardar um segredo?

Meredith fitou, sorridente, seu interlocutor.
Seu chapéu cahira para a nuca. sua phvsionomiaenigmática, de traços regulares, estava banhada pelosraios da lua; somente seus olhos exprimiram vidaSem duvida !

Pronunciou essas palavras sem o menor en
thusiasmo, pois ligava pouca importância ao queia ouvir; no emLanto, sua physionomia. mais cxpli-
cita do que seus lábios, certificava que, embora
dita em tom de gracejo, sua afirmativa era since-
ra Desde que chegara á África, tinham lhe pedi-do que guardasse segredo de innumeros casos com

merciaes; a pretexto de lhe
revelar projectos, haviam
acabado por lhe pedir dinhei-
ro — empréstimos. . . — de
25.000 francos, depois de 50'
para chegar, finalmente, a 21
Elle conhecia esses proces-
sos.. .

Mas Durnovo não tinhv
o aspecto de um merdedor,
nao tinha nem a jovialidade
nem o abandeo d'esses jty-
pos de homens. Seus olhos
negros brilhavam como bra-
zas, sua mão era febril
Deixara apagar o excellente
charuto, que Jack lhe offere-
cera e parecia preza da mais
viva exaltação.

— Tenho a certeza de
que o senhor é um cavalhei-
ro — disse elle — Vou lhe
revelar o mais car© segredo,
que possuo, neste mundo,
porque necessito de um as-
sociado para fazer fortuna...
Descobri o meio. . . mas te-
mo muita cousa... Começo
a tremer: veja minha mão. . .
Ha muito, que vivo neste
clima !. . .

i

(Continua no próximo numero) J
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Os catholicos tcheco-slovaco* ao Summo Pontífice I
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O relevo central do vaso: S. Wencésláu a cavallo.

Áo fundo, a cathcdral de S. Vito.
¦•¦.¦nwsaMjt

O maravilhoso vaso de crystal da Bohemia, tra-
balho do professor Joseph Drahonovsky. F/ domi-

nado pelo modelo da coroa do santo.

¥>or oceasião dos festejos do mülenario de S.*• Wencésláu, os catholicos da Tcheco-Slovaquia
entregaram ao cardeal. Dourne, para que levasse
ao Summo Pontífice, o maravilhoso vaso, queillustra esta pagina, trabalho do artista tcheco-
slovaco. professor Joseph Drahonovsky, cm crys-
tal da Bohemia, contendo, em maravilhosos, relê-
vos, S. Wencésláu a cavallo, a catnedral de S.
Vito e detalhes da vida do "Bom Rei", encimado
pela coroa do santo, que foi usada pelos reis da

Bohemia.
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iireita incidentes, da vida dí> "Bom Rei" Wences.au
(ornamentos do vaso).

•VI.-Hi
f^g Cidade á ,venda O caso é muito raro para que* o deixemos passar em silencio.

A cidadezinha ingleza de Saínt-Blazey, que tem mais
yOOO habitantes e fica situada na costa sul dos Cor-

lladles, vai ser vendida, de facto. quasi totalmente.
Os proprietários do terreno - cerca de 1 .000 hectares

desejam desfazer-se delle e annunciam sua venda,
SI|n como a de todos os immoveis contidos em seu peri-

Mm

Pi¦i,;

l
metro. 0 edifício da Municipalidade, 300 casas/
cottages ou lojas, um hotel e uma fazenda vão
ser vendidos em leilão. Aviso aos capitalistas!
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N. 151

DEZEM.-I929
O UEBRA- c ABEÇAS

TORNEIO OUTUBRO A DEZEMBRO
CHARADAS ANTIGAS — 66 a 6tí

/¦linda <iue intente transpor
O rio de Portugal — 2
O medo o deixa sem cor
E elle âesiste, afinal.

1

Jdvaniuo (..'. C. L. B.)— Nazarèlh

Ao Iloel Jlliitlos

Por ser de muito aeito - 1
Nunca sojjri privação — 2
Por isso não estou afíeito
A' carestia do pão.

AnTINOO

Ao Alestre Alaucm, ajr.idecendo e reÍrihuir>do~ ... - i

Sobre Alguém estendo a minna mão
No momento solenne de uma prece*
Em que Deus infallivcl me responde
Que a sorte do mestre favorece — 4

Attendido assim na minha súppliça,
Deus revela a sua compaixão — 1
Manda ser bom, amparar a nossa Sphinge
Que é o orgam sagrado da União.

Que a Providencia derrame 'sobre ti
Bênçãos de amor e tudo que se diz:
Felicidade, vida e muito ouro
E sejas assim muito jelizi

Papa Negro (U. E. R— A.C. L. B. — U. CA B.;

CHARADAS CASAES — 69 a 82

Ao chefe Gondemaga

Nunca estrado a caída do assacar, dc modo a aue se irans-forme em assucar broma c mclaço "grosseir.A .
Carlos dê Aragon (Florianópolis)

3 — Recolhida mas hypocrita
Dr. Anouinmas

4 — A esposa de Encas morava na cidade de Lácio.
Dalwa

2 — O plano de remodelação do Rio de Janeiro alcançougrande suecesso.
Dr. Rona Kin

•J Soffro com esperança
) . pRtJMMÔNÒ

3 — Elle protesta e eu conjirmo.
Morangixnmo (S. Paulo)

3 — Não se concebe boa condueta num espirito indomável.
Nereide (S. Luiz — Maranhão)

3 — Muda outro.
Papa Negro (A'io Grande)

2 — Achei este cranco num ribeirão de JJatio Grosso.

R. A. C. H. a.
— O meu visinho foi chamado ao tribunal.

Sans Chupance
— Eu espalho e ella desperdiça.

Senhorinha (S. Paulo)

. ?.~ Quando despacharam a bagagem, esqueceram um vasode vidro.
Visconde de Ovar (/>. Alegre)

Para o collega Audas

2 — Sabes onde é a venda do Snr. Brandão '.'

Dr. Rona Kin

2 — Da ilha se contem pia a villa.

DIRECTOR

DR. LAVRUD
SECRETARIO

DABLIÚ

Visconde de Ovar (H. C. G )

CKARADÁS NOVÍSSIMAS S3 a M
2-2 -~ O venerarei frade tinha, no seu quarto dc religiosoum harretc tia feição dc capuz.

Audas (Passos — ,1/tna,)
oi A rhynía cm um verso ó r*ue o -"a.- rkyÚimatico.

Apollo A/. C. L. 5.)
3-1 - Elle tem jarni de ser um A-ritador".

Ba.RBÀXUL {S. Paulo)
5-1 Ter cuidada, dc nada vnle. E' um commetimenlo

msan.i.
B .SILVA {Villa Velha)

4-1 • Faze snhir esse homem. Çausa-mc lastima a sua côrde defunto,
S t<\-—Rio Grande (LA IA R. A C. ),. B. U. C. B

2-1 — D.» fio c-v trai-ido da planla '•ruim", faremos uma>rta grossa.
Tiiisns

Do arhuslo saltou para uma planta, a serpente.
ErlÒ-DaN (f hera ha)

1-2 - /'.)/..- é isto, Este é o me: de muito infortúnio.
MapBOUIKE (.V. Iui: -~ .Maranhão)

2-2 — Meü pai. muita aenú tem medo <\c fantasma.
J VN*GADKIltp (Jfangaratiha)

~-l Minha irmã ãs vtv.rs dó.i ao pobre um rebanho decarneiros.
x. p. r. o.

r<

o 2

2 3 Sair .' .tful/icr, c a hora i!,( saudação angélica.
Iglo.macu

--> 1 ~- O pássaro polmipede, que \i no caminho, com <i///,;
culdade se distingue d'este pássaro do Se-.e,;a(.

Aud\s (Passos)

ENIGMA PITTORKSCO - «ó

T/4^ DA ÁFRICA

¦Qi

tf/0 *04 /7>U/a4

mWÊmimÊmm^mimmmm****mmmmmmmm

*™"^a»

¦ T/Z?. DA ITÁLIAm
Dr. Rona Kin

ENIGMAS 96 y 97

A terceira com a primeira
Temos nós e toda a gente.
A secunda com a quarta
Dá mostras de que v valente.

Com sexta, quinta e segunda
Temos formado um castello;
Quem quiycr nelle morar
Vai contemplar o que é bello.

Se o meu collega irida querD'este o conceito também,
í^aça depressa a mudança
Do nome próprio que tem .

J a N G a D EI r o (. )la nga rliba)

•ii " ii H - n i o. »!' "¦ !¦ 
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O meu total sem a primeira,
Horrendo papno encontrei;

E sendo prima e derradeira.
Com um gigante me enrasquei

Os extremos d'esta salsada,
Invertidos com todo o custo,

Surgirá d'esta embrulhada,
Viçoso e lindo arbusto.

Ave de rapina é meu conceito,
&XISt£nt- lá na Angola.

E tenhas um pouco de eeito.
Senão cansnrás a cachola. . .

Ova 81 Cia

5. GRANDE CAMPEONATO DE EU SEI TUDO

D ES EMPAI E

Km primeiro logar chegaram sete charadistas empatando
assim o campeonato. Para l:u Sei Tudo sãi> campeões até o re-
sul tado do nosso 0o campeonato a ser organizado em 1931; os se
ruintcS charadistas:

f)lr Cejarto /ffatajaia, Gondemaga, Alg</<-/-, Apollo. Ineognl-
Io, Eureka t Ignotus. O desempate não é dò titulo de Campeão,
pois não podemos tirnl-o a quem tão galhardamente conseguiu
decifrar todos OS pontos e sim do prêmio, um rícó relógio de ouro.
11 a e offerecemos

Campeão Alguém, desempata com o alptarismò 1; Campeão
F.urtka, com 2,; Campeão Pr. Cuario .Ma laja ia com 3: Cam-
peão Apollo com 4 ; Campeão Gondtmaaa corri 5 ; Campeão
1 iif.otu.r c mi 6 ; Campeão Incógnito com 7.

2° PRÊMIO — Relógio ioleado a ot?no ~- 2o loo-\r:

Orlando Rego.OI a 08; Cav. Ncaro. 09 a 16; Sotnas, 17 a 24;
apa N\vrro, 21 a 32: Encoberto. 33 n 40: Sans Oinpan.r, 41 a 48;

Mmirante, 49 a 56; Carlos de Araton, 37 a 64: Caprichoso, 65 a
72: Cartos, 73 a 80; Gen. Pindoba. 81 a 88; Bar. .r-, Sf; a 96.

.V PRÊMIO — Relógio pulj.-.ira — 5o logap:

El Morenito. 01 a 03; Cremilda, 06 a 10; Diana (CapitaiII a 13; Çecy de Pery. 16 a 20; Rubens. 21 a 23: Juvaniro, 26
a 30; Jorasib 31 a 33: Joaima. 36 a 40; Kollosso, 41 a 43; LunuS
Ariz, 46 a 50; Nilof. 51 a 55; Sancho Pança, 36 a 60: Ulrioaj bl a
6r>: Alpha. 66 a 70; Argos ,71 a 75; Anonvmo, 7o a 80; Bonaparte
SI a 85.

i" PRÊMIO — O.-.JECTG DE A.RTE — 4" LOCA»: Vencedor —
Pigmeu .
'•" 

PRÊMIO — Objecto de arte — 5o logar

Harpalice, le 2; Pan, 5 e 4; M. G. V. L., 5 e ôj Mapeguinc' e S; Nereide, 9 e 0.

Desempatam o 6» prêmio — TAÇA DOS FRACOS:

Arm.s. 01; Dama Neara. 02; Milton. 03: RoImo. 04; J-oba-mo, 05: El Princip, 06; ícaro, 07: Roa/o. OS: J„ca Telles, 09;
^cphaniri Seixlack, 10; Conde de Royer. II; TLaüa. 12; Ruüfo
lunior 13; Vai verde. 14; Nemus Nulus, 15; Phcbo, 16; Lyrio

i ranço. 17; Lcon Sady, 18; Ed. 19; Leo. 20; Saturno. 21: CInu-
us, 22; Apios, 23; Acarto Brasil, 24; Vilbu-S 25; Dr. Juvenito, 26;
oudonymo. 27; Elce, 28; Nocliz, 29; Vima. 30; Júpiter, 31;
inguem. 32; Caçadora Cearense. 33; Eme Cr. 34; Fragon, 35;
nou Ueyne. 36; Paes Leme, 37; Lidaci, 38: Primavera. 39;
>rtho, 40; Zinia, 41; A Garota. 42; Barão de Demerales, 43;
Ipetiis, 44; Conde Guy de Jarnac 45; Diana (Santos, 46; Da-

ra, 47; Etienne Dolet. 48; Erre Ceos. 49; Gavroche. 50; Julião
imot, 51; Lage, 52; Lalcmé. 53; Maloyo, 54; Miravaldo, 55;
ma 56; Tiberio, 57: Themio. 58: Visconde de Adnim, 59;
ira, 60; Nellius, 61; Nco Mudd. 62; Orlirio Gama, 65; Para-
so, 64; Ruhtra, 65; Seneca, 66; Sczcncin II, 67; Scott Mal-

v, 68.

Ad/„ — Muitos dos charadistas acima deixaram de enviar
as em Março e muitas outras chegaram depois do prazo.
PRÊMIO — Assignatura por um anno de EU SEI TUDO

40 % das SOIUÇÕES:
*

Vencedor — Al vasco.
PRÊMIO — Oura ljtteraria, 30 % das solulões:

R A. C. H. A.. 1 e 2; Lyrio do Valle, 3 e I; Marte, 5 e 6
bazul, 7 e 8.

PRÊMIO - Obra
EMPATARAM: LITTERARIA  20 % DAS SOLUÇÕES— I>Eá-

r)utra, 1 e 2; Cabocó, 3 e 4; Thisbe, 5 c 6; Dalwa, 7 c 8.
1(- PRÊMIO — Oura iitteraria —10%:

-W S?I,1"tio' ,; Sertaneia, 2; Soldadinho, 3; jac, 4; | uqüinna, 5:
ntomo Soares SantWnna, 6.

sIltÉif ÉÉS ISIi K:iosd8 Lolerii'da
ou ò°, ate desempatar. * ^»»iw

B 
-^rnra Cstcc acf,(? ^"° envidados todos os Snrs. Charadistas

siSir maS' famihaS C toJaS aS pe5sôas <*"e a elle queiram ísl

SOLUÇÕES DE JULHO N<> U6

1 - Obsccado; 2 - Abioto; 3 -- \bucre; 4 — Baturité-
9 - MTcfp^t,6 !Õ UT""ã"-: í,- "»"^*-' 6 - Leonino'
13 - Paktino' 1 - 

~ 
^aca»"v 

1 ~ Proserpma; 12 - Hora.io;Mimo, 14 — Almagrado; 15 - Roquete; }6 - Cerra-. 1/ — Abalofado; 18 - Ponderoso; 19 — Borboleta brancaavera franca; 20 - Ribeiro-a; 21 - Maceiro a; 22 - Ba?a-DAparo-a; 24 - Orco-a; 25 - Gosto-a; 26 - Tormen a-oí
Íreva-°L2,8 

-Cabula-o; 29 - Mote,a-o; 30 — Giria-oVa^-o; 32 - Partula-oL35 - Cachorra-o; 34 - Ra70-a
fc/ m;°Áo ~nLinn; °7 ~" C,la"ta-o; 38 - Gualdida-o;Barata-o; 40 - Ouro é o q„e ot,ro ealle.; 41 — Cuco coco-~ Ketesiar.

13 -
d i-ra
pri in
23 -
27 -
31 -
35 —
39 -
42 -

DECIFRADORES

V, J)Írí"°alVH- ?en£?' Ti° S.a'n' ih™nt™». Conde de Rogper
TÍ 1- r , ;nCV>SVMürantr,,,nbo' Senhorinha, Rubião Júnior,lholm Ec. lyrio Branco, Saturno. Phebo. Nemus Nulus. Bar'ba„ul. Arthan,> 42^nontos; El Príncipe. 37; Stcphan"o Seixla-:-nCíí°, Ko'^: Tí*.-..Rona Kín' 5?í Javaniro. 31; Iglo-macu.,,0; Octa & C,a, Bisilvá^ 29; Zinçaro. 25; Soldado, J„q„i-nha, jac, SolBaçlmhp, Sertaneia, 21: Marinetti, Antmoo, 20;Uppernico, 18: 1 msbc, Dalua, R. A. C. H. A., 17;.

2° TORNEIO DE 192S ;:

De accordo com o final da Loteria do dia 19 de Outubro, foieste o_rcs,,ttado do sorteio: 1" premeio Gavroche; 2° El More-mto; o° Alyasoo; 4" Reco Reco.

3° TORNEIO DE 192S

Ainda de acrordo com a Loteria citada eis o resultado d'estelorneio — 1" prêmio, Encoberto; 2" Tiberio: 3o EI Príncipe;4o Jac.

4o TORNEIO DE 1928

Foram vencedores: 1° prêmio — Ca!petU5; 2" Conde de Roç-
gerto, 3» Stephan Seixlach; 4^ J.olico.

DIVERSAS

Visita — Tivemos a grande satisfação de receber a honrosa
visita do Sr. Dr. AHamirando Requiào, director do importante
jornal bahiano Diário de Noticias e competente charadista, que
com o pseudonymo de Chanieclcr vem introduzindo novas idéias
no cbcradismo pátrio, instituindo valiosos prêmios e originaes
torneios, tudo no Álbum de Oedipo, do Malho, secvão a cargo
do nosso querido amigo e mestre Marechal.

Bloco dos Fmu.oos — Em reunião especial, d'este Bloco,
realizada em 30 de Outubro ultimo, foi eleita e empossada a se- 

'

guinte direcloria para o anno social iniciado naquellè dia: Presi-
dente, Etienne Dolet (reeleito); Vice-Presidente, Paracelso (reelei-
to; 1° Secretario, Sezenein If; Io Tuesoureiro, Seneca; 2o The-
soureiro, Neo-Mudd; Vogal-Calpetus.

Fa_lecisento — O nosso presado amigo e antigo coita-
borador Slcphanio Seixlack, de Uberaba, passou pelo rude golpe
de perder o seu filninho Walter, fallecido no dia 6 de Outubro
ultimo.

CORRESPONDÊNCIA
¦¦¦¦'¦ ;\'- -* -^ ¦ ].t/ 

". '. ¦'.

} ancadEIRO (Manoaratiba) — Recebemos e de coracào agra-
decemos.

X. P. T. O. (Capital) — Erlo Dan (Uberaba); Senho-
rinua (Piracicaba) — Todos inscriptos com muito prazer.

Barlazul (S. Paulo); Moranguinko (Idem) •— Registra-
mos as novas residências.

ZfNGAiíO (lulntia — R. G S.) — Pedimos o obséquio de
enviar as soluções em papel separado e no prazo do regulanien-
to.

Toda a correspondência sobre charadas deve ser diri-

gida para a redacção do .EU SEI TUDO — Rua Buenos

Aires, 103,1.° andar e endereçada ao director d'esta secçãoo

DR. LAVRUD

,','v.
'<•":€*

-¦v.m;

• ¦,-.t>mn

-7' ?'t*i

m

mm
ri. í*'

r. •«

. , 'J,\..r3riM

'^Amt
• s

i '¦ ¦'•'vyv

••l-'-^w_

iüf
m

mi

m
'Wm

. í *¦

ii'.. 1'¦'¦'¦ 4-I



^aaa»|| m lll in ., w —

gÜS

'ifefVa'-.'-'"' *

Kg.

ri
j-JÍ "&-¦?¦,, ^-."T"1

8x?,*/>.

fêu*
í-

bb*S'
a -

&102
"fe-^ '
li/'"' :

&-<1-

saci:'

0.5U"'.';'.

£•*Kg

..:>
..r--..-.-, ¦».-¦« - *•* —¦>¦!•„. t'». ¦ ¦?, ¦"¦*>.¦¦,

. .;,. .. '• .- - ,¦ ¦ * 'í -:' • r**'4,itev'
¦«¦j-j

I."." Anno N; 7 Dezembro 1929
•a—Bllaasila—llaaa.lla.Mlaa.il—bii. »•* «MTM-T-» M a-TM-H» •• -

ft. 
^..^í:,/;, ;>£<$?:*•;¦.¦.

As melhores conservas são de

^T3ã
«^«•«•«"¦•Cíaain. J

BRANDÀCac^
„. .ai-ar.a..,,,^ J

fjivV? i ' ,' ~ i~~iü ~~^y*^. f *"00o o 
"""77.—'

N^gS»fc'Lt^^"|""*" -— **^— »»»^*aZ«í\fc^^yy>flKgrT»*'-«' ' — .a „. ' «ai

áP ( il fl I ^^¦|"*^j.'!^^^^~^^^ttBT^^^Ij^S^e'-^*^1 —*ff-" -' r<*a—W%'lAfl

BKV
«;

Hflp
¦Pa*

Ova PORTUGAL

»" II II II .1» II. •" ». .1 II II.



m ¦.:-. 
*-

: i 
¦'¦

;5.° Anno —- N. 7 Dezembro 1929
*V ''.V-

*«
sí

»u -i o. ...-  
¦ 

rr- ^ 

. 
¦ 

n t- 
^ 

¦ ¦ -

;* ...

r f'M.

Que calor esta'
Ia' foraL

K-: uni prazer ao chegar em casa encontrar a familia num ambiente conforta vel, livre do calor em excesso.

Após um dia cheio de trabalho é com satisfação
que se vé approximar o momento de entrar em casa
quando a mesma se encontra protegida dos excessosdas estações. Si no verão, abrigada do calor. No inver-no - confortável.

C#nn a applicaçâo do Celotex tão almejado con-forto será realizado e ainda se encontrará protecçâocontra os ruídos exteriores.

| INSULATING LUMBER [
— —* «-"» —• — — — — — _ —a> — n _ _ _ — — —• — —. _

COUPOtjQueiram ivmetler-ineoseu\s=SBasammmmmmmm— boletim sobre Celotex \
Nome !

Direcçao
_Í5JJ

Celotex é fornecido
em taboas com a espes-
sura de 11 mm, largura
de 1.22 mis. e compri-
mentos de 2.44 a 4.27
mts.

INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY
RIO DE JANEIRO

RUA SÃO PEDRO.
RECIFE

RUA BOM JESUS, 237

6 6 ^írnl>\
SÃO PAULO

RUA FLOR. DE ABREU, Í30-A
PORTO ALEGRE

RUA CAP. MONTANHA, 129
ENDEREÇO TELEGRAPHICO GERAL INTERMACO
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Para todos os que
soffrem dos Nervos

Indigestão — Prisão de ventre — Exgotamento nervoso — Debilidade
geral — Falta de energia — Debilidade sexual.

Enviamos gratuitamente pelo correio dados relativos ao

Methodo Restaurador de Forças e de Vitalidade
Dado o caso que dez mil pessoas que

soffreram a mesma enfermidade ou debili-
dade physica ou nervosa de que V. S. pa-
dece se encontrassem em sua presença e,
desde a primeira até á ultima, lhe relatassem,
com enthusiasmo, o maravilhoso trata-
mento que as curou, restabelecendo-lhes a
alegria, o vigor e rejuvenescendo o seu sys-
tema nervoso, demonstrando-lhe que esses
resultados foram conseguidos por um appa-
relho scientifico Electrologico, cujo preço
esta ao alcance de quasi todas as pessoas,

U G u IA |LÊ CU l A jl

Este livro é enviado gratuitamente e o
pedido do mesmo não corresponde a
compromisso algum.

E' uma publicação que todos os enfer-
; mos devem possuir.

hesitaria V. S. um só dia em se decidir a
experimentar esse tratamento ?

O Instituto Electrologico põe á dispo-
sição dos enfermos os attestados de mais
de 10.000 pessoas que soffrem de

Exgotamento nervoso, Insomnia. Rheu-
matismo, Sciatica, Indigestão, Impo-
tencia e outras perturbações.

¦ 

' 

:*¦ 
¦

Todos esses e,\-enfermos se confessam
eternamente agradecidos ao Instituto Pul-
vermacher.

E nao somente temos como garantia o
testemunho de clientes, pois também tem
incontestável valor o facto de ter sido o
nosso tratamento approvado por quatro
médicos da Casa Real Ingleza e pelos prin-
cipaes médicos de nove hospitaes de Londres,
entre os quaes figuram nomes muito conhe-
cidos, assim como pela Academia Official
de Medicina de Paris. O Instituto foi iun-
dado em Londres em 1848.

Guia da Saúde

Se V. S. desejar, receberá gratuita-
mente, e livre de despezas, uma interessan-
te publicação que descreve a maneira pela
qual se pode recuperar a saúde servindo-se
do methodo electrologico. Esse livro con-
tém capítulos inteiros que tratam da Debi-
lidade nervosa, Insomnia, Rheumatismo,
Sciatica, Indigestão, Impotência, Paraly-
sias e Debilidade physica. Nelle figuram as
opiniões e assignaturas de celebridades me-
dicas e outros dados de interesse geral.

FORMULA DE REQUISIÇÃO
Expedindo este boletim pelo correio, V. S. receberá, livre de despezas, "O Guiai da Saúde c da Força" que a

ÍSl"â»r^9^mI!,0n ° 
me,° rCCUperar a Saudc e ° v,'e°r- N™ »»« compromisso algum da parte de V. S. ac

ENDEREÇO.

NOME.

Enviar e*te coupon a THE ELECTROLOGICAL INST1TUTE - Caixa Postal 2768 - São Paulo.
(E. S. T. 121929).

3
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0 NOVO
E PODEROSO
ELIMINADOR 00

ÁCIDO URICO.
VENDE-SE EMT0DA5 AS DROGARIAS

E PHARMACIAS DE 1= ORDEM.

.^^^^^^^^^^^^^a^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^;

SENHORAS
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USEM

D LUX

as

D?pilatorio liquido

Effeitos rápidos em
2 minutos ! Recu-
sem os suecedancos. >/

Nao é cera nem
resina.

Vende-se nas drogirias Rodolpho Hess, 7 de
Setembro 61; Granado, 1.° de Março 14; Ro-
drigues; Perfumadas Bazin, Avenida, A. Do-
ret; Garrafa Grande, Uruguayana 19, etc.

EM S, PAULO: Dep. Baruel & C.
Rua Direita, 1

Em todas as Drogarias, Pharmacias e Perfumaria»
Vidro.  8$000
Registado pelo correio  10$000

Pedidos a Mme. G. Maia
Caixa Postal 1511 Rio de Janeiro
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BOAS-FESTAS
Presenteie suas amigas com

estes encantadores
Estojos de Manicura de

¦*" 
' 

*¦ 
¦ 

"¦¦¦¦

Cutex
já promptos em envolucros especiaes

para BOAS-FESTAS.
Um presente apropriado e completo.

Estojos de Manicura de Cutex,
com Brilho Liquido e outros

produetos de Cutex.

Promptos para Boas-Festas:
.

Estojo de Viagem Estojo Compact
Estojo 5 Minutos

Em Linda Caixa de Metal:

Estojo Marquise *

*bw. ^^*í V * . »* m *» * * * • *# * * 
'"* b ^ * »* ^mxÊMmÊ f ¦** ' 

¦* \ ^^^1 M

i—

NORTHAM WARREN
CORPORATION

NOVA YORK E. U. S.

JP^AS i»|||l .-b\j Pj f'r-_m HIH EX/
r^ÊÉM^jfrW^mWmmLwW^.

------^r^ mrWl^-^^-mw^

O Estojo Cinco Minutos acima
contém Removedor da Cuti-
cuia, tamanho grande, Esmalte
Natural, Pó Rosa para Polir,

Lixas, Palito e Algodão.

O Estojo de Viagem N.° 17, com a
Capa de Festas, leva o Removedor
da Cuticula grande, o Branqueador,
A Pasta Rosa para Polir, e o Tijolo
Rosa, Lixas, Palito, Lima e Algodão. .,

O Estojo Marquise Cutex N.° 25,

que se vê á jesquerda, em linda caixa
de metal, contém o Removedor da

..Si -•

Cuticula grande, o Esmalte Natural,
o Removedor do Esmalte, o Bran-

queador, Pasta Rosa pára Polir,
Lima, Palitos, 2 Rollos de Algodão,

Lixas e Brunidor.
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7*3»' «•« COM QUE GOSTO!
e com que pr««r toda a família toma o BAÇALAOt DO DR. RJCHARDS

_23_-à.^^^
do, emfim, deve promptamcnte ^P^eit^^M*f^BEM%ue lhe está fazendo este admirável tônico: rosto cheio c rosa-

do. ^^^r^l^r^^^r^^^l. vibrante saúde. , tudo Uso conseguido com o uso do
BÁCALAOL. Único, depositários: SOCIEDADE ANONYMA L AMEI RO — Rio
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MACIC
E O SUOR

MAGIC secca O suor debaixo dos braços.

MAGIC tits completamente o mau cheiro nutural do suor.

iiAPir «vi** õ uSO ^os ant'&oS suadores de borracha no9

MAGIC
vestidos.
é o único remédio para o suor, aconselhado pelos
eminentes drs. Couto, Aloysio, Austresegilo, Wer-
neck. Terra etc.

I
Vende-se nas pharmacias. Preço 7$000 (Dura seis mexes).

Pelo correio mais 2$000. — Pedidos e prospectos a

Araújo Freitas & C8—Rua dos Ourives, 88 — Rio

V

SIEII
A mais antiga e completa revista
:: cinematographica do Braanl ::

PUBLICA
Alem do mais recente noticiário de

Hollywood

Enredos e photographias das
scenas culminantes

dos melhores films exhibidos em
nossa terra.

Em todos os números

quatro primorosos retratos a cores,

em grande formato, das estrellas do écran.

Ler
A JfClENA MUDA
é ter o cinematographo em casa.

vi

^e*ys&!<se®we>m^<?<is ¦« ®^®g®s^g«®®®^®®g>«»«««»a»t tist ¦¦ !>¦¦>¦ s*
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PELA
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2%5í?; PATENTE M. S.7SP

Formula Scientific* do Grande Botânico Dr Ground n,U -_. j r •
j f j , oround, cujo segredo foi comprado por 200 contos de r__aApprovada c Licenciada pele Departamento N*cion_l d_ *_«„_ P kr . *- wnro» OS re».

. i - _ ..u * 
R~0mme,nudada P»1^ Prmapae, Inst.tuto, Sanitários do Extrangeiro.A Loção Brilhante é o melhor especifico indi-
cado contra:

Queda dos cabellos — Canicie — Embranquecimcnto
"¦¦^^^^—^^™"^^^—^—¦_¦__¦_•

prematuro — Calvicie precoce — Caspas — Seborrhéa
- Sycose e todas as doenças do couro cabelludo.
CABELLOS BRANCOS s7,uf** • 0^Uo de mui*<» «•*>*>•

ealâ hoje completamente provado qu*o embranqueci men to doa cabello* nio passa de uma moléstia.
0 cabello «toa eabranaueoe devido á debilidade da rais.

A LOÇÃO BRILHANTE, pela sua poderosa scçlo tônicae satiseptica agindo directamente sobre o bulbo, é pois um ex-
ccllentc renovador dos cabellos, barbas e bigodes brancos oa gri-aalhoa, devolvende-lbe* a cê-r natural primitiva, aem pintar, •empreatsndo-lbcs mscies e bhlbo admirável.
CASPA—QUEDA DOS CABELLOS Muitipi.. . T.ri.<u.sio as moleatias qu*atscsm o couro cabolludo dando como resultado a queda dos cabel-
•of- Çe***« *• ¦»•»• communs alo as caapaa. A LOÇXO BRI-LHANTE conserva oa cabello*, cura a* affecç&ea paraaitariaa e dea-
Í^EÍ _?_???íle_í5^fp**.'<l#iia,ldo* *•***• í«n»pa e freaca. A
LOÇÃO BRILHANTE evita a queda doa cabellos e oa fortalece.
CALVICIE ?*• '••°- de calvicie, com trea ou quatro aemanas
.. : •• •PpHceçdea conaecutivaa começa s psrte calva

? uSZ-fV**** <?m •,«••«mento do cabello. A LOÇÃO BRI-LHANTfc tem forta brotar cabellos após periodoa de alopedade mesea e até de anaoa.
Ella actáa estimulando o* folliculoa piloaoa e deade que hajadementas de vida oa cabelloa aurgem novamente.

SEBORRHÉA E OUTRAS AFFECCÕES K->d" - .•'«•
,,_-.. peciaa determina-

?_n \5*borrhéa ou outra* doença* do couro cabelludo oa c*-bellos caem, quer daaer deepegam-ae daa raizea. Em aeu logarnasce uma penaagem que aegundo aa circunstancias e cuidado
que se lhe ài creece oa degenera.

A LOÇÃO BRILHANTE extermina o germen ds seborrhéae outros microbioa, eupprime a sensação de prurido e tonifica aar-ires d* cabello, impedindo aua queda.
TRICHOPTILOSE Ha também uma doença na qual o cabello,

«na vea de cakir. parte. Pôde partir bem nomeio do fio ou pôde ser na extremidade c apresenta um aspectoc«Pf^*dor por caoaa da diaeoctaclo daa fibrinhaa. Além d'issoo cabello torna-se baço. feto e aem vida. Eaaa doença tem o nome
_ t ^tEÍ*!0!?; e é ?¦'f?'«n«nte conhecida por cabellos eapigadoa.A LOÇÀO BRILHANTE, pelo alio poder antiseptico e elimen-t*dor, cura-a facilmente, dá vitalidade aoa cabellos, deixando osmacios, luatroaoa e agradaveie á viata.

VANTAGENS DA LOÇÃO BRILHANTE
j i. . W •beelutamente inoffenaiva, podendo portanto aer•aoa diariamente c por tempo indeterminado, porque a aua acçiot ¦ m pre benéfica.

t 
** 

i*m m*nc^* • pelle nem queima oa cabellos, como acon-
„'.ce c*n? wguna remédios que conteem nitrato de prata e ou troa•*<-• nocivos.
_ A aua acflo vitaliaante aobre oa cabelloa brancos, dea-
ám I 

" 
j" •"••^•^ «>n»eça a manifestar se 7 ou 8 diaa depoia.

4«e^_V»* 
C^f ¦•'ur** P««nitiva gradual e progreaaivãmente.

à \ P •*« perfume é delicioso, e nio contam óleo nem gor-* 
l ..eiP*c,« alguma que, como é sabido, prejudicam a aaude

_H _b '
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pENSE V. S. em ter novamente o basto, lindo e luatrooocabello que teve ha anno* paaaadoa.
pENSE V. S. em eliminar aasaa eacamaa horríveis que *Io a*caapaa.

pENSE V. S. em reatituir a verdadeira côr primitiva ao aoa
cabello.

pENSE V. S. no ridículo que é a calvicie ou outraa moleatiaa
parasitariaa do couro cabelludo.

'•SI
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do >bel|«

MODOS DE USAR

Nada pôde ser mais conveniente paaa V. S. do que iátpqrt
men tar o^pder maravilhoso da LOÇÃO BRILHANTE. Nio ae «a-
queça. Compre um frasco hoje mesmo. Desejamos convence*
V. S. até _ evidencia sobre o valor benéfico da LOÇXO BRI-
LHANTE. Comece a usal-a hoje mesmo. NSo perca esta oppof»
t unidade.

A LOÇÃO BRILHANTE está A venda em todas as drogarias,
pharmacias, barbeiros e cassa de perfumariaa. Si V. S. nio •»-
contrar LOÇÃO BRILHANTE no aeu fornecedor, corte o coupea
abaixo e mande-o para nóa, que immediatamente lha remett*-
remos, pelo correio, um frasco deaae afamado especifico capfllãr.

( Direitos reservados de reproducçSo total ou parcial)

Únicos cessionários para America do Sul: AL VIM St FREITAS

Rua Wenceslao Braz, n. 22-Sob. — S. PAULO, Caixa Poetai 1379

¦ ,n»

.m
'A:í;í__3

1

BnSmMHH_lwSBÍJVÍS*ÍSB&)

»,

vtr -* «Pplicar a LOCXO BRILHANTE pela primeir*
AC°Tn/^IT^tl*airar • ••*»*$• com afiii e -abüo, e enxugar bem.

ou»! 
LCfÇAO BRILHANTE p_de aer usada em fricçõea como

D 
C't çI°' P°rém * preferível usar do modo seguinte,

e n.-,e e meia colher de aopa maia ou menos em um piaea
TF £ 

Um' P«<J«e«»* eaoova ombebida de LOÇ/XO BRILHAN-
xanrío 

C,01* ,e *Í courm cabelludo bem junto á raif capillar, dei-•nc1o . cabeça deacoberta até aeccar.

PREVENÇÃO
bom »Sf 

*CC^ltt,^x5lV,• *•"* ,e ^Wa aer c a mesma coisa » ou!« tio
P^°mo " L°CXO BRILHANTEPód o-se ter graves prejuisos por causa dos substitutos.

s°riTTl>n\r Srs. ALVIM & FREITAS —
dJUIrUi>l Caixa 1379—S. Paulo

(E. S. T. u-,.- ;
Junto lhes remetto um vale postal da quantia de réis

109000 afim de que me seja enviado pelo correio um firas-
co de LOÇÃO BRILHANTE.

NOME  
RUA
CIDADE
ESTADO

"¦¦m&.
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NEVRALGIA
TIPAC

acompanhadas

OUVIDOS
RHEUMATICAS
ou nao >res

curam-se rapidamente
com os comprimidos

m-
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VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS E PRIN Cl PAES PHARMAOAS.
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MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS

Ná Crise...
Porque pagar caro por bom

Leite em Pó ?

PEÇA

DRYCO
DRYCO vem em lata grande

Preço Módico.
Peça DRYCO em pharmacia ou venda.

BOM LEITE AMERICANO EM PÓ
I

'¦¦„?.-'¦

a Mercethylina,
formulado dr. Annibal Pereira,

é excellente.

i
?.

rir •

Injecções indolores, 1 e 2.

Começar o tratamento
pela n.° 1.

Informações á
S. A. Mercethylina

R. DA CARIOCA n. 40 - l.o
Tel. C. 3909
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o
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CRIA ROBUSTOS BEBES
PORQUE:

GLAXO é t8o digestivel, limpo e nutri-
tivo como o leite materno.

GLAXO nâo tem micróbios nocivos e
até os recém-nascidos o assi-
milam.

GLAXO é puramente leite, que se dis-
solve em água acabada de
ferver.

GLAXO tem criado milhares de robustos
bebês.
Dê glaxo ao seu bebê.

GRÁTIS

Todas as mães devem ler o utílissimo
livro "Conselhos de Glaxo para Mâe e
Filho", de 80 paginas luxuosamente illus-
tradas e que ensina como evitar a diar-
rhea, a enterite e outras doenças fataes.

**»—»«

Peça, grátis, ao Representante do Glaxo
CAIXA POSTAL n. 2755 — Rio.
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NÂO HA
CONFUSÃO POSSÍVEL.
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Chapéu, Gravata,
Collarinho, Camisa

e a restante
Roupa Branca,

que não se vê mas se
adivinha, são

da CAMISARIA PROGRESSO
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Attende-se pedidos do Interior
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ADEUS RUGAS!
3.000 dollares de prêmios te ellas não desapparecerem.

A MULHER EM TODA A IDADE PÔDE SE REJUVENESCERI E
EMBELLEZAR - É FÁCIL OBTER-SE A PROVA EM VOSSO PRÓPRIO

ROSTO E EM POUCO TEMPO.

Experimentae hoje mesmo o RUGOL

Creme scientifico preparado segundo o celebre processo da fa-
mosa doutora de belleia mlle. Dort Leguy, que alcançou o pn-
meiro prêmio no Concurso Internacional de Productos de Toilette

RUGOL opera em vosso rosto uma verdadeira transformação,
——"~—™ vos embelleza e vos rejuvenesce ao mesmo tempo.
RUGOL differe completamente dos outros cremes, sobretudo
—"—-—" pela sua acção sub-cutanea, sendo absorvidos pelos

poros da pelle os preciosos alimentos dermicos que
entram na sua composição.

RUGOL evita e previne as rugas precoces e pés de gallinha.'... 
;.._."...', c faz desapparecer as sardas, pannos, espinhas, cravos.

manchas etc.
RUGOL não engordura a pelle. Não contém drogas nocivas.
——— E' absolutamente inofíensivo. Até uma criança recém-

nascida poderá usal-o.
RUGOL dá uma vida nova á epiderme flacida, porosa e fati"

gada, emprestando-lhe a y>parencia real da juventude-

GARANTIA  Mlle. Leguy pagará mil dollares a quem pro-
UiHnMr« l IM {tflr ^ue gíía n3(J {^rou complctamcnte as suas
próprias rugas com duas semanas de tratamento apenas.

Mlle. Leguy oijerece mil dollares a quem provar que ella não
possue oito medalhas de ouro ganhas em diversas exposições pela
sua maravilhosa descoberta.

Mlle. Leguy pagará ainda mil dollares a quem provar que os
Meus attestados de cura não são espontâneos c aulhcnUcos.

AVISO Depois desta maravilhosa descoberta innumeros imi-
Mvlav tadores têm apparecido de todas as partes do mun-
do. Por isso prevenimos ao publico que não acceite substitutos,
exigindo sempre
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Mme. Hary Vigier escreve :
" Meu marido, que em sua qualidade de medico é muito

descrente por toda a sorte de remédios, jicou agradavelmente sur-
prehendido com os resultados que obtive com o uso de RUGOL e
per isso também assigna o attestado que junto lhe envio. . ."

Mme. Souza Valence escreve :
**Eu vivia desesperada com as malditas rugas que me ajeiavam

o rosto e, depois de usar muitos cremes annunciados, comecei a
Jazer o tratamento pelo RUGOL, obtendo a desapparição não só
das rugas como das manchas, modijtcando a minha physionomia
a ponto de provocar a curiosidade e admiração das pessoas que nu
conheciam".

Encontra-se nas boas pharmacias, drogarias e perfumarias.
Se v. s. não encontrar RUGOL no seu fornecedor, queira cor-
tar o coupon abaixo e nos mandar, que immediatamente lhe

remetteremos um pote.

Únicos cessionários para a America do Sul: ALVIM & FREITAS

Rua Wencesláo Braz, 22 - sob. — Caixa 1379 —- SÃO PAULO.

COUPON
Srs. ALVIM & FREITAS—Caixa 1379 — São Paulo

Janto remetto-lhes um vale postal da quantia de 10$000 afim
de que me seja enviado pelo correio um pote de RUGOL :

l

NOME. ...

RUA. . .

CIDADE. . .

ESTADO. . . . . • ••*••

• > ¦ ¦

. . E. S. T.

13.° Anno — N. 7 — Dezembro 1929

Para attenuar as
dores digestivas
Para que o estômago possa preencher

normalmente as suas funeçoes digestivas,
o sueco gástrico deve estar ligeiramente
ácido, porém se ha um excesso de acidez
estas funeçoes acham-se estorvadas e da
como resultado uma má digestão. A aci-
dez provoca a fermentação dos alimen-
tos não digeridos, que causa por sua vez
as azias, as ardencias, os pesadumes, a
flatulencia e as digestões dolorosas e dif-
ficeis. Assim pois, se sente V. S. incom-
modos depois das suas refeições, tome
Magnesia Bisurada . Este anti-acido neu-
tralisa o excesso de acidez, evita a fer-
mentação e os incommodos que ella pro-
voca e facilita as funeçoes do estômago.
A Magnesia Bisurada acha-se á venda
em todas as pharmacias.

atl 'I «» itaaaa.it llaaaa ¦ II Haaaan, Ha

CALLOS
Uma gota do maravilhoso novo liquido cm
qualquer callo e a dói* desapparece n'um

instante,—em menos de 3 segundos.
O callo se enruga e desprende-se. Os
médicos o recommendam e milhões
efe pessoas o usam. Cuidado com
as imitações! Á venda em toda a

parte.

-GETS-IT-
Chicago, E. C. Am

flf -S?»?
ImV ( i^n

.in n"



-.;'-'./a* p-

13.« Ânno — N. 7 — Dezembro 1929

1 ' ; •-—- —-"•---:-;T-7-?-.:!

' ''"¦- ¦': " *'«

>' '''¦¦'','¦, '-''-^i
¦W»*at»tWBBWBBBn'BBBB«BBBmBMB^aa

Econômicos (f ^g^^^í» Fáceis de Limpar
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NÂO 
é tem razão que elles láo os tapetes

preferidos por todas as donas de casa
•cotiomicas e que sabem apreciar, e exigem,
o verdadeiro conforto moderno. Nos Estados
Unidos, por exemplo, ha muito maior numero
de Tapetes Artísticos Congoleum Sello d*
Ouro nos lares, do que qualquer outro
tapete. Esta láo honrosa preferencia de que
Cosam os Tapetes Artísticos Congoleum
Seíio de Ouro e devida as suas qualidades
insuperáveis e utilidade indispensável.

Sao bellos e riquíssimos em arte e cores
os seus padrões. Nenhum outro tapete tem
desenhos comparáveis aos do Congoleum.

Duráveis—Fáceis de Limpar
A durabilidade do Congoleum é mais

longa dentre todos os tapetes estampados.
O Congoleum é impermeável; limpa-se

num instante com um panno moinado. LsoflflV
dos ou gorduras, que sobre ele st
nao podem manchai-o.

¦ O Congoleum se adapta ao i
ser pregado ou coitado; nunca se ondi
te revira nas margens ou pontas.

Note os preços baixos
2m29x2m75 111$000
Im83x2m75 87$000
0m92xlm83 30$000
0m92xlm37 22$000

7S500
Nos Estados os preços são ligeiramente mais altos

devido so frete.

2m76x4m58
2m75x3m66
2m76x3m20
2m76x2m75

210$000
173$0OO
155$000
133$000
0m46x0m92

A penda em toéae ae bôae
Vendas por atacado:

Congoleum Company of Dclaware
Caixa Portal 1605. Rio do Janeiro
Roa Joso Bonifácio 12. Sio Pa«lo

Tapetes Aioisnoos

(Sngolem*^ Sello de Ouro

V
I
•I
I
I
•I

I

•GRÁTIS ** e.s.t. 12-29

Lindo Folheto Colorido
Congoleum Company of Dolawaro

Caixa Postal 1605. Rio do Jan«

Nome-

! Rua e No.- ___ Cidade t Estado
ESCREVA CLARAMENTE
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BAZAR AMERICA
PRIMEIRA CASA DO GÊNERO NESTA CAPITAL

:: Casa da elite carioca. Bom gosto, distincção,
• •• presentes finissiroos . • • • • •

a a

. f

Faqueiros
e

talheres
de

christofle.
^Lw^LmmM nnK^ni Mm*,AMm\ nnmSk^nm^HnEn9.amm nHn^nl II

Porcellanas,
crystaes.

me taes
finos,

terra-cocta
etc.

Rua Uruguayana, 40

II a i li ¦

* V

Lloyd Real Hollandez
(AMSTERDAM)

Serviço regular de passageiros entre
EUROPA, BRASIL E RIO DA PRATA

Orania. Flandria e Zeelandia
Escalam no porto de LEIXÕES, tanto na viagem

de ida como na de volta.
AGENTES GERAES

Sociedade Anonyma Martinelli
Avenida Rio Branco ns. 106 e 108

II ¦ H ¦ II ¦¦ II I»
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Quer ganhar sempre na loteria?
A Astrologia offerece-lhe hoje a M-

QUEZA. Aproveite-a sem demora e eon-
segava FORTUNA e FELICIDADE.
Goiando-me pela data do nascimento
de cada pessoa, descobri o modo ssgoro
pelo QoaL com minhas experiências,
todos podem ganhar na loteria, sem
perder ama só tos.

Milhares de attestados provam as mi-
nhas palavras. Mande o sen endereço e
600 réis em selloa, para enviar-lhe grátis

0 SEGREDO DA FORTUNA
Reme Ha eete aviso.

ML WOF. P. TONO — CALLE P0Z0S 1369
Buenos Aires Republica Argentina

CITE-SE ESTA REVISTA.
esseesssoooossoooosossa——« —s—cccc—sssecsscooe<

Cuidai da vossa beleza como cuideis da
vossa saúde; o vosso rosto é uma deli-
cada obra prima que deveis proteger.

OCREMESIMON
fabricado segundo formulas experimen-
tadas, liberta a pele de todas as suas
imperfeições, conservandolhe a beleza,
a frescura e o aveludado. Da-lhe

brancura e pureza impedindo a
formação de rugas,

PÓ & SABONETE SINOM
Paris i-nSl*i

•«?»i*mwíí weeséseeaeeft t M^sessa sssséssses •««
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E fazer com que 09 "çurys" tenham gosto em lavar
os dentes, basta só dar-lhes um dentifricio de que gos-tam... a pasta Colgate.
Os meninos devem começar a cuidar dos dentes desde
os primeiros annos. Dentes relaxados, dizem os melho-
res dentistas, podem fazer as crianças fortes em fracos
e rachiticos... podem atrazar o seu desenvolvimentomental... e ainda podem desfigurar o rosto.
Ha muitos annos é a Pasta Colgate o dentifricio ideal
das crianças. Primeiro por seu sabor de hortelS, e tâoagradável ao paladar, que torna este dentifricio gosto-so desde a primeira ve* que se usa Colgate.
Segundo, porque a Pasta Colgate faz justamente o queos dentistas exigem delia — isto é, limpar os dentes
Completamente, e sem nenhum prejuízo. Colgate nâo•eva ingredientes oue nnuAm fa«»r mnl nr»« intestinos!

>. A. mM f^MMMM*T) '^MM%rMmmm\ i m. -%''•'- '¦$ '¦
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é hoje Prazer

permitte a invadir os logares menores, e é onde começam
as caries, desalojando todos os restos da mucosa, e da 115
comida, e extirpando toda a impureza com esta espuma
detergente.

Esta espuma leva um pó finíssimo, recommendado pelos
dentistas, e que dá brilho ao esmalte dos dentes, sem
es tragai-os, conservando-os brancos, brilhantes e bonitos."
Peça Colgate hoje; o tubo leva mais Pasta que qual-
quer e custa no Rio só 3$000.

Se V. S. nunca usou Pasta Colgate mande o coupon
com sello novo de três tostões.

n%

"¦ "'¦''<' .'5

nem
igredientes que possam fazer mal aos intestinos;

antisepticos que podem estragar os tecidos, ou •

Note como a Pasta Colgate
limpa aonde a escova nao

alcança a limpar
esmalte dos dentes.
A 1 asta Colgate leva o ingrediente limpador mais effí-caz do mundo. Logo que a escova passa nos dentes,**te 'ngredientese transforma instantaneamente em uma

puma branca, e forte, que passa como uma onda pelos
W •S e P*n&ivas- E«ta espuma leva uma qualidade*<lm)ravel de uma "tensão superficial" de baixo teor, que

^^^^^-^^^^IbW. «*__****w**mm^^
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Quadro ampliado dos es-
paços entre oi dentes.
Oj dentífrictos communa
com "tensão superficial"
alta deixam de penetrar
aos logares aonde costu-
ma começar a cárie.

Este quadro prova como a
espuma efficas da Pasta
Colgate, com a "tensão so-
perficia." baixa, ^ae nos
logares menores, aonde a
escova de dentes nio ai-
cança para limpar.

COLGATE Co. — R. H. Lobo, 30 — Rio.

Incluo sello novo de 300 rs. para amostra da Pasta Colgate.

Nome -¦ . • .......-•• •

Endereço ' *

E. S.T. — A — 151
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GANHA-SE MUITO DINHEIRO COM BILHARES!.

BILHARES BRUNSWICK
ETES BILHARES, DE FAMA MUNDIAL, SXO HOJE FABRICADOS NO RIO DE JANEIRO, PELA

COMPANHIA BRUNSWICK DO BRASIL.

Ha mais de oitenta *nnoa que~a COMPANHIA BRUNSWICK, lírica bons*"&***.
Em todas as capitães importante, os Salões e Academias de bilhares BRUNSWICK sao o. mais freqüentados.

Os campeonatos mundiaes de bilhar s3o jogados em bilhares fabricados pela nossa Companhia.
Devido ao grande numero de fabricas e escriptorios de compras, os preços sno vantajosos e a qualidade sempre bôs Tudo

ue I eva a marca BRUNSWICK é bom.
Nao ha outra organização igual á nossa. ./'-'?. 10 _^ rj j
Remettemos catálogos a quüm os pedir. Podemos fornecer bilhares para pagamento a vista ou em 12 mensalidades.

OVclubs devem ter bons bilhares. Um bom bilhar attráe os sócios e dá freqüência, o que anima os outros e desperta ,n

teresse^ 
^ bükmr ê optimo exercício: descansa o cérebro e facilita a digestão. E' um sport nobre e com um bilhar

BRUNSWICK é um praier.
Um bühar legitimo BRUNSWICK completo, com 12 tacos taqueíra, um terno de bolas de marfim genuíno, marcador, "cova,

ia. «>U, ponteiras etc. etc. com o tamanho interior ( medidas de jogo) de 95 x 190 cms., que í o tamanho corrente no Brasil.
usta anenas 2:600$000 posto no Rio de Janeiro. Podemos embarcar cuidadosamente ençaixotado para qualquer parte do Brasil.

Afabrica BRUNSWICK no Rio de Janeiro tem capacidade para produsir 600 bilhares por anno.

Peça hoje mesmo o estalogo a

Companhia Brunswick do Brasil S. A.
Exposição e venda : — PRAÇA TIRADENTES, 46 -

End. Tel. BRUNSWICK - Rio. — Phone :

Escriptorio e fabrica : RUA SOTERO DOS REIS, 13

RIO DE JANEIRO
Central 5419

— Phone: VÍlla 2239

FILIAES EM 18 PAIZES
«aiaa.a)«aaa>|»a »„—aawaa—i|[aa»naa»i: II»—» tlaaa»i.  «li—aan.
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I ANTES  DEPOIS I

Resultado obtido pelo uso das |
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PILULES ORIEN TALES
Bemfazejas - Reconstituintes

(Appr. D.N.S.P. sob' o N* 87 cm 260 1917)
Exigir o frasco de origem sobre o qual

$devem figurar o nome e o endereço de

«I. RATIÉ, Pharmaceutico
45, Rue de PEchiquier, PARIS

A rente Geral : A. de COURNAND
87, Rua dos Ourives, Rio de Janeiro.

A venda em todas as Pharmacias.

f™"" ..I—alia

UNHAS ARISTOCRÁTICAS
Pelas unhas se conhecem as pessoas de fino tratamento.
O Esmalte Satan é o preferido pelas mulheres chies, fc

empregado e recommendado pelas manicuras dos principaes
Institutos de Belieza de Nova York, Paris, Buenos r\ires,
S. Paulo e Rio. Vantagens do Esmalte Satan :

1.° Nao mancha as unhas.
2.° Qualquer pessoa pode applical-o.
3.° Resiste a lavagem mesmo com água quente.
4.° Secca instantaneamente. .
5° Deixa um brilho e colorido inegualaveis, que duram

por 20 dias. . _.
Peçam Esmalte Satan, nas principaes Perfumarias, L>ro-

ganas e Pharmacias.
Nota importante: Devolveremos o dinheiro a quem na

ficar plenamente satisfeito.

ALVIM & FREITAS
Caixa Postal 1379 — Sao Paulo

1
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Jardim Zoológico
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Aberto diariamente desde 8 horas.

_T^3^j__nl__pÍ_w__i ____* ¦ ^%^m ____. _^fl __¦_¦BTX___w_Hrai_M-(3^J^Smm __¦_¦ - ^^O ________0 ___k .__¦ ___^^^^^^^^^_H __OII MÍ0w\. -\ , wM 1A-. ^Mi ________

^aÜ^^I BB? MmW ^^^tO Bl
I fl_i -a-»* •• fl _L?P ^^ai
V^H BPH fi_N» __________________r^ *^^^^**"^(^|
__u___i Wm^^\Ãjm ____i 

__________________[ ^^_i—__I _flü^_i ___I
¦~i^^B Maa#». »-"«/"^^ ji ^^çíSjFtPm]

Ir B_**4*> ' O^SèSsS—^S-—¦ I
____l'___t_i _H__-*^_ '^_LP' tvY-/'.-^f^Tíwl l

_H_M H_fB~í<a__E^ft___n_H___áL.v>'"' ir TJgH ¦
_E^__I Qi*<^R33kBi Bfctf^pi*^^ - J^TM _¦
H _t___r_i 0___! __—. _»Vr .• _" ^.fK.-..*¦:.'¦ -im^mmM M
_H __».___! ^B_H __PW ____> ^n*^ ?».*#*V- ?! '¥*mm _H
¦ _S#_ _ki .'.'"Aaí?.. .;J'V*J^vr^Oí*_S___i _l_^_B_P * ^WB P_~e_»I_I __URS*iai^__ _i^- - -_y •¦•f>*.3í3*Sfl_ ¦
II _l_anr*<w»<8l Plw^»^'_s_l ¦_.-' -_*¦' • .*¦'¦+•¦•¦** ^^ÍZAimt MM Mmm^^k^^ÊM^^^^^^^m BPI^i^^ jffiteff*^ ^^$g^áÉS»K fl

___t"w__ ___T_^_feí_^rf^ff^'* M^r? m+iQ*^ ^"^?f-*%< * _5ft>-H _¦ * *f •'-* BL- «_ft*ü___a '*>«% .«i ¦ 'V**jií3__^' <^H _H-B-g-ExI-lW1-^SS5S f JL**y-S^te>TT-jrV¦. »Aar? s: '¦' *%m _r>'»' ¦" •'. -C^B _-_tt7^r<-A _^>tn_fe-i ¦-I _-*-g-_-li-R3tT ^4-.'^^.v: . ¦•-_' -:. 7\**--\.«ff ¦ K--WÍ V V fl _h^^B _Tt^'^'^"'--ÍéTi<_^FW ¦^^^L^p***V* '^'^"Vííi i í* ^- r * "•* *¦*' ' V ^H __f *^^* **• *•*"!*¦ ^M flo ¦ • * vjfl ^^¦1ÇC»* » .'•yX»*^^^^*^^_____ ¦

fl _Hf__oS -Nw^y^^ii^k^* _*¦ *^ '^il _¦ ^*i-i .^^jw^^^^jB _Bà-EBaraSi^^^V^Jt Tr*Wl _flt_B _B*^fl_í^_tT ¦^\J-BP_55tfi!E--Bi_B_M-fl __B^KMHEHL «i»L**.í* i^ TlnK.-_% »T*-ff_____F '*' •' ^AmmWmmw . i *-•• ^/ - ._^~ _r^H—i _Vfff_IU>M ..Je **«r T_ttíf-LI75JV,_3B ¦
fl _BÉM _S_wH_2^*_5»''iw—i» a?^ _MI _^_*»'V 'il'-'rtihi jSi_l _ntJFS^Ér ^Vi_i_rn—^_Tr¥S

_33IK__«i__J_alo^f^'^<J;-np $' fíí^í^^í^í' Hm ..'>y. T 'Ít' ,r ~í^r^^*?SJã_P»S^5E_l I
EZ%___a9I»_*H_Hv#'> a^--. v^^c.&*''vM_S<lwM»«il_raMV_".'.!«»¦•% • í-fe* -***• r -v 'f*aJ_ft^»fig_^lijB.at—_i———————————————

IÉ9l_b%£^ ^..'^V^V.ri-.%^s^.v.^.v..'. x;i- -ív--_iá^i3_*aí_ffi_S B
3l_tf> • 3* • í -sSsÉaft. __ 'SB_i^a3Ebg5g>..1g :.,*-jM-^-!^J____íí^__J«É_B

¦A jCMfArè%»_ «.•*** '*^_v_^*!k\-__(v^*~J^_v^«líSih__Si_M_i__R_h^/-' <<„'>* ^^w*-<-_mJK-_Phm-P^-M-M--s' _M
M___r_* V_^ _•'» '"TrrV—J! Oi * l*—I —f il * ^ -HwS^__E _ft^_l_—I

^^^^^^^^^^^^^^^¦"M—BS—B_BE_B—_B—BSHB8BB_S__S—BBSS5^

' .'. ¦ * Li

'¦' '.y. 
;* !*

Pti

Tomandaá d* Goya*.
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Animaes de todas as faunas, notando^sc

Urso branco — Leão marinho — Elephante — Leopardos —

Leões — Tigres — Jaguares.

Linda collecção de Macacos. Lindíssimas secções de Aves.
\
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Grandes attracções. Corridas.

¦
¦

Sorteio do valiosos prendas. Trabalhos gymnastlcos.
Parque Infantil.

' 
¦¦.,.¦•' ' 
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Nova installação do parque de aeroplanos.
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Motocycletas
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MODELO DE
1929

í Capacidade 488
j c.c. Cylindro de

j 85,5 m"(m por
85 mim. Freios
de expansão em

| ambas as rodas.
j Pneus Dunlop
1 de 26 por 3,25.

Illuminaçâo ele-
ctrica Lucas.
Temos também
o modelo 505

Sm

| com o movimen-
| to de válvulas

na cabeça do
cylindro.

MODELO 501 MOTOR DE 4 TEMPOS DE 4.88 H P.

INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY
SÃO PAULO

RUA FLOR. DE ABREU, 130-A

1
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RIO DE JANEIRO
RUA SÃO PEDRO, 66

RECIFE
RUA BOM JESUS, 237

<s|fe> PORTO ALEGRE
RUA CAP. MONTANHA, 129

ENDEREÇO TELEGRAPHICO GERAL INTERMACO

Velocidades até 130
kilometros por hora.

Temos em stock mo-
delosde 225c.c, 346c.c.
e 976 c. c.

«IlaBNÍtemB-eMI •-«-»ti mmm» i)«Mi<t«.«wttt .|l^a»llaaa>waa»|laaa»llaa»»ll II <laaaa.|l li. .uaa— naaaa»llaaa.11 i. ¦ ¦ i. II aaaaa» aaaa. n — li a

?:*•¦

r
P

taftat mmmWtltmmmX VStIQt 1QC lOtIQt ISS BI tmmt 1

1

LUXC ¦ AEUE

REVISTA
DA

SEMANA

A melhor publicação
semanal brasileira
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BLOCO DE GELO NUNCA DERRETE ?
0 Refrigerador Eiectrico

Copeland
Saudável, Silencioso, Secco,

Hygienico, Econômico

-:^"M
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VENDE-SE A' VISTA E A
PRESTAÇÕES.

TEL NORTE 1688, RAMAL 16

A. E. G. Companhia Sul
Americana de Electricidade

Rua General Câmara 130 -134 j
RIO DE JANEIRO j

Caixa Postal 100 |
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Que Differença!
COM 0 USO DO

(________,
*

MOURA BRASIL

Podeis obter
A*

esta Transformação.
CILION escurece as Pestanas, dá brilho ás Palpebras, desenvolve

os Cilios, combate os Terçóes e todas as inflammaçôes.
Pedir nas boas Perfumarias, Pharmacias e Drogarias.

Abatimento de rs. 400 a quem fizer o pedido remttttndo
tste annuncio.

Deposito: PHARMACIA MOURA BRASIL - Rua Uruguayana, 37
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MPERMEABILISADORA
Processo privilegiado com patente de invenção Diploma de honra do Instituto Technico

Industria! do Rio de Janeiro e do Instituto Universal do Rio Grande do Sul filiado
The International Academic Union da America do Norte

a

u
*

>*>

'.»¦
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' \i

ALrAYA & CCA4P.
Vende brim, Kaki, Gabardine etc. impermeabilisado e

Impèrmeabilisa seda, velludo, Ia, linho, algodão e qualquer outro tecido, antes
ou depois de ser confeccionado.y • X i • V

13, Rua dos Arcos, 13
Telephone Central 4384 Rio de Janeiro

j*%» 1

•*

As fazendas por nós impermeabilisadas impedem a penetrarão da água e da humidade,
sem o menor prejuízo para a saúde, porque conservam inteiramente a porosidade primi-
tiva, permittindo o arejamento e a transpiração, podendo ser lavadas, dobradas, passadas
a ferro, costuradas e sujeitas a qualquer temperatura quente ou fria, sem perder a imper-
meabilisaçao.

Não altera as cores nem prejudica os tecidos, sendo essa impermeabilisação tão dura-
vel como a fazenda.
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ADULTOS
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de tempo a tempo precisam tomar um tônico
XAROPE de FELLOWS tem sido reconhe-
cido por mais de 60 annos como o melhor
tônico reconstituinte, e prescripto por sum-
midadès médicas em 47 Paizes, para

DEBILIDADE NERVOSA E
FRAQUEZA GERAL

¦_-" .. 
-*-

PARA 0VARI0S
E UTERO

O mais efficaz de todos os re
médios paraa cura de moléstias
dos ovarios e utero de effeito
seguro e gosto agradável é

UTEROGENOL

&®®®^.s^qMa^^ aa faa a •'•'•.>* • »y ****¦" * '|

kií5ç_il?X'W;

fflÊÊt x'
r\"'\A fi:."' ..'

Recuse os substitutos — Peça o V«iT«

'*__r«»ís*'^

Jí AL
i*f/.ii;'- XAROPE DE

FELLOWS I
.: <'¦

3W*Í

Simplesmente triturado ou

ItoSSSbm moido nao está isento de im-

í tKlLCíl purezas. Prefiram Sal Benefi- I
^^—-^ ciado Especial para Culinária. :

PEREIRA CARNEIRO & Cia. Ltd.
AVENIDA RIO BRANCO, n. 110

RIO DE JANEIRO

9(
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Conserve a belUza. <

pelU e do cabello usando
os preparados de ífíme.

Selda jotocka^

,**•* tjbí#»

• 
:.-;*&

' 
¦':-"'**

..Vka»

PEÇAM PKQ/PECTO/
-/OBRE 0 TRATAMENTO
^CIENTIFICO DA PELLE
E DO CABELLO, A'RUA
/ENADOR VERGUEIRO,

N?233I
NOME........  ,_ MORADA

CIDADE....... ..  ESTADO .

Os preparados de Mme. Selda Potocka encontram-se á venda em todas as cidades do Brasil.
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ENRUGA...
Os collarinhos de nossa

casa sao fabricados
com o maior cuidado

e pannos escolhidos
de superior qualidade,

representando
as nossas marcas uma

garantia
para o consumidor.

o iiiD 121

n

KJ \m\J ItAmmV *€£ <lã §XS " ^^^

Copacabana

.".aaail •• il«— «li i-l

# mm- %ira /\

E* elegante
e durável

ExausrvioADi da

CASA
MATHÍAS

¦-si

Épfr11

1€ll - AVENIDA DA//OJ - II€3I • •
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DOC 190SCCC APENAS!.
Uma maravilhosa machina de escrever portátil 1

Muito simples»

resistente e

duradoura

Tamanho:
, 

*

31x24x12 cms.
Peso:

APROXIMADAMENTE

3 kilos

SIMPLICIDADE: Uma das grande*
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, evitalosinnumerosdesarranjos
das machinas complicadas e custosas.

APARÊNCIA: E' bellissima, de linhu
simples e elegantes, e de bom acabamento.

QUALIDADE DE TRABALHO: Letra.
bonitas, igual á das machinas que custam
seis vezes mais.

ALPHABETO : Todas as letras, minus-
eula* e maiúsculas, números e signaes para
as línguas latinas.

E5CRIPTA VISÍVEL: do começo ao
fim.

ROLLO DE PAPEL: Serre para papel
de caria e officio até á largura de 22 cms.

FITA: de uma sé côr, sempre em stock.
REGULADOR DE MARGEM : Tem

regulador para margens no lado direito ou
esquerdo — muito pratico e rápido.

ALINHAMENTO: Devido a sua «ras-
trucçio 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-
ponoencia com elegância e modernismo. ^Nio ha mais gente com letra feia e inin-
telligivel.

Esta machina ê indispensável a todo
homem de negocio, pharmaceutico, advoga-
do, dentista, engenheiro, estudante, fasen-

pessoa
menes do que uma simples prestação das
machinas pesadas e complicadas,

O seu preço é de 1969000, inchado o eus-
to da remessa para qualquer cidade, villa ou
aldeia no Brasil.

A machina é vendida oom firme garan-
tia de agradar ao comprador; se nio agradar,
devolveremos o dinheiro sem demora: maior
garantia que essa ninguém poderá offerecer.

PAGAMENTO : A remessa do dinheiro
deve ser feita em carta oom valor declarado,
ou vale postal ou cheque sobre qualquer
banco do Rio ou de S. Paulo.

REMESSA POR BANCO : Podemo.
remetter a machina a qualquer cidade ^nde
haja Banco, devendo o pagamento ser feito
ao Banco contra a entrega da mesma.

TODA CORRESPONDÊNCIA DEVE SER DIRIGIDA A'

EMPREZA AZEVEDO MACHADC
CAIXA POSTAL 2885 OURIVES, 63 RIO DE JANEIRO

End. Teleg. "DEGEC" — Phone Norte 6558
NOS LOOARES ONDE NÍO TEMOS AGENTES PRECISAMOS DE VENDEDORES IDÔNEOS

Copio àm

¦«ate i
Desejando

emmmote presti

corte de um doa milhares de compradores satisfeitos — Amigo e Senhor. — A presente tem por fiai traaer
mmmmim olofios á pequena machina de escrever, que nada maia deixa a desejar — simples, cemmods, elefante
¦til — e felicitaçoea ao apresentador delia no mercado.
que continue o evidente impulso que está havendo em tua venda, aproveito a opportunidade para ©ffcrecer • ¦
me de animação aos septicos afim de adquirirem esta perfeita machina. Podendo faaer o uao que lhe eeavi
»-me com toda estima e consideração. — Residência: Rua de Santa Resa N. 771, Nictberoy, Eetado de R*e.

De V. S. Amiee e Atto. Ador,
P Coetaoe Ferros

t
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SEMPRE DOMINANM

_¦.

FoX
0 CALÇADO FAMOSO

PARA SUA GARAHTIA, EXIJA
NA SOLA ESTAMPADO A FOty
ESTE carimbo:
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