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

dor de cabeça, mal estar
e depressão.

Ah, como o alliviaram, então,
devolvendo -jhe as forças, o
bem estar e a alegria, dois

comprimidos da nobre,
e excellente

r^ u.

BA1

ncomparavel, também,
contra as dores de cabeça
em geral; dores de dentes
e ouvido; nevralgias, en*xaquecas, rheuma-

tismo, etc*

Allivia rapidamente, restaura as
forças e não affecta o coração

nem os rins.
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As mais recentes creações de

1nOVEIS DE ARTE

Alia nomi d adie em

TAPEÇARIAS FINAS
!

Maravilhosa variedade de tecidos para
DECORAÇÕES DE INTERIORES

^^^^lA-RGA. 
^.a*^ ^N>^gXfa_5TRaDJ^| r-**^

Hors concours na Exposição Internacional de 1922

65 - RUA DA CARIOCA - 67, Rio
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NÃO TEM RIVAL
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CONTRA:
- Pannos Cravos

ugas -- Espinhas e Manchas
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A mais antiga e completa revista

: : cinematographica do Brazil : :
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PUBLICA
Alem do mais recente noticiário de Hollywood

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

• • • • Em todos os números • • • •

quatro primorosos retratos a cores,

: : em grande formato, das estrellas do écran : :

- LêrA JÍCIENA MHJÍDaV -
é ter o cinematographo em casa
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7 teViajante i/.ijatigaeel,
tendo já enfrentado, com
energia serena e tranquilla,
as mais rudes fadigas co-
mo os mais altucinante,) peri-
gos, /JI/s. Rosita Forbes pos-sue todas as qualidades iypicas da raça inqleza, a1 lia-das a uma cultura vasta e éolida e um temperamento
luterano, que a tornam uma das melhores escriptoras denosso tempo. O episódio, que se oai ler abaixo, é um dosma/s impresstomadores dos muitos que ella tem rela-
lado de suas intermináveis viagens de exploração atra-oez do mundo.

Não negar nem affirmar.,. . Nunca se atrever asustentar que isso ou aquillo é impossível. Ha pelovasto mundo, como no espa-
ço a que Shakespeare se re
feria, muita cousa, que,mysteriosa e inexplicável
embora, existe e pode ser
vista pelos olhos mais
lúcidos, mais rebeldes ás
miragens e illusões.

E esses prodígios
são mais fre-
quentes e allu-
cínantes de
mvsterio nas
velhas terras,
que foram o
berço da hu-
ma n idade, na
Aínca e n a
Ásia, onde se
encontram, en-
tre creaturas
de apparencia
humilde, des-
prezivel até,
envoltas numa
philoscphia íncomparavel, que as alheia a qualquervaidade, ambição ou orgulho, poderes e conhecimen-
tos não alcançados por nossa presumpçosa civili-
sação.

Foi isso o que mais me impressionou em quantasvezes fui surprehendida por actos sobrehumanos se
não sobrenaturaes, por maravilhas que desafiam
toda a comprehensão : — vel-as realizadas por entes,
que só utílisam suas formidáveis faculdades para levar
a cabo cousas mesquinhas ou de repercussão mínus-
cuia. Esse é talvez o maior de todos os prodígios. Ver

Afi
De ROSITA FORBES

homens e mulheres ineul-
tos, maltratados por todos,
ou pelo menos vivendo

numa mediocridade quasi
miserável — fakirs da índia,
lamas do Thibet, bonzos da

China e do Japão, feiticeiros da Zululandia ou mara-
buts de Marrocos, passarem a vida inteira sem a ten-
taçao de applicar a grandes e transcendentes proble-mas seu poder de realizar verdadeiros milagres; limi-
tando-se a operal-os em circumstancias, que só inte-
ressam uma ou duas pessoas egualmente miseráveis.

* * *

O incidente, que vou relatar, foi assistido pormim, uma noite, no extremo sul da Argélia, numa
povoação insignifican-
te, quasi desconheci-
da; e devi a emoção
de presencial-o a pa-
ciência com que, du-
rante cerca de um
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PftT ,meuS ?m^1]?S mez- me sugeitei a conquistar aexh.austos e famintos, £- j? . .
eu resolvera deter-me confiança cie uma matrona quasi
na orla do deserto. centenária, mediante horas inter-

minaveis de silencio e immobilidade.
Estávamos em fins de Dezembro e eu vinha de

Marrocos, com uma pequena caravana, seguindo a
rota das mais humildes peregrinações a Mecca, afim
de conhecer bem a vida e os costumes dos musul-
manos do Atlas e do Sahara.

A doença de um guia retardara-me na travessia
de uma das intermináveis cadeias de montes do sul
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marroquino, de modo que só pude alcançar a orla
do Sahara, com os camellos tão fatigados e famintos
que suas bossas pendiam trouxas e vacillantes como
saccos vasios.

Nessas condicções, a menos de poder reconstituir
minha caravana com animaes novos, era-me indis-
pensavel deter-me durante quinze a vinte dias afim
de esperar que essas admiráveis montarias recobras
sem as forças e a resistência ao trabalho, á fadiga,
á fome. Por isso resolvi deter-me na primeira villa,
fosse ella qual fosse, desdenhando quaesquer requin-
tes de conforto. Fiz bem em íirmar previamente essa
resolução, porque Msus é talvez a mais Ínfima e
incon torta vel das povoações situadas nos confins da
Argélia com o Sahara. Compoe-se de trinta ou qua-
renta casebres de terra batida, onde as raras chu-
vas entram livremente e onde o sol causticante é
detido por toldos e cortinas improvisados com pan-
nos sórdidos de todas as origens.

Cheguei ahi nos últimos dias de Dezembro, com
uns seis camellos exgottados, seis carregadores e o
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guia, que con-
linuava quasi
inconsciente,

abatido por um
accesso de empaiu-

dismo apanhado nos
charcos do Riff. Hotel,

albergue, ou cousa que o valesse., não havia ; nem
mesmo a clássica casa dos peregrinos se encontrava
em Msus ; os forasteiros acampavam á sombra de
meia dúzia de palmeiras, junto do único poço e vi-
viam como podiam.

Foi o que fiz; mas era incapaz de aproveitar o
repouso com a indifferença dos guias, dormindo o dia
inteiro e alheiando-me por completo aos que viviam
nos arredores. Quiz aproveitar aquella estadia for-
cada para observar a vida d'aquella gente.

Tarefa pouco divertida. Os habitantes fixos de
Msus são em sua maioria mulheres. Os homens vi-
vem em perpetuo movimento, occupados em vagos
trabalhos de pastoreio e. . . provavelmente, rapina-
gens. Os dias passam com uma monotonia exaspe-
rante. A água, transportada em cântaros ou odres ;
os trabalhos caseiros, cantos guturaes e monocordios
e longos devaneios. . . Não ha outra raça com tama-
nha capacidade para ficar horas e horas. . . pensan-

do... Em que pensarão creaturas com a vida ab-
solutamente vasia ? Devaneando é o termo mais pro-
ximo.

Resolvi dedicar meu tempo á creatura mais in-
teressante de todo o aldeiamento.

Era uma mulher já muito édosa. E' diiiicil ava-
liar a edade das mulheres árabes, que aos trinta annos
já têm aspecto de velhas ; porem essa parecia muito,
muito edosa, e os mais antigos no logar referiam-se a
ella como se sempre a tivessem conhecido ;á velha.

Nunca lhe soube o nome. Os visinhos chama-
vam-a "A mãi do Tempo" e tratavam-a com respeito
evidente, quasi temeroso.

Por que? Essa mulher parecia invalida e abso-
lutamente inoffensiva. Passava o dia inteiro, sen-
tada diante da porta de seu casebre, movendo entre
os dedos tama ras ou grãos de cevada, que tirava de
uma escudella de madeira collocada junto dc seus
pés e dedilhava como contas de um rosário.

Foram-me precisos cinco dias de perguntas sa-
biamente espaçadas por longmssimos silêncios e in-

terminaveis per-
mancncias a seu
lado, immovel,
de olhos baixos,
para arrancar-
lhe as j. rimei ras
palavras.

Uma das cou-
sas que primeiro
lhe perguntei Íoi
se as mulheres
eram leli/.es alli.

A . // 5 / d o
Tempo ficou im-
passível segura-
mente dez mi-
nutos antes de
erguer as pai-
pebras pesadas
de rugas e vol-
ver para mim
os olhos quasi
brancos. Depois,
murmurou, com
uma expressão
de inexprimivel
indifferença ou
desdém :

Resta sa-
ber o que você
entende por ser
feliz !

Co nh e ce nd o
bem as noções

tradiecionaes de corte/.ia e dignidade dos Árabes,
mantive-me em silencio e quieta durante quasi um
quarto de hora ; depois disse, com voz pausada e
grave— Tem razão mi nha mãi. A luz não é a mesma
para todos os olhos nem o me! tem o mesmo sabor
em todos os lábios.

A "Mãi do Tempo" continuou como se fosse de
pedra. Era de se jurar que estava dormindo e não
me ouvira. Porem minha resposta e o cerimonial
que a acompanhava tinham-lhe agradado porque
nesse dia disse-me mais algumas palavras - sentenças
svbilíinas, quasi sem significação - mas em fim pala-
vras e nos dias seguintes dignou-se a me dar algu-
mas informações sobre os habitantes do logar, en-
tremeando-as com observações próprias sobre a felici-
dade e o destino das mulheres.

Uma noite, afinal, fallou-me a respeito de uma.
virgem, que merecera desde a infância sua predilecçao
e morrera dous dias a.ntes. Sempre anciosa por me
documentar sobre os ritos indígenas, eu acompanhara
o enterro da infeliz e vira sepultal-a segundo as supeis-
tiçõe_ do Sahara. Envolta em sudario duplo, sobre
trez palmos de areia tendo sobre o túmulo trez pedras .
Uma na altura da cabeça, outra sobre os pés e a ter-
ceira sobre o coração. A "Mãi do Tempo" contou-me

ecçao e eu caminnei seguida pelas outras
avam seus passsos pelo andar penoso e

ado da "Mãi do Tempo".

(__,.___-. !.___..
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a breve e dolente historia da morta. Chamavoelmag e amava um modesto negociante Berbèreapparecia alli de mezem mezou de dous em douszes. Mas esse amor não era
ditoso porque o pai da bella
destinára-a desde a infância a
um tio já edoso mas que pos-suia carneiros e tamareiras
sem conta.

Que havia de fazer Sei-
mag? Chorava junto da "Mãi
do Tempo" e esta — segundo
pude entender, porque seu dia-
Iecto variava um pouco dos

i——<>-l

a-se
que
me-

duas horas de mortal curiosidade, esperei. Por fim,
como uma sombra, um vulto de mulher appareceu
junto de nós. Chegara inexplicável e mysteriosa-

mente, como se tivesse sahiào da pa-rede a que estávamos recostadas. Não
disse uma palavra, não fez um gesto,

mas, ao que parece, tudo
estava combinado, por-
que, ao vel-a, a "Mãi do
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disse laéoiiicamente

que eu conhecia — esta lhe dera esperanças
Que esperanças?
Os mortos sao livres

a velha.
Calei-me sem entender. Então, a "Mãi do Tempo"

por si mesma, voltou a fitar-me e tive a surpreza im-
mensa de ver sua face pergaminhada e murcha ani-
mar-se com a sombra de urn sorriso. . . sim, um sorriso
tanto mais inesperado e extranho quanto me pareceu
distinguir nelle uma expressão de esperteza velhaca e
bregeira . . . de esperteza feminina. . .

Minha filha não tem somno — disse ella afinal
— Minha filha está habituada a ricar até o üm da lua,
escrevendo ou caminhando no
terraço. Minha filha está ha-
bituada a não dormir senão .
quando o sol volta. . .— Hesi-
tou ainda um instante, depois
concluiu — Se quizer, poderá
ir comnosco e verá.

Ir onde ? Comnosco quem ?
Para ver que ?

Não ousei perguntar, mas
tremi de esperança de uma
cousa nova e emocionante...
Sim... não se podia tratar
de uma banal cerimonia de
culto nem de um insipido bai-
lado. . . Quanto mais observa-
va o rosto da "Mai do Tem-
po", mais me convencia de
que atravez de todas aquellas
rugas, naquella bocca redu-
zida a um traço tênue e
curvo, naquelles olhos
apagados e turvos
havia uma malícia
secreta, uma alegria
de conspirador no
momento da vic-
toria.

Mas não fiz uma
pergunta e durante

;, 
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Era uma mulher iá muiío
annos ta]

empo pou-
sou no chão as
duas mãos. Eu
já conhecia aquella attitude.. Era assim que aquella
ruma humana se erguia do solo. Ajudei-a a levantar-
se e immediatamente ella começou a andar, caute-
losa, sem rumor, ao longo das casas silenciosas e
escuras.

Eu e o vulto calado fomos seguindo seus passos
yacillantes porem rápidos. Quando alcançamos as
ultimas casas, outras mulheres, umas oito ou dez,
egualmente embuçadas* e silenciosas, que pareciamesperar-nos, vieram juntar-se a nós.

O areai estendia-se illu-
minado pelo luar, ponteado
por uma ou outra tamarei-
ra anã. A "Mãi do Tempo"
fez um gesto, como se nos
indicasse uma direcção e me
ordenasse ir caminhando
adiante.

Comprehendi o ardil. Eu
era uma rumi, uma estran-
geira; se nosso grupo fosse

visto, poderiam explicar que
se tratava de uma fantazia mi-
nha e que me acompanhavam
para obedecer ás leis da hospi-
talidade e. . . ao interesse das
gorgetas. Caminhei assim du-
rante cerca de meia hora, se-
guida pelas demais mulheres
que regulavam seus passos pelo
andar penoso e pesado da
"Mãi do Tempo". Por fim,
apoz mais um tuffo de tama-
reiras, reconheci um túmulo
pela disposição das trez pedras
redondas, que me tmham des-
cripto.

Detive-me interdicta e, pas-
sando por mim, a "Mãi do

edosa ; devia ter cem
vez.

9
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le excplica-Tempo" disse apenas um nome, a guiza
çao : Selmag.

Eu já havia presentido que era da pobre morta
apaixonada que se tratava, mas continuei sem saber
o que pensasse. Um terror informe paralvsou-me e
não ousei sahir do logar em que me detivera, a uns
quinze passos do túmulo. E o que vi então cnrege-
lou-me de terror, como um espectaculo sacrilego.

A "Mãi do Tempo" deixára-se cahir em sua aíti-
tude habitual> acocorada, á beira cio túmulo. As
outras mulheres agarraram-se ás pedras e, ao envez

de rolal-as, deram-se o trabalho de leval-as nos bra-
ços até um lo£ar onde as hervas cobriam a areia.

"Para não
deixar vestígios"
— pensei.
Assim desço-

berto o túmulo,
começaram todas
a escaval-o, com
gestos apurados,
febris, emquanto
a 

"Mãi do Tem-
po'-' movia os lon-

jl gos e descarnados
braços, em gestos
cabalisticos, como
se estivesse fazen-
do encantamen-
tos.
Um minuto

depois, embora
collocada a certa
distancia, eu vi
apparecer, mais
branco do que a
areia, um corpo

lj hirto e alongado,
envolto em lon-
gos pannos. En-

íj tão, todas as mu-
Iheres se atiraram
de rastros e a
"Mãi do Tempo",
approximando-se
pouco a pouco,

íj descobriu o rosto
de Selmag.
Nesse mo-

mento, voltou-se
e fitou-me, com

!| o intuito evidente
de attrahir minha
attenção.

íj A despeito
do horror que me
invadia ante o sa-
crilegio, approxi-
mei-me, arrastada
por uma força in-
visível e vi niti-
damente o rosto
rigido, livido, com
os olhos encova-
dos, os lábios ro-
xos, o nariz com-
primido. Havia

íj alli todas as cara-
cteristicasda

! morte. Mas a "Mãi do Tempo", respondendo a meu
j pensamento, sorriu e uma idéia nova atravessou meu
= cérebro.

— 
"Catalepsia. . . Mas como o saberia a "Mal

do Tempo" ?
Teria ella própria provocado esse phenomeno ?

Como? Por que meios?
j| Mas já a velha procedia a minuciosas e rápidas

manobras.
Com a ponta dos dedos esqueléticos tirou qualquer
cousa dos ouvidos e das narinas de Selmag; depois

começou a proceder a uma massagem methodica em
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todo seu corpo e especialmente no rosto, percorrendo
com as mãos as faces, os olhos, as narinas e a garganta.
De súbito, segurou a virgem pela cintura e sacudiu-a
com força, chamando-a pelo nome e approximando a
bocca de seu rosto.

Selmag exhalou um gemido, abriu os olhos e sen-
tou-se na cova, afastando de si o sudario com um gesto
fraco mas impaciente, como se estivesse incommodada
pelo calor.

E havia surpreza, terror. . . no olhar que ella pas-
seicu em torno de si. Quando reconheceu o logar te-
tricô cm que se achava, soltou um grito allucinante;
mas a 'AMãi do Tempo" esperava por isso e sua mão

suffocou esse grito
em sua bocca. E
ao mesmo tempo
murmurava a seu
ouvido :

Elle voltou.
Elle está aqui
perto. . . Elle te
espera.

Selmag aquie-
tou-se. Sorriu cc-
mo se só então
se lembrasse do
promettido e lan-
çou os braços em
torno dos hom-
bros da velha.

Mas já as ou-
trás tomavam-a
nos braços e leva-
vam-a atra vez das
t amarei ras.

Seguia-a de lon-
ge. Um homem
esperava-a alli,
com dous cavai-
los, sendo que um
d'estes tinha pre-
so ao lombo um
pequeno palan-
quim fechado.

*
* *

O grupo voltou
em silencio. Che-
gando ás primei-
ras casas, as mu-
Iheres desappare-
ceram nas som-
bras como fantas-
mas. Eu acompa-
nhei a "Mai do
Tempo' até á
porta de sua casa.
A h i f e z- me u m
signal de silencio,
teve um risinho
de cumplicidade e
despediu-me com
um

// prece a Papá Xoel — Desenho de ThÒMAS Webb

gesto.

Um senhor,
membro do Ins-

tituto de França, possue uma rara collecção histo-
rica. Ao ser proclamado o Império, em 1853, enviou
seu cartão de visita a um ou dous ministros, seus
conhecidos, que em resposta enviaram os seus.

Desde que reuniu os cartões d'csse primeiro mi-
nisterio, continuou a colleccional-os ; por esse pro-
cesso actualmente possue os cartões de visita de todos
os ministros que a França tem (ido, no correr de cm-
coenta e sete annos. . . E como na França e outros
paizes de regimem egual. os Conselhos de Ministros
duram pouco tempo... avalia-se quão numerosos
sejam esses cartões. . .

ROSITA FORBES. J

I



13.° Anno N. 8 - J aneko 1930 j&«£^2õb

O 

Sr. Vigário estava
em sua casa, recitan-
do suas orações ves-

pertinas quando bateram
á porta, pancadas velozes,
afflictas.

A velha creada correu
a abrir e ante seus olhos
deslumbrados pela própria
lâmpada que erguia atto-

|*S)®®^®®<^^

A idéia do Justino
Cento de Ramon Lcpéz Montenegro

i
I

1

Podia até

&>®®®®<!Xí>®^^ ©@@ .3®®®s ®®e s ®e gíssKsss s4 £^®®®®è)®®i|

nita encontra uma mulher lagrymosa que pergunta,engulmdo os seluços.
O Sr. Vigário e^tá ?— E' você Ballina?

batendo d'essa
Credo] Até me assustou

bater assim. .
fazer-lhe mal. . .

— Patrícia... — excla-
ma elle erguendo-se indig-
nado com attitude de Dies
iree — Vá immediatamente
á casa do Justino e diga-
lhe que venha aqui, já e
já. . .

E ficou passeiando deum lado para outro, preparando tropos de elo-
quencia furiosa, emquanto Balbina se encolhia a um
canto esperando os effeitos de sua cólera.

O Justino chegou pouco depois, hesitante, arras-
maneira . Que
foi, o que houve
mulher? E que
é isso que tem
em cima do na-
riz ? Levou algum
tombo, creatura?

A recem-che-
gada quiz expli-
car-se mas o
pranto suffocou-
a de tal modo,
que a boa Pa-
trieia teve que
leval-a assim
mesmo ao Sr. Vi-
gario que já se
sentia angustia-
do de ouvir cho-
ros em sua casa.

Oue é isso,
Balbina ? Que
desgosto é este...
Seníe-se e con-
te-me . .. Vamos
a ver, nào ha de
ser mal sem re-
médio.

Foi... foi...
foi o Justino. . .
Bateu-me outra
vez. . . e hoje foi
com um pau. . .
Olhe Vossa Revê-
rendissimã como
me deixou.. . Eu
sahi dizendo-lhe
que ia á policia
mas v i m vêr
Vossa Reveren-
dissima.

De facto, a in-
feliz tinha o ros-
to atravessado
por uma marca
que parecia de
cacete.

O bom Viga-
rio sobresaltou-
se. Naquella ai-
deia de gente
rude, inculta,
muito mais pro-
xima da natu-
reza do que da
civilisação esta-
va habituado a
muitas brutal.-
dades. Elle pro-
pri o", também de
origem campo-
nia e tendo vivido sempre naquelle meio não estava
longe de admittir que era licito a um marido "chegar
a mão" á esposa, como chega aos filhos. . . sem malda-
de. . . só para educar, para manter o respeito. . . Mas
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A velha creada ergueu a lâmpada e viu uma visinha... a Balbina.

tando os pés. . . 0 Sr. Vigário trovejou. Durante cinco
minutos cobriu de anathemas e ameaças o marido sem
alma e sem coração d'aquella que Deus lhe cléra para
companheira de sua existência.

I i
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O culpado ouviu tudo com o respeito devido a
Sua Reverendissima, depois arriscou por sua vez al-
gumas observações.

Paciência. . . paciência. . . E' muito lacl a
Vossa Reverendissima fallar em paciência aqui muito
bem ssntadinho em sua casa, tão tranquilla, tão soce-
gada. . . Mas eu queria vel-o casado. . . Vossa Revê-
rendissima nao sabe o que é ser casado e ter que aturar
uma mulher como esta. . . Vadia, falladora, que vive
na porta cDnversando com as visinhas. . . e isto e
aquillo. . .

O bom padre teve que deter o rosário de deíeitos
da Balbina que se limitava a protestar com exclama-
ções de escândalo...

Nossa Senhora! Virgem Santa! Quanta men-
tira! Onde ia se viu! Não acredite, Sr.Vigário.

Bem! — atalhou o padre — Eu bem sei que
ella tem defeitos. . . E quem não os tem? Será você
por ventura algum anjo cahido do céu ? Ella também
tem qualidades e eu não admitto que a maltrate d'essa
maneira. Não é direito, está ouvindo?...

Mas, Sr. Vigário...

O homem estava um pouco toldado. . . não muito. .
O que é natural num domingo á tarde; e, ao ver o sa-
cerdote, curvou a cabeça com um risinho esperto.
Ouviu as primeiras censuras mas logo que o padre
se referiu a um cacete, elle protestou:

Ah!. . . não. . . Sr. Vigário. . . tl'esta vez Vossa
Reverendissima não pode dizer que eu lhe bati com
um páu. Foi com um lenço. . . Juro por Deus!

Impossível! — exclamou o Sr. Vigário assom-
brado. — Com um lenço você não podia fazer-lhe um
"gallo" d'este tamanho...

E' que, Sr. Vigário -- explicou o Justino, com
seu ar sonso e matreiro. — E' que eu lhe puz umas
pedrinhas dentro. . .

Ramon Lopez montenegro
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E' o que lhe digo — al firmou peremptonamente
o sacerdote; mas logo receioso de estar abusando
de sua autoridade, de estar exigindo de mais, orde-
nando o impossível, acerescentou:

Eu não digo que você não possa ter. . . lá uma
vez ou outra uma impaciência e mesmo que não lhe
dê um peteleco. . . mas em termos. . . Nao se bate numa
mulher com um páu. . .

A própria Balbina concordava. Que elle lhe ba-
tesse estava muito bem. Era o seu "homem"! Pois
então ?. . .

E pouco depois os dous sahiram rec3ncihado?,
deixando o Vigário radiante pelo êxito de uma rhe-
torica inflammada.

Mas não durou oito dias essa paz. Logo no Do-
mingo seguinte á tardinha. a Balbina reappareceu aos
gritos, ostentando na fronte, mesmo junto dos cabellos,
um "gallo" do tamanho de um limão dos bons.

0 Sr. Vigário preparava-se para sahir e desolado
correu elle próprio á casa do Justino para fulminal-o
com seu íuror.

A Meteorologia na Inglaterra

O desenvolvimento dos serviços meteorológicos
na Inglaterra é, realmente, extraordinário.

Esse incre-
mento de tão irri-
portante serviço
é devido ás lro-
Ias mercante e
de guerra mgle-
/.as, que, por seu
trabalho a ti mira-
vel na transmis-
são de noticias e
observação svs-
thematicas ene-
garam a enviar
mais de 4. OCO
boletins meteoro-
lógicos para as
estações do Rei-
no Unido.

A Meteoro-
logia tem, na In-
glaterra. 1 o n a r
Cj •*-

importante entre
os livros de texto,
em todas as esco-
Ias; n o s navios
porta-aviões em-
barca sempre um
official especiali-
zado nessa seien-
cia. Mais tle
quarenta na\ íos
de guerra estão
dotados de ap-
parei lios meteo-
rològicos de son-

da, aeroloLMa, etc, e a Direciona Central de
Malta publicou este anno unia carta ssnopt.ica de
tempos no Mediterrâneo e, hoje, já são cinco as esta-
ções meteorológicas, que a Inglaterra estabeleceu no
Oriente, as quaes ficam situadas em Heliopolis, Abu-
kir, Abu-Sneir. R a mie li e Am man.

vi^vt'i(', que se preparava para sanir,
reu logo á casa rio Jus'ino.

Travesseiro para os que sofírem de insomnia

ii ultima novidade descoberta na dllemanha c um
travesseiro com o qual as pessoas que padecem de insomnia
ou se encontram em um estado de èxcitação nervosa 'al
que nao pode/n conciliar o som no, adormecem automa-
li ca me nte .

/l almojada tem um pequeno orifício em um dos
lados, prelo qual se vertem umas goltas de um produeto
chunico. Este liquido !em um cheiro bastante agradável
de licrvas sylvestres, que acalmam os nervor <• provocam
o som no.

Vários médicos examinaram o travesseiro em quês-
tào, diclaminando que c, de jacto, muito bom para acalmar
o si/sthema nervoso, não acareei,indo mal algum ao orga-
nistno.. .
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L MA das cousas que
mais impressio-

. naiTi no destino c
sua lantazia de reservar
as cousas mais extranhas,
os incidentes mais prodi-
giosos justamente aquel-
les que menos pareciam
aptos a enlrental-os e
comprehendel-os. O caso
de Leonardo, o cabellei-
reiíô de Maria Antoniet-
ta, timorato, estúpido,
incapaz de comprehender
paz de um Ímpeto de
mais sombria tragédia revolucionaria, é o mais co-nhêcido neste gênero, mas nao é o único. Por as-sim dizer, diariamente, ternos homens de espirito
aventureiro acorrentados a funcçoes mesquinhas e

0 QUARTO ASSOMBRADO
Lembrança de

duas noites de Natal
FOR MAX PEMBERTEN

uma intriga política, inca-
heroísmo e envolvido na

pi ora ções, encontrando
mais encanto nos factos
do que nas fantazias.
Adolescente, embora sin-
ceramente religioso, toda
e qualquer superstição
me parecia quasi irritan-
te e depois, mais tarde,
quando me fiz homem e
adoptei a profissão de
escriptor de contos e ro-
mances, nunca me deixei
tentar pelos assumptos

que não tossem prosaicamente materiaes. Nem o
íacto de ser ínglez de velha raça e viver constante-
mente no campo e nos castellos, onde ha tantas leu-
das e historias de fantasmas, esses assumptos conse-
guiram interessar-me.

Mas, quando já contava vinte e quatro annos
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oir John defceve-se como s? me esperasse.

burocráticas, ao passo que outros, de gênio tranquillo
e timido, são arrastados pela voragem dê aventuras
prodigiosas.

Commigo o que aconteceu nao foi assim gran-
dioso e épico, mas apresentou também um singular
contraste entre todas as tendências de meu espirito
e os factos íncomprehensiyeís quasi allucinantes em
que lui inesperadamente personagem.
Desde pequeno, tive uma verdadeira meompre-

| hensão de tudo quanto não losse positivamente real.
= Mesmo na infância, as historias de ladas e gênios
I pareciam-me contrasensos. Meu espirito positivo e
| ino preleria as narrações de viagens e caçadas, ex-

e começava a ver meu nome nas revistas de maior
importância, lui pela primeira vez convidado a pas-
sar o Natal em Larringdon. Não era um castello, era
melhor do que isso, uma velha e boa casa ingleza,
que teria encantado Dickens ; um edifício construído
ha um século eu século e meio, ainda com a preoc-
cupação do aspecto senhorial, mas já com bastante
cor.forto para satisfazer homens de nosso tempo.

Farringdon pertencia a John Beverlev, homem
com cincoenta annos mas que, a despeito d'essa dií-
lerença de edade, estabelecera commigo relações de
grande intimidade e parecia ter contrahido por mim
uma affeição sincera.

..,—_,.. i—.„h
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Eu também nutria por elle sympathia instin-
ctiva. inspirada talvez pela expressão de tristeza
discreta, mas constante, que havia em toda a sua
maneira de ser.

Acceitei por isso com prazer seu convite e nao
dei attenção ás palavras de um amigo, que morava
.lli perto e encontrando-me na estação, disse-me.:

— Vais a Farringdon?..* Parabéns. Dizem
que ha lá um quarto mal assombiado. Excellente
assumpto para um cento.

Dei de hombros, com indifferença e» chegando
á casa de sir John Beverley, tinha quasi esquecido
o aviso ; mas no mesmo dia, quando meu amigo
me fez percorrer toda a casa, notei que elle passa-
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Sem hesitação, tirei meu chapéu diante c.as duas senhoras e murmurei : - " Ku sou um amigo
Beverley... Se lhes posso ser útil em alguma cousa...

va diante de vma porta sem abril-a e evitava olhar
para ella, ao mesmo tempo que seu rosto tomava
uma expressão mais sombria.

Nao sei se elle notou a observação, que eu fa-
zia ; mas nada disse e abriu a porta lronteira, de-
clarando-me que era alli o quarto, que me estava
reservado. Foi pelos demais hospedes que vim a
saber que o quarto situado justamente diante do
meu era o que passava por. . . digamos, por mvs-
terioso.

Em que consistia esse mysterio ? Ninguém sabia
dizel-o; mas todos quantos conheciam sir John e sua
maneira de viver diziam que elle se mantinha sempre
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melancólico e, embora hospitaleiro como um bom ii-
dalgo inglez, nunca abria aquelle quarto... Nem mes-
mo os criados entravam alli nunca e, por isso, clles
mesmo se tinham encarregado de espalhar a fama de

que 
"havia 

qualquer cousa" naquelle quarto. . .
ScW.ente sir John tinha a chave de sua porta,

mas ninguém jamais o vira entrar alli.
Fiquei intrigado, confesso. Não porque attri-

buisse algum effeito sobrenatural aquelle mvsteno;
mas, sendo sinceramente amigo de sir John, liquei
preoecupado com aquella singularidade que, instin-
ctivamente, considerei ligada A constante e incura-
vel tristeza do proprietário de Farringdon.

Passaram-se dous dias, em perfeita calma. To-
dos os hospe-
des se diver-
t i a m alegre-
mente porque
sir John sabia
receber a mi-
gos e preparara
passeios c ca-
ç a d a s egual-
mente encanta-
dores. Eu po-
rem não podia
acompan h a r
todas essas di-
versões. Viera
sobrecarregado
de trabalho.
Tinha a satis-
fazer a encom-
mentia de um
editor de livros
para creanças e
de uma revista
mensal; de mo-
do que, quan-
do não me po-
dia furtar a
alguma excur-*w

são durante o
dia, era forçado
a trabalhar cm
meu quarto até
alta noite.

Na. própria
noite de Natal,
a p o z a ceia,
quando me re-
colhi a me u
quarto, ao en-
vez de me dei-
tar. sentei-me
a escrever em
uma pequena
mesa collocada
junto de meu
leito.

T r a b a 1 h e 1
durante mais
de meia hora.
com absoluta
t ra nquillidade,
encontra nd o
um verdadeiro
conforto no si-

lencio, que envolvia toda a casa. De súbito, porem,
um rumor subtil fez-me estremecer. Dir-sc-hia que
alguém estava andando dentro de meu próprio
quarto. Prestei ouvidos e comprehendi que era o
echo que produzia aquella .Ilusão. Os passos eram
lá fera. Mas quem andaria pelo corredor aquella
hora ?

Num ímpeto impensado, dirigi-me á porta,
abri-a e estaquei estupefacto, vendo diante de mim
sir John. Meu amigo, vestido com um pyjama de
inverno, tinha na mão esquerda uma vela accesa.
Sua mão direita estava pousada sobre a maçaneta
do quarto assombrado.

de sir John

»,.l
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Assim, jmmovel, dir-se-hia que me esperava.
Mas isso nao era verdade, pois, ao vêr-me, estre-meceu e franziu o sobrolho, não podendo conteruma expressão de contrariedade.

Depois, como em conseqüência de uma rápida
reilexao, sorriu e Qisse em voz baixa, ainda com arhesitante :

Trabalhando até esta hora?Que remédio }~ respondi. E para attenuar
minha involuntária indiscreção, apressei-me a aceres»
centar : —- Ouvi passos ; como não imaginei que

•"l

quedos espalhados pelo chão e, em uma das pare-des, um retrato de mulher.
Ora, eu nunca ouvira dizer que sir John tives-

se jilhos nem que houvesse creança alguma na-
quelle castello.

Porem elle, detendo-se diante do retrato, er-
guera a vela, como se me convidasse a admiral-o.

Ergui cs olhos e vi que a tela representava uma
mulher de vinte e trez a vinte e cinco annos. . . Não
era o que se chama um typo de belleza, mas uma
creatura de um encanto singularmente doce, onde os
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Quando o sacerdote lhes lançou a benção, elle curvou-se e beijou o rosto de sua noiva.

fosse o senhor. . . a esta hora. . . iMas com licença...
ainda tenho que escrever muito. . .

— Não — disse meu amigo, detendo-me com
um gesto grave.— Foi bom que você apparecesse.
Não quero que pense também bobagens sobre este
quarto. . . como os outros. . . Venha commigo.

E, abrindo a porta, fez-me signal para que o
acompanhasse.

Obedeci e, entrando no quarto mysterioso,
fiquei estupefacto. Havia ali apenas alguns brin-

olhes sobresahiam deslumbrantes.
Parece uma italiana — disse eu, quasi sem dar

por isso.
Não. . . Franceza — replicou sir John. E

como meu olhar o interrogasse sem mais conter a
curiosidade, elle acerescentou — Vi-a pela ultima vez
ha vinte annos. E não sei se é viva ou morta.

Baixou a vela, lançou um olhar aos brinquedos
e retirou-se, sem mais uma palavra. No corredor aper-
tou-me a mão com energia singular e afastou-se.

_„. _,,. _j'
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A LUZ NA JANÈLLA

Entrei para meu quarto presa de um emoção
inliscriptivel. Que se passara? Quasi nada. Mas

esse quasi nada fora tão estranho que me pertur-
bára profundamente.
Como já disse, não deve haver em todo o musclo

creatura mais do que eu avessa a qualquer idéia de
superstição, inspiração sobrenatural, premunição ou

cousa que o valha. Entretanto, naquelle momento,
fosse pela expressão de gravidade de sir John Beverlev.
fosse pela idéia de estarmos na noite mais sagrada do

anno, fosse ainda pelo singular effeito, que causara em
meus nervos o olhar doce e doloroso do retrato, sentei-
me diante de minha mesa com o cérebro agitado

por uma actividade, que não se poderia chamar in-
consciência mas era positivamente alheia a minha

vontade. i n 9
Quem era aquella mulher mais linda do que bella .
Oue teria havido entre ella e sir John ? Tendo ^esta-
bêlecido essas perguntas, eu não tinha a impressão de
lhes procurar respostas. . . Não. Houve logo em mim
uma absoluta certeza de que sabia responder-lhes.
Não sei como explicar esse phenomeno, que nunca

oce^rrera em mim, mas posso jurar-lhes que não hesitei
um 

só instante; era como se eu me encontrasse diante
de factos que eu conhecia perfeitamente, de cousas que
eu sabia, que tinha apenas esquecido... ou melhor,
nas quaes deixara de pensar e agora me voltavam a
memória com a segurança e nitidez de incidentes a que
eu assistira em seus menores detalhes. . .
Para dissipar essa impressão de uma intensidade,

que chegava a me assustar, fui até uma janella e abn-a.
Eu conhecia já bem o panorama que a larga vidraça
emoldurava. Todas as noites costumava ver: - de um
lado o rio, manso e tranquillo, de outro a floresta um

pouco distante, apoz os campos de tennis e de goll;
deante de mim o parque, encerrado pela capella.
A primeira cousa, que impressionou meu olhar,

foi uma luz avermelhada mas bastante nítida, dese-
^6 

nhando uma vasta ogiva da capella, permittindo-me
até distinguir os contornos de uma imagem de S.

| Daniel. , . .
Havia luz na capella e só de imaginal-a illuminada

! em homenagem á noite do Natal, eu ei... não íoi

j uma impressão vaga; não. Foi a sensação de ver uma

| scena, que alli se passara. .
A moça do retrato alli estava vestida de noiva.

j Seu rosto moreno e pallido, era realçado pela alvura
j do véu. A seu lado, sir John erguia sua altiva estatura,
| com o uniforme do regimento em que servira durante
j sua mocidade. Diante d'elle um padre pronunciava
| palavras rápidas, fazendo os gestos do ritual. Os noivos
i ajoelharam-se e, quando o sacerdote lhes lançou a ben-
j ção, meu amigo curvou-se e beijou a face da noiva.
• Havia em seu gesto uma ternura infinita porem ella
! recebeu esse beijo numa attitude de tristeza, que
| não sabia disfarçar.

E toda uma tragédia intima foi revelada a meus
olhos. Um amor não partilhado; um casamento que.
de um lado, era apenas de conveniência; um mal en-
tendido sentimental d'esses que o tempo só pode
aggravar... . .

Cheio de uma melancolia profunda, fechei a ja-
nella e deitei-me, esforçando-me por não pensar mais
em taes cousas. Felizmente adormeci logo, porque
aquellas visões me causavam uma sensação nova e
quasi intolerável. Eu não estava habituado a elocú-
orações metaphysicas e vêr-me assim envolvido em
caso de verdadeira assombração chegava a me alarmar.

Nos cinco ou seis dias que ainda passei em
Farringdon, poucas palavras troquei com sir John.
Por um accordo secreto evitamos até faliar sobre as-
sumptos indifferentes. Nossa verdadeira situação era a
seguinte. Não ousávamos fallar sobre o assumpto
imico, oue .nos preoecupava e também não queríamos
fallar em outras cousas,como se nos parecesse um crime
perturbar a emoção em que ambos estávamos immer-
sos. E embora nada elle me tivesse confiado de seu
segredo, era dc se jurar que seu imtincto o prevenira
de que eu o adivinhara, porque evidentemente meu

amigo encontrava prazer em ficar por muito tempo
sentado junto de mim, em silencio.

O anno seguinte foi o da Grande Guerra. Fui
surprehendido pelo inicio das hostilidades na Bélgica
e tive que fugir diante da evasão, de envolta com os
infelizes, que tudo abandonavam diante do bombardeio
impiedoso do inimigo.

Uma tarde, já em França, pouco antes de chegar
a Arras, eu caminhava no meio de uma longa e lamen-
tavel fileira de fugitivos das aldeias e pequenas cidades
dos arredores, quando meu olhar foi attrahido por uma
velha victoria puxada por um cavallo extenuado. O
vehiculo nada tinha de extraordinário; havia-os na-
quella triste caravana de todos os gêneros e íeitios.
Nem sei por que meu olhar se deteve nelle; mas o
que vi fez-me estremecer violentamente.

Iam nessa victoria duas senhoras e uma d'ellas,
a despeito do chapéu moderno e da diversidade da
toilette, fez resurgir em meu olhar o retrato, que eu
vira no quarto assombrado.

Minha surpreza foi tal que estaquei no meio da
estrada, empurrado por uns e outros e deixei-nu
distanciar pela victoria, emquanto tentava retlectir,
reunir as idéias. . e

Depois, corri para alcançar as desconhecidas e
caminhando ao lado das rodas, observando bem as
duas retirantes, comprehendi. As duas fugitivas eram
mãi e filha. A do retrato era a mais velha; mas a outra
tinha cDm ella impressionadora similhança. Notei
,»;ue ambas pareciam acabrunhadas e o pouco que leva-
vam no carro denunciava uma mina completa.

Arrastado por um impulso invencível, appròx;-
mei-me da victoria e tirando o chapéu murmurei:

Minhas senhoras. Numa situação como esta,
todos se devem auxilio. Sós, como estão, sua situação
deve ser das mais penosas, no meio d'esse horror.
Eu sou um amigo de sir John Beverley. Se lhes puder
ser útil de algum modo. . .

Houve no olhar das duas pobres creaturas emo-
ção bem diversa. O da moça revelou surpreza e curió-
sidade ardente; o de sua mãi, qualquer cousa de mais
grave, de mais profundo, Mas não extranhou minha
súbita intervenção; ao contrario; acceitou minha of ierta
com uma presteza, que denunciava sua angustia.

Se é assim amigo de sir John Beverley, deve
saber que sou sua esposa — disse ella com uma digni-
dade inconfundível ¦— Minha filha sabe d'isso. Doente
como estou e receiosa de desapparecer de um momento
para outro, nesta tragédia, eu tudo lhe confiei. Ella sabe
o motivo por que me separei de sir John e não precisei
de lhe justificar minha condueta por que ella própria
foi testemunha de minha vida honesta e pura.

Atalhei essas explicações e desde esse momento
acompanhei-as, como um amigo dedicado, tendo op-
portunidade de lhes poupar muitos incommodos e
soffrimentos. As duas creaturas tinham ficado com-
pletamente arruinadas pela guerra e, sem minha pre-
sença, teriam até passado tome.

Eu já não disfarçava meus sentimentos. A lern-
branca, que eu guardara do retrato visto no quarto
assombrado, era apenas uma impressão esthetica, uma
admiração enlevada. O encontro de Mrs. Beverley,
que ainda conservava vestígios de sua antiga belleza
e de sua filha, que era uma reproducção viva da tela,
tinham me revelado meus próprios sentimentos. Eu
amava miss Lucv Beverlev, amava-a, sem o saber, des-
de o dia que vira seus olhos no retrato de sua mãi.

Infelizmente, não pude realizar todos os sonhos
que architectei nesses dias de angustia e pavor. Eu
pensara em promover uma reconciliação entre os
velhos esposos. Contei a Mrs. Beverley.como sir John
vivia, o culto que mantinha por sua imagem e ella,
enternecida concordou em acompanhar-me.

Mas a moléstia de seu coração estava muito adian-
tada e as emoções da guerra acabaram por dominal-a.

Extinguiu-se subitamente uma tarde, num trem
que ia de Amiens a Paris. Assim foi somente miss
Lucv, que pude levar a Farringdon.
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Sir John recebeu svia filha com uma emoção que se lhe encheu os olhos d'agua,

Eu prevenira meu amigo apenas na véspera, por
uma carta longa, minuciosa e, por uma impressionadora
coincidência, cheguei ao castello na noite de Natal, jus-
tamente um anno apoz minha visita tão rápida e tão
perturbadora ao quarto assombrado.
Sir John, profundamente abatido pela noticia

da morte de sua esposa, parecia ter envelhecido dez
annos. Recebeu sua filha com uma emoção, que me

O ideal da beileza. . .

0 ideal da beileza é uma cousa não somente sub/e-
cltoa, como racial. Quanto maiores são os lábios das
mulheres de "Ki/abé"', mais formosas são. Os europeus
e os demais povos civiUsados achariam isso horriOel;
no cintanIo os indígenas de "lyi/abé" acham isso admi-
rávelmente bello.
l,m certas tribus árabes é signal de suprema beileza

ter os incisivos superiores de modo que sobresaiam do
lábio in feriar. Por isso as mais previdentes, para dar a
sitas f ilhas esse traço de beileza, usam meios artificia es
quando são pequenas. Por assim dizer. . . fabricam, de
maneira selvagem esse prognatismo, batendo-lhes a man-
dibula inferior e jazendo sobresalur a superior. . .

0 exploraaor inglez Lai/ard relata que encontrou
em uma de suas viagens a mulher de um grande sheih,

encheu os olhos de lagrymas e quando, no dia se-
guinte, eu lhe relatei o idyllio; que tínhamos iniciado
nas Flandres, elle apertou-me a mão fortemente e mur-
murou:

— Ella já me disse alguma cousa, hontem mesmo.
Casem-se. Quando o amor é reciproco, o casamento
deve ser uma benção do céu.

Max Pemberton

cdmiravclmente bel Ia; porem ioda sua beileza desappa-
recia sob ianla jantazia grotesca. Seus lábios estavam
pintados de azul; as pestanas tintas com antimonio; as
sombrancelhas, desenhadas por uma linha de Índigo,
formavam dous arcos de uma sijmetria perfeita, que se
entrelaçavam na base do nariz e se prolongavam subli-
nliando os olhos.

Nada mais horrível— dizia um alto junecionario
europeu na Indo-china, dirigindo-se a um dignatario
da corte de Annam — do que o sorriso de uma mulher
annamila, cxhibindo seus dentes taqueados de negro.

0 que é horrível — respondeu a annamila — ê
a boçca das mulheres da Europa, com seuJ dentes brancos,
dentes de cão. . .

Por a/u os leito res podem verificar que cada raça
c cada povo tem seu ideal de beileza, sem contar com o que J
sente, particularmente, cada indivíduo. j
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O helicóptero
A solução do

helicóptero foi
tentada por mui-
tos investigado-
res antes mesmo
da do aeroplano.
Em 1500% Leo;
nardo de Vinci ;á
idealisára um ap-
parelho em forma
de torno. Muito
depois, innume-
r',os inventores
crearam appare-
lhos de sustenta-
ção h e 1 i c o i d a 1,
sem obter resul-
tados positivos,
devido ao peso
demasiado dos
motores utilisa-
dos. Assim se ex-
plica que os pe-
qucnos helicoptc-
ros providos de
um motor de elas-
tico torcido los-
sem de uma rea-
lização tao fácil,
e ra quanto os
modelos idcnti-
cos, porem cons-
truidos era gran-
dè, nao davam
resultado.

O primeiro ap-
parelho construi-
do por Louis Bre-
guet, em 1907 foi
um helicóptero.
Movido por um
motor de 40 ca-
vallos, tinha qua-
tro helices, de ei-
xo vertical, de
oito metros de
diâmetro. A po-
tencia ascensio-
nal obtida varia-
va entre 560 a 600
kilos e, nessas
condições os 578,
que era o peso do
apparclho, mon-
tado e em condi-
ções de vôo, era
facilmente eleva-
do do solo. Um
melhor aprovei-
tamento das heli-
ces teria dado re-
sultados superio-
res.

0 helicóptero
tem sobre O avião
uma grande van-
tagem; sendo sua
sustentação inde-
pendente de sua
velocidade, pode
elevar-se e ater-
rissar sem neces-
sidade de grande
corrida, que é a
causa, quasi sem-
pre. dos acciden-

1

can
e o

0 demagogo e o corkzão lém uma 
'imilhança 

c/w- tes de aeroplano. E como a segurança é a única causa

te : ambos têm credito [Ilimitado, um sobre o tyranno que limita o desenvolvimento da aviação, bem vaie

outro sobre o povo, egualmcnle corrompido pena estudar detidamente o helicóptero s

"-II—.11"
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A CANÇÃO DO NATAL — Quadro de ///. Wright Bamet
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Aspectos
Jluminenses

Nos 

paizes de maior
civilisação do
universo, o pas-

*sado imprime
cunho profundo

a certas cidades, para
represental-o bem
diante dos vindouros.
São as cidades-reli-
quias, as cidades-mu-
seus : Versalhes, na
França; Florença, na
Itália ; Athenas, na
Grécia ; Toledo, na
Hespanha ; Mafra,
em Portugal, lista
bem alonga vel.

Também possui-
mos modestamente
as nossas cidades-re-
liquias, tal Ouro Pre-
to; as nossas cidades-
museus, assim Angra
dos Reis, sede do mu-
nicipio de seu nome,
no Estado do Rio de
Janeiro.

Ao patriota ami-
go do passado offe-
rece Angra dos Reis
presença de museu de
historia ao ar livre,
já pelas condicçoes
do sitio, já pelo nu-
mero dos aspectos e
dos edifícios.

D'entre estes a
matriz da cidade, de
pedra fundamental
sepulta em solo no
longinquissimo dia 15
de Fevereiro de 1626,
digno o templo da
maior attenção, prin-

i ICIDALDE-MUJEL
'"1
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Por Escra-
gnolle Doria
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Ponte n.o 2, ria Estrada de Ferro Oeste de Minas, em Angra dos Reis

cipalmente de quem
tivesse em vista a
data do edificar e os
recursos de construc-
çao do século XVII.
Com pouco muito
fez.

A' esquerda, fora
do corpo da egreja,
os constructores ^do
templo lhe deram sa-
Ia abobadada para
pia baptismal, talvez
sem par no Brazil,
onde a egreja catho-
lica tantas pias conta.

Bastaria considerar
na pia angrense, a
altura, mais de me-
tro; o diâmetro, qua-
si um metro; a cir-
cumferencia da pia,
mais de trez metros,
para exaltar a gran-
deza da fabrica, toda
mármore.

Mas também a
qualidade do doador
devia corresponder a
quantidade da doa-
cão. A pia baptismal
da matriz de Angra
dos Reis fora dádiva
do rei de Portugal
D. José I, filho d'a-
quelle D. João V de
magnificente memo-
ria. Ao menos em An-
gra dos Reis, o filho
mostrou que quem
sahe aos seus nao de-
genera; datando o '
presente regio de
1758.

"*s&**'~**ff'*M£.''n'---1-ja^"'"t '*¦" ;7"'v';,.:.- ¦-'.'•* -;¦' :-'i--'. yy."1'" ..'-""7**" /¦í-\;:'.'J,-.'n'y.---.'.-'^KIIWIi'SXtSmf!!«!i

Baa^ *¦
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A Egreja matriz de Angra dos Reis. Ao fundo, o convento de S. Bernardino.
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Em tamanho e curiosidade não ficou a dever á
matriz o convento do Carmo, de inicio em 1595, de
augmento de 1623 por diante.

Media_ o convento, da epocha florescente dos
claustros, nada menos de tiinta e dous metros de
frente, correspondentes a doze de fundo e dez de
altura.

A cavalleiro da cidade, outro convento, o de S.
Bernardino de Senna, projectado para monumento
ad rnajorem Dei gloriam no esforço da ordem fran-
ciscana.

Só puro mármore deu matéria para as portadas
collossaes do convento, ao qual acudiu D. José 1 do-
ando-lhe vistoso cruzeiro, em memória do francis-
cano leigo, construetor do edifício, frei Simâo do Sal-
vador.

Possue Angra dos Reis outros templos como o
templo de Nossa Senhora da Lapa, por moldura
d'elle o oceano.

Aspecto geral da formosa c lendária cidade cie

Manoel Francisco Gomes, cujo nome de vulga-
ridade só a fé podia suspender do olvido ate hoje,
mandou construir ermida, em honra do Senhor do
Bonifim, na noite do mesmo nome, por volta de 1780.
Muito ha sido venerada ahi, a 5 de Maio de cada anno,
a invenção da Santa Cruz.

No passado gozou a cidade de Angra dos Reis.
vida espiritual e intellectual de bastante intensidade.

Basta lembrar ter ahi funecionado, em vários
prédios, um lyceu provincial, fundado ao fim da Re-
gencia, em 1859, véspera da maioridade de D. Pe-
clro II pelo esforço do partido liberal extra-constitui-
ção do Império. , #

O lyceu provincial de Angra dos Reis viveu bas-
tante, cerca de dous decennios. Em Abril de 1858
o extinguiram para nunca mais ser restabelecido.

Dão corte a Angra dos Reis, sede de município,
cinco districtos, por nome Ribeira, Jacuecanga, Ilha
Grande, Mambucaba e Jacarehy, reclamando Ilha
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Ponte da Estrada de Ferro Oeste de Minas, no logar denominado Redondo.
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í Grande o se-
I niorato histo-
j rico entre os
I districtos an-

grenses.
Ao de Ilha

Grande liga-se
bem conhecido
successo histo-
rico nacional,
desdobrado na
enseada de
Palmas.

Em Junho
de 1861, nau-
f r a g o u uma
barca ingleza,
de nome pom-
poso, Príncipe
de Ga lies, na
costa do Al-
bardao, ponta
meridional da
nossa extrema
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A Santa Casa de Misericórdia de Angra dos Reis. Em baixo — O convento do Carmo.

província do
Rio Grande do
Sul. O local
do naufrágio
sobre inhospi-
to era deserto;
veiu a praia a
carga, depre-
dada por la-
drões, de refu-
gio no Uru-
guay, commet-
tido o crime.

D'ahi inci-
dentes diplo-
maticos, recla-
mando o mi-
nistro inglez,
William Dou-
glas Christie,
com mais Good
etave lhe King
do que convi-
nha.

Um anno
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O Natal do Pobre, caridosa festa, que se realiza todts os annos, na chácara Carioca, etn Angra dos Rei".

I
depois, em junho de 1862, trez officiaes da fragata
ingleza Ford, surta no porto do Rio de Janeiro, fo-
ram presos por desacato á sentinella de um posto
policial na serra da Tijuca.

Tudo questão de álcool, valentia e somno.
Christie reclamou, demais e sem prudência, an-

nunciando que o vice-almirante Warren, para garàn-
tia de reclamações e peso de indemnisaçoes, proce-
deria a represálias contra propriedades de subditos
brasileiros.

Passando do dizer diplomático ao fazer naval,
Warren, a vis-
ta das forta- _
lezas do por-
to do Rio de
Janeiro, apre-
sou cinco na-
vios mercan-
tes que o de-
mandavam,
conduzindo-os
á enseada de
Palmas.

Mal a po-
pulação cario-
ca soube do.
occorrido, as
i n d i gnações
surgiram. Suou
a policia para
impedir que
além de qual-
quer desacato

Ijáy.,;. *
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i
I
j a legação in

gleza se prati-
cassem desati-
nos populares
contra os sub-
ditos inídezes,

mmT

éttlcB"

responsáveis perante a
massa, que se embriaga com a cólera,
pelas vehemencias de actos e de linguagem do mi-
nistro Christie.

Afinal tudo acabou ali rlghl, a questão da barca
á custa de esterlinos; o caso da fragata por laudo,
honroso para nós, de Leopoldo 1, rei dos Belgas, juiz
imparcial apesar de parente da rainha da Inglaterra.

O passado foi muito mais benigno para Angra

O edifício da Cadeia.

dos Reis do que
o presente. Ha
mais de meio se-
culo atraz, An-
gra dos Reis, mu-
nicipio e cidade,
gozaram impor-
tancia adminis-
trativa e com-
mercial.

Um exemplo
bastará para não
deixar mal a ver-
dade. Em 1852
funecionava em
Angra dos Reis
uma firma com-
mercial, tendo
por chefe Josc
Francisco da Sil-
va. Girava com
o capital de qua-
tro mil contos,
considerada a
maior firma com-
missa ria de cate
da epocha.

Da antiga
prosperidade de
Angra dos Reis
restam vestígios
de numerosas es-
tradas de roda-
irem cujos nomes

não se perderam : estrada do Caramujo, do Barro,
do João Oliveira, do Zungá, do Ariró, de S. José
do Barreiro, de Campos Ncvos do Cunha.

Estas sete estradas de rodagem desempenha-
vam missão approximativa ligando Angra dos Reis
ás províncias visinhas, de Minas e São Paulo.

Que determinou a decadência dc tão llorescentc
município? Dous factores principaes: o proloniramen-
to da Estrada de Ferro D. Pedro 11, hoje Central
do Brazil e a desorganização agrícola conseqüente
á lei 13 de Maio, supprimindo de golpe e sem indem-

nísação o tra-
balho braçal
do escravo !

M a s se a
noite cahiu so-
bre a prospe-
ridade de An-
gra dos Reis,
a aurora já se
levanta de no-
vo para o mu-
nicipio.

Angra dos
Reis precisa,
para deixar le-
thargo, de dous
despertadores :
as machinas da
estrada de ler-
ro e do navio.

A ferro-via
Oeste de Mi-
nas, partindo
do município
também ilumi-
nense de Bar-
ra Mansa, le-

í/z;y*iC"s

laftaiss

va trilhos a Angra, pondo sobre elles a
correr dous trens por semana.

A obra da viação férrea será completada pelo
progresso da navegação provida de bom porto. Pre-
tende o governo do Estado do Rio de Janeiro dal-o
a Angra dos Rei», pela construcçSò de um cáes de aço
com trezentos metros de comprimento e profundida-
de, na menor maré, de oito metros.

Construir-se-á assim o porto de Angra dos Reis.

.. i — .-.' -
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Celleiro de vasta
região em rela-
ções cora Goyaz
pela Oeste de
Minas.

Terão assim
fácil e constante
escoadouro a s
principaes pro-
ducções do mu-
nicipio, a doce
canna de assucar,
o amargoso café.

Não só os dous
productos re-
commendam An-
gra dos Reis,
commercialmen-
te. E' muito
apreciada a sua
laranginha, cujos
tons azulados en-
cantam a vista
dos que usam
aguardente em
todas as esta-
ções, ora para
refrescar, ora pa-
ra esquentar,
conforme o suor
do calor ou o
bater queixo do
frio.

Embellezada
pelo oceano, An-
gra dos Reis
também é por
elle beneficiada,
recommendavel
a fama climato-
lógica angrense
aos cuidados da
piscicultura.

Mas emquan-
to o futuro se
faz esperar, An-
gra dos Reis con-
ti nua para os
amigos do passa-
do a cidade-mu-
seu. Alli o que
foi attrahe o que
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Avenida das Palmeiras, um dos pontos mais pittorescos da lendana cidade.
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O Jerninisrno excêntrico — Moças de sociedade franceza, em um grande veleiro, diante de Deauville,
aprendem praticamente os segredos da vida rude de bordo.

e no rotativismo
das sociedades
humanas.

ESCRAGNOLLE
DORIA.

Os professores
e directores das
escolas publicas
de New York,
antes de toma-
rem posse de seus
cargos, são obri-
gados a declarar,
perante o Tribu-
nal de Educação,
quaes os theatros,
que freqüentam,
os livros que pre-
ferem e em que
empregam seus
ccios. Seus orde-
nados dependem,
em grande parte,
d'essa declara-
ção.

25
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Lutas de animaes na índia
antiga

A antigüidade das lutas de ani-
mães, como diversão popular, a per-
sistencia d'esses costumes, nos tem-
pos modernos, estão illustradas nes-
tas duas paginas, com um notável
trabalho de arte de Mogul, do século
XVI, pertencente ao Victoria and
Albert Museum e photographias mo-
dernas. Na pintura antiga vemos en-
contros terriveis de elephantes e ca-
mellos, assistidas pe-lo imperador Ba-
bor's Durbor, em 1528. Trata-se de

uma cara-
cterist ica
pintura da
Escola de
Mogul, exe-
cutada, ao
que parece,
em 1590,
pelo gran-
de artista"Madhu, o
Velho", em
uma das
paginas de
uma copia
dos manus-
criptos il-
lustrad os
das Memo-
rias de Ba-
bar,o"Wa-
giat-i-Bar-
b'>>a ri , pre-
parado pa-
ra seu gen-
ro, o famo-
so impera-
dor Akbar,
o Grande,
1556-1605.

* % v«t

O DEPOSITORIO DE COSMETI-
CO DE.TüTANKHAMEN  En-
tre as preciosidades encon-
tradas no túmulo d'esse
grande pharaó, conta-se esse
rico depositorio de cosmético,
representando um leao-he-
raldico, em attitude
aggressiva e tendo as
lettras symbolicas S A

(protecção).

Aproveitando a
vasa

(Epílogo)
De facto, mi-

nha memória eslá
se tornando pessi-
mal Por esse ca mi-
nho, amanhã sou
capaz de ter esque-
cido aqui lio que
fiz hoje. . .

Ora l Afinal
de csmtas, isso não
é uma grande des-
graça. . . Tens tu,
por ahi, uma nota
de vinte mil réis,
que me emprestes?

Em terra de
cego...

Em cer-
tas aldeias
da Rússia
assiste-se,
ás vezes, a
um curioso
espectacu-
Io. Alguns
indivíduos.
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¦BsBrJBBBt^T%Bsl BssT\*J'' '' ¦/f'¦" W WuBjT» ¦¦^1'' > 7 Tí " V*UB BflBsssfe:i^Ã.1«L% 

' *vS5í, -BBl M. t , - «¦¦ BW - a.,. V* ^ 'jf
¦B^s^^BsBkaflsl BsB^tw,*^£fl// í- v£l Vní ,,:a'.»' a /l ,"^jf' .S'sBl Bb.4 '? -f*— ' jsBssi BV- •¦'¦^B BbW. vFKW -. Avas

¦BHsP0^^B%r •• •¦ - /;-'-*b\bbbbI^^ -'^.BÍSma^J^flBBflVH Èmüm!mW''-\^^-'***m\mL*%m* ^flBBffBflW • ^BfB^áSB»^lB»BB»BMsBsBw^BsVm « -*1 Íi*f-V. JfíSmmiWtímWSmWmW, B» . f\t» '- BB BBssw jBsBÍ BtT '"f^sBBl BiAri£l BBsV **^JK-? *S* ¦¦ > -«*Sb1

IHBwbs.-¦>"' í*r«"^ifi5>iE' **• / 
' 

-..ai bb^bI bWb! Bi J-^^ -r ]
BssfgyiJHs. i -: - A -p'-- y^- -^ ^1 r*f; BS Bi ..w/Min' 1
I BsfiEMa^BBV\ wlUr-i "sBI InM | flmAi' .Bsfl BsBBsP^ V^ 33Ba bI bt^bi r fl B^rlH-j B >^1ÍB
|9 fltl //TC^^*fl B J I^bI Bisél b 'i /TA ^mtf

n bLvwI &UbCfl1 PI F '''-'^»-T^*>.Bs^ÉasBssBsBBv
BI ' 9K 'rm.-r% ''BBBflw'^^HBBBBBsvBBr^í <««nS, "%'a^B Bk

BBk: B(> m*C^BBBBTf. > ãa^fl B3B^ '.•¦>* B* ¦* ¦ -~fl
sssssBsl bmBJji V . BA' - •* ^"fl BTfl B^^BS». _: ' xt&JmW-- ' AmBBBflflJ Bfl.--\.''**-^Bsl BW*A " * ^Bfl BBk^H BBsÚ TBsSafl-J^Bsi 'VíistsBflM ¦ BslBB/B BkVjjfl WrWMii ^^"IB^BBk ¦XBBsk\'ííM*r *•¦ - ** BB*fl Bfltf bI BssBsllFTlSriy ^a^*-%Hj"BssE^Bflsv ^^Bjjt -wv ^ BaU WÀmhj B'.'wB3 *¦'**<» ¦a^sBÉss.^^KL V^^VvbV- fl

^F^ ^^^ ¦ |^M' ^^^K*"'''' *^ ^>''l ^ 7 JlV^Bflsi a^^k^j^^T-Uj^^Bl. -'íOi -^ y^^| BBVJI

K^s«wa> SPÍ^- '«^^ÍBl^A\ÜflS;a1!^K*:a^^^^^^
Tdssrfl BsBmT\ tA-' <ffl»s*Tir^:*X'^bUL' *^^^Éiflia^ bI I
^V.B BI. \'^wJst^W»>'^B A • ¦ f«ÍBBs)*7<fl Bk -'^liSÍ-ií ¦. »ÍW^/BBssBBv. MM
:**fl| ^^V>> *<*jra *• -"iTjlH <«S«Vx ^ ' : Jr bVssssssT T B7 Éislsf^MTri1*1 ^*l Ifca \<gFY j -^Q '* ., ^BBt*P& ü'* ^fl Bs. JB B.¦¦ 1^* _3 Bsw^t a >3>^ ^

T jy TjXJÜJBBflBBBBl Ü 1 - vi l>v ) í ^ \\r^SOmM»mm\A 'fl
ka \3 „ v'. ^ I oBsP^Bjr^BsWiB^Bfl Bm bbi \<Bfl BLissBar rwJ^Lj fl Bar BBa.' j «KB [li^tí IWBBBsf ¦ ^# ¦ Ia" ¦'¦% >\XB*? ^*Vf,*ftM-ásBI BflV Bsfl ^BflBBBsBBsF^^ ~ JT KvSS»XljsflBl Ba"**''j, ^^Bfl ViBBBsBBsfj-QK. ' £ XXfl Bà Jl iVí^rWi -¦ ^ra*JBfj|g| P#:| ¦'-, Mmwtymr' ^' J™J BsBsT • lBsslvJ3^ tHBi^V ' aTTJB sTHb?HB1

jB Íb>', A'-^ ^* fliBJ *fl sk.-^BB- - '^^ 
Br ' '/B^Bl Bl*A-'fllB»sWwBjB.0**^^'M3

¦BflrÉJ|^M' B^ySS' ^^S^aSHC H
li''^£^<BJl Bs'-' BtiP^r \ t^'-»'*8»«83Wí?0MÍ(&ieB^
B > sir í- '^PbbI BjTBlr^BB BB* BJ T %. &mt. . _'"^~ ^s> a ***BJ*M^yjis T^c.Mw^»ÉCJBiiBBBa».,ya>yBiar.fgi <..> *.àm\ ['mm?*\ -¦¦íj.ae^MahsbmbsFTWsbb*bbbb^^ -¦ Bmsv. -*¦•> A»» :¦ - '>„*i ...." "yx£. .._»*— „rj-Éiiowr flí B B ..>-> 'BBi«sP!^^TrTargr ¦ iBBBBBBBk-.•.?¥¦•¦ • .tAJ^ai.¦ttZXl.ArtJla»?-,-im&k*B&££ÍLi3ag 1
RC^>^*sBsBTv-!~- .'¦ ¦*BXk .*.'.»¦ gH| i B ^HBBIBBBflP^^^^-%*I^\i!*^
l»íBBIss1v>BBBsj i I tXuMfJfwnTf k„'~i...'¦JB^ít.;. /^BByaa^^*^^^^ ... '. 3uT?j 1 SK:.*KÍ IBjBBBJB^^WiM^BMslíkiiBsiinOBl

• ¦ M »^í& BBsffcv»v *¦ -/-•¦¦*¦ - 'A-*£_

^{eKBj^P^fljMprv.r:^>r»;.>i |HbPV--í<'A<-»3: -~-3wMísí5í4viBJbtW .«a,. t\ • *t«wy

.Bfl bW ''^ i - jífl'QBJ HjV-> ¦"*• *Bl

Pintura indiana mostrando lutas de animaes.

que se dedicam a "leitores", 
passeiam pelas ruas e pra-

ças, com um jornal na mão e quando vêem um grupo de
camponezes, que supp~em analphabetos, offerecem-se para

O passado ds hontem e o deslumbrante presente
COMMEMORANDO A FAÇANHA DE BlÊrIOT. O 20° ANNIV ERSARIO DA

TRAVESSIA DO CANAL DA MaNCMA, EM AEROPLANO

Monumento erigido na cidade de
Cambrai (França) com memora-
tivo da primeira travessia
aérea do canal da Mancha, rea-
lizada por Blériot, em 1909.
Quando Blériot atravessou o
celebre canal, em 33 minutos,
seu monoplano tinha gazolina
para. . . 33 minutos de vôo! . . .

^»Bsssssssssss_mi ***ffP^^^^^^llsM i V '

iBfl BBsTBssMss^---- .4 O/l
BsBBsBsBVy''*' BskJ^BT'- i^m*—£?"- ^SW "jFTfl

B^2 B)fl sB^Íi^W^/^bibss^». ^v *' "V'BB'2S^r< ' I r 7

Bv-U *BàQ9 & ______________ .^^sn^^^jMCâJ 11^ !'mmV fl

(jflE^flsBíBfl Bfls«l*r'sl*_ BBsfl flfl sBBSt' TástBfl BBB *Ha fl _j*Ê3*í * Bsfl
iW BsVBMiAsil IBS' BBa^ I' '^ ~B] B -. BsBlss9?^BB* B'^#nib '' 'BsssBBBsBBBflSBjB

-—^**B—BsT^W^^tajgp ~^*BV. BB .sBJLBBBBsssssBssBBsI . BBBBflsLst BbsBsBTsBsI *0 SsV.^JBsi ia****^«Bw^BCÍ *%.

O minúsculo e frágil monoplano com o qual Luiz Blériot, em 1909,et ectuou a. primeira travessia aérea do canal da Mancha, exposto nosa.ao cia Koyal Academy de Londres, onde o famoso aviador francezfoi alvo de justa manifestação.

I ii^—i
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A persistência de um antigo sport indiano : A LUTA DE AN 1 MÃES

toHhimmmmr .'^B flfl*tT-•• - iflflsL^* .-':' ifl fl : ^* y#&"'-'/- ''^-^^^IHflsm,i'%^r fl Bbbu, •:•¦ '.... _ ¦ .-
r '"'si'"08'*'''!flj^^^T^Tipitnfifen IfiifiB flPpi*^-' ;V^fl *^ :.. ^^ BSBfe**: 1 flfliBÉiPwJlIPiH¦ j. .'-¦^K.^jr >^ ^ ¦' Ifl '- '• ¦ ^^ifla BBfcr-' ¦¦: -'flj B^l-^^í . ^flflBffcB B' is&çvv«Mv^ESS^r /?' ¦ ;>V ^v-^fel.flflí''- ¦-,.-; „,v tB HP16 : ai H"Sít^ÉM«â!s&S^£ Ã^^^íÇSSisaíjís^jHBT^^fc^fl EUflB' ~í*>MI§i

fJw$s9B@9TJ3wv- -' ' flfl 
!-'^^.'* «--O .-•¦'*.' .^BHBhBBBbmP<: ¦ -IJ1PB IlililIlPi^^

^^^^^^^^^^;'fllv '/¦-•'- tJ fli-' i.'a^l P^^^^^PP^PPjRflllPMflH ^BTá H 'il flBKHfliii^i
ílBjiÉmBafiE^ l^J fl* -;-• aaM K^&ip * ^«í/Àv^w^Çt m :'S.^PflflBUí!4^^^*a*'
w?ZWt&FAW*"-:e ¦ •»& - . - -flfl\ "^BJ flM*s&^ *fl BBBasí^1 !.;',-*,,-,/>- *l«II» f-Uni ^Bfl^SSfflJffSHl
fljIflflflflflflflflBflmL^. tfesftfll n -..- ' • --'-¦!¦•' '¦' ¦ ¦'' ?'' ¦-'••¦?! v *• fliV :'"fla?fl^JSflflBBBBJ flfl HBBBBBamttm^*:- ' - -; - "'fllwal B**f^yfl mWk PPfifii^^ ' \ *%>¦ *'^BBi », -*-í*
.MamA'^/.^^BHJ'l ms»iBíuu.;J1f1 B* ' flHHHHHHBPf^ íiaSfeíKi'''^; ¦ • V'%=.--¦ ¦-***¦ flfl Bsjjsj|j|jHSBÍimm - ' %Cb«>^tflt^l-''>'*'-<üHs1teyflBa^V^-.-^iy/^ri^^SflBBBfl Bbbbbbbi'^^àj Bm^ârm HT\i*-,^^*Í'^LíVÁ1?^W^^^^^^BBj1 Hk '-BBfórffB ití ^**n

iíeÍBaHPÍ'**1*>^SRBBHP5r.-^-.-. . fll Hg^fflHflHJrPrPH »fS^liyi^!^^^^^^^B^MsM»%.i-^.^fe>..-' ^Trel^flBBJBBBflBflBi
fei^í*^ '^flflflflflll^flflflmmlfl"y1lvfàtf'fâffivwJVÜmffl^iil V,,' r'i'^t***^ fll ' , *fl e^^INsyrtBBaai , fl'fll 'Jllí"'.'".'^''4***^iS©ii\i^'!i»,£??^^ tí^^vifl t ' 1»I5 É\ ¦ JpJ^^ »TOflflJPH»mi
r^Mmiltflr''^1 (n uroAi''i **-•*¦- -íi\tt:,-...,.r^^r^^^mfczam-^mmix.^*-'':'.-^-^ 

\'**fw$fâ!r^*1^^ WmBa£lf*S)»»^»B|"jW3pirfc»|^ .;,.,,. . .,'¦'' ¦-.( ' •f^£^^^M£ã^SaàS^^Âx'^W^^^WI^J)^^^^ÉSílW)M Sf^EH BBal»^BÍ3íl95tti BK8J pSJg^^BKÉaKffiS^áfíSB-laswsyf^ShrSf&v- • ^Wf/ffi-,'- ? v** .l-*^&&â^"-> • i • ' .-• •il?^fflyiHjHJHflíE^
Qfj !%«< ,*?«£» *j*y.j*yv Ja? v *'»'V:»¦ vT»» *í!n 5i^SaS^JBi?!l*JtwSí<^^wr,^ •¦ * < * -¦'**?<• i**.. ..3&$*l&m£$ã6KJSB •? >.-V* ' ^i?'HS'BBBB^»sfl»aKVÍ*f'íí*^*''5'^ ¦JW*F'

Combate de camellos de raça peculiar de Kolhapur, celebre por seu vigor e ferocidade superiores aos do buffalo e elephante.

*&*•*¦• *~ ?3?*»fl: ^fllB»v*B^^^^

'laislífi II 8^ »a3 Hbbw^I Éibbbs^b^BiiW

^''iAmmJ' á^^^m 9*1 bbW^"^ Pflfll fljfl SSflLaflflfl» ^âW*G*-4tMm mk. Jsal fl H flfl BMH mW]s!Mm®i:MWs£ÊÊÊÊ '', - -
flfl BV . ja»Byã»T.C-^^a»S Bflflfl BB • H flBJ nlfl flp 1 ^ pj^jfl Iflf. v>-¦¦ .flflflj' jsBPÊfeafl flP^^^fl I jfl Hfl BlflHI BP-- ^mBW*^s*::;-!'.!I K''-a*Ksfl flsr^ BB B ü o I^SsIbI'-/;9B BKfr' áBW ¦yflBT^taflfl IbK flfl flfl "-' ^lBBar*^BflflBj-fl flBS»aBflgfla»^^»Hfll Bfl«'>:A/-- ¦¦?-¦- ATmw&Ê B flfl -' 'ig^lil H illlil ¦' "fll BB™flr^' ' H^aflA :val^PJ ¦pfe'e

' ÁW vÊ' Am fl %i| flfl KM
»#ÍS£É$»i|' flaB P™^^^fl Ri :'' ^ fl B'-'.-:^l flBJ fl'\*BTStsK^^fl H**^ flfl ¦¦-B fl l^BBBBBl ^flflS

- I iS^hs'-.afl flaa*^*™"^ flB J;sfa':i-'..;>;-.''.'^íi:.fi:.*: •¦'IbbI ssrm m.'-.:o..''::ry--.aa;..*-..?3fl my~-vvm »»ml^«*ar ffs^SÉafl flP*^ . mflflflfl . ,¦¦< ijPjflflflBrflmflflF'\ ^*H fl.í"V'H flr ?IW< B F^.&sflfl fl*^ ^i ^a aas LBrfl V - > íí.-^"fll flL ;-;fl fliH8/jl mp^ ^flfl Bk flfl fl-'-'1'"'' ¦ ¦¦'' '.¦ '"';.-^B m.:." H HEI"!*
'Âmm mr^^ ^^B fl., 9P fl li ^fl| flfll^ *< *

ifl Si» . • -~ ^ fl HL -Safl^fl V- ' ¦ ¦ -'• ...^..1 - , fl flmi '•".'
KsiLif^^íik-^iaiàaaaalflBH BSBS^b&w.*-^v^ <«a,ís>«ste»ti«a»s1 Bteit<íi^: -* w^.'i~ - i hij«iÉii»*HBirfflJ^a ^^^aièáíÉÉÉBfli LQfl^H

fl^^^fl^^^^^BBBBBBBBBBB.»B»BBBBBBBBBBa»t»l^^ * ' -BÍ* **" ' N "& 
^g^TÉW^V' *fcj ^/* '^^ Hj^Wf •''1V^ÍM

Combate de elephantcs, irritados com vermelhão, que simula sangue e enfurece esses animaes.
olhos do vice-rei da índia, em Baroda.

O combate se desenrola sob os '

ler as noticias
do dia. Têm uma
tabeliã especial
para as noticias
geraes e outra
para os folhe-
tins.

Um rapaz con-
vencido de que
poderia casar
com a moça
que quizesse, é
um rapaz que
nunca experi-
mentou.

.."¦ 1' -' ¦ '.- 
.J^--^33S&s.- ¦ ' 

l'v"'- ¦' ¦¦¦¦¦¦¦¦'¦-¦:¦

-*:.,' l-ií-"'-iV>.'¦'&•¦'?¦ ¦ ".1 "¦'¦'-'''¦ :'í'í'-''-.'' ¦'.-*.'','"' ' íjíl ^j, T 
"ilt^^^W^^^^^^mm^

_»aaafl»BmflflflflflHflflflflflflflflBãm^^í' > f á^^^K >* b9»¥ - ?ikJlflfl »B^^j]^»»BbW ''^^1

»WBBmH»»£iM»a»flB*^^

Blériot cnegando á Inglaterra, para assistir ás manifestações por motivo do 20.° anniversario da travessia
aérea do canal da Mancha, porem d'esta vez a bordo de um moderno "Blériot", cem vezes maior do que o
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¦ - XèWmFSÊ m^m. _JB^*^^^^ 
^^flfl ^V^ f ^QflflVv f 'a^BHSjRSBfi sjflUj* ~^* ^

>*-¦ ¦ -¦"¦¦* '•**• !ira»«a ãaai ssja^itjrr- n&mmmmt!kfr3^~r~~'*'"%

.';Ò'i£àl*áàmmÍuMÚÊkg WK. fll lOSíyf.* ím í Imw^Kv''•¦ ,f>, •.. .-ai flfl £fl Bj&v/ £

' -; ¦?* -^'''^fl^EsflflW^walí ^K^BflEaa* H™^¦ ¦'•riscai- -iB «s^-'5m^ B^^fls^^^ajfl^

i ri.» fr-fe^^ri -•'s-íie.'/. • iitó-ieiaat''." VHMflHHHHHHHHHMP"
&i -tgflMK wBt&ÉÉIflflflg ¦¦¦ • -vfl fl? ~
QH fl In Bt R^nBBmiSI Kv. • ¦"""'fl BJ'••
nHHk-^í fl&K ri^sKSfifl Bt ** *iMt fl.-'".
liflP*~ ^Kflfl*^ ^^Ar^PivaH flBfcV'*¦<•., afl BflLf*TR. T''^SflflK''"* SflsSe3c^Klffll B^flflflfBH mÈSf\J ¦»r-|'^ÉKflfli sP^flfl BR'* •

, T^aHVa^flflS BSMBJÍ»TjflBBBBBBBBBBBBas^í .'?!?•' 'ri-k*ri^aHaBP sflflr^fl r^C^SraáÉL. «" ¦'*'-ÍEP*^.' ri5*^ BF^J*flflfli?»'*flB^ri''
< flfl '•AaiKS^sri *. ^r^. V ^ i-^flB Bfl^*ZÉV»."Tflfc*^fll ¦ErflfllT«flE?í»'*$ BlSali-fc i^-riri vfl fl^^^frfl flfB^JPflfe'' ¦$ -^TflP.5 flE»W,'ri *fl fl fl ¦£'V

ip^fa!^ IfèssS*-* 'ifl fl\ '"SlPfl Brrrií
!^a™R3^B%' í •3'vSS,S"' •« /^7-.-/2!flJ fl^ " '.s^^>. j|Í^B'!Zri\ -
3is|f 33lt ^r SÉ/; Ã.Js&k. 'ò ^aS-^v/^fl P^ ri i-' ,*- 4J9 BV^rijjfr^ssSa. JESív ' dRvx«ill^9HP P j 's^rit / ^! KSPtf

MiÊá MmmWÊÊÍWKmíJj ^>W^Êmf«flfl w^mWmWfêímmm* '^fl.4// ¦ vr--v-vi - A^,- ^JiJmc/^WmW^ÊMSmmlzw útt W*\mÈàwÈ¦¦tmmmtâW&m Jhâw ^me ' - •^wM
¦ Wmmmmmm**BV?mm&'é AJm\,ãm ;,^'ãf«»m
flajlfi^»9*flX' ^HVaV^ti '4 ^«TV^^âi jtflr jBj &i flfll flflaflflP^'"?'^ *-rií'' Jf* ">' Q* £^3È*BvB*m\\ fl

fisv-OTSfll Bliw^*/ c^ri' ^flflfllí^ri xr.^%'JflwflSBB
|aaKjM flffin^f^''H flF 'flfl fl^-ri'^'> •/.-'*~JJ'ÍSÍ'3^B

'V ia^miPr i? " riSP»^'" f . - 'y:'í^*^tJ^S/jSmuBm
-WM®MmmWÊÉs&& '--**>- *riâ^' ' ti - *^':ri-',*3»y^Sffil hMI

KK »fPK^^fl^ ^..i'-i».^5|V's; '*tf^*ISHfl'- '- '*'-'*&-*3fl| flflflj

i ^'^^Kfl^^^^^raflaÉÉjaé. jti . ,-^aíS»^vçíí- --'iflflJ^^ ^BjflBsfl^BI

UM NATAL NO FOLO SUL — Com o commandante
Byrd e seus companheiros, na "Pequena Anierica*' —
Photogmpnias tomadas no dia de Natal de 1928, no fl.cnm-
pamento da expedicção dirigida por esse scientista norte-
americano no polo sul. 1 — Chegada do primeiro correio
á Barreira de Gelo, levado pelo 

"Elconor-Bolling". 2 — 0
cozinheiro cortando o pão para as "torradas" da ceia. 3— O almoço de Byrd e de seus companheiros. 4 — Na
noite de Natal de 1928, o commandante, ao lado da arvore
symbolica, parte o r,pudin£" tradiccional da ceia consagrada.

Prefeito ha 58 annos !
0 barão Jacques de La Brousse foi eleito pre-

feito da pequena communa de Saint-Jffartin-dcs-
Lais, no Allicr {França), em 1871. Tinha, então,
27 annos. Desde então, faz com consciência e de-

¦' '^fl fl pflPí^ ^¦•t»»^ flfl flflflaflaj*•.flfl flpjE.flajfl^ ¦flflpflaflBIB'''

— «>sj i 
"TTTfl' fl I^IPflBW^w^^fl ¦

A ultima novidade em conforto - Em Rowdena, Califórnia,
foram inmcurados postos telcpnonícos em 80°/° l'í,s ruas, para
uso iio publico. A photographià, mostra-nos umi elegante, que
sem sanir vk* sen automóvel faz uso de um d'esses apparelhos.

dicação a administração da communa, sendo constantemente
reeleito por seus concidadãos.

Convém accrcsccntar que durante todo esse tempo
nenhuma candidatura foi opposta a sua. Assim o pre-
feito de Sainl-JIartin-des-Lais é o decano da França e,
talvez, do mundo. Vem em segundo logar o Sr. Charles
Veriray, que á prejeito de Jlolinct, ha quarenta e
cinco annos.

De todos os iuneraes regíos modernos, os que se er-
vestiram de maior magnificência, foram os do tzar Ale-
xandre II, morto em Março de 1881, em conseqüência
de um attentado nihilísta. No dia do enterro, formaram
nas ruas quinhentos mil soldados e escoltaram o cada-
ver mil e duzentos cavallareirs. O feretro foi conduzido
em uma carruagem construída especialmente. Era toda
de ebano e ouro, com íncrustações de malacacheta,
procedente das minas imperiaes. As rodas eram de prata
massiça e setenta carruagens foram necessárias para
transportar as ricas coroas de llôres. . .

Durante muito tempo o bilhar foi um jogo reservado |
exclusivamente aos personagens da corte e aos nobres. \
A referencia mais antiga que d'etle je tem data !
dos tempos de \
Carlos IX, de
França. Refere-
se que esse mo-
narcha se achi-
va jogando bi-
lhar, no Louvre,
quando se recor-
dou de i/ue os
Huguenoícà es-
tavam passindo
a nado o Sena,
para fugirâ m i-
lança de S. Bar-
tholotneu e que,
abandonando o
fogo, foi se cotio-
car em uma ja-
nella do palácio,
de onde fez dis-
paras de arca-
buz contra os
infelizes perse-
mudos.

. ... .„ „¦-„.,.,  .. ™*/l
(. jv«*jj)!' »»sfll

¦¦"'" '&êê*£f

Tbb^' 
"'" ¦' lL

fl fl
4m> áíl ^Lm Ifl'

' 1 flflL''"' ^^^1 flfl\

a ,^Aflftfl»fl^BflflflflflflflflflflflflBflflflMMfe'^-f. ""%

' ' - iir- ¦—ir IM ism—iiw ii ¦— —si ¦¦ ——wn. ifl 1 i il i ¦¦ i ¦ ¦-^-

Uma baleia —- Mrs. Huaddleston, ingleza
tenaz, candidata á já celebre travessia da
Macha, o que já tentou quatro vezes, sem êxito.
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poderá ír-se em-
E, de facto,

Tanto o homem como a

Fiz o que cila dizia.
Levaram assim, certo
tempo, ccntando o di-
nheiro ; em seguida, a
porta foi entrèabertà e
vi uma mão de homem
estender-me algumas no-
tas. . . IN ao e preciso
passar recibo — gritou-
me a senhora. — Espere
um momento, que já lhe
entregamos o calçado e o
senhor
bora..
restituiram-me a caixa
de sapatos, com as mes-
mas precauções mysterio-
sas... Então, não tendo
mais razoes para esperar,
guardei o dinheiro no boi-
so e voltei para a loja.

Um dos porteiros do
hotel depoz, em seguida.
Estava de serviço, na-
quella noite e notara o
casal, em questão, no mo-
mento em que sahia...
mulher levavam embrulhos e chamaram sua atten-
ção; primeiro, pelo guarda-pó, muito comprido e fóra
de moda, que vestia o cavalheiro e, depois, pelo es-
forço visível, que faziam, para não ser vistos. . . A
mulher tinha o rosto coberto com um véu... e o
homem segurava o embrulho de modo a dissimular
inteiramente seu rosto.

Quer dizer que não o reconheceria, se o tor-
nasse a ver? — perguntou o "co-
roner".

Não... senhor. Seria im-
possível — respondeu o depoente.

Emquanto elle voltava para
sua cadeira, o "coroner" disse :

Os Srs. jurados hão de no-
tar que as creaturas, que se insere-
veram sob o nome de Sr. e Sra.
James Poppe, de Philadelphia, dei-
xaram o hotel D. . ., vestidos, am-
1)ds com longos guarda-pós, eviden-
temente destinados a dissimular
sua identidade. Sigamos, agora, o
casal, em seus movimentos e veja-
mos o que foi feito d'essas capas
tão opportunas para disfarçar os
que d'ellas fazem uso. Chamem o
Sr. Seth Brown !

A essas palavras, adiantou-se,
arrastando os pés, um homem cujo
exterior annunciava tão claramente
o cocheiro de carro, que havia de
parecer supérfluo indagar sobre sua
profissão. Fora em seu vehiculo
que o casal deixara o hotel. Elle se
recordava perfeitamente e, pudera !
Primeiro, porque o homem lhe pagara a corri
antes de subir para o vehiculo. . .

Porem, a essa altura, o coroner cortou-lhe a
palavra e perguntou se elle notara a physionomia
do homem, no momento cm que lhe pagara. Como
o auditório já esperava, o homem respondeu^ que
não. Era noite e elle não tinha prestado attenção.

Não achou exíranho o facto do passageiro
querer pagar, antes?

Sim, mas o que se seguiu foi ainda mais ex-
tranho. Depois de receber o dinheiro — eu não podia
deixar de receber, é claro — e como esperasse vel-o

RESUMO DA PARTE JA' PUBiJCADA
Miss Butterworth, uma solteirona abastada e de boa edu-caç.:o, ouviu, cerca de 10 horas da noite, um carro se deter dianteaa casa visinha ciyos moradores sabia estarem ausentes. Cheaoua Janena e viu um rapa/, e uma moça entrarem alegremente~nacasa. 

passados vlez minutos, o rapaz sahiu sozinho e afastou-se.
gl 

ss üuttnerworth julgou reconhecer no rapa. Franidin vanJiuinam, um dos filhos do dono da casa e admirou-se de que elledeixasse uma moca naquella casa deserta.No dia seguinte, vendo a casa fechada já cerca de meio dia,pediu a um polcial que a abrisse. Entraram assim (ella, o poli-ciai e uma creada que chegara nesse momento) e encontra-ram uma mulher vestida como a visinha vira na véspera, morta,cahioa debaixo de um pesado movei. A criada mostra-se muitoalthcfa, mas guarda silencio, com ar desconfiado. A casa estáem perfeita ordem. Miss Butterworth apenas nota uma almofa-dinna de alfinetes e um relógio de mesa cabidos no chão.
Chega o detective, Sr. Gryce. Pouco depois chega o Sr.van liurnam com seus dous filhos. Começa por desconfiar deque a morta seja sua nora, porem seu filho ÍToward affirma terdei.Nado sua esposa em outra localidade. Diz mais : embora desfi-"urada a morta nao lhe parece ser ella. Nem a roupa é sua Opolicial explica qne a infeliz foi assassinada com um grampo dechapéu e, pouco depois, encontra um segundo chapéu femininoem um armário da copa.
D-:rante o inquérito, o empregado de uma grande ca*a com-mercial reconhece a roupa da morta, dizendo que ella lhe foi en-commendada pelo telephone e entregue num hotel a uma hos-pede que alli chegara no mesmo dia (a véspera do crime) tra.-en-oo um vou tão espesso que ninguém lhe viu o rosto. Outro em-

pregado da loja contou que entregou a roupa no hotel a umasenhora, uue recebeu e parou as roupas sem se deixar vêr.

subir para o vehiculo, elle
se approximou de mim
mais uma vez e disse-me,
baixando a voz: "Minha
mulher c muito medrosa;
não corra muito, amigo ;
e quando chegar ao local,
que lhe designei, vigie
seus animaes, porque se
elles arrancarem no mo-
mento em que ella des-
cer, a emoção poderá lhe
causar grande maé. . ."

Como a senhora pare-
cesse tranquilla e de per-
feita saúde, achei isso
muito curioso e, só en-
tão, pensei em observar
a physionomia do ho-
mem; porem elle foi mais
rápido e entrou no carro
antes que eu tivesse tem-
po para fitai-o bem. . .

— Certamente. . . foi
mais feliz qaundo elles
desceram do carro... —

com insinuação.— Viu-os então,disse o " coroner '
perfeitamente ?

Não, senhor. P.lle me recommcndára que vi-
giassé os animaes ; por isso--- Sabe, ao menos, para que lado se dirigiram,ao saltar ?

- Não prestei attenção, mas ouvi-os rirem pormuito tempo ainda, depois que me afastei. Emfim. . .C/ente muito exquisita, senhor ! Confesso que me in-
trigaram. No emtanto não teria
pensado mais nisso se, na manhã
seguinte, não encontrasse. . .Que?

-•¦:;- Os dous guarda-pós, dobrados
cuidadosamente, sob as almofadas
do carro ; uma pequenina esmola,
que muito me agradou... Infeliz-
mente, hontem, a policia tudo le-
vou. .

•— A.diantel... Aqui estão os
dous mantos... São os mesmos,
que o senhor encontrou sob as ai-
mofadas do carro VFaça o favor de examinar a
gola do guarda-pó feminino... No
que encontrei havia um furo, como
se tivessem querido esconder ou
cortar um nome, o da senhora,
talvez. . .

Ou o nome do estabelecimen-
to em que fora comprado — sug-
geriu o "coroner", erguendo o guar-
da-pó de modo a mostrar um cor-
te, quadrado, na gola.isso I FP isso mesmo I — ex-
clamou o cocheiro. — - Olhe que é

da, pena estragar, assim, ura manto novinho. . .Por que diz que é. . . novo ? — perguntou o
coroner .

Porque não tem a menor mancha de lama,
nem mesmo um grão de pó. . .

"Bem que o examinamos, minha mulher e eu e
concluímos que isto devia ter sahido ha pouco de ai-
guma loja, chie. . . Para gente pobre, como somos
nós, era um presente regio. . . E se a policia. . .

A essa altura o bom homem foi interrompido
novamente pelo 

"coroner", 
que lhe fez a seguinte

pergunta:

tt_ íB? ifl- >»"**•&--7-"sÍY*«í" ,«* #•> '^P *¥ %"' '
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Frankiin mantinha uma expressão
resoluta.
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— Ha um retóo, bem perto do local onde se

deteve, com o carro. Notou a hora, que era, ao

Part--? 
Sim, senhor... Não sei mesmo por que

fiz isso; mas, dando volta com o carro, para voltar a

meu "ponto" diante do hotel, olhe. para o relógio. .

Eram onze horas c meia. . .

-XII — AS CHAVES

Todos, na sala immensa, interessavam-se pelos
detalhes do inquérito... Assim, quando chamaram

um novo cocheiro, tivemos a certeza de que a ,us-

ti?a _a tentar ligar o casal Pope ao, que coegara de

tíburv á porta da residência dos Van Burnam A

testemunha* um . homem de -Peçto mclancol.co

mantinha-se, habitualmente na estação de canos

do lado Leste de Madison Square.
Orca de meia noite menos vinte, fora desper-

tado de um curto somno sobre a bolça de seu ve-

hiculo. Sentira uma pancadinha sobre seu braço e

Sdo os olhos vira um homem e uma mulher, que
se mantinham junto da purtinhola do carro.

— Vamos a Gramercv Park — disse a mulher. . .

Tem"Fif:ffnai 
que sim, porque não gosto.de con-

versar fiado . . E elles subiram sem nada mais aceres-

°enta!: 
Pode descrever esse casal ? - Que pareciam

ser

30 1

Nunca presto attençao a meus fregueses.

De resto .. Era noite... Elle parecia curvado e

ella vivaz, bem vivaz, cheia de vibração mesmo,

porque ria, quando fecharam a portinhola
Recorda-se como estavam vestidos !
Não Isto é : ella levava qualquer cousa

fluetuando ás costas e elle um chapou de cor escura. . .

Eis tudo de quanto me lembro. . -
-- Nao viu suas pbvsionomias í
-- Òh nao 1 Elle baixava a cabeça. . . parecia

não deseja, mostrar o rosto. . . Foi ella quem tratou

de tudo. . .1 ii
— Bem . . Então viu o rosto da mulher. . .

 Sim, por um instante. Mas... não seria

capaz de reconhecel-a. Pareceu-me moça, bonita

e quando me pagou a "corrida" note. que sua mao era

pequenina. . . Eis tudo. . . Mas, devo aceresoentar

^ue na manhã seguinte, isto é, hontem, encontrei,

ao limpar o interior do carro, um grande veu azul

cuidadosamente dobrado, mas que tora cortado em

dous, com... uma faca, talvez... e nao podia mais

ser usado... i:
Depois d'esse depoimento, um guarda, que ti-

nham mandado á sala pr?-
xima, voltou acompanhado
por um homem em quem
reconhecemos logo Frankhn
Van Burnam c isso provocou
uma mudança na attitude
do publico.

Em seguida, um pedice-
mau explicou que, terça-
feira, pouco antes de meia-
noite, encontrara no canto
de Lexington Avenue, um
homem e~ uma mulher, que
transportavam embrulhos de
"uma certa" dimensão...
Os jurados curvaram-se para
a frente e muitos fizeram,
com a mão, um receptor para
seus ouvidos... Os cochichos
dos curiosos, que me cerca-
vam, tornaram-se mais dis-
cretos para, pouco depois,
desapparecerem completa-
mente. Ia ser interrogado
um membro da família Van
Burnam e, logo, qual !

Foi de propósito que,

descrever o homem mais conhecido e mais acatado

cbessa opulenta familia. Previa os acontecimentos
em que certos olhos se fixariam sobre elle tornando-

se necessário assignalal-o çom 
maior esmero. Vou me

esforçar, pois, para mostral-o aos leitores tal como me

appareceu nessa manhã para sempre memorável.
E' um homem de estatura mediana, cujo pnvsico

muito se parece com o de seu irmão Howard . 1 em

cabellos e olhos negros, porem o bigode castanho

claro e uma tez de... louro nordico. Seu aspecto t

cheio de distincçSo e embora sua physionomia, em

repouso, guarde uma expressão de severidade um

tanto desagradável, desde que falia ou sorri, ella se

distende e se torna das mais amáveis.
Nessa ocoasião, não pensava em sorrir de modo

que, se alguém poude notar a distmcçao de seu as-

pecto, não o conseguiu quanto a suas qualidades
svmpathicas... No emtanto, a impressão produzida
por elle sobre o publico foi, em geral, favorável

0 interesse despertou visivelmente quando o
"coroner", com certa emphase, destinaaa talvez a

chamar a attençao dos jurados, que começava a Ira-

quear ou, ainda, para esconder qualquer embaraço,

peraunton á testemunha: ,
A chave da porta de entrada da casa do

Sr Van Burnam, pai. tem duplicata ?
0 rapaz respondeu cm tom bem diverso do que

era esperado pela sala inteira.
Não. A chave de que se serve o rondante do

bairro abre apenas a porta do sub-solo. . -
O coroner sorriu mysteriosamente.

Fntão só existe uma chave ? — repetiu elle
— Muito bem. . . Não ha impedimento a que nos diga

onde ficava, durante a^auseVxia da família, essa chave

da porta de entrada t
Seria pura imaginação de minha parte ou, na

verdade, o rapaz hesitou um segundo, antes de res-

ponder .. ,Era cu quem a guardava, habitualmente...
O senhor ?
Sim. . 1-7 j
E onde se encontrava ella, no dia 1/ do cor-

rente ? Estava em seu poder ?
Não, senhor. . . Na manhã d esse dia — pro-

seguiu Franklin Van Burnam — eu a confiara a meu

irmão. •__„.,
Emfim 1 Tinhamos alguma cousa de mais exa-

cto... e, poderei mesmo acerescentar: de # hrave .

Murmúrios diversos percorreram a sala e íoi neces-

saria toda a autoridade do "coroner" para impedir

uma manifestação de surpreza.
Durante todo esse tempo, Frankhn Van burnam

se mantinha de pé, cabeça erguida e physionomia re-
soluta . Somente o olhar tra-
hia o soffrimento, que lhe
causava essa exhibição pe-
rante um tribunal. O "coro-

ner", ao contrario, nada dei-
xava transparecer de sua
emoção. Orientara seu inqu.e-
rito de modo a attingir esse
ponto critico e parecia dis-
posto a leval-o a bom termo.

— Pode-se saber — dis-
se elle — onde se encontra-
vam os senhores, quando a
chave foi. . . cedida ?. . .

— Entreguei-lh'a terça-
feira peta manhã, em nosso
escripíorio ; elle dissera-me
que tabez necessitasse de
entrar em casa, antes da che-
gada de meu pai. . .

-- Declarou por que mo-
poderia querer entrar
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tivo
alli ?

I
| até agora, me

i
abstive de

Animaes curiosos — O coelho das arvores —

Roedor dos mais vorazes que só se encontra na
índia e na ilha de Ceylao.

Não.
Senhor. . . E'-me bas-

tante penoso ter de abordar
a intimidade de sua iami-
lia. . . Em todo o caso, ha

aitr o5"i^.  •
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de comprehender. . . Diga-me. . . Por qae motivo o
senhor via tão pouco seu irmão?

Muito simples. . . Elle reside em Gsmne-
cticut e eu moro em Long-Brancli. . . Parece-me que
a razão é clara...

-— Sim. . . Clara. . . mas não sufiiciente. . . Os
senhores tinham escriptorlo juntos, em New York,
não é verdade ...

Certamente; os escnptorios de nossa empreza.
 Ahi se encontravam mui ias vezes, embora

residindo em cidades different.es ?
 Sim... Os negócios nos chamavam, varias

vezes, a New York e, então, viamos-nos por varias
horas. .

E co ii versavam 7
Se conversávamos ?

Sim... Quero dizer: tratavam de assumptos
outros, que nao~ fossem negócios ? Mantinham as
mesmas Vclaçoes, os mesmos sentimentos, qne os
uniam ha. ..' digamos trez annos ?

Somos de certa eclade. . lalvez por isso nos
mostremos, actualmente, mais reservados.

Mas. . . os sentimeníos são os mesmos ?
 Bem... Ve;o onde o senhor quer chegar...

Não esconderei por mais tempo a verdade... Nao
temos as mesmas relações de camaradagem de ha
tempos... Mas não existe entre nós nenhuma mi-
mizade, grayas a Deus! Tenho por meu irmão ver-
dadeira estima.

Qual a razão d'esse retrahimento de rela-
continuou o coroncr Seu irmão íez

Coes l - ~ i9
alguma cousa . . . que o desagradasse í

Sim. . . Seu casamento não foi do agrado
de nossa familia.

-- Hum 1 Ouer dizer, então; que o casal nao e

feliz __ ,
 O que quero dizer é que os esposos nao to-

ram feitos um para o outro. . .
Conhece bem Mine. Howard Van Burman,

para fallar assim ?
Sim, eu, pelo menos, conheço-a^bem; porem

os demais membros de minha família, não. . .
E, no emtanto, partilham seu modo de pen-

sar a seu respeito .., r
Esse casamento desgostou toda minha ia-

milia, mais do que a mim.. . A mulher quesHoward
desposou - desculpem-mo, não gosto de dizer mal

das mulheres —- c uma crea-
tura virtuosa e de bom senso ;
mas... nós reservávamos pa-
ra Howard um casamento
de outra espécie...

O senhor disse
lhe alguma vez sua
opinião a esse res-
peito ?

Era-me
impossível calar
tal cousa.

Conservou
urna attitude hos-
til para com sua
cunhada, mesmo
apoz o casa-
monto ?

Nunca mi-
nha familia a
poude acceitar.

Diga-nos,
por favor : quan-
tas vezes viu sua
cunhada ?

Muitas \ e-
zes... Muito mais,
a ntes do casa-
mento, do que
depois. . .

--- Conhecia
os projectos de
seu irmão, antes
do matrimônio ? Dolores e Uelene Costello,

Sabia que elle pretendia desposai-a !
 Foi quando me esforçava por leval-o a^rom- j

per esse compromisso nupcial que tive occasião de =
ver miss Louise Stapleíon varias vezes. . J

- }á que a conhece tanto. . |
-- Bastante, de facto, como se conhece as pes- =

soas que encontramos neste mundo. . I
Era loura ou morena ?¦....;. |

• Tinha cabellos castanhos... t
- Eguaes a estes ? í

E apresentou aos olhos dos assistentes a mecha |
de cabellos, que haviam cortado da morta... =

- Sim. . -, S
O tom de voz de Franklin era secco, porem elle 

j
não conseguia oceultar seu soffrimento. . =

Sr. Van Rumam. . . Examinou bem a creatu- |
ra encontrada morta na casa de seu pai l

Sim, senhor. . .
- Havia oualquer cousa em seu aspecto ou em

sua phvsionomia que lhe recordasse Mme. Howard
Van Burnam ,,

Primeiramente, talvez — replicou elle, nao
sem embaraço. ,

O qiíe desejamos, actualmente, e que alguém
nos affirme, baseando-se sobre o que viu no corpo da
victima, se se traía ou não de Mme Howard !

Oh 1 senhor. . . Não posso affirmar similhante
cousa , •

E com essa declaração formal, seu interrogatório

Ó resto do dia se passou em tentativas para
provar uma similhança positiva entre a lettra de

Mme Howard c a de Mme James Pope, tal como a

conheciam pelo registro do Hotel D..., e pela en-

commenda enviada á casa Altman. Porem a umea
conclusão a que se chegou foi que essa ultima lettra

oodia ser a de Mme. Howard, disfarçada... 1 orem

os peritos não chegavam a um acoordo nem mesmo
sobre esse ponto. . .

E a audiência, terminou.

XIII — HOWARD VAN BURNAM

O personagem, que desceu do carro naqueila
noite, para penetrar na residência dos Van Burnam,

causou-me tão pouca impressão que me deitei per-
suadida de que nada resultaria d essas tentativas

As dez horas da manha
seguinte, eu estava de novo

meu logar, na sala em
que se organizava o inqüe-

Tinha em torno
de mim a mesma mui-

tidão da véspera; ape-
nas as physicnomias

tinham mudado,
fora as dos doze
jurados, que me
causaram a im-
pressão de velhos
conhecidos. . . A
primeira testemu-
nha chamada pelo"coroner" foi
PTowardVan Bur-
nam e, quando
elle entrou no re-
cinto reservado
aos debates, a eu-
riosidade attingiu
o auge.

Sua plrysiono-
mia tinha uma
expressão despre-
oecupàdà, que não
concorreu para
prevenir em seu
favor os que ti-
nham de julgal-o.
Porem elle nao
pareceu dar im-

í ,.

1

em

rito
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portancia á impressão que causava e respondeu u,

perguntas do "coroner" com or desinteressado, que
contrastava visivelmente com as ph.ysionomiasan-
siosas de seu pai e de seu umao, que se entrev.a,

por momentos, no íundo da sala.
O "coroner", Sr. Dahl, observou-o um instante,

antes de fallar. Depois perguntou tranqu^mente
sp elle vira o cadáver da mulher encontrada mor.a

na residência de seu pai, sob um movei cahic.o. . .
Howard resnondeu afirmativamente

Antes de^a transportarem para a sala de ope-

rações ou. . . depois ?

•-" Reconheceu-a ? Era o corpo de alguém, que
o senhor conhecesse ?

Não acredito... . , •
_ E sua esposa ? Hontem não havia noti-

cias a seu respeito ? Ja obteve, hoje, alguma inior-

mação ?

Su^ esposa tem a pelle egual á da victima ?
Tem cabellos castanhos e pede muito clara. . .

Porem muitas mulheres são assim e isso e mu.tc.vago

para que se possa estabelecer a ident.dade de a!-
o-uem, principalmente em um caso tão grave.

Sua esposa tinha alguma cicatnz .
Sim.
Sobre o tornozello esquerdo .

Sim. i i
Exactamente como a da creatura encontrada

m°r—'isso, 
não sei. Já houve quem affirmasse

isso, porem eu não tenho a mesma certeza.
O senhor disse não haver razão alguma que

o levasse a pensar que essa creatura fosse sua es-

posa... Pois bem... Tem alguma razão para acre-
ditar que não o fosse ?

Sim.
Pode nos dizer qual ?
Tenho mesmo mais de uma. Primeiro: Nunca

minha mulher vestiria as roupas, que vi no corpo da
victima. Segundo, nunca estaria so com um ho-
mem, em casa alguma, á hora indicada por uma das
testemunhas. . -_, ,u

Elle bem poderia dizer: por miss Butterworth,

porem esses Van Burnam são tão orgulhosos !. . .
Com um homem ?
Excepto seu marido, e claro Porem cony

não fui eu quem levou essa mulher a Gramercv Park
e só facto d'ella haver entrado com um homem em
uma casa vasia é sufficiente para provar que não era
Louise Van Burnam. ,..¦_,• o

Quando deixou sua esposa pela ultima vez .
Segunda-feira, na estação da Haddam.
Sabia para onde ella se dirigia ?
Sabia. . . o que

inhami

passar

ella me affirmou a esse
respeito.

Qual era, segun-
da ella, seu destino ?

Ia a New York
para ter uma entrevista
com meu pai.Mas seu pai não
estava em New York...

Era esperado no
dia immediato. . . O na-
vio, que o trazia, vin-
do de Southampton, de-
via chegar, comojí che-
gou, terça-feira ultima...

Tinha ella algum
interesse em fallar com
seu pai ? Havia alguma
razão especial para que
o fosse ver so l. . .

Ella assim pen-
sava. Dizia-me que elle
acceitaria mais facilmen-
te sua entrada em nos-

í.-. 
¦¦¦-•¦¦¦ .^ .'•-

sa família se lhe aparecesse repentinamente, sem

que elle estivesse cercado por pessoas, que o lios-

tilizassem contra ella.
E o senhor pensava que sua presença estra-

garia seus planos ,,
_ Não por que eu duvidava muito que ella

conseguisse a entrevista... Ora, se eu a acompa-
nhas meu pai havia ,Ie julgar, que eu approvava sua
attitude. . , • ^^Por que, então, a seguiu — menos de cinco
horas depois ,

 Por que estava inquieto; porque também eu

queria ver meu pai; por que sou um homem que tem
o costume de obedecer aos impulsos do cérebro e que,
depois de reflectir, resolvi collocar-me ao lado de

muito voluntariosa esposa.
Sabia, ao menos, onde sua esposa contava

a noite ?
Não. . . Tanto ella quanto eu temos amigos em

New York e suppuz que fosse para a residência de
um d'elles, como já o fizera muitas vezes. . .

A que horas o senhor chegou a New York 1
Antes das dez horas ?

Sim, alguns minutos antes...
Foi logo em busca de sua esposa l
Não. . . Fui directamente ao "club .
Procurou descobrir o paradeiro d'ella na ma-

nha seguinte . ,
Não . Disseram-me que o vapor ainda nao

fora avistado, ao largo de Fire Island e, assim, jul-
guei inútil apressar-me. . .

Por que ? Que ligação ha entre esse jacto 
e

sua vontade de descobrir o paradeiro de sua
esposa -,-,,1 -r

Uma ligação das mais estreitas. . . Ella viera
a New York para se lançar aos pés de meu pai. ..
Ora, só o poderia fazer no navio, por occasiao do
mesmo atracar ou em casa. . .

Por que se detém ? Continue, por favor 1. . .
Pois não . . Não sei mesmo porque inter-

rompi o que dizia. . . Vou concluir: No navio. . . ou
em casa d'elle ..

Em casa d'elle ?. . . O senhor quer dizer. . .
Em Gramercv Park ?

Perfeitamente. Meu pai não possue outra,
aqui em New York... 9

 A Casa em que encontraram a muiher morta .
Sim.

O tom era impaciente. ,
Julga que ella poderia lançar-se a seus pes,

naquella casa , ,
Ella assim pretendia; e como e de um ca-

racter tolamente romanesco, eu a julgava bem
capaz d'isso !

De modo que não a procurou, pela manhã ?
Não senhor...
E. . . á tarde ?

Essa era uma per-
gunta desconcertante.
Pudemos ver que Ho-
ward hesitava, diante
d'ella, embora procuras-
se energicamente domi-
nar a sua emoção.

Não a vi á tar-
de... Estava preoccu-
pado e
cidade. . .

Sim ?
foi o senhor ?

A menos que !sso
seja absolutamente ne-
cessario, prelena não o
declarar. . .

Infelizmente é de
grande necessidade...

Fui a Coney-
Island.

Só ?

^—«*«—;,1""~,~>~""*«*.„(W

não fiquei na

E onde

Como os Bolshevistas entendem o feminismo — Uina das
companhias de marinheiras organisadas pelo governo dos boviets,

desfilando pelas ruas de Moscou.
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Sim. . .
 Encontrou alli alguma pessoa de seu conhe-

cimento ?
Não.

 E. . . a que horas voltou ?
Cerca de meia noite...

Em que momento entrou em sua casa ?
Mais tarde. . .
Quanto tempo depois ?

 Duas ou trez horas. . .
Onde esteve todo esse tempo ?
Passeiando. . . pelas ruas...

O "coroner", tomando uma attitude de seve-
ridade talvez demasiadamente pomposa, porem útil
em' similhante momento, perguntou á testemunha se
lhe haviam chamado a attenção para as mãos de sua
esposa...

Elle reconheceu que, de facto, o medico que fi-
zéra a autópsia, rogára-lhe insistentemente que as
examinasse e, na verdade, ellas muito se pareciam
com as de sua mulher. . .

Pareciam . . . apenas ?
 Não posso affirmar que fossem as mesmas 1

O senhor não ha de querer que eu faça uma declara-
ção falsa, creio. . ^

 Tjm homem deve conhecer as mãos de sua
esposa tão bem como sua physionomia.

E' possível. . .
 E está prompto a jurar que não são as

mesmas ?
Estou prompto

a jurar que não as con-
siderei como taes. . .

E é só ?
Sim.

O coroner enrugou
a fronte, trocou um
longo olhar com os ju-
rados. Estes necessita-
vam, de tempos a tem-
pos, de um aguilhão e
essa era sua maneira de
espertar sua curiosida-
de. Quando verificou
que o effeito desejado
se produzira, voltou-se
e continuou o interroga-
torio nos seguintes ter-
mos. . .

Sr. Van Bur-
nam, foi seu irmão,
quem, na manhã do
crime lhe entregou, at-
tendendo a um pedido
seu, a chave da casa ?

Sim, senhor. . .
Essa chave está

ainda em seu poder ?
Não, infelizrnen-

te.
Que fez, então,

d'ei Ia ? Entregou-as a
seu irmão, novamente ?

Não, senhor. . .
Bem vejo para onde nos
conduzem suas pergun-
tas e temo que o senhor
não acredite, quando eu
lhe disser que... as per-
di no mesmo dia em
que me foram entregues.

I
í
I
I

P e r d e u - as 1
que lhe

o n d e e
Permitte-me
pergun te. .
quando ?

Eis uma cousa,
que ignoro. Desappa-
receram . . . Não as en-

contrei, quando as procurei... Desappareceram de
meu bolso. . -o

Ah I E quando deu por isso • riNa manhã seguinte... depois de ouvir ial-
lar do. . . do que se passou em casa de meu pai. . .

Os pequenos momentos de hesitação eram os de
um homem, que pesa bem as palavras... Produzi-
ram sobre os jurados a impressão que se podaria es-

perar e fizeram o coroner perdeu uma parte do respeito
que, até então, testemunhara ao depoente.

Não sabe então onde poderão ter ido parar í
Não.
Não; desconfia, ao menos, em que mãos ca-

hiram ?. . ~ jNão, mas sem duvida entre as mãos do pa-
tife que. . .

E com surpreza geral o tom de sua voz tornou-se

quasi violento. Elle mesmo o notou e conseguiu do-
minar-se com um esforço repentino.

Encontrem o assassino d'essa pobre moça —

disse elle em tom calmo, porem dramático, muito
mais do que o accesso de cólera anterior e perguntem-
lhe onde apanhou a chave com a qual abriu a

porta da casa de meu pai, á meia noite. . .

Seria um desafio ou, simplesmente o Ímpeto de ,

um homem innocente ? Nem os jurados nem o co- ,
roner pareceram saber o que pensar. Porem o br • yry- ]
ce, que se approximára pouco a pouco, nos últimos
instantes, acariciava amorosamente o castao de sua
bengala e não parecia preoecupado senão com as as-

perezas que sua mão encontrava.
— Vamos, naturalmente, fazer todo o es-

forço para seguir seu conselho — replicou o co-
roner __ por emquanto, desejamos que nos
responda o seguinte: quantos anneis, sua esposa
tinha o costume de usar ?

Cinco. . . Dous
na mão esquerda e trez...
na direita. . .

Conhece esses
anneis ?

—- Perfeitamente.
Mais do que suas

9mãos : . . •
Sim, senhor.
Ella os levava

nos dedos, quando o
deixou, me Haddam ?

Sim, senhor.
Usava-os sem-

pre ?
Ouasi sempre...

Havia um, pelo menos,
que nunca abandona-
va. . .

Qual ?
O formado por

um rubi, cercado por
diamantes. . .

A morta tinha
algum annel, quando o
senhor a examinou ?

Não...
Ouviu o depoi-

de miss Fergusson, a
respeito do modo como
estava vestida sua es-
posa, quando o deixou
em Haddam ?

Perfeitamente.
A descripção foi

bem feita ? Mme. van
Burnam vestia uma toi-
lette de seda escosseza,
em quadrados negros e
brancos e um chapéu
cheio de fitas e flores
de varias cores diffe-
rentes ?

— Exactamente.
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Recorda-se do chapéu ?
Sim. . .
Será, por acaso, este ?. . .

Eu tinha os olhos fixos em Howard, que estre-
meceu vivamente e trahiu uma. emoção, que contras-
tava com a calma que mostrara até então. . . fiquei
estupefacto. Não volvi os olhos, primeiramente para
o chapéu que o coroner tinha collocado diante cio
rapaz; porem, ao fim de um minuto, tendo-o visto,
reconheci o chapéu multicor, que o Sr Oryce en-
contrára no terceiro andar da residência dos van J_Sur-
nam, na noite em que o fui procurar. Assim imaginei
logo que o mysterio ia augmentar ainda antes de ser
elucidado.

Encontraram. . . isso. . . em casa de. . . meu

pai ? Onde, meu Deus ? — balbuciou Howard, en-
tregando-se á sua emoção, a ponto de apontar para o
objecto. , _ _

Foi encontrado eplo Sr. Gryce na copa con-
tigua á sala de jantar, da residência do Sr. van Bur-
nam. n«

E' impossível 1 — exclamou o rapaz empalli-
decendo de cólera e, talvez, de outro sentimento e
tremendo da cabeça aos pés.

Se quizer, elle poderá prestar novo jura-
mento — insinuou o coroner com voz exaggerada-
mente cortez. .,

O rapaz fixou o olhar sobre o chapéu: evidente-
mente não comprehendia o alcance d'essa observação.

Sim ou não. . . E' esse o chapéu de sua espo-
sa ? — persistiu o coroner implacável. — Reconhe-
ce-o como sendo o mesmo, com que sua esposa sahiu
de Haddam ?

Pudesse eu não reconhecel-o 1 — gemeu
Howard, preza da mais viva agitação.

Pouco depois, perturbava-se completamente e

procurava, ás cegas, por assim dizer, o braço de seu
irmão. ,

Frankiin caminhou a seu encontro e os dous
irmãos mantiveram-se assim, por alguns instantes,
enlaçados, diante da multidão de curiosos, que se

premia em torno d'elles. . . No emtanto, a expressão
que se lia sobre essas physionomias orgulhosas era
bastante differente. Howard foi o primeiro a fallar.

Se encontraram esse chapéu em uma sala
da casa de meu pai — exclamou elle — a pessoa alli
encontrada morta era minha mulher. . .

E dirigiu-se para a porta, cambaleante. . .
Onde vai ? — perguntou o coroner, com voz

tranquilla, emquanto um guarda fechava silenciosa-
mente a passa-

I
gem de Howard
e seu irmão o
retinha por um
braço, num
gesto cheio de
compaixão.

— Vou reti-
ral-a d'aquelle
horrível necro-
terio. Trata-se
de minha mu-
Iher. Meu pai,
o senhor não
ha de consen-
(ir, não é ver-
dade ? Ella
não pode ficar
um minuto
mais em um tal
logar, quando
temos uma
casa !

O Sr. Van
Burnam pai,
que se manti-
vera tanto
quanto possi-
vel á distancia
durante esses

-í
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penosos incidentes, ergueu-se ouvindo essas palavras
de seu filho e, dirigindo-lhe um gesto de assentimento,
sahiu rapidamente da sala.

Vendo isso o rapaz, acalmou-se um pouco. Ainda
era sacudido por arrepios violentos e convulsivos, mas
esforçava-se corajosamente por conter a magua,
cuja sinceridade não podia provocar duvidas entre os

que o fitavam de perto.
— Não queria acreditar que nao iosse ella

exclamou elle, sem se preoecupar com a presença do

coroner nem dos jurados — Não queria acreditar, mas
agora, oh, meu Deus !. . .

Um "esto cheio de dôr terminou essa phrase e o
coroner pareceu não saber ao certo, o que lazer. . . A
condueta do rapaz era tão differente do que se po-
deria esperar. Depois de uma curta pausa, dolorosa
cara os interessados, o coroner, vendo que nao havia
mais grande cousa a tirar da testemunha, era taes
circumstancias, resolveu suspender a audiência mar-

cando nova sessão para as 4 horas da tarde.

Xiv — Confissão compromettedora

Fui directamente a um restaurant. Comi, por
que era hora de comer e também por que tudo servia

para me ajudar a passar as longas horas de especta-
tiva. Estava perturbadissima e não comprehendia
mais o que se passava em mim.

Não era amiga dos van Burnam. Não sympa-
thisava com nenhum d'elles, excepto Frankiin. No
emtanto. os incidentes da manhã tinham-me agita-
do de tal forma que meus sentimentos mudaram.
A emoção de Howard, principalmente chocara-me,
máu grado minhas prevenções contra elle. Nao podia
formar um bom juizo a seu respeito: sua condueta
não era nada bonita, em meu conceito, mas eu me
sentia mais disposta a ouvir meu coração, pleiteando
inconscientemente em seu favor mais do que poderia
estar antes que seu depoimento chegasse ao i.im
dramático. ,

O infeliz não alcançara porem o iim de suas tor-
turas, por que, apoz as horas mais longas, que ja

passei em toda minha vida, chamaram-nos nova-
mente perante o coroner.

Fui uma das primeiras pessoas a ver chegar
Howard. Entrou, como sahira, pelo braço de seu
bom irmão e sentou-se a um canto, por traz do co-
roner Porem chamaram-o logo em seguida.

Quando a luz cahiu sobre seu rosto, a maior

parte da assistência ficou petrificada pelo espanto.
Elle mudara

tanto como se
vários annos
tivessem passa-
do depois que
o viramos pe-
Ia ultima vez.
Perdera seu ar
tranquillo, sua
cortezia paci-
ente; todos os
músculos de
seu rosto pro-
vavam que o
infeliz soflrera
uma tempesta-
de de emoções
e que o desgos-
to. seu princi-
pai elemento,
não desappare-
cera nem se-
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A mais singular das formações geológicas. — A chamada Calçada dos Gigantes,
verdadeira ponte, que parte do litoral leste da Irlanda e se estende, por grande distan-

cia oeio mar, formada por blocos basalticos em forma de columnas e muito próximas,
terminando todos ao rez do solo, de modo que dão a impressão de uma estrada calçada

com discos de basalto.

quer diminui-
ra.

(Conitnúa no

pro,vi mo
numero ).
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"Um ser culto, simples, huma-
nissimo, que está ao corrente dos
últimos progressos da sciencia . .
nins que detesta tudo quanto a
vida tem de artificial" — eis seu
retrato escripto por um de seus
camaradas da Grande Guerra .

"Navegador solitário, errante
do mar, eremita do Oceano", c
nesses termos mvsticos, recor-
dando as invocações dos psal-
mos, q-e os jornalistas tentam
descrever Alain Gerbaalt, o ho-
mem que tez sozinho uma via-
«¦em em redor do mundo.

D'ahi a proclamal-o heroe só
havia um passo. Ao envez de
apreciar a magnífica empreza,

procuravam explical-a por tonos
os motivos: despeito por não ter

podido entrar para a Escola í\a-
vai, desengano amoroso, ânsia
de originalidade e singularisação,
aborrecimento da vida civihsada;
misanthropia incurável, volta a
natureza...

Não di-.ro que a morte de sua
mai, dama da Cruz Vermelha
victimacia por uma diphtena
contrahida á cabeceira dos len-
dos não tenha chocado o coração
de Alain Gerbault. Conhcci-o
em uma esquadrilha de
caça; íoi a partir do dia
em que licou orphão, que
iniciou sua serie de nume-
rosos combates aéreos e
de victorlas sobre os
adversários da cruz preta .

E' possivel que Alain
tenha collocado sua odys-
séa marítima sob a invo-
cação de sua mãi. Mas e
certo, também, que a ma-
gia do mar, a paixão pela
aventura, o espirito spor-
tivo, o tenham arrastado
pelos oceanos. Não pen-
sou em pilotar um bote
automóvel, que pode ser
detido por uma panne ir-
repara vel ou uma lalta
de carburante. Um barco
de 10 metros de^ compn-
mento, que um só homem
consegue manobrar; vela-
mes, que um marujo pode
remendar; instrumentos
de bordo, que o antigo
alumno da Escola de En-
genharia le com facilidade
e eis Gerbault sobre os
mares, contando somente
com suas próprias torças
e as da Natureza, que
n ã o sa o m enos lieis a
quem sabe aproveital-as.

A 25 de Abril de 1923,
partiu de Cannes. com
destino a New York, via
Gibraltar. A 16 de Setem-
bro do mesmo anno che-
gava ao grande porto dos
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O iá famoso Fire-Crest, barco em que
francez, Aiain Gerbault, realizou sozinho

a volta ao mundo.
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, • r- i If o valoroso francez. no tombadilho
Alam Gerbault o 

^^ Havrc, apoz emeo
,e,r° F'r„^áçIo 

soliL-ria en, torno do mundo

Estados Unidos, depois de uma
serie quasi ininterruptas de pro-
vaçòes, de lutas contra os ele-
mentos desencadeados. Apenas
encosta em Fort-Trotten, os ;or-
nalistas e photographos, opera-
dores de cinema d'elle se apode-
ram, forçam-o a subir ao mastro
de seu barco, fazem-lhes pergun-
tas abracadabrantes e também
o fazem recordar, com saudades,
de seu isolamento no Fire-Crert
(Crista de Fogo) na solidão do
oceano...

— "Elles me fatigaram muito
mais do que o Atlântico'' — disse
Alain.

O Fire-Crest, que, comprado
na Inglaterra, conservou seu
nome de origem, necessitava de
raparos depois do rude combate
travado com o mar; isso per-
mittiu a Gerbault voltar, num
transatlântico, a seu paiz natal.
Por que New York não era o
fim de sua aventura, mas ape-
nas um ponto de escala para
uma viagem a volta do mundo.
Assim se revelou o grandioso
projecto de Gerbault, que dese-
java realizar, em sua totalidade,
o que os mais famosos navega-

dores de outrora, Chris-
to vão Colombo, La Pé-
rouse, Bougainville, Du-
mont d'Urville, realiza-
ram parcialmente e ape-
nas Diogo dei Cano levou
a bom termo.

Em Novembro de 1924,
Gerbault volta ao mar,
franqueia o mar das An-
tilhas, ganha o Pacifico
pelo canal do Panamá e
começa a visita de todas
as ilhas, grandes e peque-
nas, semeadas no grande
oceano. Contava termi-
nar sua volta ao mundo
em Agosto de 1928. Atra-
zou-se, um anno, por que
se deixou ficar na Poly-
nesia, na poeira formada
pelas ilhas entre as quaes
navegou, vivendo as re-
cordaçCes de La Pcrouse
e do grande escriptordn-
glez Stevenson; esgueira-
se entre os arrecifes á flor
d'água, defensores tem-
reis da entrada dos alio lis,
circulo de coral branco
cercando a água azul do
lago interior. Saboreia a
enebriante e desinteressa-
da hospitalidade dos indi-
genas, aprende seu idioma
ou antes, seus dialectos.

Entretanto, é forçado a
abandonar a felicidade da
existência nesses archipe-
lagos. Mas não sem pro-
messa de voltar. Gerbault
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 navegação solitária em w.»~ -- .
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pretende man-
dar construir
uma g o e1e t a
menor ainda
que o Fire-Crest
e installar-se
def initivamen-
te, a Stevenson,
nas ilhas Mar-
quezas ou nas
do archioelago
d e T u a m o t u
ou, ainda, nas
iihas da Socie-
dade. Mas, por
ora, trata-se de
terminara obra
emprelie n d i d a
e o calmo Bre-
tão, deixando
a traz de si o
Grande Ocea-
no, penetra no
oceano Indico,
contorna a
África pelo ta-
bo da Boa Es-
perança, encon-
tra novamente
o Atlântico, so-
be para o nor-
te por Santa
Helena e o de-
licioso archipe-
lago de Cabo
Verde e, con-
forme. seu pro-
gramma, deixa-
se levar pelos
ventos até os
Açores quando,
dando credito
ás palavras de
um marujo, os
jornaes de todo
o mundo o di-
ziam nas para-
gens de Belle-
Isle...

Como estará
G e r b a u 11 ?
apcz tão longa
au s e n c i a do
mundo? Os ar-
tigos que es-
creveu, tudo
quanto se tem
publicado so-

j bre seu proxi-
mo livro, pare-

I cem provar que

PERFIS FAMOSOS
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Gwen Lee, estrella da Metro
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Lupe Velez, da Paramount.

O, v... pxw,». .,~~ eremita do Oceano" não mudou.
Esse Bretão, de Lavai, para o qual Dinard. foi sempre
o porto de salvação para seu espirito inquieto, é um ho-
mem muito culto, muito simples, muito humano, que

gosta de sociedade, está ao corrente dos últimos progres-
sos da sciencia, não desconhece os encantos do cinema,
nem. do automóvel, nem do avião, nem da Tb S. 1\.
A's vezes. . . distrahido — durante os intervallos da es-

quadrilha de guerra causava o desespero de seus par-
ceiros de brldge — freqüentemente isolado por seus pen-
samentos e suas reflexões, possue um coração de ouro,
uma perfeita urbanidade. ¦

Mas detesta tudo quanto a vida do tempo presente
tem de artificial, de falso, de mesquinho, de mentiroso.
E encontrou o meio de se esquivar a esse espectaculo in-

cessante da Comedia Humana, realizando uma das maio-

res proezas já realizadas sobre a superfície da Terra.

Gabriel Hanot

Não podemos encontrar poesia em parte alguma, se

J não a tivermos em nos mesmos. — Joubert.

'?>**•-• ti, v. |
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Camille Horn, actriz allemã.
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Tomados femininos.
— Damas de edade me-

dia e da actualidade. Esculpturas de Juan Vargas.
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O filho do Magui
Por EMMA L1NDSAY SQUIER

i
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O Maguey e
um arbusto cara-
cteristico do solo
mexicano, cujas
tolhas e galhos
produzem um
sueco leitoso e as-
sucarado. Com
esse sueco fermentado lazem^ uma espécie de aguar-
dente chamada pulque, que é a bebida popular por
excellencia.

O Maguey tem uma lenda, a lenda de Xochitl,
a Flor e do imperador Tizoc.

Conta-se que Tizoc era um soberano despotico
e guerreiro magnífico, que, pela força de suas armas,
dilatara os limftes de seu império para o Norte e para
o Sul, detido apenas a Este ea Leste pelo mar sem
fim. Sua dvnastía mantinha-se no throno havia ja
vários séculos ; seus guerreiros eram bravos e aguerri-
dos, seu povo ordeiro e submisso. Tomara por esposa
a filha do rei visinho, em-
bora que não amasse para
mais fortalecer sua política.
Não parecia pois ter nada a
receíar neste mundo.

Entretanto, um dia. co-
meçou a ter constantemente
um sonho singular, durante
o qual ouvia uma voz la-
mentosa e longínqua bra-
dar-lhe :

— Cuidado com o filho
do Maguey ! Elle destruirá
teu poder. Elle destruíra
teu reino.

A princípio, Tizoc sor-
riu. Que extranha cousa era
um sonho! Como podia for-
jar tolices! Mas a insisten-
cia d'esse sonho e o cara-
cter mvstenoso da voz que
nelle lhe fallava acabaram
por impressionar o Impera-
dor, levando-o a consultar
seus médicos e sacerdotes.
Os primeiros zombaram de
qualquer hypothese amea-
çadora. O Maguey era um
arbusto innoffenslvo .. Que
mal podia vir d'elle? Os
sacerdotes limitaram-se a
reflectir e dar de hombros.
Não negavam que o sonho
envolve muitas vezes um
aviso do céu. porem este
pareci a -1 h e s incom prehen-
sivel.

Entretanto, a grande
distancia do palácio impe-
rlal, alem de uma floresta
vasta e espessa, em uma
cabana miserável, vivia um
homem já edoso, cuja vida
tinha sido, toda. um travo
de amargura, porque elle
possuía um coração odiento
e vivera sempre invejando
os ricos, os poderosos, os
felizes, com um furor que n-.„r(V(.
ainda mais augmentava a tristeza de suas P^açoes.

Agora, seu único bem neste mundo era Aoch.tt
sua filha adolescente, creatura tão formosa que^todos
a chamavam Xochitl, a Flor. Muitos senhores dos

arredores, só de vêl-a uma vez, tinham sent.c o, c cora

ç2o abrazado e solicitado como uma honra o direto de

chamal-a sua esposa. Mas embora supportass a ma.or

miséria e fosse Forçado a vêr sua i.lha P^l^O.
velho recusara ouvir todos esses pretendentes,tt^rece

- Prefiro esperar. A belleza de Xoçhit.merece
muito mais. Talvez, um dia. algum fidalgo da corte

i V*?r» ^rriiicarei seu t "
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entregando-a ao
primeiro que ap-
parecer.

Xochit, dotada
de uma alma sim-
pies e pura, ouvia
essas palavras
quasi sem com-

prehendel-as. Mas como não sentira ainda amor por
ninguém, deixava que esses enamorados fossem repel-
lidos, indlfferente a todos.

Ura dia, andando pela floresta com uma machadi-
nha, para juntar lenha, o velho deu um corte num ga-
lho de Maguey e, observando o liquido leitoso que d elle
escorria, teve a curiosidade de proval-o. O sabor era
doce, com um ligeiro perfume de aniz. Com uma idéia
vaga, que começava a surgir em seu cérebro, o velho
colheu em uma cuia boa porção do sueco do Maguey,
levou-o para sua cabana e ate a noite dividiu-o em
varias porções, experimentando preparal-o de vários

modos. No dia seguinte pro-
seguiu nessas tentativas, ex-
pondo o liquido ao calor, de-
positando o em cântaros bo-
judos, expondo-o ao sol e ao
sereno, até que obteve com
elle uma bebida fermentada
e deliciosa, cujo uso dava
delírios de embriaguez e so-
nhos allucinantes.

Nesse dia, como numa pre-
visão miraculosa, elle julgou
terminada sua missão neste
mundo e, ao despertar de
uma modorra agitada pelos
ef feitos da beberagem, que
elle mesmo preparara, cha-
mou sua filha e entregan-
do-lhe um vaso cheio do
liquido temível, disse-lhe :

— Orna tua cabeça e teu
corpo com as flores do cam-
po, de certo menos bellas
do que tu. Já que não te
posso dar outro vestuário,
esse será bastante e teu en-
canto fará o resto. Toma
essa ficara lavrada por mi-
nhas próprias mãos, em lon-
gos mezes de lavor e leva-a,
com o liquido que contem.
Nada perguntes. Vai até o
palácio do imperador Tizoc
e entrega-lhe essa dádiva
modesta, dizendo-lhe a ver-
dade : — isso é, que cami

í
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Noivos Desenho de J Sheppard.

nhaste léguas sem conta
para entregar lhe um nec-
tar divino, fabricado por teu
pai, Isman, o philosopho, no
segredo dos bosques. E o
mais que houver e te dis-
serem, virás dizer-me.

Xochitl obedeceu e, pas-
sados muitos dias de penosa
marcha, chegou diante do
palácio do soberano. Havia
alli guardas, funecionarios e
servos; mas a formosura de

tão frágil e sem armas,

It
I
I
I

Xochitl e o facto de vir so,
;'bnSUd1s^queaquPe"aafal.ar ao imperador e dei-

XaraCaminhou'até 
a sala, onde o rei sentado em seu

throno, dava audiência aos grandes dignatarios. lo-

dos se afastaram, ante aquella creatura de graça
Íncomparavel e, detendo-se diante do soberano, mais

bella ainda pela emoção, ella murmurou :
O' s pela emoção, eiia murmuruu .

enhor do Império. Perdoa minha ousadia |

ia a

vindo alua presença. Foi meu pai quem me mandou

aqui para trazer-te um licor sem égua], cu,o segredo
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lhe foi confiado pelos deuses
apoz longos annos de medita-
cão nos bosques.

E assim dizendo, otlertava
entre as mãos delicadas e mo-
deladas com primor a jtcara
fatal. w n

Mas o imperador nao olhava

para o vaso c sim para as
mãos, para o rosto, para toda
a belleza de sua portadora c.

quasi sem dar por isso. excla-
mou , ~

Licor mais doce estão
meus clhos bebendo.

E -em desviar os olhos do
formoso rosto de Xochitl, levou
a ficara aos lábios e bebeu to-
cJo o liquido que nella se con-
tinha. ,

Immediatamente. um calor
extranho se espalhou por todas
as suas veias, uma onda ardente
invadiu-lhe o cérebro c, des-
cendo do thrcno, sem dar at-
tcnçSo á imperatriz mie se
mantinha de pé a seu lado, dm-

giu-se a Xochitl e começou a
interrogal-a sol iv seu nome,
sua edade. sua família

A moça a tudo respondia,
com a mesma calma innocente
e, tendo-a ouvido, encontram
do um novo encanto cm sua
vez, pediu-lhe que acceitasse
hospitalidade em seu palácio,

cuanto elle mandava pedir
allia seu pai que a deixasse

para tedo o sempre, como dig-
nataria de sua corte.

Xochitl. porem, educada sob

princípios de grande severidade,
declarou-lhe. tremendo, que
tinha orcem para. ['cumprida
sua missão, regressar immecua-
lamente.

Tizoc. já o dissemos, era um
soberano autoritário e despoti-
co; mas. fosse pelo cfleito dis-
solvente do maguey, fosse pelo
philtro mais entorpecente am-
da vuc seus clhos saboreavam
na belleza cie Xochitl, elle não
teve animo para impedir que
a linda donzella se retirasse e
limitou-se a ordenar a alguns
dj seus guardas que a seguis-
sen a distancia respeitosa pa-
ra lhe assegurar tranquillidade
e destacou um de seus secreta-
rios para se entender com o

pai de Xochitl.
O velho, inspirado pelo mes-

mo gênio que o levara a crear
a beberagem fatal, oppoz a to-
das as of ferias, propostas e ate
ameaças do enviado do impe-
racbr, estas palavras, que repe-
tiu com paciência infatigavel :

Uma moça honesta so
sahe da casa de seu pai para a
de seu marido.

Essas negociações duraram
duas semanas. O imperador
perdeu a cabeça a tal ^ponto
que desceu a vir em pessoa lal-

r e até supplicar o velho ; e,
como este lhe declarasse que I

Xochitl estendeu-lhe a jicara entre as
mãos pequeninas...
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preferia matar sua filha a vei-a
deshonrada, Tizoc não mais he-
sitou . —• exilou a imperatriz,
obrigou os sacerdotes a annul-
larem seu casamento e despo-
sou Xochitl.

A cerimonia realizou-se no
meio de presagios sinistros. Du-
rante todo o dia uma tempes-
íade de violência sem egual
flageliou todo o solo do Me-
xico ; os rios transbordaram
arrastando povoações inteiras ;
os vulcões tremeram, em acces-
sos de cólera terrível. Mas o
imperador nada via, nada ou-
via, acorrentado ao encanto
que o rr.aguey e a belleza de
Xochitl tinham infiltrado em
seu coração.

Agora Xochitl vivia no pala-
cio, coberta com jóias incom-
paraveis e roupagens de alto

pre,-o. Mas seus lábios nunca
sorriam. Obedecera a seu pai.

bedccc agora a seu marido,
c também seu soberano ;

o
| TL1C

mas não lia amor em seu ora-
cão. Submettcu-se. mas guar-
dou o rancor impotente, silen-
cioso e tenaz do escravo. Ape-
nas seu pai era completamente
feliz com aquella situação. En-

gido segunda personalidade cta
império, gozava, com volúpia,
as honradas, o poder, a ii.quc-
za ; o próprio imperador, cada
vez mais apaixonado, encontra-
va em seu novo matrimônio um
travo de amargura, porque pre-
sentia a frieza, se não aversão,
da esposa. Então, para conso-
lal-o ou distrahü-o, seu sogro
lhe fornecia o sueco do ma-

guey, que lhe dava sonhos ator-
mentados mas felizes.

E toda a corte, seguindo o
exemplo de seu senhor, busca
no maguey alegrias infernaes.

Passado um anno, a rainha
deu á luz um filho e pela pri-
meira vez sorriu, teve um snr-
riso de infinita ternura, con-
templando o corpo moreno e
frágil do pequenino. Mas o
imperador, ,ao ver seu filho,
recuou com um grito de terror
desmedido e insano, porque a
creança tinha em um hombro
uma marca negra, singular, pro-
digiosa, representando com ab-

luta nitidez uma folha do

que elle agora tanto
E Tizoc lembrou-se

de seus sonhos e do aviso pro-
phetico :

"Cuidado eom o filho do Mj-

guey. Elle arreipará teu peder
— teu império.

A emoção foi tio grande
que Tizoc cahiu em pranto ;
mas depois, recobrando a con-
sciencia de seus deveres como
soberano, chamou o cheíe de
seus guardas e ordenou :

Aquella creança nasceu
.leuses. 0 desti-

sello da

sol
arbusto,
conhecia

maldita pelos deuses,
no marcou-a com o

. ..e o imperador murmurou:-- L,\co,\
mais doce estão meus olhos bebendo.

17r>o —
a. •• I
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desgraça, para que faça ruma do império e o ant-

quitíamento de seu povo. Eu, imperador, nao tenho
o direito de hesitar. Tenho que sacrificar meu pro-
prio filho para salvar o império e o povo.

O chefe dos guardas, um official moço, bravo e

dedicado, fitou-o com assombro. Havia no olhar de

seu senhor um desespero infinito, mas havia também
uma resolução inabalável. Porem, sem coragem para
assistir á execução que ordenara, Tizoc confirmou a

ordem com um gesto e retirou-se para seus aposentos.
O of fiei ai ficara

immovel, petrificado
pelo horror. E so en-
tão, recobrando a voz,
Xochitl ergueu-se,
com um grito clilace-
rante.

Seria possível?
Seu filho, o primeiro
ente que fizera seu
coração vibrar, que
despertara em todas
as fibras de seu sêr
esse sentimento tão
doce e tão bom, que
é a ternura. . . seu
filho, tão pequenino
e delicado, ia ser sa-
crifiçado a uma ían-
tazia macabra de seu
marido ? !. . .
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afflicta com uma visagem de cumplicidade, sahiu

apressadamente. Lembrára-se de que alli perto, numa

casa humilde, nascera morta uma creança. boi bus-

car o pequenino corpo, já envolvido nas longas e

brancas faixas mostuarias, que apenas lhe deixavam
descoberto o rosto e collocou-o no logar do iilno de

Xochitl, que levou cceulto sob o manto. A imperatriz,
tremula de emoção e de esperança, benou as mãos do

official e confiou-lhe o destino de seu único iilho.
Horas mais tarde, o povo, reunido diante do

-~—-  palácio, clamava sua

40
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magna
que o
throno

a

nepl. . . — gemeu ella
em soluços, apertando
contra o peito o in-
nocente . ¦— Não ouças
o imperador. Elle es-
tá louco... E eu não
consentirei em simi-
lhante monstruosida-
de — concluiu, erguen-
do-se num impeto tu-
rioso. — Se quizeres
cumprir a ordem in-
fame de teu senhor,
terás que matar-me
também.

O official refle-
ctia profundamente e
aquellas palavras
muito o impressiona-
vam. De facto, a be-
bida a que Tizcc se
habituara ultir...amen-
te, parecia perturbar-
lhe o cérebro. Elle se
descuidava dos nego-
cios do Estado; tinha
accessos de jovial ida-
de ou de melancolia,
egualmente excessivos
e inexplicáveis; falia-
va sozinho durante
horas inteiras, voei te-
rando palavras sem
nexo. . . Entre um
povo, que nunca co-
nhecera cs phenome-
nos da embriaguez,
essas cousas podiam
passar por sympto-
mas de demência. E
o commancante das
guardas começou a pesar suas responsabilidades. A
morte nao tem remédio. O imperador déra-lhe agora
essa ordem insensata... se não a cumprisse, pode-
ria sugeital-o a terríveis castigos ; mas também era

possível que. passado esse momento de desvano,
elle reclamasse o herdeiro do thrcno e, diante de um
"mal" irremediável, voltasse contra elle sua cólera. ^

Assim pensou e, tendo tranquilhsado a mai

9

Mis; Bessie Lave, da "Metro'"

noticia de
herdeiro do
morrera ao

nascer e a creança hu-
milde, que Tizoc não
se atreveu a contem-
plar.foi sepultada com
a *pompa imperial.

No dia seguinte, a
imperatriz desappare-
ceu do palácio e não
houve providencias,
buscas ou pesquizas
que permittissem des-
cobril-a viva ou mor-
ta. Em vão Tizoc,
allucinado, prometteu
as mais generosas re-
compensas a quem
indicasse o paradeiro
de sua esposa adora-
da ; em vão mandou
executar, com requin-
tes de crueldade os
que voltarem sem ella;
não mais houve noti-
de cias Xochitl e os
annos passaram som-
brios e tristes para
todo o México.

Não encontrando
consolo senão na em-
briaguez, o imperador
obrigou seu sogro a di-
vulgar o segredo da
bebida maravilhosa e
toda a corte, depois
todo o povo até os
mais longínquos re-
cantos do império,
entraram a usar e
abusar d'esse entor-
pecente que, por ai-
aumas horas de uma
alegria licticia, arrui-
nava a saúde, tirava
as energias do corpo
e aviltava a alma. Os
negócios públicos iam
de mal a peior ; o tra-
balho, em todo o paiz,
descera e baixara de
valor, havia miséria
em todas as cidades
e ociosidade em todos
os campos. Indilte-
rente a tudo, o impe-
rador vivia em uma
perpetua semi-embria-
guez, entrecortada por
accessos furiosos, que
só não o aniquilaram

porque o. destino o reservara para uma provação
maior.

Por fim, um dia, apoz vinte annos d essa mo-
dorra ignóbil, espalhou-se no império a noticia de
uma acção surprehendente e heróica. Um homem,
muito moço ainda e de extranha belleza, erguera
uma insígnia de revolta na região do Tenodtitl e,
em pouco, reunindo em torno de si todos os descon-

1

í
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tentes e, commandando-os com verdadeiro gênio mi-
litar, logrou apoderar-se de duas ou trez províncias.
O imperador, attendendo aos brados de alarma de
seu dignatario, limitou-se a mandar as tropas dispo-
níveis ao encontro do revoltado; mas suas tropas
foram varridas como pennas ao vento e os rebeldes não
tardaram a cercar a capital, que não podia resistir.

Nesse dia, entrando nos aposentos de Xochitl, que
visitava a meudo, sozinho, como um fantasma, em
busca de recor-
dações de seu
amor, Tizoc en-
controu a impe-'
ratriz sentada
junto de seu lei-
to, tal como a
vira pela ultima
vez,r.a noite ter-
rivel em que ella
desapparecera.

Tizoc estacou,
julgando-se vi-
ctima de uma
visão; porem
ella sorriu e o
imperador, que
nunca vira um
sorriso em seus

• lábios, estreme-
ceu.

Xochitl con-
templou-o du-
rante um mi-
nuto em silen-
cio, sorrindo si-
lenciosa, impe-
netravel; depois
bateu levemen-
te as mãos e,
erguendo uma
cortina proxi-
ma, um homem
v e s t i d o c o m o
um guerreiro,
mas com as m-
signias impe-
riaes, appareceu
diante de Tizoc.
Este compre-
hendeu que elle
era o revoltado,
o usurpador,' o
victorioso, que
vinha tirar-lhe
o throno. a vida
talvez. Seu ms-
ti neto atávico
de nobre e de
rei deram-lhe
ainda um impe-
to para adian-
tar-se, lutar,
morrer c o m o
um soberano.

Chegou a le-
var a mão ao
punhal que tra-
zia no cinto,
mas de teve-se
ante duas cir-
cumst ancías,
que lhe tocaram
prol lindamente
o coração. Os olhos
os de Xochitl e seu
to de guerreiro,

— Tu não tens filho — disse Xochitl com voz
serena e fria. — Tiveste um e mandaste que o ma-
tassem para salvar tua pelle e teu poderio, cobarde.

Mas já outros guerreiros joviaes e robustos,
ebrlcs pela alegria da victoria, invadiam o palácio,
massacrando os últimos que resistiam, installando o

governo do novo senhor. .
Xochitl consultou o filho com o olhar e, desig-

nando Tizoc com um gesto de desdém, ordenou :
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Miss Colleen Moore, da "First National".
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do usurpador eram exactamente
hombro descoberto pelo man-

„ _ B„  ostentava a marca .cabal.st.ca, 
cu,a

lembrança guardara com ^o atroz intensidade^
Céus I murmurou elle - Quem cs ta .

,a i-ii I M-.oi-ov e hoje souChamam-me O bilho do Mag^ej e )

teu senhor disse altivamente o vencedci .
tu és meu tilno.senhor

Nao

— Quanto a este, não vale a pena fazer-lhe mal...

Ponham-o fora do palácio, apenas.
W seguiu pelas estradas abandonado e so,

arrastando os pés como um mendigo.
De todo seu longo reinado, de toda sua obra co-

mo imperador, deixava atraz de s. somente a bebera-

sem fatal, que estiola o corpo e an.mal.sa o espirito.
£em Emma Lindsay Squier.

nao
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O homem caminhava
com as mãos enterradas
nos bolso , o chapéu de

"coco", poeirento e defor-
mado, atirado para a nuca,
de onde resaltavam, insub-
missos, os cabellos assaz com-
-1 l„i.„^- _.,-,m-_i-___ nas
pridos, o paletot luzente nos
hombros e nas costas, poido nos
cotovellos, as calças com joelhei-
ras e a barra cahindo em tranjas
sobre os sapatos, sem saltos, atados
com barbantes de cores differentes.
Cambou e deu volta em direcçao aos boulevard*.

Um relógio marcava oito horas menos um quar.o.
O homem estacou, fez uma ligeira careta e tarta

mudeou , ,
— Irra! Que falta de sorte ^ Nem ao menos

Por um segundo baixou
sua fourrare e deixou ver
lodo seu rosto. 0 maltra-
pilho estremeceu e por

seus olhos passou um Iam-

pejo. . . A mulher pousara
sobre elle o olhar. Enrugou
a fronte ligeiramente, exa-

minou o mendigo, seu rosto com

rnriumo „c *„. .,..-.—- * barba p:,r fazer, seus cabellos
ror uvtao^  

emmaranhados, sua roupa mísera ve .
, ^^ 

continuava inclinado, ímmovel.

Ella, oin um ligeiro arrepio, passou. .
Seu companheiro desceu, então. \ ?u o andraioso,

procurou o porta-moedas e deixou cahir, sem olhar,
'nua 

nota de dous francos, na palma da mao estendida.

Por Louis Leon Martin

Vinha da rua

O homem viu a esmola e sua mão cnspou

asvlo tenho esta noite! Dia péssimo! Ernfim.
amanhã e não perder a hora de

, /\ :.,.. Á ~,,« •si™ çpnhnr ! Nad<trada
ter mais cuidado

42

d-

n
F"

en-
O peior é que... Sim senhor! Nada no

bolso .. nada no estômago. Hum... Este ia esta

protestando! Era até Capaz de mendigar para te satis-

fazer, meu velho. Mas isso e impossível... Nao ha

mais mendigos em Paris! De resto, ,a conheço o

estribilbo: 
"Por que não trabalha? Irabalha. .

Trabalhar! Eu os queria vê* na minha situação.

Quando não se sabe fazer cousa alguma... mesmo

Sorriu. Não tinha rancor. . . Seu monólogo sobre

o trabalho era puramente objectivo e não odiava nem

as pessoas nem as cousas. Distinguiu sua silhueta
no espelho do fundo de uma vitrine. Machmal-
mente, endireitou a gravata em estrias sobre o

peito da camisa miserável.Depois olhou em tor-
no de si. ,

Mau grado a tome, interessava-se pela
rua. Mulheres passavam, com um vago sor-
riso fechado sobre seu segredo. Elle as exa-
minava como outr'ora. . . notando a graça
de um andar, o tom de uma cabelleira, a

qualidade de um perfume, tudo. em sum-
ma, que faz o encanto amável e tacil
de Paris, á noite.

Uma curiosa satisfacção enchia
todo seu ser :

 Que graça ! Não tenho vintém.
Não sei se poderei dormir, hoje, nem
mesmo comer, e, no emtanto. sinto-
me tranquillo. Os ricos inventaram o
dictado de que a fortuna não traz a
felicidade, sem desconfiar, sem duvida,
de que têm razão. Vivo, por assim dizer
sem saber por que... mas vou vivendo. O

principal é saber viver o minuto presente. A
receita não é nova mas é boa .

Indivíduos confortavelmente vestidos pas-
savam, terminado o dia, em busca de prazeres
ou de repouso. Elle os via passar, sem inveja,
quasi sem interesse

A dous. passos havia uma vendedora
Elle correu, apoderou-se de um ramo •

de flores.
c» violetas,

ISiKj

Infelizes 1 Lá vão ! Fazem cálculos. . .
Desejam brilhar e vencer. Ao enyez de se
deterem para respirar ao menos, vivem a m-
dagar de que modo poderão augmentar sua
fortuna. Se soubessem corno é simples... E
muito mais fácil nada possuir. . .

E acerescentou, irônico :
"Estou philosopho hoje... Isso e
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perigoso .
Um soluço mais doloroso do estômago chamou-o

á realidade . ,
Oh! demônio!. . . Isso esta se tornando urgente .

E' preciso achar uma sah da. . .

Passava dian e de um restaurante luxuoso. Ao

longo da larga calçada, com um silencio respeita-
v^um enorme automóvel se deteve, com uma len-

tidão mage tosa. Eile precipitou-se para chegar antes

do cliaujjeur, abriu a portinhcla e com gesto mim-

dano inclinou-se.
Uma mulher desceu do vehiculo. elegante e mys-

I teriosa, com a gola de seu abrigo erguida ate os olhos.

deixou
cos na
lher e

Lembrava-se
11 nn nnnento.

da scena do
em que s;ea nota de dez Iran-

cesta da pobre mu-
tirando do bolso um

cartão de visitas, bastante amarei
da ele-iantê.

Tinha tirado o grotesco chap:
Excellentissima . . .

Entregou seu cartão e as ilorc
estupefacta .

0 homem, depois de se curvar respeitosamente,
alastf u se, com esse gesto tão seu de puxar os punhos,
como outr'ora .

illado já, correu atraz

Ella iletivera-se,
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Ella lançou um olhar ao cartão e leu o nome, que
já esperava , , • .." Conde 1 arnopoIsJ-u.

Empallideceu. Havia em torno d'eila luzes,
transeuntes, o boulevard. Tudo isso lhe parecia gyrar
verticinosarnente ne> meio de um nevoeiro intenso.
Vacillou... julgou que ia cahir, inerte, desamparada.
O conde Tarnopolski, que se arruinara por ella e que
julsiava morto. Lembrava-se bem da scena do rompi-
mento, essa scena em que fora tão fria. tão cruelmente
fria e implacável. . .

Entretanto seu companheiro approxima-se e, in-

tru-ado com sua immobindade, impacienta-sé.C - Que é isso? Que é o que vc.ee tem?
Ella fez um esforço e murmurou :
— Nada. . . Um pobre maluco. . .
Rasgou o cartão e deixou as fores cahirem no

asphnlto.
*

Entretanto, o homem vollára uma esquina e

apressava o passo para dar expansão a nervosidadc,
murmurando, com cólera :

Imbecil' Idiota... E iallavas em pnilosophia..,
Ainda nem aprendeste a ser pobre. . .

Louis Leon Maítin.
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Guando morre um chefe, os habitantes da cidade ou

do cjrupo de povoado* sob seu commando> reunem-se em

uma praça, despem-se completamente e iniciam uma
dansa furiosa, que somente cessa quando os dansarinos
cahem, sem forcas, desfallecidos. Essas cerimonias ju-
nebres são praticadas durante vários dias e a prolon-
gaçao de laes homenagens depende do grau de veneração

que o nioria inspire.
<?¦•.• •• -Si! « i S®®®®®®®®®®

í/m casamento í/e "bobos" na Rússia, em 1740

Antigamente, em todos os palácios, havia "bo-

bos" ou " loucos", que, devido a seu debito phy-
sico, tinham o -privilegio cie dizer a verdade a seus
reaes senhores. .

Os anões eram muito apreciados por sua astucia

e seu valor era inestimável, quando, alem de anões, ¦¦

eram corcundas . . V. •
Para perpetuar essa raça, casavam esses meu- |

viduos com mulheres victimas da mesma degeneres-
cenciá . Esses matrimônios eram celebrados com gran-
de solennidade ,_;^ • j

Assim suceedeii quando, em 1,740 sob o reinado

de Anna de Curlandia, casou-se o famoso bobo

Bazoüch, com a ana Orska . A regente mancou pro-
curar por todo o império

outros onze casaes para
formar o cortejo de seu

íavorito e annunciou
que o casamento se

celebraria com o
mesmo cerimonial
usado para os no-
bres da mais aita
estirpe .

Diante do pa- •
Ia ei o real íoi
construído um
edifício.^ onde
iriam residir os
noivos .

Os recem-ca-
sados chegaram
em uma peque-
na carruagem
puxada por seis
cavallos anões,
com pi umas e
guizos. Os pa-
géns mais jovens
conduziam os
animaes peias
rédeas e sobre as
almo fadas da

carruagem cavo-
neávam os noivos.

O vestuário bordado c
htillante de lentejoulas

noivo e as ricas jóias
loiva faziam sobresah.r
feialdade .
itraram no palácio em
atura, de mãos dadas,
idos por um mestre de

tj

í
I mostrara tão fria, tão cruel

mente •m pi a cave

LUTO ORIGINAL...

O Lia mais original do mundo é o usado na Po-

hnc.ua. Uma cortina Jcila de bambu entrelaçado cotu
entre nós se faz com o a.i

blk o

c segui.-os por outros
Vtl^lv. v„ anões. Pouco depois sahia

Bazouch novamente para receber Anna

de Curlandia, que, seguida de grande nu-

mero de personalidades, vinha visitar os noivos.

No salão centíal fera preparada uma lauta mesa.

O anão encheu um copo & hydromel e olferc-

ceu-o fi regente, em signa! de hospitalidade .

Quando Anna cie Curlandia se retirou, o pu-
foi^idmittido a vêr o maravilhoso palácio.

o rosto das mulheres, como
Ce fina qaze . . /,,., . .. 7.' 

0 tamanho do pennacho. que y^"y'o!"\'CL
beca, como uma cauda de pavão real guarda ptopotçao
com a importância e vaio'' do jallecido .

A libeidadt
leis permilwm
lias oro hibem

CSSlmais teriam

X5 ®®<í âSS S'®®'®€ <f'J'«-®<S í®**®1

e o direito de fazer tudo quanto as
SV» um cidadão nudesse fazer o que

rn0 haveria liberdade, porque os de-"mesmo 
poder. MoNlESQUtEU.

«ii ' m* -ii——if

f—,
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Influencia dos números
E' curíosissima a influencia que o.numero 14

exerceu na vida e na morte de Henrique IV cie branca,

fundador da dynastia dos Bourbons.
Seu nome; em francez, Henri de Bourbon, consta

de 14 lettras. Nasceu em 1553, cu;a somma e 14.

Nasceu, por conseguinte, quatorze séculos, qua-
torze décadas e quatorze annos, depois de Jesus

^Vnascimento 
occorreu, alem do mais, a quatorze

de Dezembro; foi baptisâdo ( pois antes era protestante)
a 14 de Agosto
e morreu a 14
de Maio.

O nome de
sua segunda
esposa, Maria
de M edicis,
c o mp 5 e-se,
e gualmente,
de 14 lettras e
também ella
nascera em um
dia 14.

Em um 14
de Maio foi
promulgado o
edito prolon-
gando a rua
de Ia Ferronie-
re (14 lettras!)
na qual foi as-
sassinado.

Ravaillac,
seu assassino,"foi 

justiçado,
quatorze dias
depois de seu
crime.

O anno de
1610, em que
Henrique IV
foi assassina-
do, é, exacta-
mente, divisi-
vel por 14,
posto que 115
vezes 14 fazem
1.610.

O mais no-

j tavel é que
I essa influencia
í continuou, pe-
= Io menos, no
I ramo francez
j da Casa dos
| B urbons, de-
I pois da morte
j de seu funda-
| dor, pois, des-
I de a conversão
1 ao catholicis-

mo de Henrí-
que IV até a
revolução de
1789, que a
poz abaixo na-
quelle paiz,
passaram exa

maravilhas da natureza — Um gigantesco arco de gelo no Mar mulata, massiço dos
Dolomitas, a 3.500 metros de altitude na ltaha.

í
I
í
I
i
1
I

__
I Em um lar moderno

O MARIDO — Ouve, queridinha : Vê se não deixas

| cahir a cinza de teu cigarro no soalho do corredor, que

f acabei de encerar. . .

Que faziam aos dezoito annos, alguns dos

homens mais eminentes dos Estados Unidos /

0 actual oresidente da Republica dos Estados

Unidos, aos dezoito annos, escudava engenharia, na

Universidade dc Slaford e durante as ferias trabalham

em uma mina do Oeste para poder pagar os estudos.
Sei antecessor, Coolidge. estudam, com a mesma

edade, na Academia de Johnsbury, sem que ainda ti-

vesse optado pela advogada nem mostrasse propensoes
para a polittca. , , ,

Henru Ford trabalham em uma fazenda de plan-
lações, porem
p a s s av a cl
maior parte do
tempo mane-
janão appare-
l/ios mecânicos.
Aos dezoito an-
nos já conce-
hera a ide ia de
construir um
vehiculo de trac-
ção mecânica,
isto é movido a
vapor . . .

Desde peque-
no, John Ro-
ckfeííer entre-
gou-se de corpo
e alma ao lema:" Juntai, jun-

t i "lar, juntar!
dos dezoito an-
nos, quando já
trabalhava ha-
via trez, junta-
ra o sufjiciente
para se e st abe-
tecer por conta
própria .

Aos dezoito
annos, o coro-
nel Lindbergh
e st ?/ da ea na
Universidade
de W isconsin,
porem dedicava
mais attenção a
sua motocgclet-
ie do que aos
livros. Sonhava
constantemente
com o dia em
que p u de sse
possuir um
meio de loco-
moção mais ra-
pido do que
a quelle — um
acro plano. A
aviação fasci-
nou Lindbergh
desde o dia em
que, aos dez
annos de eda-
de, viu o pri-
meiro aeropla-
n.? .
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ctamente 14 vezes quatorze annos.
Finalmente, como remate de tanta curiosa com-

cidencia, a restauração dos Bourbons em França, oc-

correu em 1814, cujos números sommam também 14.

PHILATELIA
Um sello suisso, de 1850, foi vendido cm leilão,

no hotel Drouot, de Paris, em 1919, por 5.250 trancos
e, no mesmo leilão, trez sellos da Ru mania-Molda via,
de 1858, alcançaram o respeitável preço de -4.UUU
trancos.

Ha, no emtanto, alguns exemplares que valem
muito mais. Um sello de Hawai, de dous centavos
(emissão de 1851 ). está taxado em 50.000 fra cos.

m>

ir
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AS GRANDES CIDADES BALNEAR1AS DA EUROPA

San Sebastian, em Hespanha
Donos tia, co-

mo se chama em
língua base a
San Sebastian é,
segundo alguns
historiadores, a
cidade que, com o nome de Olarjo, üeaso ou hasa,
apparece em antigos documentos da epoc.ha do olomi
nio romano. . .:¦_, ¦'-¦--, ,

Não obstante, a hvpothese e incompatível com
as conclusões da critica histórica e 1 icou eliminada,
modernamente, essa supposta origem, que induziu
ao erro de chamar easonenses aos tilhos da^ cidade
e qualificar esta com o titulo de "bella E.asp .

Af firma-se também que nos tempos da aivasap
árabe nella foi erigido
um mosteiro sob a pro-
tecção do santo, que
lhe deu seu nome ; o
facto de existira egreja
parochial de "San Se-
bastian, ei Antigo", dei-
xa suppor que alli te-
nha existido de facto
o núcleo de primitiva
população, que. no se-
culo IX, era já conhe-
cido com o nome de
Iruzul. que significa
Trez Entradas.

E', pois. obscura e
impossível de averiguar
a data da fundação da
cidade, sendo o primei-
ro dado concreto, que
se conhece a seu resoei-
to, o diploma do rei
D. Sancho ao Mayor de
Navarra, em 1014. pelo
qual fazia doação da
cidade de San Sebas-
tian, com suas paro-
chias de Santa Maria e

j San Vicente e o mostei-
I ro de San Sebastian, ei
! Antieo, ao mosteiro de O'parque de Aldercii Eder, o cassino e

e

Leyre. Século e
meio depois, o rei
Sancho, o Sábio,
de Navarra, con-
cedeu a San Se-
bastian seu fa-

rnoso foro, no qual, alem das disposições tomadas
do toro de Jaca,' havia outras, relativas ao commer-
cio maritimo, o que prova a que se consagrava a ac.i-
vidade dos naturaes. n

Ao unir se Guipuzcoa com Castella, em UW, o
rei Affonso VIII tomou posse da cidade, contirman-
do o foro, que, anteriormente, \h? fora dado por
Sancho, o Sábio. .

San Sebastian contribuiu em 124/, com seus
navios e marinheiros pa-
ra a conquista de Se vi-
lha e, em 1342, para o
assedio de Algeciras. Seu
porto era, então, o da
Navarra e seu commer-
cio mantinha relações
com os portos de Flan-
dres, Inglaterra e Fran-
ca.

Na Edade Media so-
bresahiram também os
"donostiarras" na pesca
da baleia e do bacalhau,
chegando em suas expe-
dições até os bancos de
Terra Nova. A cidade
soffreu vichntos incen-
diosem 1266, 1278,; 1338
e 1361, que contribui-
ram para apagar os do-
comentos comprobato-
rios de sua origem.

Em 1366, o rei D. Pe-
dro, fugindo ante o le-
van te que rebentara em
La Coruna e trazendo
comsjgo o thesouro real,
achou franca recepção
em San Sebastian, para
onde se dirigiu, com
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Bjga - ¦ sBaBflaBrBBtaB ^^^^^h^m™/ ^mf # B ^f Bev^Li* ¦ aBTBBJ^.7^*t.. if IP *\^ffílltJ^BstflB sflB* » BsBv & 
^BbI BWí.fl Bstst^ESstV^^BsflBsattlI^T^^ N*)tel, ^^TJt~^V^M*' "J^tâ^ji^ T^T^^M^I

B'aaiaWBVál HlBtMtfa. ^^F^-BaflaWB bV^ 
"*<•**. L 

f i ríitasP *W***^"^*^^^j2? 
' "*"* 

^^BsBaaaá^aa^BBaflBaaBaBaaaaaaaaaaaa^ fjBsaaatf^' j^ga^y^gff*Hr^B*^'^Ml

|B^U^ML!aBa ****** iT^Ba.'^, **-.' **^^^f t^aW TTfta^BBr 
^^*à»? 

ai^* ' 
^^^^^^l^f^S^ 

^aa^SC?^lidi 1"^^a ^;a^^í^«ls^ naBBBsl flBTTM^TwJ^HbU Irar
¦__ j. twv a-u^k^a^BsaakfK^BsattaBBBT BBflsB i . a«aa ¦ *^>tO*lBsB»»»a» BaaBBã-^r ^aBrl I I Bgt ^^C. IWiaa.*.- isw*^* ^<*»f>*« %X»BBs%rai»^r*' - ,<í- ^zSlfÇtlSmm^.ãBBsHtSBBaaiitsav^ .•^safll BBBBgLi LBÉBa. L£^7a; 111 Bta iBsBBa^BUgl LflB¦saáiáatB BsBBi' *»-' .'JW'!**^*!!* ^*.a aaTBnBBBBfaf. BBBraBr* BBI 119 Bar ^rBi$aVflnW ^TBà»MsaaBiiiWRJJEtBragESBwBfcr3^^ r;:.:..:' . . . aBBBBBBBBBamKff *i5^aaBB BB
flfl BBaaav íflk fl fl*fl fl BaaaaB I bbB fl aTall ** ** ^Bl L ^x"ya*•*'^^^BBaawfl^BaH8L^a3B5'"^ * '*T^ ••'¦si; 9TagBaajaaa»aaBsl Ry-fllg^ * • f^B tBflr*fl

BsaaaaaaBaai B^ ^MmSWwKSSv^^^l^^^SISI ^^^Áli Ia haáJP^Iní B
^fl^Bfl^fl W ^t**»^" ^^gBaaa^/3?*^^ WmW^m^ mmm^lÍSnmm^%J*£f^^*

BI '"fi "*ÍBir Ifeiáii' riai V*>V af— ****i^.* **40Hl HftDt^^L^^f^jtW.' '. ^ía*- :,*íigtw«í *« ^ jSÍ^ta,JBBkíSi ? _â^lf*i. t-**^J" -*-**' '• Í^W»-»?"I ^ácB?i LBHLbs! BBBVfZ9 bB
}~.» 7*v í*iPnwi"#' -iy ^kkiHSaWtfu' tet í v$?í*^ ^9B*a*^gaaV' .ar t»T^..V- ¦samt*BgaaTSfc>jyj- ?Jé^aailiat»]9ayfi^ M . ^ >t .-f3»*!í'. .e-i*^ aaar^TfttK j^*aaTtBa*BjH9flg^c^*S9ia] ^ebj w

.V: ''^S 
aaaWrijfe"**-^".ufj'*** t._ Bk,„l a^^JaBafl *'""'". *^|Jff^S^^V-^tjÍi[yg5r*^ ^ 

* > ^2.^^BaaBB^KilLaaBaaailWs^ • . • :^»yj!»y^ ^^^^^^^*Jr^iBWsmfO

mmwÉ
BlflB»^^«6^;^'^-*\^\ir'^^íifSMSff^

W»m. da cidade da S. Sebastian. A' ^"^"¦^^^T^t^J^
trez pontes sobre o rio Uruméa, o bairro-de

I
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^m\^3ÈBÊB^^uiÊ^ÊíÊa^ãaaaaaaa^^kaaa7j^A^ ¦>' ** ¦»-i^l>í*^K^M^^^^¥' ' * *' *' * %T**y »-*'¦* B^JBCBBaflS»!- — '^ ' **"HOflí/*^»'«jflfl

fcJtU^ABaSafaBBB%^^'*rtrlí^ j_flfl b^bbT^^^^^^^ BflBBBBBBB» '' MS\2- ^**flB flflflflaL 1 fc ^^ j J ^BB A^laflBB^aflaBBB^fl^J^^^^AflBBB^WaB

1 ^BA^flBKB^flPflBflÍB A BBaa^^^^^B* *"flflB i^^^Br^^TjBflflfl IflTflJ T^^BCflnP^B B 1 J fl^^^^*^k ^BA llll A BAl BBflTflBfl! % mW % ""fl* 1**—BB^Wa^^^^^^^^JaP V* AjL^^BBB^^BBBW^aaBB»fl—flW afl **Bafll bbbbbbbbW^ BB—aaaf ¦ aflfl. Lbbbbb^^^^^. jla^L*

l 
^^^fl> JflaBBBBB» ¦ - ^^^fll flk_JB A) 

flBBBaBflfla. 
flBtlflflflflBB flHf^flflaal flflflflflfll at^L^B^M iflaaflW flfl bbbB ' at I I flfljk A fl BbT^^^^SBB PfllM^fl ^Bflaafla l^fllflflflafl Baaaak 'Ibb»

'v'-'' Bj@^^A 
^^*%W* ' ^«b^*"*fl| 

'flflffjf&'*''<''-^ vj 
^ „"<# Y ' flfl , aaW , ^"^ j^A ' 

'^ ' Tj^S _-flaf *""*" fl ' ' » •JflflflflBaaBaBBBBt * 
I flW .^aflfl

Y-^"-' TcS^S^ÍSbV L^' '' BjbbbbbY y^^^^bbB^flBra^^altfSflaflBflBB^^flW ^^'T1^ '¦ ' 'la^»^M^?vfífl^B.^^MD!tej^*yyBBBfl»^B»^^^r^aJ^'^^^^^^v' * * 7 ' J^'"' '>^k i* ^**ft^^aBflMar aa BBBBB^BBBBBBBBar aaaaV flL^ ^ Uai J^V^flBaBBBBBaB*aW ^^^BBBBB

¦ ' ^^* 'e^^^ -ir «^^flBpíJaaPfl^íflflflflr^^BlBl^^^^^^^^B^i * »¦• **AbB

Y-ií"'- '*, 3-Í-^*f^il» ' flR ' áaCA'^Bak^í4lS3urtJ^ííSy^fa^fc^ra PSSÍ'*?»^*! V^TR^^tf^fl^SfBt^lS.^ 4 "-'-f^ .'...' -''-MM V"í^ fll Al flflaaBaaflA^^CBBAPAV 1^ 
'** #• ¦aflrflY^OCY 

.¦^^«JWlV ¦ B'í **/' '¦'í ¦' f\. .? ^' -••flf.''?flP ." jUÊOT' mW^í£fl&^^^*t^iíafí^X^^^E9Í^'^^X{'' ML -7M*^íkSX^f I % ¦ «P '> *,.'>*" * v*^* <C<*'j|^LX'>1l'aBU*^ aaW^^^ ^""^""«BB BaBBBBB^^aI.^lLflJi^BBBBB* Ibb, aaaBafl flB _^^V ^flfl. ¦% ^^

',¦"£. í*'v*~ Y" ^'*: 'v^aflB/Acíifô/ftc!*?*^ "Y - iW^« . ¦»' "..A*, a *év'íT' .ãmr âãaWW m\^^ a'*, j»^'"*. ¦%*- .»"5' flHHfl ^ ¦ ¦. átw flfll mmw S' "* ' _aflfl>- *• '^ ^*-^^^"^^ it^ rt'^!??^^^^^ S^ í YJV'" ."v. * ifl. AaWaT ' ~~ _^Ow9EF iBBBr TflE. r f i> nhii^ij .l._^___ I *\v " / ¦ ag\t *^^H

í.^v:<flflflA .^K™* ^-—mflB^PF'- -^ • jfljr;^ 
^^^^B^''^«^"^^ií^^''^^'^"?^'^^*''^ 

A IB'^'-f*;BB *í BflaaSi Abb!

*BF '"^ ÍSÍíí^^À^^Í^SJiífl^HP^BFa^BBI HlaBaBaflauiV^T 4 ^íí' ^'j ^ ^dkirfT^^jT".^ L^^aV^ ^aaB^^flBtfír^'^' "^^bbbb^ .^^ ^aflt T *a»»(fl|F5Fr . ^flaaV aaaw^ & HWWPPfciild—*-.^í Bflal B fJ^T\^^ JaBaBa? aaC 4kl * ***"^ flasfl*< ¦ j'*" '*'"¦'>y^íSÍ«^3S(^P'^BaaVxtflBRBjHMW^HKV&^kl^SDv ' t ^ flfll ' '¦""* f »«.^ àWar^ "—-¦* â^aafl m\r Ww ": bbbbbbbV Mar- ' -*t~~'' !¦"' ' V^«*V flfl M^Wt' flPf ãülV '¦¦ afl

"•'í#4íÍ*' ^' fe''^^ 
''^ 

;-'^' 
' '-."'jjjjfl 

^B!Íi!Fíra-ÍL "; jJB^^^^^fln^^1 aaaHBff^SaffmB»^»flnBr J^aflaT -•- jflK^Btfl>^.>'ClBWB*,a»flfaM»l-' 4a»flF^ .^flK^JtB^BBB». -_-______aaaMBMiaaaaa.B.BB.B.BBBaBB.Ba»a.B-aaaaBaa.aaa.i
.". ^5*-:> ''-'¦o 

1& .' Y7-- '¦ ¦¦ ^jjM^BBBaBBBa7it%aI§BfcvJaIaaBBWflWfl^ Áy^^-K:wWii^BaTflB»BftM8t>w*»ai^'ta'aaaWii^Waa^¦¦^K. ^^_^.^aaââââââaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaflBaltaaaaaaaBaaaaaaMBaaBflaBta»aaWiPWB>^aT*'MWÍa»»aaT^M^^,»,^,*,**'M^^^^^^^^ ___^_™——~
^*&':-:.Y-'.*<T j» .<»*.< .-¦¦¦^>-Y:v -^-^ --v^^^^^^__^__M^MM^_—M^^^^^^^^H^i^^MMM^MB^gBMai^M^tgaa».,»aaMBBB»WB.B

li! 1:u

'!

A famosa praia que o rei Affonso XIII

uma esquadra de 22 navios, concedendo a cidade,
em 1374, os direitos de peagem sobre o peixe, afim
de que ella se pudesse refazer dos prejuízos causados

pelo ultimo incêndio.
<\ttribue-se a esse monarcha o haver declarado

Hornani aldeia de San Sebastian e que fossem resol-
vidas nessa cidade as appellaçoes das sentenças dos
alcaides do povoado. Outras prerogativas concedeu
o monarcha, algumas provocadoras de lutas intestinas,
até que. em 1380, foi assignada uma paz entre ban
Sebastian e Hornani, quanto ao regimem d essa ultima.
Em 1381 decretou-se que os burguezes de Oyarzun

fossem subordinados a San Sebastian e não a Rentena., j
como esta cic1 ade solicitava, provocando isso conllictos j
com grande derramamento de sangue. í

Dous novos incêndios castigaram a cidade em j
139 e 1433. I

Este ultimo determinou a cessação de uma j
epidemia de peste, aue assolava a cidade. =

Os reis Catholicos confirmaram em favor de j
San Sebastian todas as liberdades e privilégios, que j
lhe haviam sido concedidos por seus antecessores, |
povoação tomou parte na rendição de Pontevedra, |
Vivero e Bayona, por mandato do rei de Castella,
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i taJfljL.tdSS^»:^^flfl^^Pía&BBBfl^^^^ffJ&rfrBflte <^HfeHl^^^WPIlM^iK^B^^j^Miifl 1
IT^^ffllJBfB 
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^^H^^^H ^U ^HI fl. ¦ .fl 1 ^fl 

^fl flB^^n MT frrWft^S^Firlii T^^^BBfl ^^^^^m_Tí ^mm PSMfBfl» ^^^^^^Mft ie-» j '^.^H I

| B^ÉI- H/dUPCfluB^^^J^^H Ttf fl^^Ssfl ^^^^^ Jtam ^P^xl B**i W^kv -fl l^^yW"* *** '¦m»^^J*Wl
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^mm^Mmmm^^^mWi iflj *^f h__^^k^^^-*_  ^L, flL ^____^flÉH? Ifl^l ^fl^^^^' flfefl^^^B^^II^^H. -'* ^fl fl A.-.T^g^^..*+-fl fc«Hl r .1^^ j| í |
_-___. 1^mmmWjA WWKJSH^—.—»-^^^». ^^Sl_í -¦ -«.m*. ¦ Tmfl ^i ^j^^^PV lÉil^Bi IH^^te^T^vr ¦'¦^¦T' flfl s E_»Rlfl fll^H«. flv&_ __ll
V ^^H'BQ ¦B..^^^jMlLvHJtl —^ fl^tf ^T^üj^»» ^fl mmtm mm^sTemSÊM fwrirU fl flff íl^Ptir^^ff ÉTiriif "^ a
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Bí^^^ fl*-^fl!f Bfcw_ 1 M Ifi^L " *v7^»^^ JÍ<f'fM«B *lfl Eflfct m, . «fl flflfl BM1fl Bn i^HB Trfl B^^B^^^. ^ Bfl M, "• áfl aiT. FIPiT ¦¦ fl fl» áfT 'ilTjl Bfl
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III 
v!J |<|T fl^.. . flfl ^Tfli I^^^^^^Bfl il^sl Ink^üS^flHf Or ?#fl BrflRr. '«klut^aifll I

^^^^^j ^mmUmMmmL^..-^-y^-J>'- - U--" ¦ >^- ..1' flflli^B^^^B^^^^I IBflllíflSBr»^ lj^i'? mflfjT J BWfl SSSÊÊÊSmmJmWm I

flW B)Ír'^-^7-^_ ¦Wff* ^fc. fl WèM mm^^mAísfj^ÈÊ1 *fl ¦'— .^ y^?^B SaJI ?l

IH ^L. 
. mSr^^àrm' t^MmliS \. TÊ>SMMmw^m^U. mm mmmw 51 U\ÊT ^Sr — "*-- -<"j" ™ %KWafl|k' --.•ií Jtf^T^Fi^^¦yB^^vfll1^.. ^'^9T^B fl flsilflfly^KM Br '^ipifllMiflPlII BL"* ÂwmsSQfljEllâ1 #í|.'tk\B B.fl B^it*^ ^fl BB #..«1 r ^Nte

Hl ^^H^^^BB^^^^I H HL!^*V* t^^ I,w(«. p^^Hà Krnfllv ^I^B '^^^1^1 mmèmw '"' • 'Mm flik,.. ^"^n^
^kI flfl Hflll^Hi ^^^M^. _,«•" PM??. %a^^B ^B ^B ^B JWmW ^fl .fíjfl mmSml < ¦*¦ ¦' A«^B fl^^.,^Bi fl ¦¦'^aflflflt^ (f4H| ldU''J l%"ii * fli fl BBflfliBI fl fliffli ^CSÍ^*'"J ^1 flfl ^3 BB fl« *l? -..'¦•¦ Bfl^»- wWsf^^^i B^flBifl

I li n 4 HAuX liaiâ A^J I- Bi H III |J nHiBSS!9 «mS^M r^l N I - lfl II
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Ki 1^11 flw^Kf fl fl »-*5í2|Bfl l^fl Bfl H- fl Bflflk^ ~*'-.-^¦¦¦S';.-^4dfflPlfl Hflfla^i& ^^1

B^^^ B >B7~flSi i WLi fl ' fl k n^B Wfl 2flfl B lfl flfli^jwi^ílr^^flflfffls^^Bhb*^

II Pf 
'TB ^V ^^^^' —* A . "*r~ ~ - ¦ ^^L ^^^ ^^.'1 InP^ *<£Am ' '" iiéí^mm\ ^9* JÊSm* y*^'-^--- WwmWXU BI

lfl j flwfl Bfip*iM'Wi * í7^ ^ ~~ *>*|r-* ¦» i i KZ" - »f*7~¥ **"" '*"'n^^L/l w fl^l BaT BflTlilfl p * f ^.. _] _b9 _¦ ^flMBfl iim ¦ ^B W^'Á * ¦ S^^9fSfS*. ^Q%ii - wslt. ^ai flB^i^BC3_ mmaumWFm\7mm\M I¦ B |B vaB Hffl^H ^k ^E ________lBI ^B i #^fl £\<^:^^tf flBfli^^^BB^ ^^wm '-^ '¦'?&H^.-jmÊt8sjtâm&mwm9 ^mw^dmt*' fl^^BIfl I

I 
________ fl Bfek __¦____.¦ ^^J ' «r flflÉ Bfl^^_ t^^9Mww^SmsS99 ^HBB^. .^mr^AmmmT^mmmmr Ám\ H

lfl B £ s- flfl 1^' >^ . fl UíJT I ¦¦ Ji-^fl ¦riHilr fl BIKfl ¦ V^/ <fl fl B ; ¦-- _^-«'i^Ífl ¦¦CfaÉCS B si fl ^^___*fl fl^_>_____F____r fl B/___¦ ¦I flr fl B iu *^ ^H Blflflr*'' -* ¦' JISI1 P* ¦ # . ¦ 1 * # >A fl fl -ríMfl fl# ^B^fli^fl ¦
IB 

^fl fl^V - -# # .fc*tfl Aja * ^Ej$mw,m flíflkJfl ;?<*¦#¦ I *-- V^ fl fl J1V Jwdlifll I
l^T-wGfl Bk ja u r/>lk.'N ^!7* - ^fl Bk^. fl ¦'íiffly^ ¦ B7 fl Ifl^l ¦•fl B 'Vc-áafl KCr3ÍÉ^J^^ Bfl^L^UsCflir i ¦ I Bfl Bfl I;^vjfl B ufl ^^ K2BfflF'\«| ¦mk/^I * i fllIL" -fl B JH LJ«~ jUiií .fl BC ff i flflHl FiHl IP!ilPJl lfl B4 V.fl flI fl Ljfl ^^ R*%^IP^B2fl Bfl W t . ^Hfl BII fl my^^Tmw9^ i^% NEfl li - i^^^^^^^^^^^^^^^^^HI
¦^ ^^*'^fl w^j/^ ^*BflJfl^flfl^^^^^^^^^B^^^B^^I^Lf A^^^BflflBflflflflflflflflfl^^^^^^*

j frè;.iuenta com incansável fidelidade.
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quando ns povos da costa da <. alicia tomaram o par-

tido de Áfibnso V de Portugal. ., .
Em 147b, o caudilho Irance. Ainant^de LgrH,

depois de incendiar Rentena, atacou San Se b. tu

com um exercito de 40 000 homens sendo^epeU.d

Em 1512. um exercito Irance, capitaneai te por !Larlo ,

duque de Bourbon. ^u.c^^Dto»
camente. sob o commanao de João deArat ' 

t
rei Catholico, vendo-se 

^^ftnSlo cerco ao fim de dous dias. Mas, por nec

estratégicas, viram-se os sitiados .orçados a mceno

mais de 160 casas dos arrabalc.es.

Carlos 1 concedeu-iUe em 1522 o titulo de Nobre

e 1 eal Em 1522 permaneceu nella, sob a guarda

do .ei de Nápoles, Francisco I.re.de trança que

fora apSionào na batalha de Pavia, por João de

UrblDurante 
o reinado de Felippe II contribuiu San

Sebast . com homens e dinheiro para todas as em-

ptas do monarcha, nas quaes se 
^f^J?ta°

JnttLr maneira o almirante M.guel de Q^enàs...
g 

A cidade de Pamplona e seu b.spc, Anton.o Za-

n.ta soecor eram a população por cccas.ão de uma

.Crivei pe e. Que em 1597 ceifou muitas v.das. le-
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lipne !I1 confirmou novamente todos os seus foros e

rYile«io.s. Em 1638. a cidade de San Sebastian pres-
touá de Fuènterabiá poderoso auxilio contra «™ ««£

cito francez. capitaneado pelo príncipe de Conde,

que a sitiara; não somente contribua, com wveres

e munições, ccmo penetrando, com os areados, rno

acampamento inimigo, dispersaram suas torças ate

BaJCOntemor 
de uma nova invasão Iranceza fez com

oue fossem reparadas todas suas tortii .caçoes, con-

tribuindo para isso todos os habitantes com dmhe.ro e

com seu esforço pessoal
Em 1652 foi armada em San Sebastian uma es

quadra de 17 navios que. por ordem de Felippe 1\.

zarpou para B< rdeau*. onde estava em seu apogeu

a -uerra civil sustentada pelos bandos Irancezes.
Em San Sel.astian tiveram logar os desposor.ps

cio rei Luiz XIV. de França o famoso Re. Sol, com

Maria Thereia da Áustria, í.lha de Fel.ppe V. Em

1662 foram-lhe concedidos os títulos e sellos de Mu.Io

Nobre e Muito Leal. vv;_,.. ¦
Em 1719,oduquedeBerwick sitiou San Sebastian.,

Guipuzcoa. Em 1822 foi novamente bloqueada e oceu-

pada pelo exercito francez.
! lurante a guerra civu, originada pelo levante em

favor de D Carfos, seus habitantes fpraiá testemunhas

,c oe e na maioria das vezes v ict.mas; porem sempre

advogaram a causa liberal, prestando a d.vnast.a ,e-

nante relevantes serviços. ,
San Sebastian foi a prime.ra edade. que punia-

nun. rainha. Isabel II. que a v.s.to,, em 184^- hm

1864 começaram a derrubar as mura has. «n
.iam a parte velha da cidade, sendo essa data c a
Ti ..:.-,irffn total da cidade as duas mais memora.

veis da historia dc San Sebastião

a~e7pera de uma audiência pontifícia
!ó

Vo entrar pela 
"Porta de Bronze . que da para

a Praça de S. Pedro, a primeira cousa que se xee

guarda suisso com seu pittorésco traje, desenhado

pelo im mortal Rapl
um euarcia suib&u cum oy« t- ——— ,

tal Raphael Sanzio Depois passa-se a sala

onsenhor, mestre cie câmara uns minutos
de m<
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A praça de Touros, complemento essencial de toda a cidade verdadeiramente hcspunholu

sendo repellido üm a^alto, que tentou'e terminando
a campanha com uma honrosa capitulação. Lm 1/ '4.

as hostes da Convenção Franceza tomaram a cidade
sem difficuldades. .

Durante a ouerra da Independência loi a cidade
theatro de novas desditas. Em 1808, cahiu novamente
em mãos dos Francezes e permaneceu em seu poder ate
1815 data em que foi reconsquistada pelos exércitos
rlliadcs de Inglezes, Portuguea.es e Hespanhoes.

Do incêndio, que se seguiu ao saque dos exércitos
illiados sureiu a vida moderna de San Sebastian.

Ha ainda a citar os incêndios de 1489, 1512, lo24,
1650 e 1758, que castigaram duramente a população,
sendo que alguns à'esses incêndios quasi a reduziram
a nada. ^_ . • i i ^ i -.

Em 1815, reunidos em Zubieta os cidadãos de

San Sebastian'. dispersos por aldeias c montes próximos,
depois de haver proclamado a Constituição da monar-
chia hespanhola. resolveram reedif.car a cidade.

Em 1821 foi-lhe concedido o titulo de capital de

de espera e sobe-se para o salão de audiências
O uniforme vermelho, amarello e azul dos Guar-

das Suisscs destaca-se nas paredes da escada e nas
antesalas. Esse mesmo vestuário sobres»he no fundo
do immenso "hall". adornado com "Iresques" do
anno 1.500. Por elle cruza um "mazzieri" seguido
por um official da Guarda Nobre. O pensamento re-
trocede séculos.

Diante da porta, que dá para os aposentos par-
ticulares do Summo Pontífice, um "sediario" monta
guarda, com sua grande casaca escarlate. Os "ires-

quês" de Pinturicchio. de Giovanni da Udine e de
Pierin dei Vaga, attrahem um momento o olhar, porem
nesses instantes não se tem o espirito predisposto a
detida contemplação artística e logo o olhar se desvia
para o corredor, que communica com a galeria de Ra-
phael. Cruzam-se varias pessoas; á passagem de algu-
mas d'ellas. os soldados da Guarda saúdam com suas
alabardas. A

Invade-nos o espirito um vago pezadello ao ver
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graça

desaparecer o conceito mvstícp 
^g^fg*|'gg

dos esplendores áureos, 
^^^{^^o-o tapeie, que cobre o soalho de macieira

re. o brilho cl^e^ar^n^cSc.da ^
V malmente: Um seuianu , ante-

departamento particular de Sua Sant dade, a

câmara onde se celebram as audiências.

que obedeciam cegamente a j
I

Um batalhão contra
uma mulher

Houve um tempo
que, em ali.-uns Esta-
dos da União norte-
americana, a vivia de
um cavállo era con-
siderada cie maior va-
lor que a de um ho-
mem e nao poucos la-
drões de cavallos lo-
ram Justiçados sum-
mariamente; outros ti-
verarri egúal sorte pelo
monstruoso crime de
matar um d'esses ani-
mães, ao passo que ai-
guns homicidas eram
postos, facilmente em
liberdade, como se n?\"
houvessem perpetrado

lèiros audaciosos,
SUaSUmaeve„ 

não tendo outra cousa que fazer se,

e cen enas de cavallos cahiu nas mãos da ,u,, «.*•

bada a severidade com que 
$$«^*$$$$

Star ia ter máu iim;
porem como nunca lhe
faltavam recursos, cap-
tou as sympathias de
um de seus guardas e
com a cumplicidade do
mesmo fugiu do pre-
siclio.

Mezes depois, quan-
L}o conseguiram reunir
um grupo de homens
resolutos para perse-
guil-a. foi de novo
presa, porem graças as
recommendações de m-
fluentes amigos de seu
pai, ao envez de dar
com os ossos no car-
cere. foi restituida ao
lar oaterno .
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Indígenas de
queOa preparativo* para ,'"tmWa caçaáa cie cobras,

A,nT..m Land (Austral^ JP«g^ a,imento.

houvessem pW*^ , Naf,uelles já distantes

r'S 
d° q-f^Umulhe es também se entregavam ao

dias, muitas mumeici»
'OU 

Famosa" foi' uma certa "»£ St^JU^X

rerias. seus roubos .de 
^-^lora ^

que o governador cio 1 exas * 
cnueadora tosse captu-

um batalhão para. q«|-^ £ uma Reação
rada. O pai de miss Star clcia q me
esmerada, porem chegada aos c uinz formidave.s

fugiu de casa para correr avcnt as p¦ civi,isaaas

prados e bosques das ''^'^^"'ande adulta, a teme-
dos Estados Unidos. Ao chegar a edadea 

^ ^^
raria creatura organizou um g . i

,.,<„ ».- Cento e cincoenta j

PSrSt s £ âsrs? awyse I
f ,ca, dada o 

^ 
a or que, prenderam

P^ueeninod,S;iho° 
enviado por Schuler a Goethe. ,

7 e Portugal com 2. \
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Um sacerdote dansarino com sua mascara tradiccional

!__¦ \ _2*S___»1 I ^
\ I flfc;.:yqj fi__l_' ^B ijffl | V

flln&i V'1; yfl l^_S Bf .BI B<wfB BB

fl _____T^^ '¦ ¦- "' __fl ____! _» -^ flfl Ifl

fl Bfl ___¦__! flífí^ ^fl I

mmmtw \\\y »»»•*»*»»••»¦••»*?-»»»****•*••'»
:;;*;;"::':nv\v immmwm

U m lama presidindo uma cerimot ia religiosa.

| Miss Mac D o nald

Se miss Mac Donald.
I filha do actual primeiro
| ministro da Inglaterra.
I acceitasse todos os con-
| vites, que lhe foram feitos,

50 ] durante sua recente per-
! manencia nos Estados
] Unidos, não seriam quinze
t dias e sim um anno oue
I teria ficado na terra dos
j dollars.

Ora, miss Ishbel resol-
! vera empregar seu tempo
j de modo bem diverso que

o de receber cumpri men-
tos e recambiai os. ínte-
ressada, antes, de tudo,
pelas obras sociaes, que-
ria ver como estas func-
cionam na America, do
Norte.

E as más línguas logo
trabalharam, pretendendo
que os "quatrocentos" de
New York, essa aristocra-
cia, que se íigura des-
cendente dos primeiros
nobres inglezes, não se
haviam oecupado com a
filha do chefe do ministe-
rio inglez. Os pro-
testos, natural-
mente, choveram
de todos os lados,
tanto mais quan-
to miss Ishbel lá
estava a convite
dos mesmos.

Mas tudo ficou
esclarecido. Não
tinham sido as
grandes damas de
New. York as que
haviam fechado
seus salões a miss
Mac Donald e sim
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O typo normal das trombetas, que substituem os sinos nos templos thibetanos.

esta ultima quem
recusou varias
dúzias de con vi-
tes para jantares
e recepções. To-
dos seus minutos
de folga foram
empregados no
estudo do movi-

I'í2' 
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Arte p re h is i o rica - -
Desenhos de homens
primitivos tia Kdade
de Pedra, encontra-
dos nas paredes de
uma gruta, no sul da

África.
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Dous sacerdotes músicos com suas miller.aria
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Trcmbetas
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Lhibetanas sustentadas por um carrinho.
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O actual Buddha Vivo do Thibct,
menino de 2 annos, no qual os lamas
(sacerdotes buddhistas) atfirmam que
o espirito do Deus está actualmente

incarnado.
c

pareceram ás recepções ofíi-
ciaes em que a jovem ingleza
appareceu ao lado de seu pai,
afim de poderem lhe desejar
as boas vindas e apertar-lhe a
mão.

As luvas

O uso das luvas e muito an-
tigo. pois a humanidade, desdz
os tempos mais remotos, usou

pedaços de pelle de animaes,
para resguardar as mãos da
intempérie.

Primeiramente usaram as
luvas como abrigo; na Edade
Media passaram a ser objecto
de summa elegância, sendo tão
esmerada sua confecção que se
dizia, quando uma luva era

perfeita : a peite foi curtida na
fíespanha, recortada em trança
e cosida na Inglaterra.

\

mento social, na maior e mais cos-
mopolita cidade da America.

Ao envez de passar varias lio-
ras nas mesas de chá. miss Islibel
foi para os tribunaes para menores
onde assistiu aos julgamentos,
conferenciou com senhoras direc-
toras de orphanatos e mstruiu-se
sobre os methodos empregados nas

novas obras de beneficência, visj-
tou uma jovem viuva, que instai-
lou uma casa de missão em um
dos bairros mais pobres de New
York e, juntas, visitaram as casas
miseráveis, percorrendo todas as

sinistras ruas cheias de creanças,
creadas sem o menor amparo mo-
ral ou material. ,

Assim, as senhoras elegantes de
New York, que teriam grande
prazer em receber miss Mac uo-
nald, não lhe guardaram rancor

por haver dado preferencia aos

pobres desherdados e todas com-

___B"TbP™^^^«- f •.________£ *w_____B__..'.-.V-Í-*^eJ--BbB SEP^^áfe'-"^ ¦ i-^ B. BaS _/*ap£#_íBfl_HB pTfllfl___!^fl__fe''^t^^ í**»
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As enormes trombetas thibetanas. «ue exige*, carregadores.
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V' Artistas Excêntricas

Ao alto - Sue Carol,
da Fo.v.

Em baixo —Miss Delia
Karneíly, da Fax.

0 orvalho
t em predi-
lecções sen-
siveis p o r
certas cores.
Para provar
esse facto c
bastan t e
cpllocar, a
noite, ao ar
livre, vários
pedaços de
vidro pinta-
dos de ver-
melho, ama-
rello, verde
e negro. No
dia seguinte
se encontra-
rá o amarei-
Io coberto
de certa hu-
mi dade, o
verde ape-
nas ligeira-
m ente
humede-
cido.cm-
qu an to
o verme-
lho e o
negro
penna -
necerão
comple-
ta mente
seccos.

—Meu
caro ad-
vogado...

Esse sen escri-
piorio é quente
como um forno!

Aqui é onde j a-
brico meu pão:
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Evelyn Brent,
da Pa ramo uni
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Vista parcial d'esFa linda e salubre cidade mineira.
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AS MADEIRAS
PODEM SER

PINTADAS
NA PRÓPRIA

ARVORE

Curiosas rea-
lizações de pin-
fura de /nadei-
ra n a própria _:
arvore, são jó
correntes'. Pren -
de-se a cada
arvore e a certa
altura, sobre o
tronco, .. W de-
po si to fechado
e que seja de
metal, contendo
a tinta da cor
que se deseja
dar á madeira
escolhida.

Esse de pos Ho
conununica por
meio de tubos
de borracha,
com as mais
grossas raízes
da arvore.

A cor é injec-
tada por pres-
sâo engendra-
da, ao que pa-
reee, clectriea-
mente.

Aspirada pe-
Ia seiva ascen-
dente, a tinta
sobe pelos tron-
eoó e ramos,
indo até ás fo-
lhas, que lin-
g e m égua l-
mente.
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mw^ ¦ ¦ ¦ flBBBv^ - - '3^m flfl

¦¦F ^b :ÀmvÈfittZ$fcisl*^ 
"' _{ífll I

^P 
**b \*'i ^flP ^fl , ¦immmr ÀwuJwmm PB

Bíií^MÍÍ' P OflP^B I
Br^fll *^r ¦^ÊrJ'""' ^^^1 bB

fl |______â_fl »Wj&r~~í*:'- -^*B I
¦Ba -^rAmmw^0'^ ^^B B

flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfla^ - '^km mWmmo.^'âír mmmmmWÍ^' .j**&&--. ^Pflfl flfl
fl ^r-' ¦ s ^!^^B| BBfbfl lífev %.¦- - -^BJ fl
fl flr j/Av^íKí'/^ : lÉ K'íÉ.'b ^*fl I

^T ¦¦'* v ,;^ *B^*a*BBBBT*'^''-- ''^^1 B

jtí^y^j/j t *^_3 
PT' 'Mm/ ^fflBflfli^^-^itk.''''¦ '*^l B

¦T ^'afll vjflu 
*'^^^Hf ¦'' b^^BP^nflP sl '>£ b^jfeBjftfe^'/'f^^j*wBÍ Bb''' aB « % ^f W -BT' ¦ ;^l Ba^fl ABa TbB

flfl- lãr^fll bbPjí^I^ ^ 'flfl" „_^_|_B^jr^^BB^'^l^'^l*.1™^g-^a^;^ /aBB & i* % - BLV'¦ >v^Sfl BBTifcflB BB VJH

II fl **f -. jaflBB^vjfly. V 3Ü.Lbbw ajflr''¦'" y^^^^a___a_j^ff'___j^fj__^fl Bj-^w-ITí. |jflf^;'Mcaa B

BB afl r "^-«í^bB mWmmW&i*wÁv&!mW&$$m> 'a^l Hü Bb^É^:lf-' Bfl fl*a._^ V _0ú^^WbBBBBBBb1bBBBBBBBBBBT 'AwW * __^i. Wj9Ê!* ~9i> «^b1 BBBllBa OB&..' -^1 B

Ia a* ?.|í^taa»aBflBv BB flav •'¦.**'.í_a / í JF .flB k*- ;-^fl HHKflfl *Bfl
¦1 flBafl^ js 4ÍV^WB'9. ^aâfl BK .> .'sirbaar-'jí ¦*¦•# - flB í fl- - -;Jfl flBABB BB
_¦_¦¦. í i..--v*--if- *Wr-¦'•> í 'WtWt&W SiimwM-. m - jbbí bbIbbbI ¦¦ •- fli b ' **-#/ * / afluÉBa^^fl Hfl bbbbbbbbbbH'- flfl JU / a¥* vJflÉBI:;«ífl fl^fl
BBBBBBBBBBBBBBÀ ¥- V^bbI ^Rí J,l;W K '-tlSlBBBB,'V^^ÍbI H^ *¦fl BI ¦ ^fl flrlvfáiT a - PflBsifl flfl fl
fl fl V' o-».vflj E''^r^;- irri-'íiflwB Lvi-I I

flBÂ \. * \ tLi' ^fcj *fl ^fli^. *uia- .,- b,;':^v^a^4*f^'''o^flflflfl BJH^-.à. 
¦'flfl _|_HI IV.A -w:^B Pr'-'l ¦..^''fláíb-rafl Bfl B

v.P;í^|^^^^p^|S^pPJ^pW^^*^^_^_r>'''b' í .'.nP^ff^^P^^O?^''J^SS!^^SJJ!^^Wm^^^^^^^^^^^'
¦¦**aB*n,mlm^ - ./ ¦

éy^i pelo me-
nos, quatro se-
manas; só en-
tão a arvore
deve ser derru-
bada.

As madeiras
pintadas de tal
forma podem
ser empregadas
na fabricação ....
de moveis ae
luxo.

S>$®®'5®®

A águia eu-
ropéa pode vi-
ver vinte dias
sem ingerir
qualquer ali-,
mento eocon-
dor da Ame-,
rica do Sul,
quarenta, o b

'ses®®®®1

Nossa pèlle: contem mais de
¦ dous milhões
¦de porá&'. Por%nosso coração,
passa, a cada
ntinuio, .todo o
sangue de nos-
so çgrpoe ope-
jo xd'esse} orgao

v vqria çpfw:225
jg -30 &ramr

.... /mgJí-.b -^í;< '*

i, èi.-'- '¦- .-.1®®®®®®fi v . '

WMi
ê

'. ¦ #*2li

ÍH*

Xí t.-r-Ji

^ 
^nfoeranho í# í^^ *ia manhã, photographia

de um grupo de cegonhas, d^h^graphlca 
de Londres.
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ii ;.t rA formo sai**
vbrá é< içtl sihèlHoft"

[d ar t as deo r-^-r.
commendaçaob
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17' muito interes-
santo ver por onde
crescei a raiz ; pá-
ra poder apreciar
traçam-se eo.n Im-
ta uns pequenos
traços, distancia-
dos entre si. por
espaços de cerca
de um milinie.ro.

A raiz, eterna enamorada
dj. terra propende a en-
cavar-se, mesmo no caso

em que a eolloquemos em
seniido contrario. E com

o auxilio d-.s riscos de

tinta pode-se verificar que
não é exactamente nn ul-
timo dVlles onde se ve

rífica o crescimento.
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A Virgem eo Menino Jesus.
— Èscúlptura de Miguel Ângelo.

(Museu de Bruges).

QUEREM SECCAR O
MEDITERRÂNEO
''Pensando no Mediterrâneo

acode-nos a memória o dilúvio
bíblico. . ." Foi isso o que tez
um reputado architecto mnova-
dor de Munich, Hermann Sangel.

Segundo esse sábio allemao,
o nivefdo Mediterrâneo era. ha
cincoenta mU annos, interior de
1.000 metros ao nivel actual.
A9sim é que cerca de metade das
extensões submergidas eram en-
tão, terras firmes, férteis, habi-
tadas, berço sem fim da pre-ci-
vilização mediterrânea. Naque.i-
íes tempos a Europa, a Ásia e a Afnca formavam um

bloco homogêneo.
Veiu o período gkcial, o degela d > Atlântico e a tor-

midavel inundação diiuviana desapareceram milhões de

kilometros quadrados; e o Mediterrâneo tomou as di-

mensões e o nivel, que tem anualmente.
Hermann Sangel tem a ambição de inverter a obra

millenaria da Natu-
reza, valendo-se dos
meios de qoe dispõe a
technica moderna, com
o duplo fim de "des-

cobrir" as antigas ter-
ras e crear uma ine .-
gottavel e prodigiosa
fonte de energia.

Para çonsegu i r
isso, qne propõe ? Ape-
nas o seguinte: isolar
o Mediterrâneo do
Atlântico, em Obrai-
tar, do mar Negro,
nos Dardanel!os, do
mar Vermelho, em
Suez. Assim se suppri-
rniriam do Atlântico
4. ]44 kilometros cubi-
cos por anno. Do mar
Negro, 152 kilometros

COMO NASCE E j
CRESCE 0 FEIJÃO 1

?._ar'• II I
______________________F_* V_^^ II __^^1

_r__H ___¦___. mm ______ __r_ <_?!___
.H mMTMm _______________________¦____________________________' ' ~" *_____________________¦

^____l ____m___________1 ___F______ ____r - _diHF ¦ 4____________________H

.1

___» * 9__ w_8 ____________ á? ___________________¦!
^Amm. ~+4mmm\ m_____________*' _____ '^__________H

Apenas transcorridos poucos dias apua-

rece, na muda cb raiai com o que hn de

ser talo. numa rotundidade característica.

__r _¦_______________* ' o^________________________B 1

^___. _______¦ ^_____r '___I 1

B^u _____¦ **___ _____^ 1

___^^J__B____Í_____H
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Effeitos do ultimo tremor de terra na Nova Islândia.
trada de rodagem completamente inutilisada por sulcos"provocados 

pelo phenomeno sis.nico.

Uiiia es
profundos

Essa rotundidade tem inicio
onde as raízes secundarias ap-

parecem para auxiliar a ali-
mentacão da planta.

cúbicos. Não seriam sup-
primidos os derrames de
água dos ri^s (1.200 kib-
metros cúbicos). Qne sue-
cederia, então? O sol,
que evapora, annualmen-
te, mais de 4.000 metros

cúbicos de água do
Mediterrâneo, iria ti-
rando, pouco a pouco,
muito de seu volume
e, portanto, baixaria
progressivamente seu
nivel Hermann Sangel
activaria esse exgotta-
mento fazendo desa-
guar o Mediterrâneo
nas planícies hini-
sianas.

Depois de extra-
hido o sal, essa água
serviria para regar as
grandes extensões do
Sahara e mesmo para
crear nessa região, hoje
assolada, lagos artifi-
ciaes, tornando nave-
gaveis seus mares in-
teriores.
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I As maravilhas
i da natureza

Tudo jA esíá em
f uncçao de pleno crês-
cimento; crescem
mais e mais as rai-
zes; cresce também
o núcleo e cresce o
talo, que desenterra
a fava, cuja insuffi-
ciência radical é su-
prida por substancias

da terra.

I* II
-'BB

íflàfl» $1
BBBbÍbBBBV^BBbI BBBBB^Mf* ^BBBBaJ

¦ 3 w_9J fl

Emguanto continua crescendo, o
talo vai se tornando recto e se-

parando as favas de onde bro-
tam minúsculas folnas verde
pallído, que iá compietamente
desenvolvidas; iniciam sua vida
acrea, emquanto as raízes, cada
vez maiores, são o complemento

•das folhas, para nutrir a plan-
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^bbBBbÍ Kfsfl^'
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ta, enquanto as favas,
cumprida sua missão,

cahem cxgoítadas.

Assim é que
essas sangrias ac-
quosas. unidas a
extraccão d.a água
pelo sol continua-
riam até uma des-
clda de 200 me-
tros.

O precurs o r
nao nos diz o tem-
po necessário pa
ra se alcançar es
se resultado, po-
rem imaginamos

j que essa operação
: exigiria varias de-

! cadas. Segundo
j Hermann San-
= gel, as terras as-
I sim reconquista-
j das constitui-

riam ricas zonas
de solo fértil.

Alem de tudo,
haveria uma se-
gunda utilização
d'essa ¦ reconstj-
tuição", que se-
ria o aproveita-
mento da pro-
ducçao de ener-
gia, posta em
obra desde o
momento em
que o mar des-
cesse cerca de
trinta metros;
essa vantagem

"" , -',' -'.»
¦¦ - -- *M

IBE^SvÍ 'J^g^BjSjjn^^^Bl^^wlB^BK I

-ylvSl
O catholicismo na Alie-
manha. — Regina Pacts,
colossal estatua toda de
mosaico de varias cores,
domiiic.ndo a port^ prmei-
pai da Fraune Friedsns,
associação catholicafemmi-

na de Munich, Alíemanha.

augmentaria sempre até a esta-
bilização final.

Os pulmões de uma creatura
normal possuem 76 milhões de
pequeninas cellulas de ar.

BBBBBBaBBnBBBSBBfl¦—¦ ¦".^^B.BaBBB««BBBa*B«BI

O architecto foi o

?rs>j;:rr^r,^i^
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E\ o uliimo
grito da tcchni-
ca moderna, cm
matéria de ins-
trame nf o me ca-
nico .

O velho piano
de madeira m-ir-
reu... Todos os
seus elementos
habituaes foram
substituídos, no
piano, pelo vi-
dro, que deixa
vêr inteiramente
o me ca n ismo
interno . •

O piano de
vidro forma um
conjunto deco-
rativo destinado
a agradar em
qualquer am-
bienle . . •

E o mais mi-
poiianle : essa
purificação do
piano nada pre-
judica ás suas
qualidades de
instrumento
mas cai

¦ C rC'" '" •;¦';•*--- "' VJ-ájj&íÇflj I

V5V •)¦•>'•

Miss Thelma Todd, das «v.nedia.s cia Metro.

/ 
'As 

Idéias formadas .uanto ac, i^\0J^£ S
claras, tão umversaes, como as de s nde e e 

_y RE.
dadé; falsidade, conveniência e mcomeniencia.

"4 
=

1' H
1 fè

li

" v
V,„„ />„„-»•. .ctri» «centric norte-americana,

estrella do Jfoutin Rougc de 1 uns.
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Miss C/ara /W, da /Wm,an/, prompta para os folguedos da praia...
Anita Page, estrella da J/c/ro.
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Estava ricamente vestido Uma
immensa casaca azul, guarnecida
com botões de cobre, cahia-lne
até os joelhos e um bello
chapéu coberto de ga-
lões, estava pousado
sobre sua cabeça e
cahido para a nuca.

— Então ? —

disse o capitão —-
Está com farda de
official... Faria
melhor se procuras-
se um logar na areia,
para se sentar...

— Não permitte que
eu entre, capitão ? —- pergun-
tou Silver em tom queixoso.—
Está bem fria a manhã. . . Como

poderei ficar sentado, aqui fora, sobre

I
\

I
1

areia hum ida
— Oh, Silver 1 re-

plicou o capitão Se
tivesse preferido ser ho-
nesto, estaria, a estas
horas, sentado em sua
cozinha, junto de um
bom fogo. . . Foi yoce
mesmo quem preferiu o
frio e as inclemencias do
tempo. . . Por que rão
escolheu melhor? Ou e
meu cozinheiro de bordo
e será bem tratado ou
é Silver, capitão de pira-
tas e, neste caso, poderá
ir em busca de uma boa
forca 1

Bem, bem, capi-
tão 1 — respondeu o co-
zinheiro, sentando-se, co-
mo lhe dissera o capi-
tão, sobre a areia. O se-
nhor terá de me a;udar
a erguer-me, eis tudo.
Estão muito bem aloja-
dos aqui 1 Oh 1 Lá esta
Jim ! Bom dia, amigo .
Doutor, apresento-1 iu
minhas
Sim senhoi
todos reunidos, como
uma família feliz- . .

— Se tem alguma

/JfJIM, O PIRATA ^k
M AMADOR ' m -M

^^^. Romance de R. L. Stevenson JfÊjf

\

i

poupar o rhum... Ta vez pense que
tcdcs nós estávamos bebedcs ; mas

affnmo-lhe que eu estava com
o espirito perfeito. O que

hcuve é que eu estava
extenuado. . . Ah . oe

eu tivesse despertado
um pouco mais cê-
do. ..-. Ai do senhor,
capitão 1 O nosso
companheiro, coita-
do, estava bem vi-
vo, quando adorme-
ceu...

— E depois? — per-
guntou o capitão Smol-

lett. com grande calma.
Tudo quanto Silver dizia

era enigma para elle, porem
rosto não dava a menor de-

monstraçao d isso.
Ouanto a mim, come

I
I
1
I
í
I

1
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RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA

]i:n Hnwlsins, menino de 1 1
com -eus pais, 

"donos 
de um albergue

Um dia hospe A ti-se

annos, vi.ia. no século VIII,
no littoral cia Inglaterra.

aMi ,,.n homem multo grosseiro, eme diz cha-
•»~ " rhi-va ao albergue um marinheiro por

TT 
'&« 

« W» ào"?'capitl" : este expulsa-o brutal-
ftlCUí 

„Ss fica fc?o impressionado que cahe com uma syncope.
mente mas iica tao™r consegue salval-o, mas descobre°rint^níi°^^deSne Q« D,», no leito oito
dias

Dia? depois, o pai de:le Jim adoece e morre, deixando a viuva

homenagens.
Estão

.;,. Nn mpíitia semana aprarece nos ar-
e o filho na maior "^Jl*^™ 

mamla ao ''capitão" uma
redores um bando 

^^jf^apitóo cahe fulminado por uma
Ínt,mS' 

f„-i d Tin' atrevera abrir. sua mala para retirar

3-rití o i ue o morto lhe Reou devendo e J.m, como creança, leva

faXm um masso de 
=s 

c,ue ah, --ntra.

T .^'""rifielm^naallPa iSoíe um grande tbe-

JouírenTerrldo*% uma ilha deserU e resolvem n• procura 0

deTm ruSeiro com uma perna de p&u (lobo Sdver), qu. e

a bordo o c°*inH|{£ r*m descobre que quasi toda a equípagem
A° 

ReXaÍtioo3 piratas, que esperam, apenas o encontro do
se compõe de ant, os ^ ^ inclu8ive o prcprio
theso,.ro para assassmar¦ amigos e o capitão, tendo
íini. Omemnocomm^go^u urgentes, dá
oecupado os poucos mannl ei os tiu8 VQS 

Chegando á
,icen?a r^ZãZ^ZrtJZ^^l adherir A revolta,
terra, ve ailvcr matar homem semi annnahsado, que

[^d^cír-le BemCu°n t-" u,u marinheiro abandonado alli.

ha ire/ annos, por out^V^BS .^ ^ ^
. Fntre<?nt:'seuscompqanbeÍos resolvem abandonar o navio

e installar-e alli. ^m entrmcoeirados. , ^ pro[)or.lhes
Silver tem a aoud^pil%;^tiXdaPv«l:a salva. O capitão';::Jy:S'oTn .^ «&. ,,;»*,, <-, •»« *<= ret'ra' •

kV

cousa a dizer, diga logo!
— exclamou o capitão.

— Tem razão, capi-
tão Smollett — respon-
deu Silver - O dever e
o dever, não ha duvida
Pois. bem, ouça. . • Fez
um bonito trabalho, hon-
tem á noite ; nao nego

que foi mesmo um tra-
balhinho perfeito. . . Ha
alguém, entre os senho-
res. que sabe manejar
perfeitamente o anspeck
e não negarei que alguns
de meus homens esta-
vam mais para Ia do

que para cá. . . Talvez
eu próprio estivesse...
E foi per isso que aqui
vim. Para nos entender-
mos. . . Mas rode estar
certo, capitão, de que niio
conseguirá realizar proe-
za como a d'esta noite

•'"'cíiSL. -.IS-SJ:*S*feJc$fo,-S,£&§jVg*ffi i •a?»".,''"^'"-*'-* ¦ j :* -*i,-.* » 'te- í í * Í'^W'" 
"íí 

^Bb^

/ / Ar, 1-iro de uma cabm
Os progresso dapohc^lendnna-Ao^ em ia> „
tle telephone publico, ve-se esse . • • »ntrod 0 delinquer

uma segunda
remos

ia vez1» Sabe-
manter vigilância posto

e
o

qual 0 rondante ou ^teteÚ^^^^^^-
te sem que seu serviço de vigilância felephona para o
- - ^'Mu^To el,^rmand?ebusca.I „ culpado.

uucv.i^ a 

cava a comprehendei
As ultimas palavras

de Ben Gunn voltaram-
me ao espiritou Comecei
a desconfiar de que elle
fizera ema visita aos pi-
ratas, quando estavam
todos estendidos, venci-
dos pelo rhim, em tor-
no do fogo e calculei.
com satisfacção, que so
nos restavam quatorze
inimigos a combater. . .

- Ago r a , ouça 1 —

continuou Silvei Que-
remos esse thesouro e
havemos de cbtel-o.^.
Eis nossa vontade I Us
senhores... — presumo...

querem salvar suas

pelles. . • Podemos arran-

jar tudo. O senhor tem
um mappa, heim . _

E' muito possível .
respondeu o capitão.

Sim, sim. . . Sei
bem. .. continuou
Lona John — E mutil

querer ser discreto com-
migo... íss° c^e nada
serve, pode estar certo.
Pois bem : entregue-me
esse mappa e nós os dei-
xaremos em paz... Eu,

pelo menos I
— Isso não pega, im-

becil. Podemos zombar
de ti e de todo o bando
de gatos pingados, que
te acompanha, porque,
agora, nada mais podem
contra nós...

E o capitão fitou-o
com calma, enchendo seu
cachimbo.

Se Abe-Gray. . . —

começou Silver. ;,;
Alto lá 1 — excia-

mou Smollett. —. Gra|
nada disse e nada lhe

perguntei; preferiria mes-
mo ver você e elle salta-
rem juntos com uma bôa
carga de pólvora e toda
a ilha também, a lhe
fazer p e r g^u h ta s d esse
gênero.
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Conhece agora
meu me
heim ?

^,do de agir

l-n



fktSci^fiuio 13.» Anno f£ 8 — Janeiro 1930

,".. .¦'

Ü0 í

-.i

Esse pequeno accesso de mau humor pareceu
a.-almar um pouco Silver. Primeiramente elle co-

meçára a se irritar, mas, agora, recuperara seu sangue

in°'- 
E' possível - disse elle - Não chego, mesmo,

a comprehender o que é que os cavalheiros entendem

por leal ou desleal. . . Irra ! E como ve,o que o se-

nhor está preparando seu cachimbo, vou toma. a

liberdade de fazer o mesmo. . . ¦
Encheu, de facto. um cachimbo, accendeu-c, c

ficaram os dous fumando, durante um certo tempo,

sentados face a face ora se espreitando ora deixando

de fumar e curvando-se para a frente, para lelleetir.

Apresentavam um espectacu o assaz «teress^te.
-- Pois é isso — disse afinal Silver Entregue

me o mappa r ar que eu encontre o thesouro e deixe

de atirar á cabe;a de meus pobres marujos, estraça-

lhando-lhes o craneo. emquanto dormem *aça

isso e pode-.ão também dormir em paz . . ouxoltur

nara bordo comnosco, com a vida salva . Fosso in-

ga antír, que assim faremos! Havemos de os depôs,-

tar sãos e salvos em qualquer p.ra.a discreta e com

recursos... Também, se preferirem, poderá» ficar

èm terra, com armas 
'e mant.mentos, po,s tenho a

bordo alguns homens rudes, rancorosos e a «usa

poderia acabar mal... Então, prevenira o primeiro
barco pacato, que encontrar e ei e vira l™»l°%m
Isso é que se chama generosidade ham ? Aposto.em

ccmo não esperavam por essa?! Creio que tolo, o,

homens ahi, no blockhaus, ouviram minhas palavras,
pois o que digo para um digo para todos.

O capitão Smollett ergueu-se e sacudiu a cinza

de seu cachimbo, na palma da mao. . .
- Era só o que tinha a dizer? perguntou elle.

Sim e já foi bastante, com mil demônios!
- - exclamou John — Se recusa isso receberá de nosso

lado . apenas bala *
-- Muito bem disse o capitão agora você

vai ouvir um pouco! Se quiserem vir aqui, um a um

sem armas, prometto mandar pol-ps todos a ferra,

e ehtrégal-os á justiça, quando voltar a Inglaterra,.

Se não quizerem... chamo-me Alexandre Smollett,

servi sempre sob a bandeira de meu soberano e man-

darei enforeal-os sem mais preâmbulos... Você,

não podem encontrar o;thesouro. .. Nao sabemi dl-

rigir um navio... Não ha entre vocês um so capa/,

de commandar o Hispanwla... Nao poderá, com-

bater-nos. . . Gray, que aqui esta ponde fazel-o con-

tra cinco. . . O navio está encalhado, mestre Silver. . .

Estamos em uma ilha deserta. . . E.s o que tinha a

dizer e são as ultimas pilavwn, que obtém d. minha

parte, porque, juro por
minha honra, collocarei
uma boa bala em tuas
costas, á primeira vez em
que nos encontrarmos.
Vamos, upa ! Corre, ra-
paz ! Abandona este re-
cinto. . . e dépre s s a I
Upa!... .

A physi-nomia de
Silver valia bem um qua-
dro. A cólera esbugalha-
va seus olhos. Elle sacu-
diu a cinza de seu ca-
chimbo e resmungou :

Dê-me a mao pa-
ra me levantar 1

Não eu. . . -

plicou o capitão.
Quem quei

ajudar a levantar?
. giu Silver.

Nenhum de nós se
mexeu.

Rosnando as peiores
inprecações, elle arras-
tou-se pela areia até ai-
cançar a balaustrada,
afim de se içar de novo
sobre sua muleta.

Escarrou, então, para o lado da ionte.
-Eis o qué penso de todos vocês - exclamou

Antes de uma hora, entrarei no hlockhaur como em

,m tonnel de fhüml Riam!... Podem ,-,r! Antes de

uma hora estarão rindo do outro lado! E cs que mor-

rerem terão a melhor sorte!
E com uma praga terrível afastou-se sobre sua

muleta, atravessou o areai, foi aux.l.ado a franquear

o recinto pelo homem, que empunhava o panno bran-

„ ano varias tentativas inlructuosas, desappare-

ceu era um abrir e fechar de olhos, entre as arvores.

VI - O ATAQUE

Desde que Silver desappareceu, o capitão, que
o se-mira com o olhar, attentamente, voltou-se para
o interior da casa e não encontrou um so homem em

seu posto, excepto Gray. #
Era a primeira vez, que o víamos em olera.

— A seus postos! — rugiu.
E como voltávamos, apressadamente, para nos- I

SOS lugares

re-

me
ru-

As ilhi de,-iò maravilha* de nosso tempo
St. Louis Robin, no qual os aviadore
Obrine, norte-americanos
benrl.o gazolina em

voaram

Gray disse elle vou escrever seu nome

em meu livro; você ficou em seu posto, como um ver-

dadeiro mnrujo. Sr. Trelawne.v. ,sso me surprehende

de sua parte. Doutor, julguei que o senhor tivesse

usado o uniforme do rei! Se foi assim que serviu em

Fontenov, melhor faria, ficando na cama. ...
A guarda do medico voltara a seu posto.
Os outros oecupavam-se em carregar os mos-

quetes livres e tedos tinham o rosto vermelho, como

se pode imaginar. . ,
O capitão continuou a olhar-nos por mais algum

tempo em silencio e com os braços cruzados.
Depois, com um suspiro, íallou:

 Meus filhos - disse elle — Deixei Silver par-
tir e irritei-o bastante: antes de uma hora seremos
assaltados. Somos inferiores em numero, não preciso
de lhes dizer, mas batemo-nos a coberto c ha um mi-

nuto. eu acrescentaria: com disciplina. Nao duvido

que os possamos surrar... se os senhores souberem

Depois fez uma ronda, para se certificar, como

dizia, de que tudo estava em ordem.
Dos dous lados da casa. a leste e a oeste, ha-

via duas aberturas; do lado sul, onde havia a lonte,
duas outras e do lado norte cinco. . .

Tínhamos vinte e tantos mosquetes para sete,

que éramos. A lenha para o fogão fora collocada em

quatro pilhas, formando mesas, uma nomeio de cada
face do terreno e sobre cada uma d ellas, munições

e quatro mosquetes car-
regados ficaram ao alcan-
ce de mão dos sitiados.
No centro estavam ali-
nhados innumeros facões.

-- Apaguem o fpfijo —-
disse o capitão. — O frio
iá se foi e nao é bom que
tenhamos fumaça nos
olhos. . .

A grade de ferro do
fogão foi levada para ió-
ra pelo Stfuin: e as brazas
foram abafadas com cin-
zas.

Haw kms nao almo-
çou. . . - continuou o ca-
pitao. Coma qualquer
cousa, rapaz e volte para
seu posto. . . Depressa,
amigo, não temos tempo
a perder. Hunter sirva
uma ração de rhum a ca-
da um...

E emquanto obedecia-
mos, o capitão completa-
va em seu espirito o pia-
no de defeza.

Doutor. . . o senhor
ficará de guarda á porta

TM^^ar * „¦ .:.;.•, ^**^ \.

• O famoso monoplano
Dale Jackson e Forres*

420 horas consecutivas, reco-
pleno .ó), durante a maravilhosa \i ç nhi
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— continuou elle — Alerta mas nao se exponha.

\tire sempre pela abertura. Você, Hunter, tome conta

do lado leste... ahi! Joyce, mantenha-se no lado

oeste Muito bem! O Sr. Trelawney, sendo nosso

melhor atirador, montará guarda em companhia de

Grav do vasto lado norte. . . D alli vira o perigo. . .

Se elíes puderem cheirar e atirar sobre nos por nossas

oroprias aberturas, hum... não sei o que aconte-

cera Hawkins... Nem você nem eu poderemos
servir como atiradores... Ficaremos aqui para car-

regar as armas e organizar a deieza. . . •

Como dissera o capitão, o irio passara.
Desde que o sol subiu acima da cintura cie ar-

vores cahiu furiosamente sobre o terreno descoberto

e absorveu os vapores da atmosphera em poucos se-

gUIldAS 
areia tornou-se rígida e a resina derreteu-se

nos troncos de arvores do blockhaus. . .

Túnicas e casacas foram retiradas e lançadas

para um lado ; as camisas foram abertas no peito,
as mangas enroladas e ficamos de. pe, cada um em

seu posto, offegantes de calor e ansiedade.
Uma hora passou.

Que o demônio os leve 1 — disse o capitão —

Isso já está aborrecido 1 Grav, meu amigo, olho alerta !

Justamente nesse instante, chegou-nos a pri-

meira noticia cio ataque. avWtar
Desculpe, senhor — disse Joyce — àe avistar

algum d'elles, devo atirar?
Naturalmente 1

máu humor.
Obrigado, senhor

exclamou o capitão de

respondeu loyce com a

m e s m a
quilla.

cortezia tran-

Nada occorreu du-
rante um certo tempo;
porem a pergunta de

loyce nos puzéra, todos,
inquietos, prestando ou-
vidos e abrindo os olhos;
cada homem com um
mosquete entre as mãos
e o capitão, no centro do
blockhaus, lábios cerra-
dos e fronte contrahida.

-- Mais alguns se-

gundòs.
Depois, bruscamen-

te, Joyce ergueu seu
mosquete e atirou.

O ruido da detona-
ção mal se apagara,
quando foi repetido, de
fora, em ura "fogo a von-
tade", em recloi da pa-
lissada.

Varias balas choca-
ram-se com a cabana,
porem nem uma so en-
trou e, quando a fumaça
se esvaia, a estacada e
o bosque, que a cerca-
va, pareciam tão tran-
quillos e vasios, como
d'antes.

Nem um só ramo
movia. Nenhum brilho
sahindo do cano cie um
fuzil trahia a presença
de nossos inimigos.

Deitou abaixo o
homem ? —- perguntou o
capitão.

Não, senhor-
respondeu Joyce.-— Nao
creio, pelo menos.

Ainda é um con-
solo que digas a verda-
de. . .—- murmurou o ca-
pitão Smollett. — Carre-

| gue a arma d'elle, Haw-

I

kins — Quantos eram, ahi do seu lado, doutor .
— Poiso responder com exactidão — replicou

o Dr. Levisey — Trez tiros foram dados d este lado..

Vi os trez lampejos. . . Dous, quasi juntos. . . U ter-

ceiro mais espaçado... Q T Trez — repetiu o capitão — IA d am, ^r. aic-

làwney . ,. , a* •ía^ ±;™c
Porem isto não foi logo respondido. Muitos tiros

tinham sido disparados do lado norte; sete segundo a

avaliação do squlrc, oito ou nove, segundo Oray.
De leste e de oeste, um so tiro tora dado.
Era evidente, por conseqüência, que o ataque

seria desenvolvido pelo norte e que sobre os outros

trez lados, apenas pretendiam entreter-nos com um

simulacro de hostilidades. .
Porem o capitão Smollett não mudou de tact.ca.

Se os miseráveis conseguissem atravessar a es-

tacada — explicou elle — tomariam posse de cada

abertura não protegida e nos fuzilariam como ratos

em nossa própria fortaleza.
Mas não nos foi dado tèmpA» para reflexão.
Bruscamente, com um grande clamor um pe-

queno grupo de piratas sahiu, aos saltos, do bosque

do norte e correu em direcção a estacada. .-
No mesmo infante, dos outros lados, abriram

fogo contra a cabana e uma bala passou pela porta

principal, pondo em estilhaços o mosquete do me-

chco \ ' '
Os assaltantes subiram a rampa que conduzia a

palissada e saltaram-a com a agilidade de macacos. ..

O squire e Gray fizeram logo sem interrupção.
Trez homens cahir am, um, á i rente dos outros,

no interior do recinto ,
dous, do lado de fora.
Pcrem, d'esses, um, evi-
dentemente, teve mais
medo do que mal P^r'
que poz-se de pé, em
um abrir e fechar de
olhos e desappareceu lo-

go entre as arvores.
Dous haviam rolado

pela areia, ainda j0utro
tomara o partido de tu-

gir, quatro saltaram a
estacada, emquanto que,
abrigados no bosque, sete
ou oito, providos certa-
mente de vários mosque-
tes cada um, dirigiam
um fogo, vivo porem
inútil sobre a cabana

Os quatro, que ha-
viam saltado a estacada,
correram directamente
sobre nós, soltando gri-
tos estridentes e os que
estavam entre as arvores

gritavam também para
encorajai os. v

Vários tiros foram
disparados de nosso lado,

porem os atiradores o
fizeram com tanta rapi:
dez, que nem um so foi
efficaz.

Em um instante, os

quatro piratas treparam
sobre o monticulo e ca-
hiram sobre nós.

A cabeça de Job An-
derson.o mestre de equi-

pagem, appareceu na
abertura do meio

Vamos, vamos !
A elles ! — rugiu o ter-
rivel homem.

No mesmo instante,
outro pirata, apoderando-
se do mosquete de Hun-
ter pelo cano, arrancou-o

Sfl

Ai'."'"C*"';í'-
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o•^ ^#» Chicaao — A inauguração d

gigantesco poste para o.ntenna, det^legra ^

Ma Rolas, á entrada do Lmcolr. l^J u P

à„ esculpido Pelos ,n;hgena., fo- - a = 
e 

j,

do Alaska, de açcordo com a €vme ^ gciencia a
nos, ligando aSS.n, . ™^t™ic<õl
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de suas mãos e com um violento golpe estendeu o

pobre homem inanimado sol« o 
^oal!zo .^^Emquanto isso, um teiceno, u> , i

em torno da cabana. appareceu brusam,te sob

pórtico e cahiu com sua enorme taça no ar, S0D

medico. •, -i-
Nossa situação era pois muito cnüca.
Antes, atirávamos, abrigados, sobie "m '"•" 

|
exposto; mas agora estávamos a descoberto e

podíamos disparar um so tiro. , d^ 
A cabana estava cheia de tumaca, a 

^

OUV-SFóra - rapa.es. vamos combatcl-os a desço-

u ^--.1 Ac faras 1 — gritou o capitão.
^ ADoderei-me'de um facão sobre a mesa do centro

e aWm segurando um outro, ao mesmo tempo,

deu-me nas"cLtelV, um golpe, que ma senti.

Precipitei-me para fora, sob o sol iorte.

Alguém perseguiu-me de perto, sem que eu sou-

beSSBemnam:nha 
frente, o medico descia a rampa,

üem na m.n instante em que meus

r{™nl0En 
Torno da cabana. rapazes! Vamos!--

grÍtaEam0esmf no tumulto, notei uma mudança em

SUa 
Obedeci machinalmente, voltei á esquerda e com

meu facão erguido dei uma volta em torno da cabana

POT dbPíhoritbeoCsaorSore m^be^
en0f 

Na 
"tive "t 

mp, fj slnrir medo., porem como

o golpe continuava suspenso, «*ue.re.-me para um

lado e. escorregando na areia tola, role, de cabeça

para baixo até o fundo do fosso
Ouanclo eu sabira da cabana, os piratas ao t

qne vdnham em soecorro dos quatro pr.me.ros ata-

cantes e escalavam a esta-

Dos que tinham conseguido saltar a estacada,
P r „a ,1p né e tendo abandonado sua

um so contuuuua de 1^ c. K" ^

faca sobre o solo, tratava ue iugu,
recendo preza de um terror mortal.

-Atirem! Atirem! - gritou o medico - E

vnrôs voltem já para dentro da cabana.

Porem Tua ordem não foi ouvida, nem um so

tl,o ["dado e o ultimo atacante ponde escapar, des-

annarecendo com os demais, entre a iamai ia.
PP 

Em trez segundos, tudo desappareceu. excepçao

feita d_- cinco homens cahidos. quatro no. intenor e

nm no exterior da estacada. .
O medico, Gra.v e eu, corremos rapidamente para

nnt -,Hriirar no bloctchaUtF. ,
Cs 

-sobreviventes voltariam, dentro de poucos

instantes em busca de seus mosquetes e a qualquer

momento o tiroteio poderia recomeça, .
\ cabana já estava quasi que inteiramente m re

da fumarada e e pudemos, desde logo avaliar, quanto

custara nossa victona. , ,
Hunter estava estendido, uiammad ¦£**£.

seu posto, fovce junto do seu, com uma bala na cabeça

rã, devia mais levantar-se, emquanto que no peito e

0%""sustentava o capitão ambos bastante^hdos.
- - O capitão esta ferido disse 11 Jau ne> .

Files fugiram perguntou o Sr. Smollet .

Todos os epie o puderam fazer ... respon-
i" M-- ha rlnrn nue nào o poderão. . .

deu o medico .Mas ha cuco que i
Cinco' — exclamou o capitão. Hmtao a

cousa vai bem . Cinco contra trez. deixam-nos quatro

contra nove . . . Isso é melhor do que d antes . Então,

éramos sete contra dezenove... Lnm™
O miseráveis eram mesmo oito. por que o homem

ferido pelo Sr. Trelavncv. a bordo da goeleta, mor-
'eu 

do ferimento nessa mesma norte Porem ,sso.

naturalmente, só o soubemos mais tarde.

LIVRO V

Minha proeza no mar

COMO INICIEI MINHA F.MPREZA MARÍTIMAI:

Ceada para nos exterminar
de uma vez.

Um homem, tendo a
cabeça um barrete ver-
melho, uma faca^ larga
entre os dentes, já che-

gára ao alto da rampa e

passava uma perna para
o lado de dentro.

Ora, o intervallo fora
tao curto, que quando rol-
tei a ficar de pé, tudo
ainda estava como d'antes.
O homem de barrete ver-
melho, a cavallo sobre a
estacada e um outro mos-
trando ainda a cabeça aci-
ma das taboas. E, no em-
tanto, nesse curto espaço
de tempo, o combate fin-
dára e a victoriâ era nossa.

Gray, que me seguia
de perto, abatera o enor-
me mestre de equipagem
antes que elle voltasse a
si d;>. surpreza que minha
fuga lhe causara.

Um outro fora morto
em uma abertura, no mo-
mento em que disparava
seu mosquete para o inte-
rior da cabana e jazia,
agora, agonizante, com sua
arma ainda fumegante er-
tre os dedos crispados.

O medico, eu o vira,
abatera um terceiro ata-
cante com um só golpe.

3^ . "s4.

Os piratas nào tornaram a apparecer e nem um
só tiro foi disparado do
bosq ue.

Sercundo as palavras
¦"we (i_~ »f y .9 *! ¦-. -V •.'.-.
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// Cruz como emblema e ornaio, quatro mil annos
antes de Christo. Dalmatica do pharaó Tut-Ahnk-Amen,
encontrada em seu túmulo. T_m como ornnlo principal, sobre

o peito, uma cruz. nitidamente desenha in.

do capitão, já haviam re
cebidb a ração d'esse dia.

A cidadella continua-
va a nos pertencer e ti-
nhamos tempo para exa-
minar os feridos e prepa-
rar nosso jantar .

0 sqaire e eu cozinha-
mo? fora de blockhaus,
mau grado o perigo; esta-
vamos, de resto, horronsa-
dos com os gemidos dos

pacientes do medico .
Dos oito homens ca-

hidos durante a refrega,
trez apenas respiravam
ainda : o pirata, ferido
quando disparava sua ar-
ma por uma abertura para
o interior da cabana, Ilun-
ter e o capitão Smollett .
O pirata morreu ao rece-
ber o bisturi do medico;
Hunter, máu grado todos
nossos esforços, nao recu-
perou mais seus sentidos,
neste mundo .

Gemeu baixinho, toda
a tarde, respirando forte-
mente, como fizera o ve-
lho corsário no albergue
do Almirante Benbow,
durante sua crise apoplc-
ctica, porem o golpe, que
recebera, quebrára-lhe os

»-»H«

r—---- .
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ossos do peito e também, ao cabir, elle fracturára o

craneo .
No correr da noite seguinte, sem um gesto, sem

uma palavra, expirou *;
Ouanto ao capitão, seus renmentos eram sérios,

porem não perigosos. Nenhum órgão vital fora attin-

eldo gravemente . ,-
A bala de Anderson (por que tora Job quem ati-

rara contra elle) quebrara-lhe o omoplata e tocara o

pulmão, porem muito de leve f
A segunda bala apenas deslocara alguns mus-

culos do ante-braço. /''»¦,-, er
Havia de se restabelecer totalmente — aihrmou

o medico — mas isso levaria varias semanas; durante
esse tempo, não poderia caminhar nem mexer um
braço, devendo também fallnr o menos possível. #' 

Meu talho accidental sobre as costellas era m-
significante .

O medico limitou-se a collocar sobre elle um em-

plastro. .
Depois do jantar, o squire e o medico sentaram-se

por algum tempo no centro do blockhaus e conferem
ciaram em voz'baixa, findo o que e como já passava
um pouco do meio dia, o medico apanhou seu chapéu
e suas pistolas, collocon um facão no cinto, metleu
o mappa da ilha no bolso e poz um mosquete sobre o
hombro direito. Feito isso. ,sahiu, atravessou o re-
cinto, galgou a estacada e desappareceu rapidamente
entre as arvores.

Gray e eu, que nos achávamos na outra extre-
midade da cabana, assistimos a essa sortida e cru-
zamos um olhar de assombro.

Gray, depois de retirar o cachimbo da bocea e
limpar os lábios na manga da camisa, exclamou:

Oh ! 0 Dr . Livesey estará louco ?
Não acredito, camarada — disse eu Sena

o ultimo de todos nós a soffrer um tal Recesso, pode
estar certo -. ¦¦

~— Então, o louco sou eu - - disse Oray ,
 Aposto - respondi em como o doutor loi

á procura de Ben Gunn. .
E tinha razão, como pude saber mais tarde;

oorern, emquanto isso e como fazia muito calor no

interior do blockhaus e a extensão de areia, no mte-
rior da estacada queimasse sob os raios do sol, come-

cei a pensar em uma outra cousa, que nada tinha de
razoável. ,.

Comecei, primeiro, por invejar o medico, qiu. ca-

minhava sob a sombra fresca do bosque, entre os

pássaros de cores berrantes, cercado pelos magestosos
e perfumados pinheiros, emquanto nos escaldava-
mos, com a roupa collada pela resina, que pingava ao

, tecto e vendo apenas, em redor, muito sangue e os
¦ corpos dos infelizes cabidos para sempre»

Senti, então, pelo local em que me encontrava,
uma aversão quasi comparável ao medo .

Durante todo o tempo em que tratei de limpai o

blockhaus e de-
pois., quando
lavava a louça
e os utensílios
do jantar, es-
sa aversão e
esse desejo
augme ntaram
mais e mais,
tanto que, fi-
nal mente, en-
contrando jun-
to de mim, um
sacco om al-
guma quanti-
dade de bis-
coutos e nin-
guem para me
observar, en-
chi os bolsos .

Eu estava
louco, se qui-
zerem e, cer-
tamente, ia co-

I
í
I
1
1
í
í
I
í
I
1
I

metter uma acção arriscadissima, mas estava de-

cidido a pratical-a...
Esses biscoutos, se me acontecesse alguma cousa,

impediriam que eu morresse de fome, pelo menos,

até á noite seguinte. •- Ki. -
Apoderei-me também de um par de pistola, e

como já possuia uma pederneira e algumas balas, .
senti-me bem armado .

Ouanto ao projecto, que tinha em mente, nao

era máu ... T - 00
Oueria descer a faixa de areia, que, a Leste, se-

para o ancoradouro do mar livre, encontrar o ro-

chedo branco, que avistar» na véspera e «rt.f.car»me
de que era mesmo atraz cbelle, que Ben Gunn escon-

dia seu barco, cousa para mim importantíssima
Porem como tinha a certeza de que nao me dei-

xariam passar da estacada, resolvi partir as escon-
j'j ""Essa 

maneira de agir tornava o próprio objectivo

de meu plano reprehensivel. Porem eu era uma cre-

anca e . .'. já tomara essa resolução. ff>rnecer
As cousas se passaram de modo a me lomecer

uma admirável occasião .
O squire. e Gray estavam oecupados com os

curativos no capitão:" o caminho estava ^r-"-J^te'

a estacada e mergulhei entre as -*''™res; * 
^te* ^

minha ausência fosse notada eu ,a estava mu«to

longe para poder ser alcançado por meus compa

nheÍEssa 
era minha segunda loucura, pejor do que a

Primeira, por que eu deixava apenas dous homens
'validos 

para defender o redueto; mas como da p„

meira ve,, meus actos deviam contribuir para nos

salvar todos. , t t , j7 ;i-_0
Parti directamente para o lado 

^fe.#«
por que estava decidido a seguir a la.xa de meia

do lado do mar, afim de evitar ser visto do anco

''"'"Era 
já tarde, embora o sol estivesse ainda ho*

ta"1 
C.omoneu continuasse a caminhar por entre as

arvore abas do bosque, pude ouv.r, ao longe diante

de mim não somente o rolar continuo das a agás

sobre Táreia da praia, mas uma certa agitação na to-

lhaa-em e o ruidode .alhos seccos.o que provava que

o 7-nto do mar surgira mais cedo do qüe de costume.

Em breve verdadeiros açoutes de ar trio me atl.n-
-rlrin è ahní passos mais adiante cheguei a orla do

KSiVx-ro mar. que se estendia 
^^g £

sol até o horizonte com as vagas saltando, ctieias cie

espuma, ao longo da praia. Ilha do The-
Nunca vira mar calmo em torno da Ilha cio me

"""'O 
sol podia brilhar no alto, o vento P**-*»»» **

f,„co°a superfície do mar sempre se 
^ava 

en ca-

pellada, com grandes yagas, que cornam *>&« 
f^via'roncando 

e explodindo d,a e noite. Oe resto, nao ha^

da ilha em que
esse ruido ca-
r a c t e 11 s t i c o
não fosse ou-
vido.

Caminhei ao
longo do litto-
ral, com ver-
dadeiro pra-
zer; depois,
pensando ha-
ver chegado
bastante lon-
ge, para o sul,
escondi-me sob
uma espessa
moita e raste-
jei com gran-
de prudência
para a faixa
de areia .

A traz de

r .' . ¦ -'..'.ík_-
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mim. encontrava-se o mar e, em face, o ancora-

lU"o 
vento, como éxgottado por sua violência de-

^feaCS-^tuidopor uma brisa ligeirissima

e valave bvind do sul e do sudoeste, transporta no

pnüenmos bancos de nuvens; o «íw-douro^bn-
lado pela ilha do Esqueleto, estava tranqu.l Io e pesa do

como por oceasião de nossa chegada. O R<^~£

sobre esse espelho mtacto, reproduz.a-se «¦•«

desde a ponta do mastro até alinha de Üuctuacao, com

</<?%/ Roger em sua ponta. ,
Um dos barcos estava próximo, tendo 5>iUei

junto ao velame da popa  eu o reco,»kcerm ,

metros — emquanto dous outros piratas estavam

curados a amurada. Um d'elles tinha a cabeça um

b°nt-a 
^ bandido que eu vira, poucas horas

antes, trepado na estacada. ,
Pareciam conversar e r,r, embora, estando a

uma distancia de mais de um» milha, eu nao pudesse
ouvir uma palavra do que diziam

Bruscamente estrugiram gntos horm^> *°

brenaturaes, que me gelaram o sangue nas x e a,

pouco depois reconheci a voz do papag.no Cap/ma

-'" Parecia-me poder distinguir o passaro com sua bri-

lhante plumagem, agarrado a um «ledo de seu dono^

Pouco depois, o barco partia para a maigem e
• 

o homem do Lm,! vermelho desça com seu compa-

11 e"Sesse 
instante, o sol desapareceu por traz da

floresta e como o nevoeiro se tornasse, rapidamente
mais espesso, a .noite cahiu completamente.

Vi que nao tinha tempo a perder se desejava en-

contrar o barco de .Ben Gunn. O ™h^,0 
J^ ^

bastante, visível por traz de uma m «Ia, I ca a. ma

um quarto de milha mais .adiante sobre o a uil.

Foi-me preciso um tempo mi nulo para chegai <xl<

j lá, caminhando, muitas vezes, de patinhas, entre a

i folhagem. i , i ..\ noite era completa quando pousei meus dedos

sobre seus rebordos rugosos Justamente acima de

minha cabeça., um tu.fo de heryas escondia uma e>-

cavacão na ramna e dentro d'ella havia uma peque-
nina'tenda feita de paus toscos, velame esiarrapado
e folhas. . trx n

Deixei-me cahir nesse buraco, ergui um pouco a

tenda e o barco de Ben Gunn me appareceu. fcejto

por elle próprio, como era fácil veniicar; uma earcassa

grosseira e desegual de madeira sobre a qual estava
estendida uma pelle de animal, com o pello para
dentro.

O barco era extremamente pequeno, mesmo paia
mim e mão acredito que pudesse fluetuar com o peso
de um homem normal.

Tinha um pequenino banco collocado muito
baixo, uma

espécie de tra-
vessaonaprôa
e um par de
remos para a
propulsão.
Eu, então,

nunca vi um
corack (peque-
nino bote gau-

I lez, feito com
= casca de arvo-
I re),como o ta-
j zlam os Brc-

toes, outrora,
mas vi um,
mais tarde e
só posso des-
crever o bar-
co de Ben
Gunn, dizen-
do que se pa-
recia com o

I
í
I
I
I
í
I
í
I
I

peior corack jamais contruido por um homem se

"""Mas 
possuía, certamente, a 

^e^J
,„„.,<./,, por que era excessivamente jeve e porta

111' ' 
m,1P tinha encontrado o barco, poder-se-hiaAgora, que tu na_encc b 

dear estava sa-

T^Z! 
"h 

-, o ti-a ideía a que me agarrei

SíS-mSr, Volvido a executal-a custasse o que

CV,atFra'o 
seguinte: aproveitar a escuridão da noite,

cortar as amarras do HUpaniola e deixal-o ir ao aban-

d0,1°Éstava 
convencido de que os patifes, apoz ,O

..evcJliCquella manhã, só pensavam, naturalmente,

Cm epSaqueC^iCa Ca ^uTcousa impedes
1, Jalzu essa manobra e agora que verificara como

doavam o nai io abandonado, pensei que poderia
faZerSeutóre 

^rtdoTescuridãC completa e comi
•n^m^Se-^í S^i-^vd a meu
Pr0Í0tOceti estava inteiramente coberto por nuvens

'leSrOuando 
emlim, transportando meu corack so-

,,,-e Sn hombro, sahi, titubeando, do, esconderão fa-

hricado por Ben Gunn. dous pontos somente eram v.

«ivpis sobre todo o ancoradouro.
Um era uma enorme fogueira, ardendo nas tre-

vos Fm tomo do logo os piratas vencidos estavam

sentados e bebiam tendo o pântano em redor. . .

O outro, simples filete de luz, nas trevas, indi-

,v, .. nosicao do navio ancorado." 
\\ HUpZola fÔra deslocado pelo refluxo e sua

proa estava, agora, voltada para mim...
\s únicas luzes de bordo eram as da labim e o

que e„ via era apenas o reflexo sobre o nevoe. O dos

Iortes raios luminosos que sabiam da 
^ot.lha^danona O refluxo iá começara havia muito ç.eu tive

^'"atravessar uma longa faixa'de areia humid,^
enterrei, por x árias vezes, as pernas ate o¦)°f*°»'

antes de chegar á margem. . . A água se: re 
^ 

e

nella penetrando até uma certa distam a, pouse. o

barco, ,de quilha para baixo, sobre a supetluse
mar.

1

I

11 - A MARÉ' DECRESCE...

O corack, como ia suppunha. era um barco se-

,n)r0 para uma pessoa do meu tamanho e de meu

peso ao mesmo tempo leve e capaz de supporta. os

embales das ondas, mas era uma embarcação capri-

chosa e das mais difficeis dc manejar. .
Embora eu muito me esforçasse por guiai-o,

q«asi sempre seguia... para onde bem^uena^ro-

próprio, era
sua manobra
quasi inces-
ante...

Ben Gunn
mesmo con-
fes sara que
seu barco era
difiicildecor.-
duzir, quando
nao se o co»
nhecia.

Rodava em
todas as di-
reçcÕes, exce-
pto naquella
por mim de-
sejada.

aW''-''"',.À. -flaP™»?! f?R* T^^^ 
' 
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Pele/ando contra as ondas... - Stena de
furor em Londres,

abertura da nova opereta que está causando
no Abbey Thcatre.

(Continua no

próximo nu-
mero).
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CAPITULO XV

FASCICULO I

TERCEIRA PARTE
OS POVOS, SUA HISTORIA E SUA
EVOLUÇÃO ATE' OS NOSSOS DIAS

OS POVOS

ÁRABES

Lm

J CONTINUAÇÃO)

C >m grande habilidade obteve a adhesão de pes-
soas com cuia capacidade e lealdade podia-contar. Ao

ter inicio a perseguição, assegurou-se um refupo para
seus mais fracos adeptos, no remo chnstao da Abys-

síria, emquanto elle próprio se sentia protegido pelo
chefe de sua tríbu. Os dados, que possuímos sobre
sua carreira em Mecca, não são exactos nem hdedig-
nos e só poderiam ser retocados por noticias contem-

Draneas, o que não é provável que se realize jamais.1 -' um. accaso -" ¦ — '<>--I

tiibu

Dir-se-hia, no emtanto, que um accaso ou providen
cia sin-ular proporcionou-lhe a opportumc ade de lo-

g,arseusfinsP Na cidade de Yathrib .conhecida des-

le então com o nome de Medma ( Madinah ), ou
'cidade" do prophéta, desenrolára-se uma encarni

cada guerra civil, em que se viu envolvida uma Hihi

judia e, logo, at-
tribuiram a uma
tbidade judia a vi-
et orla ganha com
o auxilio d/aquel-
l.i. Como Maho-
met se declarasse
pr o p heta d'essa
d cidade, o parti-
do derrotado de-
sei ou conquistar
seu apoio; Maho-
met recebeu e ac-
ceitou um convite
para ir a Medína;
p >rem fel-o sob a
condiçção de que
lhe seria conferido
um poder dieta-
torial. Sua viagem
a Medina, para
onde enviou pri-
meigamente seus
a leptos, não foi

. realizada, segundo
se affirma. sem
uma tentativa tra
mada contra sua
vida por seus mi-
migos ele Mecca;
porem sua fuga foi
afortunada e o an-
no em que oceor-
reu. foi o ponto de
partida da nova
era do Islam, no-
me dado a seu sys-
thema, pelo pro-
prio prophéta.

Uma vez esta-
belecido como so-
berano, Mahomet
tentou unir os di-
versos elementos
de sua cidade, in-
clusive os judeus;
não obstante, foi-
lhe Impossível at-
trahir a esses e,
assim, decidiu aca-
bar com elles.

Tratou logo de

'<"' ^*f* xi,B> \ » 'i4v— '^jfc^^B^**' .BUmf-is&itm^r i \ "^sf *\Br^BBl bbBBl '^^^|^^B^-**^*áÇv^aBB BBB&- ffiBsV '.¦^f^^BlBS^^SS^^S¥^9fíf^mmÊBSSs3!'i '¦''ímw

*.^0 VBB bBBb »-3bBbjbm& .¦'.BBB B^bf^Rw^Ba.?*j. ^**iBL-'BBhH^_ írfWríSj^aS L "'^^i^^s^BBBjsjBBlÀflEu w ^^BBB^^ 4 ¦'" ^^r, ' ^j BBiT^^fBJãv^?**. 
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(ASSASSINATO DO TERCEIRO SUCCRSSC* £^^"7^M
dera o problema g 

™J»»™ 
&m£ autSSratico. Con, os successohes.de

entre ama inteira liberdade e u regime ;<i absoluta e odos os canto
M«homet o kaifado tomou a forma »¦ . . reiÍ£r;osas estabelecidas pelo
entenderam que deviam seSu,r_ es r.çUmenle as tas 

^«-.^j „,,„ übertin.
prophéta Porem a 

^^neT fU™"de Abu Bakr o assassmasse .o anno
Otman dou lugar a qae Mogam 

^ Mahomet<

adestrar e disciplinar um exercito para dingn-o pn-
meiramente contra Mecca; apoz uma serie de lu-
tai conseguiu tomar essa praça no anno 8 e a sub-
missão da Arábia inteira foi obtida rapidamente. Ao
morrer, no anno 11, foi suecedido por seu compa-
nheiro e conselheiro mais fiel, Abu Bakr, cuja pn-
melra tarefa foi suffocar as revoltas na península,
emquanto projectava outras conquistas tora da Ara-
bía Depois de um reinado de menos de dous annos,

passou a soberania a outro amigo fiel do prophéta,
o enérgico Ornar, que venceu e submetteu oermanen-
temente a Syria, o Egypto e a Pérsia. Segundo o

princípio geral do prophéta, toda a Humanidade de-
via ser convidada a abraçai o islamismo; em caso
de resistência, os pagaos deviam ser exterminados;

aos christãos, aos
judeus e também,
( mais tarde ), aos
mazdeistas, seria
permittido a alter-
nativa de pagar
um tributo. Ha-
vendo collocado,
em principio, os
convertidos em
egualdade de ca-
lego ri a dos con-
quistadores, foi
muito grande a
tentação de abra-
çár o islamismo e
o numero de mu-
sul manos começou
a crescer de modo
surprehendente.

Nenhum paiz
oriental parece
haver desenvolvi-

• do outro systhe-
ma político alem
do despotismo ab-
soluto e este tem
uma tendência pa-
ra se tornar he-
reditario. Apezar
de seus numerosos
matrimônios, o
prophéta nãa_ te-
ve nenhum filho
varão; sua filha
Fátima casou com
seu primo Ali, va-
lente guerreiro,
porem político
inepto. Se acre-
ditarmos em seus
adeptos. C3m a
morte do Prophe-
ta, Ali foi privado
da suecesão me-
diante algumas
i ntrigas vergonho-
sas e esse facto

'teve ef feitos no-
taveis na historia
do islamismo.

"ü s S
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^^Juão

Por um lado, os immediatos successores do pro-

nheta eram homens completamente famil.ar.sadc»

ãui c) e o propheta não deixara a seus ac eptos >

cuia destinado a facilitar a eleição do sobeiano^ ao

sér assassinado seu segundo successor, Io. uj.cl.imad

um de seus primitivos sequa.es. que, embora nao
um cie seus t ,; ; casando-se suecessiva-

SÍ£ cXduasdasníln^do propheta. 0 assassino
mente com deram a menor attenção a

Sl^.^ iípo™ançia política . O te,-

Te o succeLr pereceu victima de um partido or-

tranizado que o sitiou em sua capito». Alectma e

depois de assassinar o soberano saqueou o thesouro.

M? Li havia muito perdera sua esposa cometteu

o ™ erro de acceltar a soberania, que lhe oflere-

cermn os assassinos, aos quaes ia não podia approvar

Í3";o Anno N-"-8 Jai eiro 1930

%l;,, iclnmica O principio here-..omente na monarchid tsiamica u \
VV *S£n se esqueceu, entretanto, de que era o

jí fdo adversário mais resoluto de Mahomet e com-

tiauma evidente inconsequenc.a o facto de sua

família herdar o throno do propheta
s Omevas, nome dado a essa d.vnast.a e que e

derivado do de um supposto antepassado. Ome.va

V' u' vvah ). deram ao islam.smo vanos soberanos

durante quasi um século no correr do qual conto

o com poucos fracassos a corrente das conquistas

Xiicàs lxtendeu-se do Egypto para o Oeste.

comTehendendo toda a África septentnonal, de onde

Su para a Hespanha e ameaçou todos os paizes me-

K i nàe da Europa; ao se approx.mar o fim da dvnas-
"omevas. 

loi detido seu avanço por Carlos

Martel que'os derrotou cm Tours No Onente che-
'ou 

ae a índia e mesmo até a China. Emquanto

feus exércitos continuavam obtendo grandes .num-

pios no estrangeiro, os príncipe» omeyas tiveram de

Futar 
"em 

descanso para suffocor os contínuos levam

es cecorridos nas mais próximas regiões.

Vm* ve estabelecido o principio hered.tar.o, pare-

ceu 
"alente 

que o herdeiro do t hrono devia ser uni
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OS CRUZADOS NA PALESTINA.-O artista parece ter buscado -',;^^;> .;i';.^,;l;it;; ^ ^ 
"n"1 

primeiro plano apparecc
ti u,nUsoí ?b?aSzador. o..Cru.«!o. chegados * ni.rgçjn A; ..rJ;.«. 

^- ..^« 
«»¦«•» 

v c„o, ,,',in, C,u»d0 professava
sentado um expedicionar.o com s.us hábitos de P^1^^ *be^ 

da terra.

i

;

b

nem desautorizar. O-apto governador da S>na, ap-

parentemente com o soberano assassinado, desço-

briu um texto no alccrào, que nao so dava ao parente
do morto o direito de vingal-o, como que em geral
"concedia-lhe autoridade" e. segundo o interpretou :

Autoridade sobre ioda a comnmnidade : em conseqüência;
auxiliou os numerosos inimigos de Ali e desa ic u o

novo soberano, que se viu, desde logo, assediado per
uma guerra civil. D'isso resultou quasi em seguida,

a mudança do centro político do Islam para Ora da

Arábia Ò governador da Syria, Muawivah, con-

tava com os musulmanos d'esse paiz, emquanto que
Ali encontrou partidários na Mesopotamia. Depois

da primeira campanha, Ali consentiu em renunciar

a suas pretensões ao processo de arbitragem c embora

apparentemente se negasse a concordar cem a sen-

tença offendeu com isso a seus primitives deien-

sore^ um dos quaes o assassinou. Seu rival Muawiyan

disnoz então, da autoridade suprema no mundo mu-

sulmano, cu;'a capital fixou em Damasco. Demonstrou

grandes dotes de governador e com a suecessao de

seu filho, por sua morte, ficou estabelecido definiu-

membro da família do fun dador e embora o mais

velho de seus netos tivesse vendido seus direitos ao

primeiro dos soberanos omeyas, seu irmão mais moço

capitaneei! uma rehelliào, depois da morte d aquclie

principe e, por effeito das medulas excessivamente
enérgicas adoptadas pelo governador encarregado oe
cuffocar esta rebellião, nella perdeu a v.da. A execu-

cão de um neto do propheta. levada a cabo pelos
adeptos declarados do mesmo. Foi para o mundo mu;

sulmano uma cousa espantosa e nem mesmo hoje toi

esquecido o ultraje. Embora o omeya Abd-seel-i le

lik tenha podido restabelecer a ordem temporariamente
continuaram a oceorrer os levantes dirigidos per mem
bros da família do propheta e por outros persona-
gens, que. desapprovando o systhema hereditário, cit

se;avam restabelecer o antigo processo electivo. 1 orem

os próprios partidários do principio hereditário esta-

vam divididos; admittiam uns que a herança devia sei

transmittida egualmente pela linha feminina, recn
nhecendo, portanto, as pretensões dos descendentes
da filha do propheta e seu marido. Ah; entendiam
rutros que. na Falta de um filho, devia recahir a

«;
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c colha no representante do avô, que, neste casO,
estava determinado pela máxima, que negava a he-
rança entre pessoas de diferentes religiões Segundo
as noticias conservadas, o propheta teve um tio crente,
Abas que deixara herdeiros, um dos quaes era, se-

gundó o critério adoptado, o successor legitimo de
Mahomet. __ ,

Posto que existia uma tradicçao acceita, segundo
a a uai o pai de Ali, tio, alem do mais do propheta,
aoezar de haver educado e protegido este, morreu sem

ser crente, não podia Ali. segundo o mesmo principio,
herdar o throno. Porem havia lambem o grupo dos

aue estavam dispostos a reconhecer as pretensões dos

descendentes de Ali com outras esposas, que eram

lambem filhas do propheta.
Parece que essas diversas lacçoes collaboraram

oara dominar os Omeyas, posto que no primeiro terço

do século II do Islam foram organizadas por um ho-

mem de gênio, Abu Muslim de Khorasan, que derro-
tou o soberano Omeya e estabeleceu em seu logar um

descendente de Abas.

Ta Se/yudo&

esforço litterario limitára-se á poesia ou á bailada;

porem a fundação de Bagdad coincidiu com o appare-

cimento de uma litteratura muito variada, cu;o des-

envolvimento foi sensivelmente favorecidopela in-

teoducção do papel procedente dos distantes pa.zes
°CC" 

As 
'primeiras 

empresas litterarias consistiram na

compilação de precedentes legaes tomados da «da

do Propheta e sua distribuição em categorias. En-

?reta. o, o mundo do Islam aprendera de certo modo,
¦levado valor da antiga scienc.a e da antiga phdo-

oreoas Os primeiros soberanos da dynastiao ei

ZssKlf promovam 
'Ttraducção 

dos autores ga~

gos feita em gerai; não dire^n te 
^ 

g^n^
Sm das versões svnas intermediárias; e os Árabes

começaram também a especular sobre aqüellas ma-

ter'aSob 
a influencia da lógica e da metaphysica

aristotelicas, appareceu uma theologta . dogmática,

^ liado de uma prolongada controversa» c^ue nao

admittia a menor liberdade de critério. As obras de

U

:c... ,-.1

ia

!
•

-'

m

_-.lt. O, K.c_ .. . ,u>s ç^ff- -«.-- - 
Ç3-" ggXJ SEJÈES

^¦feSâsJTsH:' "-••""-=¦'" '•'=•¦" " •""""' -"",__ados atravessaram o Bosphoro-e entrara™ 
^ 

Estados

e em poder
na Europa.

i'ai:ar™sasa:sí.;::::^,;;fc
cendentes do propheta não oram -os peisegt 

^
durante a segunda dynastia, cio cp.c

durante a primeira. ., conveniência
Os Abassidas viram, em seguida i 

£
de mudar a sede de -u governo da S^ . 

^.^
nova metrópole sobre o Tig e, u. ç.^

pelo segundo Abassida Mansur, que t r
de da Pa,, embora fosse designada ordinanamen. |

um nome local mais antigo: Bagdad dvnastia
Durante mais de quinhentos anno a

abassida reinou sobre o mundo mus lmano e g

verno de Bagdad. que fo. naquelle pe.iodo . |

centro de erudição, florescendo com uma e*l

exuberância tropical. . , .pin-misTio, o
No correr do primar, século do i. amis o

íY.icena (Ibn Sina, 980-1037) chegaram a formar
uma exposição clássica da phdosoph.a mathematica
e medicina gregas,, em árabe-, um tratado referente
á ultima, traduzido para o. latim e chamado Canon

Madicinae, foi muito apreciado na Europa.
Entretanto, a introducçao do que chamamos nu-

meros árabes, vindos da índia e baseados no prmçi-
pio do valor local, facilitara a mvest.gaçao mathe-

matica e. a invenção seguiu seu curso rapidamente;

importância concedida a astrologia, deu logar a que
os soberanos fundassem observatórios e subveneto-

p.» sem o estudo do céu - As obras de Alberoni. con-

emporaneo de Avicena, revelam uma extraordinária

penetração não so naquella matéria, como também

a invesíi-ação geographica e archeologica. Porem,

pro^velmente, os autores de que com maior motivo

L podem orguhar os Árabes, são seus histpna.io.es,

que nos deixaram chronicas numerosas e íidedignas,

sobre todo aquelle período.

I"
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Ouanto á arte, os musulmanos encontraram gran-
de obstáculo em sua religião, que•proh.ibia a plástica
e desalentava os pintores... Nada se oppunha, no
emtanto, ao desenvolvimento do gosto architectomco
e começaram a erigir-se grandes edifícios, sendo o
kalifa omeva Ualid I (705-15) o príncipe, que come-
cou a fomentar esse gosto em grande escala A
chiteclura musulmana desenvolveu-se de modo
fereníe segundo as differentès províncias; alguns de
seus primeiros monumentos mais genuínos podem ser
vistos no Egvpto, cujo Pharos (pHarol) acredita-se,
inspirou o desenho do minarete, que htteralmente
sianiíica a mesma cousa, embora, actualmente, esse
nome só seja dado á torre da mesquita, de onde os
fieis são chamados á pratica da oração. , „ ,

O traço característico do estylo "árabe e a
complicada combinação geométrica de suas linhast.it-
ferenles e mescladas. Foram ornamento preterido nas
mesquitas egyp-
cias as estalaç-
tites que, mais
do que uma for
ma esculptonca,
parecem ser uma
complicada fi-

Eeometvi-
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gura -
ca, em

j 
'»• •

logar
dos adornos for-
mados por íigu-
ras de animaes,
etc. A escripta
desenvolveu-se
até um gr á u
provavelmente
desconfie c i do
em outros sys-
themas ; os as-
sumptos trata-
dos foram o tex-
to do sagrado
Avolume ou os
nomes dos he-
roes do isia-
mismo... ,

Durante o
período abassi-
da o cargo de
kalifa " succes-
sor do prophe-
ta" e o próprio
império através-
saram numero-
sas \icíssitudes.
Os Omeyas des-
thronados acha-
ram refugio na
jfléspanha, onde
acabaram por
estabelecer um
califado rival e
essa província
ficou separada
p e r m a n ente-
mente do impe-
rio do Oriente.

O norte da
África seguiu a
Hespanha surgindo, então, varias dynastias ; porem
o Egvpto não ficou definitivamente separado do
califado de Bagdad até o ultimo terço do século
XIV, do Islam, quando uma dynastia, que se pro-
clamava descendente da filha do propheta e fora
fundada por sectários aventureiros do norte da Afn-
ca, logrou estabelecer um califado independente, que
teve por metrópole o Cairo.

Essa potência disputou ao califado do Oriente
a posse da Syria e da Arábia e durante ura curto pe-
iíoclo checou a se impor em bagdad. Lahiu, tinal-
mente, derrubada por Saladino e suas possessões
foram incorporadas novamente ao caiilado de bagdad.

que se achava, então, á beira da ruína.

Um político e philosopho musulmano tratou de

encontrar uma lei mathematica reguladora da dura-

CBÓ das dvnastias e chegou á conclusão de que essas

duraram cento e vinte annos ou trez gerações. Nao e

fácil harmonizar os factos com essasc1^^*^'
parem na maior parte dos casos o calculo de Ibn Khal

dun é acertado. Todas as dynastia* eram tundadas

por aventureiros de talento, que não podiam legar

suas aptidões a seus successores. ;
O'calilado de Bagdad durou nominalmente mais

de cinco séculos: porem o poderio do kalifa começou

a declinar depois do primeiro século c durante a maior

parte do tempo o kalifa fo. mais um soberano de d.-

reito do que de lacto. Sua dignidade fora comparada
com a do papado; porem tinha, na realidade, muito

pouca analogia com o mesmo; parecia-se mais com a

de um monarcha. cujas funeções se limitam a prestar
sua autoridade a muitos actos pelos quaes nao e pes-

soalmentc res-
ponsavel.

O mais ceie-
bre d'esses k ali-
fas é, sem du-
vida, Harun-al-
R a c h i d (786-
809), que esteve
em relações ei í-
plomaticas com
Carlos Magno.
Em sua epocha,
a corte de Bag-
dad gozou de
sua maior rique-
za e explendor
nunca imagina-
do. Tentou divi-
dir seu império,
ao morrer, entre
seus dous filhes
e oceorreram as
costumeiras dis-
sensões, no cor-
rer das quaes o
m a i s m o ç o e
apto dos herde-
ros tomou Bag
dad. Viu-se for-
çado, no emtan-
to, a recompen-
sar o general.
que ganhara por
elle a brilhante
victoria, conce-
dendo-lhe um
principado semi-
independente.

O império des-
pedaçou-se
quando o sobe-
rano teve a ira-
queza de recc-
nhecer as dynas-
tias que se ele-
varam em diver-
sas províncias,
cujos chefes pa-
gavam tributo cá

governavam como

S**tJ' ^T^fl ^ ^flflffl] ^L" -vâal*j j flflW ¦ j)BflHHflHH^HHHHBr'3flHB"'^**y*aaflHB7'?a f^* *?^-'*^r^pB b^BbbBbbbíT Bb* ' jbV> * 1 -*a
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:'t"^^mT~''*kí"j 

SÈWbv' ¦-'- -""-"ír1 flBflBfrafliiiÍmiBW*r^ffl?^S^*^flBBflBBPBflBr^' BflflBBBwTf'I^Mr jBia&ftB» ¦^waaBafl 
*/"'','*'*^c''«^*" 
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Bfl ^BHHbWl Ti HfldflF^BB:*^B flr ^7/y1 BrV^fll itrYT'-' ^^BaV í*»,
BBBrAàaBWBy-^BasBB^r 

'^^:'^fl^flflflBi :;-^áuflflflflflW/?¦*' 
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^^B^jflBflBj' ^BBBEi^SjflTiyÇ^^fc^flBfljflBBBBe^y^ ¦*- TÍ/iBT*r~M*llw^BflBBBBBBBBBBBB^^^BflBBB:*^?^*^-- i-jmw *^Tr 
^õtimaMurr "JBrT^aBBBBflaT^^Lfl LwaBw^BBB^^BwaaBBBBBrT BBBBY- a
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A LEITURA DO ALCORÃO —- O Alcorão, livro sagrado cios musulmanos foi es-
cripto em 610, depois de Christo, por Mahornet, que o declarou frueto de revelações
a elle feitas pelo anjo Gabriel. Seu fim era fundir todos os credos na adoração dc
uni Deus. "Só ha um Deus e Mahornet é seu propheta — eis a formula synthetica

do Islamismo. O livro contem 6.000 versículos e esta dividido em 114 secçoes.

n autoridade de Bagdaci. porem
monarchas independentes. ... . ,

Por outro lado a experiência ensinou aos kaliias
a necessidade de uma guarda. Os soldados vindos de
Turkestan demonstraram ser os melhores para esse
corpo real. Chegou até nós um primoroso panegynco
sobre o soldado turco (do Turkestan), que data da
primeira metade do século III l\o Islam.

Os capitães d'essa guarda nao tardaram porem
a ver que dispunham de força sufíiciente para se im-
pôr e )'\ no anno 861 um d'elles matou o kalifa Mu-
tawakil e collocou no throno seu tilho,^ o parncida
Muntasir. A faculdade de nomear e depor os kalitas
ficou assim nas mãos il'esses chefes militares e foi
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necessário appellar para todo o gênero de extorsões
afim de acalmar a insaciável cubiça da soldadesca.

Os vizires, que eram os ministros da Fazenda,
succe.iiam-se continuamente, contendo os ambieio-
sos com a esperança de obter quantias cada vez maio-
res graças ao emprego dó s\ síhema financeiro mais
dissipador e o arrendamento das rendas. Desde que o
peso de tal desbarato' caliiu sobre os agricultores, o
descontentamento foi geral e achand.o-se ainda o
armamento militar em uma etapa bem primitiva,
chefes agrários dotados de talento organizador le-
van taram íacil-
mente as tropas
necessárias para
desafiar a auto-
ridade.

O aconteci-
mento, que con-
duziu a seu fim
o poderio dos
kalifas, foi uma
contenda entre
o kalifa Muk-
tadir e seu ge-
neral Munis,
que dirigiu suas
próprias tropas
contra as do
kalifa, derrotam
do-as. E o kalifa
pereceu durante
a refrega.

Embora o
successor no-
meado pelo ge-
neral victonoso
encontrasse
meio de deter e
executar este ul-
timo, o kalifato
não conseguiu
jamais se refa-
zer do golpe re-
cebido e, em
945, um aventu-
reiro da família
dos Puwaihidas
installou-se em
Bagdad com o
titulo de princi-
pe dos princi-
pes, exercendo o
poder monarchi-
co, declarando-
se delegado do
kalifa. Os mem-
bros da família
do conquistador
fixaram, então,
suas residências
em varias pro-
vlncias da parte
oriental do im-
perio e não tar-
daram a se ver
envolvidos em
lutas mtestmas.

Constituiu-
se entretanto
um novo Esta-
do s e m 1 - i n d e -
pendente no ex-
tremo oriental,

%u Sei^Judo
V^>_>a<^____^

bros d'essa família e o paiz entrou então a soffrer
com a chegada dos Cruzados, que arrebataram aos
musulmanos, por algum tempo, a Syria e a Mesopo-
tamia. Esse mo. imento, cheio de conseqüências boas
e más para a Europa, embora seus effeitos no Oriente
fossem passageiros, foi provocado^ pslos soffnmentos
dos Christãos orient.aes e, mais ainda, pelas difíicul-'
dades oppostas aos peregrinos, em seu caminho, difíi-
cuidades especialmente írraves durante o reinado de
Hakim, kaíiía fatimita 

"do 
Egvpío (996-1020.. cha-

madò muitas vezes o Caligula do Oriente, que ditou
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nvpn„ n, VICTORIA NO ALHAMBRA- (Quadro de Benjamin Constani) - Abji Abdili.h volta
DEPOIS DA VltlUKlA, i^v. escravas. Esse formoso palacio-tortaleza toi
iriun.ph.ntc ao Alhambra de Granada ( H-í»«_«) 

^'S^Xmado Abu Abdillah, càmpleto. o cdi-
fundado por Mohamed I, no anno 1253. M -.amem ta mármores 

de gosto in com para vel.:

g. _ J^lU^lSTÍ-^ír ^utr0at Sespanaa, cahi. nas _^i dos CH.^os e_ ,492.

desprendido em i
parte do território dos califas e em parte creado pelas
conquistas no Afgãnistan e na índia.

No século XV do Islam, os Buwaihidas íoram
desalojados pelos aventureiros turcos chamados se-
lyucidas, um dos quaes entrou em Bagdad, em lUOo,
recebendo o titulo de sultão.

Estabeleceram-se por todo o império vários mem-

uma ordem geral para que fossem destruidos todos os
templos não islamitas. .

O rigor contra os Christãos apenas se attenuou

quando a Palestina cahiu em poder dos Seleucidas.
Pedro, o Eremita, que realizara uma peregrina-

cão em 1904, foi autorizado pelo papa Urbano II,
a prep-ar uma cruzada na Europa latina; obteve-se

- a
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MAHOMET - Nasceu em 570. depms de Cnmto 
^^«^e^y^^^.lS»-

pais, pobres, embora distmc os, 
^« ^Í| EVnJ^^ verdade o propbeta de teus e eu sou seu

reçeü-lhe um anJ° 
J.PJj^elV' Affirma-se que morreu envenenado, no anno 632.

também para isso, a cooperação elo im|\a imperador by-
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século X de nossa Era,
durante o qual a Pe-
iiinsula Ibérica teve
alguns governadores
notáveis.

0 primeiro dViles loi
o omeya Abd-el-Rah-
mau 111 quê, ao tomar
conta do poder, em
91-, encontrou o pai/
em um estado próximo
da anarchia. A mais
seria das difliculdades,
que houve de vencer,
foi uma rebelião ela
população indígena.
conquistada para o
islamismo e dirigida
por Ornar Obn-Hafson,
aventureiro, qué con-
cebera o projecto de
reclamar a Hcspanha
para os Hespanhoes.

Depois de algumas
victorias, abandonou o
Islam, sem que todos
seus o imitassem. No
emi tanto, temporária-
mente, a perda d'aquel-
les alliados foi compen-
sacía pelo auxilio dos

aos iiuaes valeu algum

zantino
Durante cerca de duzentos annos foram realiza-

das expedições, nas quaes reis (taes como Ricardo 1,

GoUlo de Leão, da Inglaterra*,, tomaram par e se.

guidos pelos nobres, rel.g.osos ianat.cos e muitos

aventureiros communs. com o f.m de recuperar para
o Cristianismo, em primeiro Logar, a lerra »

norem. alem d'lsso, outros óa.ae» que os Musulmanos

haviam segregado do mundo Lhnstao
O ultimo Cruzado foi b prmc.pe Eduardo da In-

claterra, filho de Henrique III, que partiu em 1~'--

íerusalem foi tomada em 1099 e conservada por prm-
cipes christãos até 1187, data em ciue o sultão Sala-

rlino a recorteiuistòu ,11C 
Saladino'era um chefe kurdo, que restabeleceu

no Egypto o poder dos kahlas de Bagdad. Em 1229 a

Cidade-Santa cahia novamente em poder dos Chns-

tãos, ciue tiveram de abandonal-a em l-4b. /
Os sultõès mamelucos, que suecederam a d.vnas-

tia fundada por Saladino, no Egypto. se propu/.eram
expulsar os invasores christãos do território musui-

mano, ficando
terminado esse
episódio da his-
to ria da Europa
na Ásia. com a
tomada de S.
João d'Acre, em
1921.

No final do
século VI do Is-
Iam, (anno 1220
depo's de Chris-
to), os Monges,
commandados
por Gengis Ka-
han, assolaram
as províncias
orientaes do im-
perio e acaba-
ram com o ka-
li fado de Bag-
dad, em 1258.

O período
de maior prós-
peridade des-
fruetado pela
Hespanha mu-
sulrnana to. o

musulmanos descontentes,
ódio o auxilio prestado a um renegado.

Sua causa prosperou durante o reinado dp go-
verhador incapaz., que precedeu a A « -el-Rahman;

este loerou tomar, una a uma, suas fortalezas c quan-
do Ibn Hafson morreu, apenas possuía uma praça
forte, defendida sucessivamente por seus dous ti-

lho<? até 927, data em que capitulou o ultimo d elles.'Anuelles 
apóstatas do Islam viram-se forçados

n volver á doutrina, que haviam abandonado, embora

alguns (entre elles a filha de lbn Halson) preferissem
o martvno. ... j

Náo obstante. Abd-el-Rahman distingouu-se du-

rante seu reinado por sua boa íe e benevolência para
com os que se propuzéra submetter e, mediante uma

serie de campanhas afortunadas, reduziu os diversos

chefes, que sustentavam Estados independentes na

península. _,^ rAl i
A tomada de Toledo, em 932, tcl-o senhor abso-

luto da Hespanha.

(Continua no próximo numero)
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eitão no anoleu ^c s^ poderio contempla os rebeldes justiçados. . Essa é uma scena typ.ca na histona do
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alSlc dos faltões de Marrocos entre os qu.es o ma.s tyramco o, talve. Isma.l ( 167-1727 .
irmão de Mohamed XIV. o fundador da dynastia I ilali.
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O mysterio de Luiz XVII -- Terá \ DnD  j
| da 

NmstorÍa 
I ° filho do rei guilhotinado fugido j L LEN0Tre ]

í - — da prisão do Templo ? - - - 

- POR

I " " I

'-ii.

€ s documentos au-
thenticos, alguns
indiscutíveis, rela-
tivos á morte ou

evasão do Delphitn, filho
de Luiz XVI, aprisionado
na Torre do Templo, são
tão raros que é difficil li-
gal-os de modo útil, de
modo a formar uma nar-
rativa solida e inatacável.
Em todo o caso, utilisare-
mos aqui, somente teste-
munhos irrecusáveis, dei-
xando a menor base possi-

"0 autor das paginas, que vamos ler, não tem a pretenção
de resolver o misterioso caso de Luiz XVII; esforçou-se
apenas por encontrar, na falta de outra, uma solução
hijpothclica do enygma do Templo. Todos os jactos,
todas as datas, que vamos ler, são absolutamente exactos;
porem esses jactos, agrupados segundo as declarações
de. testemunhas, conhecendo, cada uma, parte da verdade,
ignorando mesmo, em sua maior parte, para que e por
quem foram empregadas, produzirão em conjunto o resul-^
lado desejado? E'o que não ousaremos pretender. E so
poderão ficar surprekcndidos com essa re.ôerva, os que
nunca abordaram o estudo do exasperante do chamado
"mysterio de Luiz XVII. No cmlanto essa tentativa
tem, ao menos, o mérito de expor com rigor methodico os
principaes dados do problema.

gundo andar, com o crea-
do de quarto Cléry; o
terceiro andar foi reserva-
do para a rainha, Mme.
Elisabeth e Mme. Roya-
le. Em Dezembro, no ini-
cio do processo do rei, o
menino foi separado de
seu pai e entregue a rai-
nha, que mandou armar
para elle uma cama em
seu próprio quarto. E elle
ssim ficou de 16 de De-
zembro de 1792 até 3 de
Julho de 1793.
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O filho de I.uiz XVI. no co.po ,le Guarda do Templo. (Quadro de J. J. Seherrer )

I 73

vel á hypothese. Fixemos, primeiramente, os factos
conhecidos, indestruetiveis. ,

O Delphim tinha sete annos e cinco mezes, quando
a 13 de Agosto de 1792, o rei Luiz XVI seu pai e a rai-
nha Maria Antonietta, assim como Mme. Llisabedi,
irmã do rei e Mme Royale, sua filha, foram aprisionados
na Torre do Templo, antigo e colossal bastião abando-
nado, no meio dos jardins de um palácio moderno e
confortável, habitado, nos tempos de sua permanência
em Paris, pelo conde de Artois, irmão de Luiz avi.

Internaram, primeiro, a família real na peque-
nina torre, construcção estreita, ligada a fachada norte
do edificio. E, durante dous mezes, puseram abaixo
todas as casas visinhas da prisão, para isolar o palácio
do Templo por meio de um quadrilátero de altas mu-
ralhas, cuja construcção só terminou em Uutubro.

Nessa data, somente, a família real se installou
na Grande Torre. Alojaram o rei e o Delphim no se-

Nesse dia, a tarde, os commissarios de serviço
significaram a Maria Antonietta a ordem de lhes en-
tregar seu filho; scena acabrunhadora e que já foi des-
cnpta innumeras vezes. O Delphim não devia mais
tornar a ver sua mãi, nem sua tia, nem sua irmã.

Levaram-o para o segundo andar da prisão, que
elle, durante dous mezes, oecupára com seu pai. Ahi,
o novo preceptor, que lhe fora outorgado pela Commu-
na de Paris, o sapateiro Antoni® Simon, esperava-o
com sua esposa. Entregaram-lhe o jovem príncipe,
para o qual havia um leito no quarto maior. Simon
e sua esposa dormiam na cama, que servira a Luiz
XVI. Alem d'esse grande quarto, elegantemente mo-
biliado, o andar comprehendia uma ante-camara com
accesso para a escada, uma pequenina sala de jantar
e um quarto de dormir, que fora o cte Clery.

0 Templo estava sob uma autoridade apenas, a
Communa de Paris, á qual a AssemUéa, por decreto
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de 15 de Agosto de 1792, deixara a tarei a de lixar

a residência de Luiz XVI" e confiara a guarda da am.-

lia real. Por conseqüência, Simon so tinha um chete.

Chaumette, nomeado procurador da Communa, em

Dezembro de 1792. , ...
Foi Chaumette, certamente, quem decidiu a

nomeação de Simon. dizendo: "Quero dar ao pequeno
Capet uma educação, ,Aue o afaste de sua família ••

faça-o perder a idéia de sua situação.
Ora, Simon parecia o homem ideal para

freqüentemente de guarda no Templo, antes e depois

da morte de Luiz XIV, era d esses, muito raros, que
o contacto com os prisioneiros, nunca enternecera.
Alem d'isso era casado com uma mulher act.va, cujos

cuidados eram, materialmente necessar.os aoinen^
Toda a gente a vira cuidando dos feridos a 1.° de Agosto
no hospital dos Cordoeiros; Chaumette era para Simon
um deus. Era, portanto, obedecido cegamente. Io,

por ordem sua que, instigado por Hébert; o pre-
ceptor commette essa espantosa infâmia de obrigar o
iovem e innocente principe a depor perante o tribunal,
fazendo uma terrível accusação contra a rainha. Isso

prova que elle era dedicado a seu patrão ate o crime
Não temos espaço aqui para estudar afigura de

Chaumette. Saint Just escreveu sobre elle: Accusado
de trahicão por todos os partidos foi, apenas o vil ins-
trumento da facção hébertista. vendida aos estrangei-
ros e que lhe
promettera o
cargo de cen-
sor ou grande
accusador, no
governo que
desejava es-
ta belecer";
Quanto a He-
bert, era "um
scelerado que
mer ca dejou
sua penna e
sua conscien-
cia". Sobre
esse ponto to-
dos estão de
acccrdo; do
ponto de vista
moral, Hébert
e Chaumette
eram a escoria
da humani-
dade.

Ora, é a es-
ses dous des-
classificados.
ambiciosos de
dinheiro, que

O de ser ver aponta*

d
nar o "emprego . Que perigo
do de conspirador realista!.

() que é certo é que o "preceptor do Capet pediu
bruscamente sua demissão e deixou, apoz seis mezes

de permanência no Templo, um logar que lhe rendia

9 000 francos por anuo. sem um vintém de despeza.

Sublime desinteresse! Esse homem não era, portanto,
o bruto implacável, que sempre nos descreveram ou

a compensação offerecida, era belhss.ma. Pois bem.

manto a compensação, desconhece-se qualquer uma. . .

í)ual seria, então, a causa d essa demissão tO uda

!

Seja como tor, os Simons mudaram-se: era um

domingo, 19 de lancho de 1794. fa.ua um tempo

sombrio de degelo. Todo o dia. na escadaria da lone,

houve um vai-vem insólito: portas abertas, Mane-
Teanne Simon contava sua roupa, descia ao corpo da

cuarda, saltitava pelo pateo cheio de lama, arrumava

Seus trastes em uma "charrette , tornava a subir peno-
samente. soffrendo de sua asthma. incommodada com

sua cordura excessiva e gemendo contra a cobardia dos

homens, que só pensam em se divertir. Isso visava

Simon, que pagava uma "pinga de despedida a todo

pessoal do Templo. . . e não sahia da taberna pro-
X,nK0 

cocheiro da "charrette". no pateo da Torre.

apiedado com os esforços de Mme. Simon. offereceu-se

para auxilial-a. Esse cocheiro era um homem de o. an-
nos chamava-

se Ojardiais
e embora se
fizesse passar
por medico,
estava alli co-
mo cocheiro de
uma charrette
de mudanças.
Era já quasi
noite; tinham
de apressar o
serviço. Simon
não abandona-
ra a tasca; sua
mulher a ceei-
tou o ofíereci-
mento deOjar-
diasjeste subiu
ao segundo an-
dar da Torre,
ca r r ega ndo
um ca\ alio de
papellão, que
trouxera e era
um presente
de Mme. Si-
mon para o pe-
q u e n o Del-Vista da torre do Templo, tomada da Rotunda. (Gravura de Chapuy)

_ 1
estava entregue o menino cujo \alor mercantil
era immensuravel. Quantos milhões não daria
a Europa para comprar esse frágil príncipe, que
representava a paz do mundo! Alem do mais,
elle assegurava áquelle que o libertasse, a vida salva e
o perdão, por occasíão das reacções inevitáveis. . . ^

Não iremos mais longe. Não temos a pretensão
de estabelecer que Chaumette e Hébert salvaram o
Delphim; desejamos apenas mostrar que eram omni-
potentes no Templo, que a oceasião era tentadora para
se assegurar para sempre a fortuna e a impunidade,
que os escrúpulos de qualquer sorte não os perturba-
vam e que Simon os servia passivamente.

isso posto, relatemos os factos. Simon era um
brutal porem nada indica que fosse um monstro de
ferocidade, nada nos leva a crer que exercesse torturas
sjsthematícas, que empregasse os esbordoamentos,
sobre os quaes se formou uma lenda. Ao contrario,
ha innumeros indícios de que elle só exerceu suas fun-
cções a contra-gosto, por medo, sem duvida, de uma
reacção, que todos previam.

Uma nota enviada a lord Granville, por um agente
do governo inglez, residente em Paris, em 1794, afiir-
ma que 

"Simon, que primeiro fora muito útil ( a causa
real) sciente do perigo que corre, so pensa em abando-

phim, um d'esses cavallos com saias dentro dos quaes
um homem entra facilmente.

Chegado ao seaundo, andar, 0;ardias levou o

cavallo ao quarto do fundo onde, durante o vai-e-vem
da mudança, o jovem principe fora recolhido i>m-

quanto Mme. Simon espreitava o corredor, elle tirou
do brinquedo um menino, (pie nelle estava escondido;
esse menino, adormecido por meio de um narcótico
e vestido exactamente como o Delphim, foi sentado
em uma poltrona junto da cama; por sua vez, o Del-

phim foi narcotisado, enrolado entre as cobertas da
cama c descido até a "charrette".

Eram ja nove horas da noite. Os quatro comuns-
sarios, que deviam substituir os Simon na guarda do

principe Lasnier, Cocheier, Legrande e Lormet
esperavam que lhe entregassem o prisioneiro;
Mme. Simon lhes mostrou, no fundo do quarto escuro,
o menino adormecido sobre a poltrona; resolveram nao
despertal-o. Os commissarios assignaram a descar-

ga", attestando que 
"Simon e sua esposa lhes haviam

exhibido a pessoa de Capet, prisioneiro c em boa sau-
de", depois despediram-se: os commissarios fecharam
a porta do quarto onde o menino dormia. Os bimon

partiram e perderam-se na noite, com sua "charrette .
Eoi isso o que se passou? Foi. pelo menos, o que

4
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Mme. Simon contou, onze annos mais tarde, a um
dos falsos Delphins cm quem julgara reconhecer seu

pupillo do Templo. Assim apresentada, a evasão é
verosimil.

Na manhã seguinte, ao despertar, as cousas mu-
daram: examinaram o menino, interrogaram-o... e
descobriram a substituição

Oue fazer ? Onde correr : Unde encontrar òimon :
A quem se queixar? De que? O recibo fora assignado

pelos quatro commissarios; somente elles eram agora
os responsáveis e arriscavam-se a ir todos para a gui-
lhotina dentro de vinte e quatro horas.

Então, tomaram o partido de manter o me-
nino, por assim dizer, murado em seu quarto, — ini-
ciativa que seria incrível sem uma necessidade impe-
rJosa-  sepultado vivo em uma alcova sem luz —

conta Beauchesne — illuminado apenas pelo reflexo
dc uma lâmpada suspensa diante das grades".

— Será crível que uma tal determinação tenha sido

tomada com relação a uma creança, sem autorisação,

&$cMMdo
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alem de uma velha campainha, de que elle, de resto
nunca se utilisou, coberto de insectos parasytanos e
vivendo em contacto com seus excrementos, accumu-
lados nesse quarto sem ar, cuja janella, tapada com
espessas taboas, recebera um cadeado e cuja porta
nunca se abria.

Essa horrível situação prolongou-se até _ 10 de
Thermidor ( 28 de Julho )1 Nem um dos commissarios
dos que, quatro a quatro, durante esses cento e no-
venta dias, se succederam no Templo, nem um so
deixou uma linha escripta, uma palavra que nos pu-
desse edificar sobre as relações, que tiveram com o
menino; nem um só o viu a não ser atravez do guichet
gradeado, nem um só lhe dirigiu a palavra ou recebeu
d'elle alguma resposta, que valesse ser annotada;
nem um só d'esses burguezes de Paris teve a piedade
ou, pelo menos, a curiosidade, de se approximar do
descendente de tantos reis. E' este, talvez, o ponto
mais inverosimíl de toda a aventura.

Simcn e sua mulher haviam-se alojado bem perto

 ... ,-------------m_m—____________________________^__________________________^_____________^____emm -j" <z—w-r?::''"!!»--"1" 'rr,-r>. . '"''^'"^jãEl^fS 
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O aprionam ento de Luiz XVI e sua família no dia 20 de Ju

pelo menos tácita, do chefe responsável ? As eques-

ração (o, rigorosíssima; e porta loi sellada apitos

, parafuso,- e, de então por diante so se poude^e o

menino atravez de um guichet gradeado, que se,v a

para lhe passarem alimentos. . . 
[y»lliím 

'*AlS

In, terminar essa arrumação que Io. -ame asegundo

o mesmo autor, não suspeito, - resolv a " *

hendida no mesmo dia e terminada na mesma noite

com o auxilio de lanterna.*...
xr j- • i on An í-meiro os quatro commis-No dia seguinte, JU de janeiro, u» i ^.í- m

sarios Legrand, Lasnier, Cocheíer e Lonneteed am

quatro outros, aos quaes apenas r>udeiam

i &

a guarda ouiros, ciua M1'"^' - r ] i ,1TVI
mostrar o menino atravez do guichet, no fundo de ..m

quarto sombrio. • •
E constantemente, durante seis mezes os v,g^-

lantes d.e serviço foram substituídos, sem ver po. assim

dizer, seu prisioneiro, abandonado e trancado,lcn
Mme. Royale quem o escreveu sem outro soecono

nho-de 1792, no castello das Tulherias. (Quadro de BouULon).

do Templo, em um pequenino apartamento, depen-

dente do grande edifício. Ignoravam, de resto o que
fora feito do Deíphim: a "charrette conduzida por
Oiardias seguira, segundo acreditavam, pela rua Phe-

lippeaux; nada mais sabiam. Aquelle que, anonyma-

mente sem nunca apparecer, fora o emprezano da

evasão, distribuirá os papeis de tal modo, que ninguém

penetrara o segredo; ou embora o conhecessem intei-

ramente, nenhum se atreveu a murmurar qualquer
cousa ou a reclamar um salário: porque o 1 error se

desencadeara loucamente e quasi todos os que citamos

até agora perderam a cabeça na guilhotina. Hebert,

foi executado a 24 de Março, Chaumette a lo de

Abril Simon a 28 de Julho, em companhia de Uoche-

fer- Leiiraiid e Lasnier a 29. Ignoramos o que foi teito

de Lorlnet; quanto a Mme. Simon e a 0;ardias, ha-

vemos de os encontrar mais adiante.

A 10 de Thermidor ( 28 de Julho), Barras, in- |
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vestido havia dezoito horas do commando das forças
armadas de Paris realizou, na alvorada, uma ínspec-

çao dos vários postos. Chegado ás seis horas da ma-
nhá ao Templo, subiu, acompanhado apenas pelo a;u
dante de ordens Delmas, até á prisão do infeliz enta
chamado o "pequeno Capet" e penetrou no cubículo.

Se havia alguma dessimilhança entre esse menino
e o Delphim elle não o notou. Porem resolveu collocar
desde o dia 11, junto da creança cujo valor conhecia
bem, um homem de sua inteira confiança, Laurent,
que não o abandonara nm só instante na tempestuosa
noite de 9 Thermidor.

— Parece inadmissível — se o prisioneiro não era
o filho de Luiz XVI — que Laurent, vivendo com o

pequeno detido, tratando d'elle, mterrogandc-o amiu-
dadamente, não adquirisse a certeza d'isso.

Neste caso, ha duas alternativas: ou Laurent ;ul-
gou prudente calar-se, guardando o segredo para si
somente ou, o que é mais provável, revelou tudo a
Barras, seu protector. Que vai fazer Barras? Annyn-
ciar solennemente ao mundo que o filho de Luiz XVI
fugiu da prisão? Mas seria confessar o desappareci-
mento do único refém ou garantia, que a nação possuía
contra os estrangeiros, contra os realistas da Vendea.

O menino
recluso no
Templo não é
o filho de Luiz
XVI ? Tanto
melhor; pode
a s s i m, sem
muito trahir
a Republica,
entregar esse
men í n o aos
realistas, que
apenas dese-
jam sua hber-
dade. . . Po-
rem para que
esse Delphim
apocrypho
conserve todo
seu valor, é
necessário,
que, até o dia
de sua liberta-
ção, ninguém
o possa ver.
Laurent, alli
coJlocado pa-
ra preparar a
evasão, recebe
ordem par a
esconder a
quem quer
que seja a

d.

certeza de que houve uma substituição anterior e de
seqüestrar o pobre menino até o dia em que, sem pe-
rigo, poderão libertal-o, affirmando ser o próprio Del-
phim, entregando-o ao grupo de realistas, que empre-
henderam a tarefa de seu salvamento, posto que para
elles, esse menino é o rei de França.

Eis Laurent como único encarregado da guarda do
pseudo filho e cia filha de Luiz XVI . "Só tenho a louvar
seus modos ¦— escreve esta — durante todo tempo em
que esteve a meu serviço. . ." isso prova que Laurent
era sensível e paciente; toma grande interesse e cui-
dado pelo menino collocado sob sua guarda. Como
explicar, então, que esse homem, tão bom, senhor ab-
soluto do Templo e tendo carta branca de Barras para"conceder aos dous prisioneiros do Templo, um ligeiro
passeio pela manhã e outro á tarde", não tenha pen-
sado em reunil-os nas horas de recreio? Porque não
lhes permittiu encontrarem-se?

Devemos procurar para essa separação implacável
uma explicação: Laurent, verificara, desde os primeiros
instantes, que o detido sob sua guarda não era o Del-
phim e, assim, evitava cuidadosamente toda e qualquer
communicação; ninguém, é admittido em presença
do prisioneiro. Laurent tem, na Torre, dous cum-

plices, pelo menos dous homens sobre a discreçao d0s

quaes pode contar: Liénard, o economo do templo*
alli collocado por Barras, no mesmo dia da sua nomea-
rão e Caron, auxiliar da cozinha.

Es-*a c.nducta de Laurent chegou a parecer ex-
tranha: elle é denunciado a 11 de 12 de Outubro mas
não li-a importância a isso; sente-se bastante iirme,
com o^apoio de seu chefe. Chega ao cumulo de recla-
mar um auxiliar, sabendo perfeitamente que seu pedido
não será attendido, allegando "que não pode dar conta
de todo seu serviço" e nao responde, em taes condições

pelo precioso deposito, que lhe confiaram, h c assim

que, antecipadamente, põe sua responsabilidade a
coberto "no caso de algum facto grave".

Devemos notar ainda que a vigilância do lemplo
não era, nessa epocha, muito severa: ha provas abun-
dantes que da rua ao Palácio, do Palácio a íorre,
era um vai-e-vem continuo: entradas, sabidas, pas-
seios patrulhas de duzentos e quarenta homens de

guarda, enviadas alternativamente de tooas as secçoes
cios vários corpos!. . .

Foi quando se certificou de todos esses lactos.

que Laurent resolveu operar a substituição. Se era
bastante periuoso tentar retirar do Templo o jovem

e infeliz pri-
sioneiro, era,
ao contrario,
muito possi-
vel nelle miro-
duzir o meni-
no destinado
a substituil-o.
Laurent resol-
veu conten-
tar-se, primei-
ramente com
a introducção
de um meni-
no mudo no
quarto do pri-
sioneiro. epie
escondeu nos
reduetos da
Torre, onde
j á mais nin-
guem se a ven-
turava.

A es ca mo-
t cação deve
ter se operado
n os u 11 i m o s
dias de Ou tu-
bro de 1794 ou
nos primeiros
d ia s de No-
vem bro, por
que 7 de No-

vem bro foi a data em que Laurent escreveu a carta,
que vamos reproduzir integralmente :

"Meu general,"Vossa carta de 6 do corrente chegou-me muito
tarde, por que vosso primeiro plano já foi executado —
e nao sem esforço. Amanhã, um novo guarda deve
entrar em funeçoes: é um republicano chamado Gom-
mier, boa creatura, segundo ai firma B. ... mas não
tenho confiança nessa gente. Vou ficar em grandes
dificuldades para fornecer alimento a nosso P. . Mas
hei de tratal-o bem, podie estar tranquillo. Os novos
guardas não desconfiam de que um menino mudo subs-
tituiu o D... Agora trata-se apenas de lazel-o sahir d'essa
maldita Torre; mas como? B... disse-me que nada
podia lazer, devido á vigilância. Se isso tiver de durar
muito, receio v^v sua saúde, por que ha pouco ar em seu
esconderijo. Elle prometteu-me (pie morreria, se losse
preciso, mas nunca havia de me denunciai", trahindo-se
a si próprio. Sua irmã nada sabe; a prudência leva-me
a fallar-lhe tio menino mudo. como se tosse seu irmão.
Envie o mais depressa possível o liei portador, posí"

"Levanta-te Capet" (Estampa publicada em Paris, em 1815).

que necessito urgentemente de vosso soecorro. Siga
._ ... a . . •

1

.lho (pie o portador lhe transmittir de viva voz,
pois é o único caminho a seguir para nosso triumpho.
o conse

r*<lr
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Torre do Temido, 7 de Novembro de 1794.
Ignoramos a quem essa carta foi dirigida; não foi

como muitos acreditaram, ao general Frottc, famoso
commandante do exercito real da Normandia. Este
se encontrava, então, em Londres.

Mas esta carta de Laurent e mais duas, que se
lerão adiante, são verdadeiras; lemos sobre sua authen-
ticidade provas absolutas, irrecusáveis.

O novo guardião, annunciado ao general por Lau-
rent, entrou em serviço no Templo a 8 de Novem-
bro.' Não se chama Gommiers e sim Gomin e era uni
homem tímido, sempre receloso de se comprometter".

Laurent, recebendo seu novo collega, pergunta-lhe
se já viu o príncipe. — Nunca, responde Gomin —

Neste caso, replica Laurent, ha de se passar ^muito
tempo antes que elle lhe diga uma palavra. 

"E, as-
sim, prudentemente collocou Gomin de guarda
contra a surpreza, que lhe poderá causar o silcn-
cio obstinado do
prisioneiro.

E a vigilância
se t o r n a m a 1 s
mysteriosa, mais
secreta ainda.
Mas eis que, um
dia, na primeira
semana de Janei-
ro de 1795, trez
membros do Co-
mité de Seguran-
ça Geral se apre-
sentam na Torre
e pedem que lhes
seja aberto o
quarto do mcni-
no. Um d'elles,
Harmand de Ia
Meuse, deixo u,
sobre essa visita,
uma lamosa nar-
ração, que, por si
só, seria sufi ícien-
te para estabele-
cer a permanência
no Templo de um
menino mudo, por
que insiste espe-
cialmente sobre o
silencio do pnsío-
neiro.

Porem lia mais:
deixando o segun-
do andar da Torre
Harmand. e seus
collegas sobem ao
quarto de Mme.
Royale; e como
esta lhe peça In-
formações sobre
seu Irmão", liar-
m a n d o r d e n a
que os deixem
juntos.

Essa

í
í
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Luiz XVII sob a guarda do sapateiro i

des-ordem nunca foi executada. Assim, a

peito de uma decisão da Commissão de ^egurança
Geral, Laurent sabe tão bem o que acontecera se Mme.
Royale fôr posta diante do menino, que toma sobre bi
a responsabilidade de desobedecer. L que a situav<io
se tornaria insustentável e conhecemos os angustias üe

Laurent por essa seaunda carta, dirigida ao general
que, longe de Paris, se impacientava com a demora
Cíl 

''Rccci,; vossa carta. Infelizmente, o que me pede
é impossível! Foi muito fácil fazer a v.ct.ma suba, mas

fazel-a descer, actualmente, esta lora de nosso *lc^e-
Não sei o que deva pensar sobre a «^tiide cie " 

tro
Agora "elle" 

pretende substjtu.r nosso mudo po ou "

menino, doente. Torre do lemplo -¦ o de leveieu
de 1796".

Que se passou depois? Temos, apenas, por indi-
cio, um terceiro e ultimo bilhete de Laurent. Eil-o:

"Meu ueneral,
Nosso mudo foi levado, felizmente, para o Palácio

do Temnlo. . . e bem escondido; lá ficará e, em caso
de perigo, passará pelo Delphim . Agora, pode estar
tranquíllo, ordene e saberei obedecer. Lasne poderá
substituir-me logo que assim queira. Temei as rnedidas
mais seguras e efficazes pela segurança do Delphim.
Torre do Templo, 3 de Março de 1795."

E' a carta de um homem que, apoz se encontrar
em situação desesperadora, exulta por d'ella haver
sabido, são e salvo. Mas... Devemos concluir d ahi

que o pseudo-Delphim sahiu do Templo? Nao. . .
Laurent diria qualquer cousa sobre o menino^que to-
mou ologar vago, no segundo andar da prisão. Mas
não toca nesse ponto. Sua alegria e devida, talvez,
a ter operado uma segunda escamoteação, desalo-

jando da lorre o
mudo para escon-
del-o no Palácio
visinho, isto é: fo-
ra do recinto da
prisão, reintegrai!-
do em seu logar, o
menino, que, des-
de os últimos dias
de Outubro, defi-
nhava no infecto
cubiculo.

Finalmente,
Laurent abandona
seu cargo no Tem-
pio a 29 de Março
de 1795, deixando
Gomin bem per-
suadido de que
tem sob sua guar-
da o verdadeiro
filho de Luiz XVI.

Lasne, entra em
funeçoes dous dias
mais tarde (31 de
Março ) e não po-
de, naturalmente,
conceber a menor
suspeita.

Os dous guardas
do pequeno prisio-
neiro estavam,
pois, bem certos
de sua identidade.
O menino não era
loquaz; todos viam
que elle estava
muito doente e
quasi não o inter-
rogavam. Depois
da sahida de Lau-
rent seu estado
se aggravou; a 6
de Maio, o Dr.
Desault foi convi-
dado, pela Com-

missão de Segurança Geral, a prestar seus cuida-
dos ao prisioneiro; depois de o examinar mmucio-

samente, o medico declarou que seu estado era

gr" issimo. Sua ultima visita data de 30 de Maio

t\Q prairial). Nunca mais voltou, porque, no dia
seguinte, morria. O Dr. Pelletan, subst.tue-o a ca-

beceira do pequeno moribundo, cujo estado de ira-
'ueza 

se aggravára .A 5 de Junho, Pelletan consegue

que o menino seja transferido de quarto. O apar

lamento onde se encontrava comprehendia umi vas-

toebello quarto de dormir; não foi esse o escolhido.
Transferiram-o para a pequenina torre, annexa a

Torre, propriamente dica.

Ora, nessa data de 5 de Junho oceorria, fora

í
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iimon. (Quadro de Charles de Coubertin):

do Templo, um facto bastante extranho.
O grupo de realistas, ao qual )

• ra alludimos
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e por conta dos quaes devia, com
o auxilio de Laurent, operar-se
a evasão, compunhase de uma
amigo da rainha, Mme. Atkins
e dous agentes, hábeis e ousados:
Sr. d'Auer\veek, mais conheci-
do por 

"barfiosinho" e o Sr de
Cormier.

Este ultimo fora instruído
da transferencia do menino, que
todos julgavam ser o Delphim;
da partida de Laurent, da rein-
tegracào do menino no logar do
mudo substituído. Nada d'isso
havia apagado sua confiança no
êxito final.

Os agentes de Mme. Atkins
esperavam, assim, nos primeiros
dias de Junho, que lhes fosse en-
tretrue o Delphim, prisioneiro no
Templo, Seu projecto era leval-o,
rapidamente, para a Vendéa, on-
de seria solennemente reconheci-
do e proclamado rei de França,
depois conduzido á Inglaterra.

Para assegurar a viagem do
fugitivo, ficara decidido que la-
riam partir, ostensivamente, em
uma direccao opposta, um me-
nino, da edade e estatura do jovem rei, sob a condu-
cta de um homem resoluto.

"O homem resoluto", que haviam descoberto nao
era outro sencão Ójardias. De que modo o tinham encon-
trado? Onde? Ignora-se. Fora elle próprio, quem se
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-ÉÊ&mMMtiàmlmm mmà*b-,- ¦ v
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O saoateiro Antônio Sinv.in, primeiro carccrei
ro i.o filho de Luiz XVI (Gravura da epoena

Vão
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COMO E' FÁCIL
SABER TUDO Qrammatica Litteraria PEQUENA ENCYCLOPE-

DIA POPULAR

DICCI0NARI0S DE NOMES PRÓPRIOS
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(SEGUNDO A HISTORIA E A LEGENDA)
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Arius, famoso heresiarcha, nascido em 2S0. em Alexandria.
segundo uns (secundo outros na Cyrenaiea ) ), morto em Cons
tantinopla em 536. Depois de ser partidário de Meletio. bispo
de Lycopoiis, que provocou um schisma no Egypto, pareceu arre
pendido e foi ordenado padre por Achillas, patriarclia de Ale
xandria. Estava, então, em uma edade avançada e em pouco tempo
sua sciencia e seus talentos o elevaram ás mais altas diginidades.
Com a morte de Achillas, Arius esperava suceedcl-o: porem isso
não aconteceu e, desde então, seu despeito explodiu violentamente,
não lhe deixando repouso, emquanto não encontrasse um meio de
arruinar a autoridade de seu rival Alexandre. Tal foi, segundo
alcuns historiadores, o motivo, que levou Arius a atacar a doutrina
da Ecreia na divindade do Verbo. t

Arius, segundo o periil que d elle deixou Sio. Epiphanio.
era dotado de penetração extraordinária e vasta intelligencia,
fortificada pelos estudos incessantes; a philosophia de Platão era-
lhe familiar e elle não ignorava i-.m só dos segredos da dialectka
peripateticiana. Sua estatura era elevada, sua attitude grave e
seria; a virtude e a austeridade pareciam estampadas em sua phy-
sionomia. .

Arlotto MaiNARdO, vigário de Macivili. perto de riesole ( 1 os-
cana), nascido em Florença em 1396, morto em 14S4. Conhecido
como um homem de espirito. Esse Rabelais italiano attrahiu a
attenção e ganhou o favor do rei da Inglaterra. Eduardo V, de
A.ffonso V, rei de Nápoles, de vários outros soberanos e de Lorenzo
e Juliano de Medieis. Deixou um livro sobre seus gracejos.

Armando DumaRES. pintor nascido em 1826, a em Paris,
onde morreu em 1895. Alurnno de Couíure, abandonou a pintura
religiosa pela pintura militar e expoz, entre outras obra notáveis;
Carga da divisão Desvaux, em Soiferino ( 1863); Carga dos Con-
raeeiros cm Evlau (1866^; Cambronne em Waterloo (1867),
Defeza de Saint-Quentin ( 1 872 ): Batalha de Bapaume (1883),
etc. Deixou egualmente desenhos, águas fortes, aquarellas e retia-
tios • .

ArmidA. uma das mais lindas heroinas de Jerusalém liber-
tada. Representa a faceirice unida aos encantos mais irresistíveis.

Arminio (forma latina de nome allemão) Hermann, chefe
dos Cherusvos, nos tempos de Aueusto e de Tiberio. Levado a
Roma como refém, Arminio ahi foi educado e serviu, primeiramente
nos exércitos romanos. Depois voltou a seu paiz. onde revoltou
os Cheruscos e os povos visinhos. Envolveu Ire/ legiões de Varus,
na floresta de Teutberg e massacrou-as. No anno lo, foi vencido
por Germânico, Sua esposa, Thusnelda e um de seus filhos foram
aprisionados e figuraram no triumpho do vencedor. Batido nova-
mente no anno seguinte, Arminio conseguiu fugir mais uma vez.
Acabou miseravelmente. Tendo aspirado á realeza, foi envenenado
por seus próprios partidários. Nos tempos de Tácito, era celel rado
nas canções populares da Germania. Nos tempos de Carlos Magno,
era adorado como um deus nos santuários^ saxões. Hoje ainda, é
considerado na Aüemanha um heroe nacional. Foi !he erguido,

mesmo, um monumento colossal -obre o monte Gro.cnbur^, no
arredores de Detmold.

Akistonico, filho natural de P.umenico 11, rei de Pergamo.
Irritado por haver Attalo III legado <> reino de Per .amo aos Ro-
manos, resolveu apoderar se do mesmo; venceu o cônsul Crasso,
mas foi vencido e feito prisioneiro pelo cônsul Perpenna, que o
conduziu, captivo, a Roma. () Senado mantiou estrangulal-o
em sua prisão. (129, antes de Christo).

ÁniSTOPHA^fcS de Byzancio, celebre gra.nma.tico Krego, nas-
cido em Byzancio, floresceu no saculo III, antes de Christo. Di
risiu a Bibliotheca de Alcxan.lreia, sob Ptolomeu Everçeto e
foi o celebre mestre critico de Aristarcho. Muito trabalhou na
critica do texto de Homero e outros muitos poetas. Atfribuem-
lhe a invenção da pontuação e accentuação gregas. Suas obras
esião perdidas, com excepção de poucos fragmentos.

AiMSTOP;'ONTv:, o'.ulor atheniense. viveu no século IV, an-
tes de Christo. Foi elle quem aceusou Iphicrates e Thimotheo
ole tralikão e quem propoz fosse conferido o direito de «idade a
todo o Atheniense descendente U i.ais livres. Demosthenes, con-
tra quem elle sustentara a lei Leptina, elogia-o como um grande
orador. Todos seus discursos ficaram perdidos.

Aristóteles, nome de diversos cscnptores gregos, dos quaes,
os mais conhecidos são: Aristóteles de Cnalcis, autor de uma tiis-
toria da Eubéa; Aristóteles de Cyrene, autor de uma obra poe-
tica: Aristóteles de Sicilia, que refutou o panegyricu cie 1 so rates,
Aristóteles de Athenas, do qual Diogenes Lahertio louva todas as
arengas; e vários outros, philosophos e grammaticos.

ARISTOT1MO, tyrano de Llides, no sei ulo III, antes cie Christo.
Apoderou ?e do poder com o auxilio da Macedovia e mandou
matar ou exilar grande numero de cidadãos. Durante uma re-
volta, foi assassinado por Chylon, que acreditava ser seu maior
amigo .

AniSTOXEMO, philosopho e musico grego, nascido em Ta-
lento, no anno 350 antes de Christo. Discípulo de Aristóteles-
cnmpoz •— segundo Suidas— quatrocentos e cincoenta e trez obras;
dessas apenas: nos restam seis Elementos Harmônicos, o mais an-
tigo tratado de musica conbe<. ido e um fragmento sobre o R ythmo .

Pytbagoras, na musica, tuno ligava ao calculo, em detri-
mento do sentimento; Aristoxenio escreveu eni seus Elemen-

tos que 
"os que desejam auxiliar os sentidos por meio dos racio-

c mios, baseando-se nas proporções numéricas e ligações de velo-
cidade, como sobre as causas da gravidade e aeuidade dos sons,
não somente recorrem .''.elementos extranhos á matéria, como ai-
cangam resultados directamente contrários á realidade. "(Vesses

princii>Íos errôneos, Aristoxenio tirava a seguinte conclusão: é
necessário deixar um vasto campo ao sentimento e á experiência;
como, alem do mais, esse systema reagia contra a theoria pytha-
goriciana, foi rei chulo favoravelmente; a: sim differenciaram-sc,
mais tarde, os discípulos de Pythagoras e os <ie Aristoxenio sob
os nomes de barmonistas por calculo e harmonistas por ouvido. . .

Aristoxenio parece ter negado a immortalidade i\^ intellecto
ac tivo, pon m esse ponto e um dos mais ohsc uros do peripatet ísmo.
Attribuem-lhe contra Aristóteles, Platão e Sócrates, ealumnías
vergonhosas, que atravessaram a antiçuidade e que elle teria es-
pelhado por despeito, \endo Aristóteles preferir lhe Theopbroste».

apresentara aos realistas, como
uni auxiliar hábil e corajoso?
E' provável. Como, pois, desde
o primeiro instante, Ójardias,
nao delem os conjurados, revê-
íando-lhes que o menino aprisio-
nado no Templo nao é o Del-
phim 

#; Foi elle, Ójardias, (piem
na noite de 1() de Janeiro de
1794, carregou o filho de Luiz,
XVI ás costas e o fez sahir do
templo, collocando-o na "char-

rette" de Simon; foi elle (piem o
levou até á rua Plielippeaux e,
no emtanto, dezoito mezes mais
tarde, concorda em participar de
uma nova evasão dn mesmo Del-
phim .

Um tal Morin, escrivão da
seccão de Ronne-Nouveile com o
qual tinha boas relações, tem um
filho; Ójardias decide-o a lhe
con liar essa creança, cuja phvsio-
nomia, côr da pelle. longos ca-
bellos, recordam sul I ícientemen-
te o aspecto do Delphim; e Ojar-
dias parte com o pequeno Mo-
rin, em carruagem de posta, se-
unindo pela estrada do Auvergne.

até Thvers e Ójardias, em viagem, não perde
passar uma oceasiilo de se lazer notar. Mas eis que,
repentinamente, uma noticia se espalha pela cidade;
d correio checado de Paris trouxe a noticia da morte
do Delphim, filho de Luiz XVI, na Torre do Templo... |- í

I
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Ojardias, desorientado, desapparece, deixando em
casa do Sr. Barge-Béal, o pequeno Morln, não menos
estupefacto . Interroga a creança: elle declara seu nome,
o de seu pai e o pouco, que sabia; de resto não ha con-
fusão possível, posto que o prisi< n nro do Templo mor-
rera no dia 8 de Junho, no mesmo dia em que os agen-
tes de Mme. Atkins esperavam
llbertal-o. A estes, no emtanto,
entregam o mudo, alojado no
Palácio do Templo e que, segun-
do a ultima carta de Laurent de-
ve, em caso de perigo, passar pelo
Delphim. Elles não tardaram a
comprehender que esse menino
não era o príncipe.

Mme. Atkins, no emtanto,
ficou convencida de que o me-
nino morto no Templo não^ era
também o filho de Luiz XVI.
Não tinha provas, nem certeza;
mas tinha o instincto da ver-
dade.

De facto, de todos os que
estiveram envolvidos nos acon-
tecimentos do Templo, duas tes-
temunhas apenas sabem toda a
trama: — são os dous únicos so-
breviventes da evasão de 19 de
Janeiro de 1794: Mme Simon e
Ojardias. Este, foragido apoz o
incidente do pequeno Monn. roí
descoberto por quatro indivi-
duos, asseclas de um bando rea-
lista do Auvergne e assassinado.

Quanto a Mme. Simon. re-
colhida ao Hospital dos Incura-
veis da rua de Sevres, desde o
dia 12 de Abril de 17%. não ces-
sou de contar, com prudência.,
primeiramente, depois com uma
convicção obstinada 

"que ella
e dera fuga ao Delphim, ao
sahir do Templo, fuga executada
com o auxilio de uma "charrette

cheia de moveis velhos e trou-
xas de roupas" .

Resta-nos fazer uma per-
gunta angustiante: que foi leito
do Delphim evadido do Templo .

Mvsterio. . . Levaram-o pa-
ra a rua Phélippeaux, allirma
Richemond, segundo as palavras
de Mme. Simon. Ora. a rua
Phélippeaux fica bem próxima
do Templo; Quem morava ai li í
A quem foi entregue o pnnci-
pe? Sobre esses pontos tudo e
mvsterio.

Dos 25 ou 30 pretendentes,
que se apresentaram na primeira
metade do século XIX para re-
clamar o throno de Luiz X\ 1,
Richemond, um dos mais lamo-
sos, um dos que causaram maior
duvida nos espíritos mais scep-
ticos, era, ao que parece, um
vulgar impostor. A aventura de
um outro, Mathurin Bruneau,
causou crande ruido, na epocha
da Restauração: ;- o mundo rea-
lista ficou emocionado, por que
innumeros realistas — e não dos
menores- acreditavam ainda na
fuga do Delphim fosse por tra- m^\An maisi- ~ i r -r ¦ ,^r çp haverem mettiao, mais
dicção de família ou poi se na\t = 

p_rpTT1 a affi-

rm "" ^^tlfend^r^ircksa^moutude de Bruneau nas aucueuv-ios
os mais bem dispostos em seu iflvor.

^^r-^^Fr^tcoXiKnvrtm1;
guns partidários. L o qut lui v.

de Naundorf. Morreu em Deift, em 1S45 e seus netos,

que usam ainda hoje o nome de Bourbon, vivem cer-
cados por uma phalange de amigos lieis e dedicados,

que formam, quasi, um partido.
De onde sumiu Naundorf? De que família .' Nun-

ca se soube „mau . grado os esforços reiterados e a
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acção persistente da diplomacia de Luiz-Philippe.

A similhança dos traços de Naundorf com os de Luiz

XVi", não 6. egualmente, um argumento serio: O que
assembra, é que esse camponês da Silesia, vivendo em

uma re-ião, em uma epocha e em um meio onde lhe

era impossível forjar ou arranjar documentos sobre os
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A ARTE NA RELIGIÃO — As maravilhosas egrejas do Equador
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Cadeira presidenciaJ e bancada da sala capitular de Sto. Agostinho em Quito
capital do Equador.
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Clausto principal da Egreja e
de Sto. Agostinho, de Quito.

1 — Capella da Sto. Marte na Egreja de S. Francisco de Quito.
S. Francisco, de Quito.

factos, que, de resto, só são conhecidos ha cerca de trinta
annos, tivesse conhecimento de tão boa parte da ver-
dade: soubesse que uma primeira substituição fora
operada com êxito; soubesse da introducção no Tem-
pio de um menino mudo e conhecesse o esconderijo do
socão da Torre.

Devemos notar ainda, que as copias das cartas de
Laurent estavam em poder de Naundorf e que, de
resto, formavam toda a base de suas narrações. Hoje

authenticidade dessas cartas não pode serj
j que a

PATH0L0GIA PRE-
HISTÓRICA

Xinguem julga que a
guerra seja uma inven-
ção*moderna e todas as
tradicções dem on stram
que, desde a mais remota
antigüidade, os homens
se guerreavam.

Certa m e11 te ja zta m o
mesmo na epoch.a pre-
histórica, isto é. desde
as origens da Humani-
dade. De resto, a prova
d'isso acaba de ser jorne-
cida pelos Srs. Bando in
e .Morei, do Instituto de
França, que encontraram
nas g ri das de " Lozêre'',
um ossario pre histórico.
Continha numerosos os-
sos, que apresentavam
vestígios de deformação
violenta. Uma vertebra
apresentava uma lesão
excepcional.

Nota va - se n a parle
substanciosa e esponjosa.
um corpo extranho, que
verijicarani tratar-se da

 ponta de uma jlexa de
silieco.

íl arma penetrara pelo lado direito, obliquamente
e enterrara-se até o centro da vertebra. Não se notava o
menor signal de cicatrisação óssea, o que prova que o
ferido sucumbiu bem depressa ao terrível ferimento re-
cebido.

A ponta da flexa era de siliceo talhado, pertencente
á epocha neolithica.

Isso prova que o homem prehistorico sabia fabricar
flexas potentes, necessárias para a guerra .

2 -— Detaliies da egreja de

posta em duvida, torna-se extremamente importante
saber por que meio foram ellas chegar a suas mãos.

G. Lenoire

Ora essa! Vais empenhar novamente teu relo-
gio? Não o tinhas já empenhado outro dia !

Sim. . . Mas é um relógio de... repetição. . .
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Conto de EDGARD PÕE

o som no de meu
creado e colloquei-o
de forma tal que
elle lançava a luz
mais directamente

rsobre o livro.
meu gesto teve um ef feito, que eu

A luz das Nelas— pois eram
Porem esse

estava longe de prevei.
muitas cahia, agora, sobre um angulo do quarto
até então mergulhado em espessas trevas, devido á

i

O 

eastcllo eu-
ja porta de
e|n t r a d a
meu eivado
ousara lor-
çar. p a r a

não i>assasse a noite ao relento, no estado
lastimável em que me encontrava, ferido, era uni
d esses edifícios de uma imponência cheia de tris-
teza. que durante longos séculos se erigiram entre •.¦.*- *-u»au .,,v.. b».-aa..»»--.w w..* „«t  -
os montes Apeninos, tanto na realidade quanto na cabeceira do leito, que era minto alta

iantazia de mistress Rad-
cliffe.

Secundo toda a appa-
rencia, elle fora abando-
nado por seus habitan-
tes, não havia muito
tempo.

I usta lia mo-nos em
uma sala pequena e das
menos sumptuosamente
guarnecidas. Ficava em
uma torre bastante atas-
tada ^\o centro do edili-
cio e mesmo assim mau
grado seu estado de
abandono e aspecto ve-
tusto, sua decoração era
rica. As paredes esta-
vam cobertas com tape-
çarias e panoplias va-
rias, alem de extraordi-
nano numero de qua-
d ros modernos, na ver-
dade cheios de vida, em
molduras luxuosas com
arabescos dourados. Es-
ses quadros suspen-
sos não somente nos
pontos das paredes mais
espaçosos e mais cheios
de luz, mas também
nos numerosos recantos
formados pela singular
architectura do castello

esses quadros re-
pito, por et leito, sem
duvida, do est.ido de
semi-delirio em (pie eu
me encontrava, excita-
ram em mim uma espe-
cie de fascinação. Como
já losse noite, dei ^v-
dem a Pedro para le-
char as pesadas janellas
do quarto, accender to-
dos os braços de um
enorme candelabro, col-
locado junto de minha
cabeceira e alastar lar-
gamente as cortinas de
velludo negro com Iran-
jas, que envolviam o
leito. Essas disposições
t mham por I im permit-
tir-me, caso não conse-
guisse dormir, ao menos
examinar os quadros de-
talhadamente,, com o
auxilio de um opusculo,
encontrado sobre o tra-
vesseiro e cujo assumpto
era a critica e explicação

i i
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Absorvido pcl(» dcl.ru, de sua arte. elle não via o soffrimento de sua esposa,

d'esses quadros. i
Fiquei, por algum tempo lendo alheio a todo o

mais. Piedosamente erguia os olhos do livro e contem-

plava o quadro, cuja explicarão ,11 lera.
As horas passaram rápidas e. tinaimenic,

noite bateu. ., , „,„.
Como o candelabro não estivesse collocado a meu

gosto, estendi a mão com cuidad > para nao pertiu bai

Um quadro, que eu ainda não vira. appareceu-me

então inteiramente.
Era o retrato de uma adolescente, quasi uma mu-

lher Envolvi todo o quadro em um rápido olhar

e quasi em seguida, fechei os olhos.
Por que motivo? Não o comprehendi immedia-

tamente. Continuando com as palpebras cerradas,
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perguntava a mim mesmo por que as fechara. Fora
um movimento impulsivo, afim de ter tempo para
reíiecíir, assegurar-me de que não era viçtirca de uma
ilkiírão visual. . . E lambem para acalmar minha ima-
gii.ação c preparal-a para um exame mais detalhado
e efíicaz.

Ao firo de poucos instantes, íitei novamente o
retrato .

Não podia mais duvidar do testemunho de meus
olhos, parque o primeiro lampejo das velas sobre
essa tela tivera por effeito dissipar a cstupelacção
sonhadora cm que meus sentidos estavam mergulhados
e, de um só golpe, chairára-me á vida normal.

0 retrato, como já disse, era o cie uma adolescente .
Viam-se, apenas, a cabeça e os hombros, no estylo de
Sullv. Os braços e os seios e, mesmo, um pouco ca
luminosa _abclleira dexappareciam insensivelmente
na sombra vaga e também profunda, que censtituia
o fundo de tela. A moldura era oval, sumptuosamente
dourada e íiligranada, á ma-
neira mourisca. Como obra de
arte, não se podia sonhar cou •
sa mais admirável. Mas não
eram, talvez, nem suas qua-
liclades de execução nem a
immortal belleza da retrata-
da. que haviam determinado
em mim uma emoção tão forte
e repentina.

Podia, menos ainda, sup-
p:>r que minha imaginação, so-
bresaltada cm minha semi-som-
nolencia, tomara aquella phv-
sionomia pela de uma creatura
viva. Notei logo que as parei-
cularidades do desenho, o as-
pecto do quadro, não dei-
xariam de me a Ias tar
immedlatamente de simi-
lliante idéia, seriam mes-
mo suííicientes para me
impedir admittil-a, mes-
mo momentânea.

Rcflectindo intensa-
mente sobre esses diver-
sos pontos, fiquei talvez
uma hora, sentado no
leito, com o olhar preso
a csivC retrato. Acabei
por penetrar o verdadei-
ro segredo do ef leito,
que elle produzira sobre
mim e deixei-me cahir,
lentamente, sobre o tra-
vesseiro. Descobrira que
a magia cbesse quadro
consistia na expressão da
v i d a , a bsolu t a m ente
idêntica á própria vida.

Primeiramente eu
estremecera e, depois,
ficara confuso, domina-
do, petrificado. Preza de angustia profunda e res-
peitosa, voltei a collocar o candelabro em seu logar
primitivo. Tendo, assim, dissimulado a meus olhos
o objecto de minha viva agitação, apanhei febril-
mente o livro onde se fallava nesse quadro e seu bis-
íorico. Folheei-o até o numero, que correspondia ao
retrato oval e li esse extranho e mysterioso commen-
tarío."— Era uma moça de rara belleza e caracter tão
amável, quão apurado. Sua má hora loi aquella em
que conheceu, amou e desposou o pintor; elle, rude c
apaixonado, trabalhador e já possuindo uma esposa:
sua Arte. Ella, de rara belleza e um caracter tão
amável quão esmerado, toda luz e sorriso, alegre
como um pássaro. Para tudo tinha thesouros de
amor, detestando apenas a arte, sua rival. Só temia
as palhetas e os pincéis, todos esses instrumentos
importunos, que afastaram d'ella o pensamento do
amado.
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Assim, foi uma terrível cousa para ella, quando
o pintor lhe exprimiu o desejo de fazer seu retrato.
Porem era humilde, submissa e durante varias semanas
manteve-se sentada, muito quieta, na sombria e alta
sala da torre, on.de a luz só filtrava do alto, sobre a
pallida tela. Porem elle, pintor acima de tudo, punha
toda sua gloria cm seu trabalho, que proseguia de
hora cm hora, de dia em dia. E era um homem apai-
xonado, genipso, taciturno e que se perdia, muitas
vezes, em seus sonhos.

De tal forma que não notou, ou não quiz notar
a acçao maléfica da luz. que cahia do alto, arruinando
a saúde e o espirito de sua esposa ; tedos a viam de-
linhar, todos, menos elle.

No emtanto. ella sorria sempre e sempre, sem o
menor queixume, porque via o pintor, cujo reno-
me era grande, alegre e orgulhoso, trabalhar dia e
noite com paixão febril no retrato d'aquella, que
tanto ama k a .

Ai, d'ella! Cada dia mais sem forças, mais sem
cor. . . Na verdade, os que vinham ver o retrato con-

fessavam em voz baixa que a
si milham a era um milagre
provando não só o talento chi
pintor como seu grande amor
por aquella, que pintava de modo

tão maravilhoso . . .
Mas com o tempo, quando já

a obra tocava a seu Íun.
ninguém mais foi admitti-
do na torre ; o pintor, no
ardor incrível de seu tra-
balho, não destacava mais
do que raramente os olhos
de sua tela, mesmo afim
de olhar para sua jovem
e linda esposa .

E não queria notar que
as cores, que apphcava st -
bre a tela, era como se as
tirasse chis faces da doce
creatura, que se mantinha
immovel, diante d'elle. E
quando muitas semanas ío-
ram passadas e restava
pouca cousa a fazer — um
golpe leve tio pincel sobre
a becea, um retoque nos
olhos — a alma do modelo
vacillou como a chamma

vela, que se ex.ai-t-M

_..ra unia adolescente, do rara belleza.

tle uma
gtie.

O golpe de pincel final
foi dado e O pintor mara-
vilhoso ficou, por alguns
instantes, em êxtase, diante
da obra admiravelmente
perfeita ; mas quando as-
sim a contemplava, eis que
um arrepio percorreu todo
seu corpo e, minto pallido,• elle exclamou :

Mas é a própria Vida!../
Voltou-se rapidamente para olhar a Amada.
Klta escava morra. . .

_ 77/ ESQ.I'F.Cl.UENTO L. 1MENTÂVEL

Eoi, segundo a tradtcção, o que sofjreu Thesju, o
heroe vencedor do Jlinolauro.

0 rei Egeu, lendário soberano de Athenas c pai
de Tehseu, du será-lhe que, se voltasse triumphante
de sua aventura na ilha de Creta, devia mudar as velas
regras de seu barco por outras, brancas. Porem o
heroe, clieio de saí/sjactào pela brilhante viciaria de
sua espada, esqueceu-se de mudar as velas do barro e
Egeu, ao avistar as velas negras do navio, que se appro-
.rimava, julgou que seu filho morrera e, desesperado,
louco de dor, atirou-se ao mar, que, desde entào, tem
scu nome.
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s amizades forjadas
no chamado Bairro

Latino, de Paris,
são por vezes tu-

multuosas, descuidadas, sem
raízes; porem muitas d'ei-
ias, embora nascidas na-
qucllc meio de estudantes,
oeralmente levianos e sem
memória, persistem atra vez do tempo, resistindo mes-
mo ao afastamento que os meios diversos da existem
cia imporni aos companheiros de escola.

Foi o que aconteceu a mim e a Reger Tregelàu,
um jovem irlandez que fora meu collcga na Academia
de Bellas Artes e nos modestos prazeres que a pobreza
total nos permittia então.

Um dia, Roger, teve que partir. O tio, por signal
riquíssimo, que lhe concedera uma pensão para estu-
dar cm Paris, nao satisfeito com seus progressos -—-
na verdade nullos - na arte de Appellcs e de Raphael,
resolvera cortar-lhe os viveres e exigia que elle fosse
trabalhar seriamente em seu escriptorio de importação
em Glnsgow.

File partiu promettendo escrever-me, mas eu já
sabia o que valem essas promessas entre rapazes e,
p >r isso, nao estranhei que mezes e annos se passassem
sem ter noticias suas. Um bello dia, porem, dando volta
da rua Richelieu para o boulevard, quasi esbarro com
um cavalheiro sumptuosamente vestido e tão corre-
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Montparnasse?. . . Po is

Mas não podemos conversar
aqui no meio da rua. . .
Já jantaste? Não? Pois
então vamos jantar, como
outr'ora. . . Ainda se -come
bem no restaurante do tio
Miguel, aquellc restaurante

. >
que nos parecia outr ora o
supremo luxo do boulevard
vamos para lá.

*
* *

Foi á mesa do velho restaurante, onde só íamos
tuna ou duas vezes por anno, quando conseguíamos
vender alguma tela mais importante, no meio dos
freguezes habituaes, que Roger tornava a ver com
emoção mal disfarçada, que elle me contou sua ex-
plcndida odysséa.•_/

Seu tio suspendera-lhe a mesada e chamára-o
á terra natal, porque seu filho único lhe. estava dando
grandes desgostos. Dera para beber, não queria tra-
balhar c, ultimamente, arrastado por uma aventura
sentimental e inconveniente, resolvera partir para os
Estados Unidos.

Roger oecupára seu logar junto do velho, traba-
lhando como seu secretario, pondo-ie rapidamente ao
par dos negócios c tomando gosto por elles. Depois,
como se o destino se empenhasse em precipitar os
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Jantamos no rcstnurant *!e .Monípnrnasse, que

ctamente penteado que, confesso, só o reconheci pelo
sorriso que se conservara o mesmo, alegre, moço, cor-
dial.

M :u caro Estacio. . .'
— lia quanto tempo!

F' verdade. Cinco annos. Vinha mesmo pen-
sando nisso, fazem hoje justamente cinco annos que
parti de Paris. Você, de certo, nao guardou a data; mas
eu não pude esquecel-a, porque ella marcou uma trans-
formação tão completa em minha vala.. . .

Sim, com effeito. . . você está muito mudado -
observei sem poder disfarçar um olhar de admiração
a sua bella e confortável indumentária.

Ahi exclamou elle com seu bom sorriso.-
E' verdade! Você ainda nao sabe. . Por assim dizer,
todos os dias eu fazia tenção de lhe escrever, mas. . .
sabe como são estas cousas. . . ia adiando, adiando. . .
Eu sempre tive uma tal preguiça de escrever cartas.
E houve tamanhas transformações em minha vida.. .

outr'ora nos parecia o ultimo requinte do luxo.

acc.níccimentcs, seu primo morrera logo ao chesar aos
Estados Unitlos.de modo que quando seu tio fechara
também os olhos, quatro annos depois, Roger herdara
seu titulo e todos seus bens.

— E ahi está, meu velho — concluiu elle. - - Estou
rico, vou me casar e morar num castello soberbo...
Foi mesmo afim de fazer compras para meu casamento
que vim a Paris . .

Passamos o resto da noite juntos e quando elle
partiu, oito dias depois, fez-me prometter que iria
passar o Natal em seu castello.

Eis per que, nessa manhã de 24 de Dezembro, eu
partia em um troly de uma pequena villa, chamada
Penzange, no littoral Atlântico da Irlanda, onde um
trem moroso me deixara.

A silhueta do castello, distinguia-se já, a despeito
do nevoeiro, erigido á beira mar. Roger e sua esposa,

8o
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que era uma irlancieza moreninha e vivaz, com tvpo
quasi hespanhoi, receberam-me com uma alegria de
collegiaes, pedindo-me que procurasse o meu con-
forto esmo pudesse, porquanto elles — confessavam
entre risadas — ainda não conheciam bem o enorme
edifício.

Em tedo o caso — disse Roger — em lembrança
de nossos romanescos devaneios de outr'ora, reservei-te
o quarto de meu tio "o Falcão", não só porque é o
mais abrigado da casa. como porque tem uma lus-
toria, quasi uma lenda e creio deve interessar tua fan-
tazia de artista.

Durante o almoço contou-me a historia do "Fal-
cao

Esse alcunha fora dado a sir Jarper Tregelhan
por causa de seu gênio autoritário, dominador, des-
potico. Era, ao que parece — disse Roger — um ho-
mem temível. Ardente em seus desejos, rancoroso em
seus oedis, vingativo e sobretudo ciumento. Casara,
já bastante edoso, com uma mulher vinte annos mais
moça do que elle e dotada de rara formosura.
Meu avô desposára-a por paixão, mas era bastante
mtelligente para não acreditar que ella o tivesse accei-
tado por amor. Sabia bem que a pobrezinha fora
induzida senão cbrigrada pela família a acceitar aquella
união, que lhe trazia um titulo, uma fortuna.

E dado seu íeitio avassalante, imperioso, essa cir-
cumstancia aggravou o ciúme, que a só belleza de sua
mulher já seria bastante para justificar. Olha. . . ia-me
esquecendo— pedes avaliar seus encantos por aquelle
retrato.

E Roger voltou-se para uma grande tela presa a
parede, mesmo diante da mesa em que almoçáramos.
Depois proseguiu :

linha ciúmes de tedos os homens, que pudes-
sem vêr sua esposa, mas havia sobretudo um cuja
lembrança era bastante para fazel-o vibrar de furor :
lord Harry Daw. E tinha razees para isso. Lord
Harry, de quem também já vi um retrato, era o mais
bello typo de homem de seu tempo. De uma belleza
máscula e impressionadora, de uma elegância íncon-
trastavel. . . Mas pobre. E, ao que se dizia, apenas
por isso fora repeliido quando solicitara a mão de
Juha, poucos mezes antes do pedido de meu avô.
Dizia-se mais que Julia tivera com isso grande des-
gosto, porque amava lord Harry. Não se sabe se
isso era verdade ; mas não havia duvida sobre outros
detalhes. Era positivamente certo que o encantador
lord fizera a corte a Julia, com demonstrações da pai-xão mais ardente e ella parecera r;elo menos lison-
geada com isso.

Não havia necessidade de mais para que sir Jasper
tivesse por lord Harry um ódio profundo, desmedido,
capaz de tudo.

Ora, um anno apoz seu casamento, sir Jasperresolveu reunir alguns amigos aqui, na noite de Natal
e, não se sabe como, lord Harry, que era ousado e
impertinente, arranjou meios de acompanhar um dos
convidados, que ignorava os incidentes já cecorridos
entre elle e meu avô. Este, ao ver seu garboso rival
descer de uma carruagem diante da porta do castello,
juntamente com outras pessoas de alto respeito,
nada disse e creio mesmo que teve força d'alma
bastante para não deixar transparecera cólera lou-
ca, que invadia seu coração. Mas, desde esse mo-
mento, seu ódio não teve limites e elle resolveu anni-
quilar lord Harry, fosse lá por que meio fosse.

Sua imaginação trabalhou activamente, porque
na noite d'esse mesmo dia sua vingança se fez sentir
de modo inesperado e terrível.

Apoz a ceia, emquanto as senhoras conversavam
no salão, os homens organizaram uma mesa de piquei.
Meu avô assumiu as funeções de banqueiro e o jogo
correu normalmente durante cerca de uma hora, no-
tando-se apenas que lord Harry ganhava com uma fre-
quencia que a todos causava admiração. De súbito,
meu avó, que parecia preoecupado, absorto, saltou
de sua cadeira como um gato e segurando as duas mãos
de seu inimigo, obrigando-o a mantel-as sobre as cartas,
que manuseava, exclamou com voz forte :
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Não ! Assim também é de mais. Não posso
permittir que roube meus hospedes d'esse modo. -

O lord livido de furor tentava em vão protestar
e libertar-se das mãos que o immobilisavam com força
de louco. Os outros convivas cercaram-os. Os mais cir-
cumspectos curvaram-se para examinar as cartas.
Algumas estavam discretamente marcadas nas costas.
Havia outras também marcadas, no chão, sob a ca-
deira do lord. Este, abandonado atinai por sir Jas-
per, vociferou protestos indignados, mas não se atrè-
via a explicar os motivos do rancor de que era
alvo. Sua dignidade de genííeman não lhe permittia
envolver o nome de uma senhora em uma questão
tão melindrosa. E o silencio dos circumstantes, a
frieza com que se afastavam sem ouvil-o, fizeram-o
comprehender que estava irremediavelmente perdido.
Toda a gente sabia-o crivado de dividas, lutando com
difficuldades financeiras. Seus ganhos inverosimeis
naquella noite, as cartas preparadas por sir Jar-
per. .. tudo o aceusava com uma eloqüência esma-
gadora.

E sem um olhar a mais ninguém, elle se retirou
do salão.

O jogo proseguiu ainda por uma hora, mas a emo-
ção daquelle doloroso incidente perturbara o ambiente
de jovialidade e todos se recolheram sem que as pa-
lestras houvessem retomado a primitiva animação.

No dia seguinte muito cedo ainda, os primeiros
que desceram de seus aposentos encontraram meu
avô no hall, muito pallido. E sir James mostrou-lhes
uma carta, que. disse elle, encontrara alli, sobrescri-
ptada1 para elle.

Nessa carta, lord Harry, affirmando mais uma
vez seu ínnocencia e dizendo-se victima de uma odiosa
machinação, acrescentava que resolvera partir para
as índias, onde viveria com um nome supposto, para
que ninguém mais soubesse de sua existência.

Essa carta escripta com lettra atormentada, tre-
mula, quasi illegivel, commoveu profundamente os que
ouviram sua leitura e mesmo meu avô, ao lel-a, bal-
buciava, com a voz rouca e entrecortada.

Depois não se fallou mais nisso. Mas o aconteci-
mento produziu tamanha impressão sobre o espirito
de meu avô, que, a partir d'esse dia, elle modificou com-
pletamente sua existência; passou a viver como um
asceta e até seu amor pela formosa Julia desappàreçeu .

Pelo menos, todos viram com profunda surpreza,
que elle não parecia mais pensar nella e, abandonando
o quarto conjugai, installou-se em um aposento do
pavimento térreo, o mesmo em que vais dormir hoje.
E' um quarto confortável mas muito distante do de
sua esposa e elle ahi viveu oito annos, quasi sem sahir,
recebendo as raras pessoas que admittia a sua presença
sentado no leito, com o olhar vago e um ar de susto,
como se sua atroz vingança lhe tivesse deixado incu-
ravel remorso.

Meu tio, que era também um homem de gênioexcêntrico, contava em detalhes com grande admiração
e, tomado de respeito supersticioso por sua tragédia
intima, conservou sempre esse quarto fechado como
um museu e não admittiu que alterassem cousa ai-
guma em sua disposição.

* *

Quando fui me deitar, quasi duas horas depois
d'essa conversação, penetrei no quarto de sir James,com uma curiosidade fácil de imaginar. Um quarto"em 

que se tinha passado alguma cousa", paredes
que tinham sido testemunhas de um soffrimento de
oito annos sem tréguas... Deixem lá. Por mais queuma pessoa se considere espirito forte, essas cousas
sempre causam uma certa emoção.

Fechada a porta e tendo me mettido em um con-
fortavel pyjama de lã, examinei attentamente o am-
biente. Sim. Aquelle quarto, a despeito de suas pro-
porções- pela severidade e simplicidade da mobilia,
parecia mais uma cella de penitente. E uma circum-
stancia mais me intrigou. O leito não estava collo-
cado a um canto, segundo o velho costume francez ;
nem no meio do aposento, como é tão commum
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nas velhas casas inglezas. Estava a certa distancia
entre o centro do soalho e uma das paredes. Era um
leito do estvlo Elisabetíi. pequeno e frágil.

Como 
'sou 

um \nn<r<> maníaco e gosto de dormir
junto a uma parede, encostei os joelhos ji guarda dos
pés e empurrei um pouco esse leito. Não precisei de
fazer grande esforço para que elle cedesse a meu
impulso; mas apenas dei dous ou trez passos, assim,
tropecei em um rebordo bastante volumoso Uir-
vei-me e verifiquei que meus pés haviam batido
em uma taboa, que. embora coberta por um espesso

E Roger voltou-se para uma grande tela presa á parede diante da
mesa em que almoçáramos.

tapete, formava saliência no soalho. ¦
Por que motivo tive a presciencia de que esta-

va alli todo o segredo da vida extranha de sir Jas-
per e de seu incurável remorso? L' de se jurar que
eu fora reservado pelo destino para desvendar
aquelle mysterio e poupar a meu amigo uma sur-
preza, que podia entristecer sua lua de mel.

Fui verificar se a porta estava bem fechada e,
empurrando a cama completamente para um lado,
levantei o tapete.

Não me enganava. Havia alli a bocea de um
alçapão, que. uma vez erguido, deixou ver uma es-
cada de madeira, ainda bastante solida. Apanhei
uma lâmpada sobre a mesa e, sem poder conter a
curiosidade, desci essa escada. Tinha dez ou doze

8o a
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degraus e ia dar em uma espécie de adega, em for-
ma de galeria. Quando cheguei ao ultimo tive que
abrigar a lâmpada para impedir que ella se apagas-
se. De onde viria aquella corrente de ar gelada e
constante ?

Olhei em torno. Prateleiras toscas .sustentavam
quartilhos, botijões e garrafas. Não havia duvida;
aquillo era uma adega. Mas que extranha disposição
aquella, alongada como um corredor ! Dir-se-hia uma
passagem conduzindo a algum logar, ao ar livre, de
certo, porque o vento chegava até mim.

A luz de minha lâmpada era escassa mas sul-
ficiente para que eu distinguisse as paredes e o sna-
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lho onde o pó formava uma espécie de velludo grosso.Era evidente^ que ninguém havia estado alli havia
muitos.. . muitos annos. Dei mais alguns passos e vi
que a galeria se dobrava em angulo recto. Ahi a
ventania era tão forte, que apagou minha lâmpada,
deixando-me em completa escuridão.

Impressionado por aquelle mysterio, senti todo
o corpo atravessado por um arrepio, que a tempera-
tura, embora muito baixa, não era bastante para jus-tificar. Confesso. . . Minha impressão foi de medo,
ao me ver, assim, de súbito, no escuro, em um logar
d'aquelles.

Mas antes que eu tivesse tempo para raciocinar,
vi a certa distancia um halo de luz e, como arrastado
por uma attracção irresistível, caminhei nessa direc-
çao. A meia luz que eu vira era a do luar, coado

pela nevoa. A galeria ia dar em uma abertura irre-
guiar, epie só pude examinar bem, quando pisei um
solo de rochas á berra mar. Nao era uma porta o que
haviajjalh. Uma res-aca, um golpe de ma % derruira
um pedaço da muralha ligando ao ar livre a myste-
riosa adega, que provavelmente fora construída sem
sahida alguma. O paredão do castedo estendia-se
por alli, quasi junto á água. Para andar ao longo
cbelle era preciso por vezes equilibrar-me em rebordos
de rocha, que as ondas batiam de manso.

Resolvi voltar. Mas em vão procurei phospho-
ros nas algibeiras de meu pyjama. Tinha que volta.
no escuro e, para isso, fiz um appello a toda minha

coragem. Penetrei na 1 resta da muralha e
comecei a percorrer a galeria em sentido con-
iraric, tacteando a parede. Minha mão en-

uma superfície lisa e
leiras, vãos ou nichos,

eve, com uma re-
do véu cL pó,

sa alli .
ado momento, minha
ido assim, tocou um

> liso e rolíço, que seu
me fez estacar, enre-

inosidade foi porem
te do que tudo. Meus
nterrogaram de novo
necto, ce h/aram por
. e não pude conter

grito ahah.d ). Nao fô-
cm vão que eu estu-
dará anatomia artis-

tica... O que eu
tinha alli, sob
meus dedos, era
um tranco huma-
no, o que se chama
vulgarmente uma
caveira. . .

-Vão sei como
voltei a meu quar-
to. Lembro-me de
(pie tropecei varias
vezes, de cpie bati
rudemente com os
joelhos na escada.
Mas o a s p e c t o
tranquillo de meu
quarto restituiu-
me a calma e co-
mecei a ver no in-
cídente uma indi-
cação do destino.
Roger estava im-
pressionado com a
tradicçao de seu
avô, ocliento e im-
placa vel, pagando
com oito annos de
isolamento e asce-
tismo um minuto
de vingança. Se
elle soubesse quesua. vingança tinha ido até o crime, teria sua vida

para sempre perturbada, envenenada ; não' poderiamais supportar aquelle edifício, que escolhera parasua. lua de mel.
Em um instante resolvi o que tinha a fazer.

Reaccendi a lâmpada, muni-me com um lençol, um
barbante solido e desci dè novo. Dominando minha
emoção, verifiquei que minhas suspeitas eram bem
i limadas. Como e quando teria sir Jasper assassi-
nado seu rival? Teria havido um duello regular ou
um golpe á trahiçao? Nunca seria, possível sabel-o.
Mas alli estava um esqueleto ainda envolto em rou-
nas de ha meio século. Junto dos dedos, anneis
característicos do tempo; entre os farrapos já sem
cór de uma casaca, botões de ouro.

Formei com o lençol orna espécie de sacco, em

_. ^ . _ -.-.
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tomo do qual colloquei algumas pedras para lhe dar
o necessário peso ; recolhi piedosamente os restos hu-
manos, que alli jaziam a descoherto; sobre elles collo-
cuei tcdos os vestígios, que pudessem denunciar o
crime... Depois, fui ao longo do littoral até encon-
trar um bote de pescadores e com elle fui a uns me-
tios da terra, confiar ás ondas o terrível segredo.

*
* *

No dia seguinte, extenuado por aquelle trabalho
é aquellas emoções, despertei muito tarde e ouvi,
por isso. joviaes observações de Reger e sua esposa.
Respondi-lhes allegando meus hábitos de ertadino e
e!íes nunca suspeitaram da alegria que eu sentia á
idéia de ter eliminado de sua existência uma pagina
iombria e tetrica .

Dàvjd Whitei o\v.

*r- i - •
Cti 

<J lí J íi.Uú

¦ llll Il«

cam com essa palavra, quasi sempre vasia. . .
Pode ser. . . Alas é permittido confessar sincera-

mente que mudas pessoas, ao ter noticia do jacto, acre-
ditaram em "outra cousa . . ." Que ? Não sabemos...
J/as ha cousas...

A<7 0 pretendemos a jj ir mar que cs animaes tenham
uma alma (jcrçcsamente silír.cicsa. posto que não' pos-
suem o dom da palavra), mas cremos que certos animaes,
mais evoluídos do que outros assimilem, involuntária-
mente sem duvida, uma parcella da alma dos que os
sabem comprehcnder . . .

A egreja de maior capacidade do mundo é a basi-
lica de S. Pedro, em Roma, na qual cabem 54.000
pessoas; seguem, depois, a cathedral de Milão com
capacidade para 57.000, a de S. Paulo (Londres),

5fl KF-vy?fl mm ¦
i'&jflfljflfl BV fl flfl BBk.* ^i flfl BBsfljflfl'•vS I flffll B^Br*^ BB- i| aflflkvT flfl flW^à^ ¦ ^flll BBb

¦¦¦• * ' JL Tfl flflEÍSbS Híx ffltfl

^ iflfl ¦flfcflflVflYsflfltfNH^' ' ' 
flTJ BbjS^»bb] Bfli^^Kfl flfll

m sflaaflE Sp*^—«^B B^j&fl

fl fl WXtÀmmmú WÈ I
>'4flEfl aflHaflaáik^'. ¦ ^BBflh>>^. flBftisflBflflMflflflBBflflMMMBMflMMBBWflflflflflWflflWflBBBB^BfHEB^'flfBBfl¥flfl¥flfl¥flBBBfl¥fl¥flflflnflV' • ^ *^flflflB*^sfl*^flr^»FflF.^^fl¥aBBB¥flfl¥fl
iBflBflTflBTflBTflflflflBBBTflB!^.-»--^St aHflBmflE ¦^aflflMÉflH^sufltasflfll HE-,1 í'^*] Irfl ap'^í(sfl3!SSjlSS?^3ÍSifl Bfl Ryí&7 liflflflflfll Ba flfll fe-iaJS

Sfl E&íj *J'v'Jfl • I E^ HlK^bíI àf'1;'' -f 1 flfl¦ ¦*> flB' PflflflflflflflflflflflflB^ãtM»«£^7B9i8 BW'fl B'-'i F fl ¦'# BiB Erafl BmíraB
BI Jh;, ifl«fl Iflflf, H 5Ü Iflfl

1 1 -y ¦" H3 0 ¦fl BBJ flji ^j.vS.VÍ «f - Bfl flKR^BBQaifl flfl flflfl Vm^m^¦¦,'*&*&&*} Ja\ «flfla^fl B9fl aflLZafflH floal

¦ iflfl íilwWii I
BB

BJp ""'í*lfl sflflfl flV • Bflflal
¦Wa^% **• bB flk^^T^Lfli a™^B'V^'4SísH V

Fyfll afltÉffiflPfli iPtaril fl^Uai
fl H&: --'fl flflflaai mzV^c-:j^m9^J^jB^íf>úm MTm

Kiui.' flflflflflflflflflflflVSflflWpJhflgflflflflflflflflflflflflM .>^S«lflM«»B5ratsWff<j^MiW^«fllflB^^flPflflflfll

fl Sggjl BSfl gg fl
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Iflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl^flfllflflfl
flBflflfllfl BsBrB^BBBBfl

§M flB flfl B

i.. «
Resguardando a luz !'tiuuoll.i inexplicável corrente r.e ar, a

j ?>'-//<* COINCIDÊNCIA...

Um ie.eem Grego, de Jlemphis, de dezoito annos,
Sr. I.. Babstrinos, ajoqou-se, recentemente, durante
u"ia partida de pesca. Esse rapa: possuía um pombo,
que muito mimava. Era, ao que parece, um notável
>fpecimen de sua rara, premi ido em varias exposições ¦
Quando transportaram para cam o corpo inanimado do
l»H'z, os presentes viram essa cousa assombrosa, o
Pombo revoluteou varias vezes sobre o telhado da casa e,
bruscamente, cahiu morto, diante da porta de entrada-

.... . . .... ///,//i ;M7)//

ninhei .hei» <!<-• aprehensões por aquella Interminável ádega.

cpie pede conter 25.000 pessoas, Santa Sophía, de
Constantinopía, 25.000 e. finalmente, Ne tre Dame
( Paris ), onde podem congregar-se até 21 .000 pessoas.

,v> Ullllll "U'i o., -

Coincidência! murmuraram os que tudo e.vpti-

f m conhecido sábio norte-americano, o major Did-
ton, encontrou uma noea explicação para as erupções vul-
canicas, i/ue, se carece de outros méritos, tem o da ori-
qinalidade. Segundo o mesmo sábio, a causa de tudo é o
radio. Esse maravilhoso metal, que talvez não exista em
estado puro. encontra-se em grandes massas nas entra-
nhas da Terra e produz explosões, que tudo varrem...
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SILHUETAS MODERNAS —¦ // banhista do Lido Veneza) — Aquarella de HlGGlKS

UM BOM CONSELHO

Para conciliar o somno, o Dr. Binner, de Washin-
gton, aconselha que se deite sobre o lado direito, col-
locando a cabeça commodamente na almofada; depois
de cerrar ligeiramente os lábios, deve-se fazer uma
respiração completa, integralmente pelo nariz. Depois
de, por c?rca de dez veze,, lazer uma respiração pro-

funda, deve-se deixar os pulmões em liberdade, de
sorte que não se accelere ou contenha a respiração.
Deve-se imaginar qne a respiração vai passar pelonariz em continua corrente. No mesmo instante em
que se força a mente a concebei- isso, a consciência e a
memória deixam de funccionar, a imaginação adormece
e o pensamento fica subjugado. Domina o systhema
dos gânglios e, quasi immedia a mente, se adormece.
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/JaBtaBBafl BaanEl9ir9*BBKiEaBTMK .'-- ^'taBaTaBal J'*.-h«w -»,, IbbbbbI bbbbbbV'" ''- JbbbbbI Jbbbbb ^H bbbbbbV¦aaBBBflSBBBBal bbbbT"**' j^bbbbTJsbbbI OU >bbbb1 , ^.TfljBBBi ¦tt.aBBBBBBBal ISaVáSaWnf^am"'lÉgTTiTTWã^BlarnTn SSrík.- ¦ K ^¦w ^.fl bbbK bbw fl aal fl Sn i')»— BaaTaal aSCaal "aoin iA v'f % maallm, .-a ^^Afe'flBiALít*i. Ifl v - fjflul7 - ^eJLfla flfl fl-.--ic-*Jfe«a 4s^s>4fl^isflflMflfl^flaflfll ' . flrflfl aaBakfl flll mr i fllflLt > ¦ 3p> -fttiiB^^BBBBa^BBB sm^.''^l aBB^flaB&^fll fl flLflflflB BalH bb^ % flBflaaV%; irsrflfl H':»flulflfli ^Psa^Hfln&''pn ^-A-:>?~~A-'e - fl flfl flMP-^f^fl flF' ' aaaflflflflKf- .flkrflnfl fl!

PS"^? B! lS,.âB fl flfl Bs^SMb^bbWbÍ bbF^ • -flaaflBaHfl flBafltfl BKB KlIHBfl mIBWiiiTliinr Tf ilHTliIrflp fl PP*^iHflflflI k»»^ & fl flC ML ¦ i*^^HPfll imlB fll
£.V-r--CL 

flmaC^Kf.^fllj Hfl^!^rsffiflAtlÍAK«L,': ¦» -'flfl LAuhiífBiP BB^ -, Jflaa^ "Aa^A^Al^AAjPt^ aL-a^kã^aaaA>^afl^^ Wi^m hF-^-A Bs^flAlsflafe^K-lte-^^ s«A W**?a \\t ^MLmfy^' 'iflflflfla^^JAJ
aWBBHff itifllw1 I1 ill 'W m Hfl1 ifllH1^ i^aaâlMHW^ fltft^BaWBBaaflflaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaflflflBIflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflBWflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflPr11 nyUlflflflflflflflfll BBBBBBBBflT ^JbbbI flaPíS'*^ ,a ifli ¦jfli flaa^: '-fll
¦ bK-^Hb^kí SI^.^HBPiSfl Bf-^flB BB v sâmm fl ilfl BiBflPflaaVMafll B

,4flflmi^,7flMa»m;ífgBPflS^áOT ^^fl^^^flflflfl^^^flr iflflflM*'^ ^^.i^flJlAflBflBs^fl Ib^H ^&-4SS^E ¦LY, ,: ?«'Efl¦i-.,., -1»BBB»aflBBr9@BBBKBBÍ BBTY^HLjBsfli Hfeiafl rJ1^ eteflal aaT fll flã^ .~^'-£j£^Kflflafl aBBflflflr*^ 'ífli
BMTl ^- :- ?jf * fl.'- ;'.;:fl] bC'^-^ I ^flaBBTflfll fl^H BBT fl bbF "*atfl8 Kfll.1 fl^fl :,M/ mi fl
^flfiBvJ Ac"'sAl''^^^ ^flABKKJBgWflflB^^flflABii^ ' fll Ajf^Ibi^bÍ K^' A Ab fla^^sA

MHflBHflBFfl »»KS?5iS«E&YlflEi7!fl»i^i3^ffl!P^^SaT^^flfl^.-.^flD BBBaBBTÍ^^^mfl'^^

.Bgfllafl A- -¦ 'flB^.'"7JjWj^^^CTiM»^^flAAfl ^A AA^*.ai^S I

i^^^^fe^ ^^^ fl^flfllÍJt|^^ ll^^^^^lP^I lAAP^Plil» S^Eflj B^^^^^T^^ Kr^^ltA BT^^-^rjB fl
SSf- -¦g^a^B^ Sf ""¦""' ' J? 

' '* ^t-^laflflBBlM^ffiÍjlB5flflBB^^Safl^ ^^^^aKl^L;lWfflDflBfllSa^^SflBBBBBfla»SÉ^CT^£^»Mffiiy ^V^^aBafl LB
U\ ' ^B«g3aBBM'aflfflÍMBcflaEtB^^ .iaaliefla^aBBBBBBflaBflaBBBBBWB^i^.^^ . * 

Jf^jfl B'SHRIflBBBBBastaWaBaflB^ T^flflflflfcg^aMÃiftWaBglWBafliWlH . .' *^^SaitgíyiMiiEfl»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ':4flB-'Jlgfll bbbbK
- %«MWflMfcig5flB£18MflMlflM^^-V:fl^.flaT'**' fl??S ^^^^BBJ! BT^^sWnM W"¦ sSSBb. ¦%¦ ^^^flflflBh^Ba^^K^ffl^ra^ii,ryr^flBBBlr-' "Jfífl^^^^^^MMTSjlPr^BBBBBBBBBflflBflBWW^^' ^

A ^^^ ^^í^^^s " -^S^JBMg^^^^P^^^^ :v^™*^"^^^^^f^^ ^^*^- "^ tf^ML^iffliAZflM^lApiB« iiiialaBBT^flflAPAaABLSflflAflAflAflAflAfll
J53SPÊÊ&\~ .'""f. -¦"-3BaTOPBBffi^flK^fljHWB^ ¦ ll]HfljiBBBBBiBiPP?i^^ Bafl V ^BJ flPflfl B^aBB^BflrWJa! I

sfll ' - -ÍS^^^K^^^feS §S%eaansX ^^ÍaBBW,BjfcfiKRt-7.7^ S.^i**'^- -slfeiÊví^ SS?P,'. • V ,fll flhPr r^flj ^n ¦gjjUB H. YA-xY^^gp^^s^^s^^y "<^í^ x n<^^^l Y^ãj^TPj£LÍw5^^Y^« " HflflFflflMBÉ^i£Íi#ifl3ffii^
Y ^%^ ^flflflBflflflflflflflL^fliy'^/ • '-•' ^ **mfc:-?ifcw •'y^ * / V--V" ''^ htflV^''^^^»^»Saa^*^^WAjsMt^B^^ àf 

aaaaaaa\W^Ummmm\m(llrrt^^m^^^^^ BJt^^^l^l^^BAlB^^^^^B^B^^AJi^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^Bí

j^gâgl' ---l?re^ap||ga« ;. 
--^ .'"' .flr^flflflflflflflflflflflflflflflflP^flflf^Í^",?'J'' .._MMaflflaflAfl^jflflAflt'L. *J^*™Aafl' - IR*. '^fluflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl

'ffiBSHüfl * ABBflfl^BBffaflBflflflflBBflflflAwaflflflBií:r'"'~ TOim^áBif5^^"J,^^^wliiif^^ 
'' 

iSS»BfWiMif^^3BBaMr t AA HaflA ^^iA ^aflcV. BL?-* IISaSE? T ''^'^•°'*^-r ^IrflflWfllflflflflMBMBBraBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^.*'^ :'' i°^'^MM^ÍJr^..^^|,W^ .aBflflÍBBBBBBBBBBBBBBBBBBPC '"JBaBBBaBaflBflghl ' ^flÊSPflLWfl] BBF^^ ~ ..'fe .flfll•-¦¦¦ | '-||jfllflAflAAflflflflflflflflflWiP^ffPS''q^ ^T^^^^ÍlfeB^^l#^rW -i T.- iHWr^^a^ita^iÉBBflflflflflflBflflHIaBBBflMBI^7'#7^Y:Jflfl^^^M^^^H^^^^^^^HH^ ^s3BÍ -'' feff^affli ^Tflfl Tflfl I
^S-aflAfll "^^^^*Í^ -'^^flflAflAHpJflte<ÍÉÍfl^aaaaaaaaaaaaaa^a •^JjpB»flflflBBaaBSS3Br^ flaMBEgfiFBiaKnSfla^aflPflBaaa^lr ' hjEflflA iSESW faflBwA WwL.. 1- T^fllv ^Aflfll Aflui ¦Hftl^.(^kk-VflMfll IAA1 bK

íSSrtfll .-^"% ;^f»- / %T."?y»<3fltJ^flBflBflfl^flABBBBBBBBBBBBBBBflflflflflflflBflflflflflflflflflBBMMBBB "

Y.7^'^ 'Y^AflAflB^

HENRY HDDSON, SONHADOR E EXPLORADOR PISA TERRAS DA AMERICA, A' MARGEM DO RIO DO SEU NOME-Quadro de :/. L G. Ferris.
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«*»$s*$*«K3^ A CAJTANIMEIRA POR

AURÉLIO PINHEIRO

A castanheira
— Bcrloletlia 7'Av-
celsa, de Hum-
boldt e de Bon-
pland, da família
das mystaceas,
é a grande arvo-
re, magnânima e
nobre, erguendo
verticalmente o
caule rugoso e
pardo e elevan-
do acima das
suas irmãs vege-
taes, a immensa
coma verde.

Em quasi todo
o valle amazoni-
co, nas duras
crostas de terra-
firme, ella se assi-
gnala pela fron-
de soberba, rom-
pendo, ultrapas-
sando a ramaria
em torno, domi-
nando a j ungia
prodigiosa, com
serena, trium-
phante ma; es-
tacle.

E' profunda-
mente, soberana-
mente protecto-
ra. A gente au-
tochtone, arre-
dada ou comba-
tida pelos ínva-
sores, jogada pa-
ra o âmago bra-
vio da selva, es-
poliada e venci-
da, nella encon-
trou subsistência
e socego. E mais

BM>;'i'-OS^flí?''i^J*wlfiESs£BBBssissBBB9Efê&?%u^^ií^*RJ«íjlí¦' "¦'-." '''-.í'-' .jtC^^-yaSÉaBi^JrASFgtaKBK^^BB BflKB*j BsssssBEgic^Msaat.rj . íiiâpSSíiB
MBC#í_t ?^ítu?SÈ^BBr"^B>rfW»sjtfflR /à 'J^' ._¦><*-¦* -riámt j?" ' *sri%sB burS fly^a Ka**-¦' .a- .^^.^ r. ¦¦ j^ssflBBr^P
U*1 .&*? *»^B^Ui*^fc»"|BflWwPflpJ&^ JsMt^^^bIbssBsBsbW^^'™^-4 -J? *"Ç^ uBBsBsBsBsBsBsBsBsBBBS^

BsBsst? ji^^nTw? sSÉb^i^SuÍbbsIbssBssBs^^ ^^K^IbsBs14bsBsBs! í^flrÇaial L^BsBb! Br¦n flaflÍBflflsBs^«BÍ BflsBsJBsflC*lflBjrBB SbsBbbI "XbsMsBltbsI BL * 
ju ^ BBsB^aBflswTBB Bbea Jf, ^Vs^iÉnl BbYVfSll RH BI HBBf fll ^Qfl^B mmí 'JM B*fl R9TJ

¦BB £fl BssCVlBlBHr'Bl RVV^ ™"^"í7 #4fl BE^BssI sBHWBBssI BssMF'^ÉtBÜ'Bl Ek cn BsytBTilsffliilrS KMSB^^^^OrBflflKl Be SSwL^iKir^nsT^BjnHBnBBsjfljBjl BkvkbBI ^EjB BJRSsBBB^fl-BUB IhbW bT^sI Í»^as>^ji>'3 btv i,; •'wS^VmGMÍ Bi^^iBsFn

¦¦Vj^ K mwfimwwí*5^ mm MW***.' JbRÍ^^^L^^^^bbBIss^^íBÍBSS H^^ái

^b^B BjfcFP ^*#PBBr%PBsS"fisi*r5ft&£ ' ^^^*v ^S^Ibi

Oá*^&£l BKBsl B^WBsÍI f^ ^Bt

?f^rfjBM^Jsí ^^^_bHtJsT^^^^^' TS™*^IbssB* ' JtT***L ' *L<_«- 'B^BflBs^ttsfjfl^ ^BPfBJBfl^sBB^P^^PP^Slffy^^BsBi
íJ^eBr^^*!? 7"'* 'y!73frr]fctjfej^JC«^?' '¦"f * ',-*^ 

/ ^'ÍbBbsp*^^''.'^ *4Ü»^mwÊt\hÍú^ jJ&^^^Sí

S^JlSÍ»**^viíáÍfeí2 f'l ^JiMFfll Js»i4l«'. -*S Bsssw1 BjVjw^^fRiSl
pxj;flBfi Uf jfl<n -jBt ^^"^B< •ÍS BB»*"^BsB DjsrflTT¦"*%.'^VjssBT »bbbB BBW__^y.flEfe"iiEsT^TgBss*B
BsPiTw P**-^nsl Br 4 *^ - *i*(*|^ »»li flfl» 7J1 t. HHf^^jf^^Bsai Bk w «-''^^BsMsbJÍ': **r"" ""bB Bs?^ftJ^fliw*fl FblbbI
¦Wv^nr^V' ^V*ríri '^•'•\ MBjr ^BflAj P>fl»M mw*XfcaAisv^J^tf-.. ^---JssrTffc 1!

RCfcsmÇ Bs«B r^^Ç^Bfâ' • k. 
'm\l^^i ' ^J*! |B^s«S^S^*^%S<Jéb1 I

Cflt^^l^BsPfltsW^^^^BBkSfl Bfl^Bsl KV Bfll

^r |n?*4 ¦¦¦¦*¦) ^bsBbsI ^ii^tS ^bV^H bH

flfl L "^«jPfl Kfl fl
BssBss^Bss! rRr^Á^h^*! ^*C^B l^Bsl BsBBflsl Is^^^BB

BT- .. /.?"•'U,T '^BUt^BtÉfl fll
BB**^*. jH fc!fc""" BBi tÊBsV&M: "wm Bflr"flfl. gS^aBM
¦xjkl BJ !^vfc^5HM BK?3 BBl BBB IB^B^^*^v»«' ¦ fl. Hsl?^**?'•^tBI II Brifl

tmt • ?y .* ¦AAjMft^^AV^^nfe^y^flWBB^ByiBBBBBBBBBBBBBBBBBBll
fjtf % ¦ _£*^íiáiVflsB Bfl^^^^^W1'^ **^aflsflfl

BhiSsSbV^^^bMIb «OlT ' sbVJBT ' ^a^vJT^iífftisfe' tfflj5?*^^S^' ^tJtlEsi flWflTjr^l flS^^T&r/fegsflalBflflfliI55mm**1 BB.V jt' -j ,<*^k ','wSVfmwt^L "•¦ ''SSWsgslPr"18'^•¦^»'yi-' ¦JSmbJlè''* 'EnuHBn Enlfl s*»^I^Si**ÍBI
¦ti BssW^' 

''J*'"^^'W .lm-«>*fll"lSLÁ.JWMM^giIg^H&iiwjfcfe ¦."" ¦ -^ '^ff^B!bB^B»ÍB^Bb¥bTW I

BViÍ^il' -s^^fl Bk_j'' '' "— 
^ :^' fl^ '^BhO^xI hèSI fHI

{•l^liBssPfll BaSEíilfei''- ¦•ytií7/ ^^sflB^ilflrevaSHBsSvy^* '«^JL^sSí.-"';' 'BI Rt^^^hs^I BflsBsssi flsBl
BB»™flsBss*fc^"V* ' \ rftL* P BB ^5? OPa^V.JBr' 7*»Bssr' B>vJ BP ,- «^^BJDBflfl ^HI

Éflsl BB/-' * ^BrBBsBs^BHPçCfe1*-j/^*^^"^^W' ' .t 1' '"*" V.'m! BBflsãB«^ÍlBf''m! B^ ^^BsBsBfls! Bfll

£pv* "-'¦ .^^BBBBBBBBBect^^sSí»ímSs](^
rfrr^^MB BPjl W*V' '^ " ^* ^t^M^DPJBflLjklLf '. \*^B B^^^ãjftBsfll Bflsl

A.brjndo os ouriços da castanheira.

tarde o próprio
invasor desalma-
do, — egresso in-
feliz dos serin-
gaes — escorra-
çado, repellido
por sua vez dos
barracões de pa-
shiãba e dás es-
tradas de serin-
gas, desilludido
ou enfermo, para
ella ruma affli-
cto, renegando
ambições.

Nos primeiros
tempos, quando
as correntes mi-
gratorias nao pe-
netravam na ba-
cia amazônica e
a existência era
fácil e doce, a
castanheira, ain-
da desconhecida,
fora apenas ali-
mento e consolo
de aborígenes.
As fibras do seu
fuste serviam pa-
ra a nudez' do
indio e para os
calafetos das iga-
ras. As brancas
amêndoas, de um
fino sabor de lei-
te cristalisado,
eram a delicia
íncomparavel de
selvagens e ma-
melucos, que na
epocha da colhei-
ta, ao fim do an-
no, estendiam
pej a m a 11 a o

¦^—¦ ¦!« ,,...,- ¦„ ..—~ .... ¦ -»»««wM!i»sssBBBBB^ ¦ ¦.. ¦¦¦¦¦ "
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jk ^ T*a.~. 1 jB*?f^B^Tff.^B^'-fBBBBBBBBBBisBflsfc sflMIBBBsm^BsB B?^BiBsBr^^^s*$^*>#^*^* wFéV^to^Iyr^Mmb.^ uK».Ml?:B.''fl HBiBvIiM I sslfl BIBlfl nc^^-vnSiSivl^^.l«¦'^' * Jf* V??! 3sVrl\ B^BlIs^wBfll '^^b1 bV BsBssBIbI BUsHtLBIbbT BsBaBsT BsBsBsBsBsBsBsBssswBB

sVwC.-^¦ *" /* . 4bB*^*-^P' <. a<*'^ .*».. . ... .j^^t^j.B£viV''S*|m' v.BBBBBBBBBBBBnB B^B^BSlfcCr^^yS^y^riB

HbBsU-c ^*3Sb BsBBH 'í/v?''^sVtf >w"*t Bra I BsB fl yin'!l\Vlf>'"'V ff^rsssiiV iiBI BsTs^sátsac^ —MM m Jíj/ ' Hf^ •'•'lítí* •-"-¦ H*Bfll BI Bi II fl jfll\lalja*Ki\\v^^%.- ^ffl B&svfll K.¦Vflfl HBflfl éAÍsfll BflT ^^i * T*7t* àC*"*'* * WM flflVIl'MBs! BsBsBsBsBsBsBsBssB H Bfll Bfll BflsBAwfll Mff Bfllk jg» *>'X. TfliV ^«fl "JvBHiSBVflflsl

pajB-^' .M.BssflsU*'' flflVWflBsflsl^Hflsi^flflF^ ^Émmr f^BiisflT MTm li. B^^^Bfl^^^^BB HV^B ¦¦ flfl! ¦¦ ^fl! B^Ji R^B*J"mbI

^r St flWJPs<T^fcB,V^f%3 B 
'^Bsflf 

BflMfl l^fl BuMjBflTv"flí flafB ITI BL R^

B^ —'•->—-•-- • A— !»»»^T~-*3ÍssB2íBsB3í^^L^ :;<Sfca*g±^_: ^l^aS^^SiB^SsS^SB^g g^sMs»flM&^PSSiitef»^3«^^?5rT^^. sBis*1^^ B*^.-f -ilt: ^KBBisBlB^^^By^gi^Spfs^BBHB^sfcssssssshf^BBWBHB^jllVoBo^P'* t?Ií^kj> V^"^s^^^^^^^5*BBJ»BflflflflflMflflflflflflflflflflflflflflfl^BPP^S ' ^S^is^s^ssBaBtes^BBt^^^t^^M
- ——— ,-~— ^b*b1 bsPbbb^bs* flSMSc^Jtoijr'>«bi "»?xH^^BKV^^^BBfl^ Hflsv^i^^flK BBsstBsflTÍ^^BRir -¦ - ^**~ —— ^íjl BflsP^^^xKr^S iflfllB^BsiBB^^f f^BVBB^^K^L^-^r^T^T *^ ^^^9jflV 3B» IBsVfln ^^^^7^^a*l^wIt^Éss^ssskab^.^ss*F*J

. -dr. <^^l****?JaSr!S'^x*^i'i^^8^isWWBsB3Bfc'"^™ fl i 1"3C.5Bí^BbbssssS^B^B^

' *• '"\^P Bnff^^sBsflr^^^ iiiiT <r*** t^i tn *JbB|| Jr^^^^^l^^™"'****^^^^^*^ |]
iéJ^jÍ&ua '--**'aé'íÜ ia*í - - ¦ -^«-aBBJtè*»**^^ jBBw -^Hi^fflJBBPB*-. .„«>:.¦%, rssslBmíisssTi 

'iWiiiiiiIflHBsff^^TffWHM^ *-*£»A™ 
^MB| B

^jtfmWAyffli. — «ssflBF^S^^ ,.«n.«*ir,^ 
^^ • ^^BlMjlBIJvÇgg.í^^flfcgfllwBg^ ¦' II

rt,

-;
aa'«s*i

¦;:fl

:^B
-¦a

!

91

-.ri a

¦•¦ai

: * ¦ ;a j'V;' ¦ i,/"r'.',-;a
d.-dm\

Um paiol cie castanhas na margem do Amazonas
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'à^J iflMà''-' Castanheira (B. e.)
.o^fflaBBBBBBBBBBBBBBBBBflBMMflaw^ »¦- 7

âaflflfl BBBB Bw®&.
A^SaaVBfl flflflflflflfl Bb\SwS^ V

*B BBfr'7]
.».;,-íwB Bafll BBbVko Btflfl K'T'saH.'^íiliflll Bfl IraliBVllfl flvQ l*,^-"]! V.

,^HB fl u4fl Bs>

taBaHHWbHbb

JaUFiÍ%Íflfl1 BB Bawflaaf*' JKKiiE HH lBafl Er^á^SE Hfl Kflfll

B ^BPJaBBwJlBBB
^Swfl JbVJt^T^ afl BS Bk1 fUBv Wh '

fljflSaflflaC K^ifT^^II I WM! mR
"^^JFfl^^^S*BJim™BV1 flaf BraH B

|7'<^BjflH Ca 
"'-tjfl 

fl! Tii^** ITS^Bfl Ba» .w ^pb Bf-
ii -jJhb BB*? ,-Boflifl

1 Zl^I^ BB*haflr£^r^|g*^**Éjgj|^flflJBp(B^B|0^ *.7
HToBI gwy. ;-.^^"fl BBflBffflfl LflT <J^'vJJajBP^^afl^B^BWaa*. *'""*''*'v-i%*Bfl8S,***^^_sÍ*^^*'£l*MB*^HM IflKJl! KiSJrBi' ' - r^~J=^-»-<** . _¦-. V,
•^*EflflBflE*5^jfl *., «JS^l-• *''->íi;asa1a^WKíB6M3RS^.i*B fl^flar <L *<"-*""#*•*,., V^BBwBBbV i'X ^JKflPl^BBEaflaBBwJPEIflBl* & ,J&iflBl BW71aflflfl> * " vV-m * *à fi -

i^—<',>JI-*B \.^^**4*mamWã^Ê!aMWSt%W&,Wmmma\MMM\..-' -_ <*ri*-*¦»-, ¦ --sr* "SSísB*
SFki<$&"; :**v-.7k^ ^^^^ejBaurtjraiiMBKIfliaSBfeflflflBjg^^^^ n .•> _..*•«« *¦¦- - - - ¦ — *** - - t—vT
'^^^s^^sN^ **r *..'

.. ^-íí. . " ^**w^3SsKB£U^^Bã^^' ^ -la^^^^^^^BaBifliPBlJH^^ S& fl «tsjVíi ¦- ,% "s "'* ""¦ fl""'""' .- . ^^ ¦•¦'<¦--^aT^^(BB*»--^a*,»*.'y^'^.j^^ "¦• ¦ "w^^^*2^>^fc"j^hBPBB^flaflBBL*^^ v<*tvV-tLl< '¦'^íí-fl
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Uma formosa a-.-vores de castanhas na margem do Amazonas.

descuidado acampamento dos taperi/s. Mas a amêndoa ma-
gnifica appareceu um dia na casa do civilisado; e logo rece-
beu alvoroçados elogios e teve incessantes carinhos, alcan-
çou acclamações e iniciou o seu novo, agitado destino. Sa-
gaz, mercantilisado, ganancioso, o branco scismou naquelle
novo manná que se desprendia, seguro e farto, das altas
frondes de uma arvore, sem a complicada solennidade dos
milagres. Com excitada alegria observou as vivas acclama-
ções, o êxito, as homenagens — e anteviu promptamente, se-
ductora e escancarada, a larga porta do lucro.

Todavia, durante dezenas de annos, a castanha perma-
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neceu singelamente nos lares patrícios, ora
pura, ora transformada em leite inegua lavei,
ora fornecendo o óleo Finíssimo a cozinha e
aos cabellos das cunha-?.

Certa vez, porem, atravessou a fronteira
do paiz, foi triturada pelos dentes do europeu
e do yankee, celebrisou-se, civilisou-se, figu-
rou, exótica e preciosa, nas mesas dos millio-
narias, em sumptuosas noites de natal.

Desde então perdeu a appareneia burgue-
za, como perdera a feição selvagem. Fez-se
cosmopolita, notável, afamada. Sahiu da hu-
míldade dos paneiros caboclos e dos alurás
indígenas, para o bojo de aço dos transatlan-
ticos, medida, lavada, esfregada, classificada
como sensacional producto de exportação, .//-
gurando ruidosamente nas tarifas e nas estatis-
ticas. ...

Attingiu de súbito um glorioso fastigio.
As cotações elevavam-se em cada safra, sur-
prehendendo o commercio e os habitantes do
valle. Por fim tomaram proporções inesperadas,
absurdas, delirantes; e por toda a amazonia.
desde as serranias do Rio Branco e do Rio
Negro aos altiplanos do Acre, do Madeira, do
Solimões, do Trombetas, de todas as regiões
da kyle.a — passou, deslumbrante e fremente,
uma larga rajada de fascinação e cubiça.

•"i
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I Os vaforen
iMm&gffl*é& castanha ao porto de Manaus^tp Abril
tfei$19. c«ja prodtteçâ0^1evoü»se a 245.8704>arriças*

Vapores carregando castanhas no porto de Manaus

Um galho de castanheira com cinco fru-
ctas soberbas

A grandiosa myrtacea tomou
nessa phase de brusco successo,
aspectos de arvore redemptora. A
sua historia ingênua passou a ter
capítulos inteiros de tormenta e de
sangue. Os dramas dos senngaes —
tão vastos que encheriam toda a
barbara literatura de uma raça —
tiveram, então, um desgraçado
prolongamento; e de novo rebòa-
ram nas florestas as descargas dos
rifles; rasgaram as ares os silvos
das ílexas. em allucinada, represa-
lia; braços ferozes manejaram ter-
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(.ados e punhaes;
Índios e caboclos
foram expulsos,
feridos, trucida-
dos pelas hordas
vorazes.

Felizmente, no
embate furioso, a
casta n hei ra ficou
illesa. Por sua
própria natureza,
pelos seus intrin-
secos privilégios,
manteve, apezar
dá ganância infre-
ne, a sua gloriosa
integridade. Gi-
gantesca, resistem
te, secular, exerce
serenamente a
íuncção generosa:
— enfeita-se de
flores em Maio;
despe a farta lo-
lha gem em Se-
tembro; e de De-
zembro ate Abril
despeja os gran-
des ouriços cheios
de nozes, que se
desprendem dos
ramos altíssimos e
retumbam no so-
Io como espheras
de chumbo.

Cert a m e n t e á
normalidade d'es-
sa funcção, á cer-
teza com que oi-
ferece os seus fru-
ctos e talvez ao
perigoso bombar-
deio dos ouriços,
se poude manter,
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Nancy Carroll, da "Paramount'
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Glara Bow vestida... com um laço de
fita. Não fosse cila f teira... da "Para-
mounte".

Ao lado — Ressie Love, da "Metro".
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Miss Sally Starr, da "Fox'

atravez de tantos, desatinos, altaneira e invio-
lavei.

E emquanto a seringueira vai morrendo, san-
grada pelas machadinhas; emquanto a easliüoa
elas!tca desaba a golpes de machado, estrondan-
do pela floresta aos gritos dos cáucheiros; em-
quanto a massaranduba se desfaz em leite e sue-
cumbe tristemente, retalhada desde á raiz á
fronde; emquanto a copahibeira arrombada no
fuste, fenece lacrimejando a ultima gotta de
óleo; emquanto centenas de vegetaes, seus ir-
mãos, se extinguem sob a insaciada maldade dos
homens — ella, a grandiosa Berroteltia E.xeelsa,
bemdita e pródiga, atravessa triumphalmente a
sanha desenfreada !

Aurélio Pinheiro
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j O inventor do
saxophone

i

94 I

b.

A vida de Adol-
phe Sax, inventor
do instrumento
mais apreciado ac-
tualmente pelos
que dansam, é um
exemplo typicc da
má sorte, que
acompanha a
maior parte dos
homens, cujos in-
ventos favorecem
todo mundo, me-
nos seus autores.
Adolphe Sax era
filho do fabricante
de instrumentos
musicaes Charles
Joseph Sax e nas-
ceu em Bruxellas,
em 1814

Seu pai era um
exoerimentador fa-
natico e gastava
toda sua fortuna
no aperleiçoamen-
to dos instrumen-
tos musicaes, que
o interessavam
muito mais do que a sorte de
seu único filho. Este, já em
creança, era perseguido pelo
destino; certa vez rolou por
uma longa escada de pedra, ou-
tra enguliu um prego, soffreu
queimaduras graves, ingeriu mais
de uma vez, sem o saber, fortes
doses de veneno, que o levaram
a beira do túmulo.

Quando homem, inventou um
clarinete " baixo", que chamou
a attenção dos músicos france-
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As rainhas
do Cinematographo
zes. Mais tarde dedicou-se ao
estudo de uma combinação de
instrumentos de metal com o
clarinete e inventou o saxlwtn,
o saxtrom-
pa e o «ra- e
xophon e.
Com esses
instrumen- j
tos enri-
queceu as
orchestra s
e composi-
tores como
B e r 1 i o z,
H a 1 é v y;
Meyerber
e A u b e r
d'elles se
servir a m
cum ulan-
d o-o s de
elatiios. . .

Sax não
fez céus

inventos... por accaso; era um
sábio, que applicava aos ins-
trumentos as leis de acústica,
por elle descobertas. Porem
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Irene Delroy,
da Warner
Brothers.

Oj monstros antediluvianos — Reconstituição do feroz
Zugludon, o prehistoríco habitante dos littoraes americanos,
entre 35 a 55 mil annos annos atraz, segundo os paleonto-

logistas.
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Dorothy Scbàstian, da "iMetro'

seus êxitos não duraram muito e, em breve, cahiram trumentos., E Adolphe Sax, o artista inventor do

em complete olvido tanto o inventor como seus ins- saxcphcne, morreu na ma,s completa nusena. {;
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O primeiro bico
de gaz...

que foi
enge-

Sabe-se
Lebon, uni
nheiro francez, o
primeiro a pensar
na applicaçao do
gaz de carvão pa-
ra a ílluminação.
Obteve patente
em 1799, mas era
tão pobre que não
ponde construir
um apparelho e,
de resto, pouco
tempo depois, mor-
reu assassinado .
Assim, essa inven-
ção, embora fran-
ceza, foi applicada
pela primeira vez,
em Londres, por
Mudorch,em 1802
e só penetrou em
França no fim da
Restauração, 1815.
Porem a maior
parte das pessoas
ignora a que data
remonta o primei-
ro bico de gaz .

Os primeiros
bicos de gaz
inven taram-se,
por assim di-
zer, por si mes-
mos e o mais
antigo que se
conhece é o ja-
cto que surgiu,
ha século e
meio, na mina
de carvão de
Whiteham, no
Cumberl and
(Inglaterra).

Os mineiros
estavam entre-
gues a seu tra-
balho, quando
um jacto de ar,
de cheiro des-
conhecido, pas-
sou sobre suas
cabeças e en-
trando em con-
tacto com a ve-
Ia, que um d'ei-
les trazia no
bonnet, expio-
diu em um ma-

• • « •

I
Nossas irmãs ]
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La Paz, a elevada e risonha capital da Bolívia*.
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gnifico jacto de
luz . . .

Aterrorisa-
dos, os opera-
rios fugiram :
porem, embora
a chamma ai-
cançasse dous
metros de ai-
tura, queimava
tão tranquilla-
mente que os
mineiros volta-
ram e a extin-
guiram agitan-
do cha-

&*&**£

O que restou da batalha — Quadro de ,7. R. Sangdak

seus
péus.

No emtanto
a chamma tor-
nava a surgir,
toda vez que
alguém appro-
ximava do ja-
cto uma vela
accesa. Para se
libertarem d'es-
se perigo, os
mineiros fabri-
caram um lon-
go tubo para

COMO E' FÁCIL SA-
BER TUDO '2' Economia domestica PEQUENA ENCYCLO-

PEDIA POPULAR

Quaes os alimentos, que contêm chloreto de sódio e hydratos
de carbono? São esses alimento^ recommendaveis ?

Quasi todos os alimentos contêm chloreto de sódio, posto
que isso c indispensável a nossa existência. Em certos casos,
quando o funccionamento dos rins c insuffieiente, o medico pres-
creve um regimem de alimentação sem chloreto ou melhor: ~—
hypochloretado.

A base d'esse regimem é o leite ( u-s litro de leite contem ape-
nas cerca de uma gramma de chloreto de sódio. Os alimentos
vegetaes são os mais ricos em hydratos de carbono.

O arroz, por exemplo, contem 80% de hydratos de carbono;
o feiião, 60; as lentilhas, de 55 a 60; o pão, 57; o mel, 79; o assucar,
99 %. Os hydratos de carbono são os fornecedores de energia
por excellencia. Não somente são recommendaveis, como de-
vem predominar em uma ração alimentar conveniente.

Os BANHOS FRIOS — Os que aconselham e defendem o banho
frio ao despertar, dizem que hão excellentes para a saúde c affir-
mam que quanto mais fria a água mais benéfico é o banho.

Isso é simplesmente absurdo.
A idéia dos banhos frios é uma invenção muito an.iga da me

dicina. Flipocrates, Galeno e os primeiros médicos romanos os
prescreviam como uma das melhores medidas da íherapemica
E todos acceitaram immediatamente essa "pai.a-.éa"; porem resul-
tados bem desastrosos não tardaram a surgir. . . Albuminuria,
congestão, diminuição dos slobulos brancos do sangue, etc, são
algumas das qua<u fataes conseqüências dos banhos frios.

E claro que os banhos frios não são maus para todo o mundo;
porem o vulgo facilmente acredita que são optimos para qualquerindivíduo. Mesm . para os que são benéficos taes banhos, não c
bom que entrem bruscamente na água. porque o choque nervoso
sempre é perigoso. Primeiramente deve-se molhar a fronte, a
nuca e os braços. Depois então podem iniciar o banho.

oe o que toma banho frio sente que sua energia se conserva
ou augmenta, deve continuar. Porem, sempre, para qualquer in
dividuo, f necessário, mesmo com resultados optimos, um examemedico, afim de verificar se, verdadeiramente, o banho frio lhe é
conveniente.

!_,,; __l
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Tne. No emtanto,
Crut, mais jtard.er
yprohibiu—qriTe a
mulher fosse ven-
dida; porem o ma-
rido podia dar ai-
guma cousa, de
sua própria von-
tade. E' muito in-
teressante, na His-
toria do Direito, o
facto do dinheiro,
pago, antes, como
preço da noiva,
passar a ser um
presente ou dote
do pai para ella;
alguma disposição
d'esse cenero foi
necessária quando
já não se permit-
tia que a viuva
fosse tomada por
mulher pelo eu-
nhado, como acon-
tecia em um esta-
do mais rude da
sociedade.

Asunción dei Paraguay, vista
de aercplano.

conduzir o gaz a superfi-
cie da terra; e foi esse o
primeiro condueto de gaz
de que a Historia faz
menção .

Ao ar livre a chamma
augmentou de volume e
brilho e ardeu assim cerca
de dous annos .

O homem não é
infeliz, emquanto
não é injusto.
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Compra e venda de
mulheres...

A compra da mulher
surgiu como uma conse-
quencia do augmento da
propriedade no mundo, co-
mo quando um zulú ajus-
ta com os pais de uma mo-
ça sua compra por cinco ou

dez bois...
Esse costu-
me já foi
c o m m u m
na Ingla-
terra, nos
tempos bar-
baros, co-
mo se veri-
fica pela
lei da Saxo-
nía Occi-
dental de

O maior
Atlas do
mundo

Entre as mui-
tas cuiiosida-
des e jóias. bi-
bliographica*
conservadas
na opulenta

de cujo tamanho, verdadeira-
Trata-se de urna collecção de
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O bom feminismo— Moças húngaras trans-
portando alegremente um double-skul, apoz
vencerem uma renhida prova inter-collegial de

regatas.
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Bibli.,theca do Estado, em Berlim, figura este hvro,
nftente excepcional, dão uma idéia as gravuras acima, i.«•« antieuidade 

re-
ant.gos mappas, encadernados artisticamente em um 

r;, ,. do Grande Elei-
monta ao século XVII. O veneravel »Wa/ia ^^"^ ^ 

°de 
altura,

tor e mede um metro de largura por quasi dous ei

Um aborígene de Andem Land (Austrália)
exhibindo uma característica faca c macha-

do de pedra.
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MARAVILHAS
DOS MARES
TROPICAES

Os estranhos
habitantes das
águas a mais de
uni ki Io metro
de profundida-
de, nas Bermu-
das.

0 Dr. Wil,
liam Beebe, fa-
moso escriptor
e biólogo mar/ti-
mo,que realizou
numerosas cno-
laveis expedi-
ções scientifi-
cas, emprehcn -
deu. recente-
mente, novas
pesquizas, diri-
gindo em torno
das ilhas Ber-
mudas, uma
nova e mtnu-
ciosa busca
geológica te-
vada a effeito
por iniciativa
da Sociedade
Geológica de
Neio-York. Sob suas ordens trabalhou um pessoal sei-
entifico, que comprehende seis homens e quatro mu-
lheres {entre ella a própria esposa do sábio). Estabc-

base de operações na ilha de Nonsuch,

"Esmeraldas vivas A mais original das plantas marinhas, a "Volonía",
trada nas águas tropieacs das ilhas Bermudas.

espécie encon-

teceram sua
designada como uma "mancha de terra' diante
bohia de Hamilton (Ber-
mudas).

A expedição estudou
numerosos phenomenos
marítimos e a vida nas
águas mais profundas,
desvendando, com o au-
xdio de machinas pho-
tographicas aperfeicio-
nadissimas, o segredo
de muitas e maravi-
lhosas creaturas das
grandes profundidades,
até agora desconhecidas.

As autoridades bri-
tannicas das Bermu-
das prestaram toda a
classe de auxilio á cx-
pedição do Dr. Beebe.

Esse dluslre geologs
descobriu surprehen -
dentes specimens de
plantas e animaes,
que illustram esta no-
ticia.

da
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Comeu um peixe t.lo grande
um peixe das grandes pro
haver ingerido outro peixe de tamanho egual ao seu.

dilatação de seu estômago.

A edade dos
digios

pro-

edade formi-
a em que vi-

Photogra-
transmittidas
radio ! Ma-

Que
davel,
vemos
phias
pelo. .
chinas, que parecem
pensar. . . Luzes que
perfuram as mais den-
sas trevas. Machi-
nas, que vendem,
compram e dão troco,
substituindo integral-
mente o homem . . .

Alto- fallantes,
que podem ser
ouvidos a 64
kílometros de
distancia. Pha-
róes, cuja luz
é visível a 400
k i l o m e t r o s.
Trens sem con-
duetores e ca-
nhoes de cinco
milhões de
volts, construi-
dos para des-
trr.ir. . . a t o-
mos !

Locomotivas
que mo v e m
trens de mais
de trez kilome-
tros de exten-
são. Signaes
luminosos ur-
Banos regula-
dos por rekr
gios. . . Cama-
ras photogra-
phicas, que re-
gistram o tra-
jecto do raio.
Pás electricas,
que escavam
de uma só vez

cerca de 24 toneladas de terra. . . Lâmpadas electricas
de 50.000 wals e machinas cinematographicas invi
siveis para surprehender ladre es.

Machinas para medir a solidez das estradas, re-
gistrar a natureza de accídentes, abrir asphalto em

poucos segundos, com-
por notas avulsas dire-
ctamente para o tele-
grapho, administrar
anesthesicos, transcre-
ver chamados telepho-
nicos, transmitir reca-
dos, preparar cimento,
fabricar sapatos, meias,
enormes caldeiras. . .

Apparelhos que me-
dem um billiontsimo
de pollegada, registram
tremores de terra, con-
gelam o fogo, revelam

differenças impercep-
tiveís entre delicadas
tonalidades de cores,
graduam as qualida-
des do algodão, regu-
Iam systhemas inteí-
ros de signaes lumino-
sos para o trafego ur-
ba no, asseguram o se-
gredo na transmissão
radiographica da vo/,
exercem pressão tão
enorme que tornam
possível a fabricação
de diamantes e ouvem
a luz e vêem o som 1

e com elle proptio ! Curiosa photographia de
fúndidades, chamado "o eomilao" depois depo!

Note-se a enorme

O dl

Lm Hyllywood. a capital do "cinema", existe desde muitos annos
um grande amphitheatro natural, onde se representam as obras dramat.-
cas mais famosas do mundo. Esse amphitncatro foi agora ampliado Tema forma ovalada e estende-se pela encosta de uma montanha, sua capa-cidadeé de 50X00 expectadores. A photographia tirada de aeroplano dáidéia aa admirável posição d esse amphitheatro e de sua grandeza clássica

xadrez ;apo- j
nez, é o jogo mais in- J
trincado do mundo. j
taboleiro tem 81 qua- J
dradose são emprega- !
das vinte peças, que j
m u d a m de valor j
quando alcançam cen- !
ta posição no tabo- j
leiro. j

[
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primeiro que ap-
parece. . . Mas
ha poucos ho-
meus como o se-
nhor, por aqui...
Tenho um medo
horrível da mor-
te. . . Sinto-Ane
já quasi sem for-
ças; é preciso que
eu me afaste por ,
tempo da África, mas
não ouso fazel-o antes de
iniciar a empreza. . .

Não se apresse
disse Meredith docemeri-
te, tratando de acalmai- o.
— Accenda seu charuto
c deite-se um pouco. . .
Temos muito tempo pa-
ra trocar idéias.

Durnovo obedeceu,
com resignação.

Já ouviu fallar na
Simíacine? — murmurou
elle.

Não — respondeu
Jack — Para que serve
isso? Para lustrar sapa

A SIMIACINE
Romance de H. SETON MERRIMAN

RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA

Sir lohn Meredith, fidalgo inçlez da velha eseola e já muito
edoso, nota, durante um baile, que seu filho Jack está apai>;onado
por Mabel Chj ne, sobrinha de sua velha amiga lady Cantournc e
irrita se, porque considera essa moça egoista e sem coração, Por
isso, quando, pouco depois, Jack lhe falia nesse amor, sir John
declara-lhe que precisará de esperar sua morte para herdar os re-
cursos necessários para se casar. Jack, voluntarioso e altivo, de-
i.Iara-lhe que vai tentar qualquer empreza para ganhar esses recur-
sos. Depois vai communicar a Mabel essa resolução e ella concorda
em esperai o durante dous annos, embora esteja também sendo
requestada por outro rapaz ( Guy Oscard), egualmente fidalgo e
pobre. 0 pai de Oscard é um sábio, um tanto desequilibrado e está
enfermo Uma noite .a enfermeira sahe e deixa Guy de guarda
junto do leito. O velho, que está semi-Iouco. ergue-se e, a des-
peito da resistência de seu filho, bebe uma dose exaggerada de nar-
co tico e morre. !la suspeitas de que Guy deixou seu pai morrer
para herdar sua fortuna ; mas, depois, verifica-se que o velho já
quasi nada mais possuía.

Entretanto, na África, Jack encontrou um indivíduo sus-
peito chamado Victor Durnovo, que lhe diz haver descoberto um
segredo maravilhoso.

dos ?
O de

e
d

maior

de um ar-

tos ou para curar reslnac
— E' um medicamento, de iacto. .

valor, actualmente. nos mercados! E'
berano, sem rival! E' a simples tolha
busto ; mas o que pudesse conter seu chapéu, valeria
25.000 francos!

— Onde se encontra isso? — perguntou Jack —

Gostaria de arranjar um sacco bem cheio...
 Sim... Ria á vontade! Quando chegar a

comprehender. . . Os homens de sciencia chamam-a
Simiacine, por causa de uma velha lenda africana,
cujo ponto de partida é verdadeiro. A lenda diz

que os macacos foram os primeiros a descobrir a

propriedade d'essa planta e que, com ella ahmen-
tando-se, adquiriram a força fantástica, que pos-
suem; o braço de um gorilla é muito mais lino do

que o braço de um homem forte e, no entanto, um

gorilla, se o segurasse, facilmente o quebraria ao
meio, como o senhor quebra um phosphoro; quebra-
ria o cano de um fuzil como o senhor quebraria uma
bengala, p e1 o
simples eslorço
do pulso ; isso
pelo effeito ma-
gico da Simiüci-
ne. . . O orang-
utango pode sus-
pender-se por
uma só perna a
uma arvore e es-
t r a n g u 1 a r u m
leopardo com as
mãos. Sempre o
et leito da símia-
eme. Na Euro-
pa... especial-
mente na Ingla-
terra, na Allema-
nha, começam a
conhecer a pro-
digiosa influen-
cia d'esse medi-
camento. Affir-
ma-se que é ca-
paz de chamar
a vida um ho-
mem moribundo!
Não é possivel
prever o que se-
rao as creanças
alimentadas com

esse regimen 1. . .
Alguns sábios
chegam a lhe at-
tribuir o poder
de duplicar o po-
der intellectual
do homem 1

Jack Meredith
curvára-sè para a
frente ; olhava,
como fascinado,

a physionomia selvagem
e doentia, que tinha
diante de si ; ouvia avi-
damente o discurso pre-
cipitado de seu compa-
nheiro. Era de se jurar
que o medo da morte
não deixava a Durnovo
o tempo para respirar.

Vamos 1. . . Conti-
nuel — disse o lnglez.

E' impossível ava-
liar o consumo que d'ella
será feito. . . Os pedidos
affluirão de todos os
pontos do globo 1 Procu-
ram-a, actualmente, por
intermédio dos indige-
nas. . . Conhece o pro-

cesso ? Do interior, enviam uma pequeníssima quan-
tidade, que leva, muitas vezes, dous mezes para
chegar ás mãos do comprador. O dinheiro é reen-
viado pelo mesmo processo, deixando um pouco de
lucro em todas as mãos, que intervém nesse com-
mercio. . . E' por intermédio de macacos amestrados
na colheita, que os indígenas encontram a Símiaci-
ne, porem em pouca quantidade. Comprehende ?

Perfeitamente.
Victor Durnovo approximou-se tanto de Meredith

que seus rostos quasi se tocaram. Os olhos negros
lançaram chammas, interrogando o olhar fixo e tran-
quillo do inglez.

Que diria o senhor se eu lhe indicasse o local
onde a Simiacine cresce como herva brava ? Que diria
se eu estivesse em condições de encher o Universo com
essa planta preciosa, marcando o preço q.ie bem qui-
zesse? Affirmo-lhe que estou fallando a serio 1

Durnovo deixou-se cahir de costas, enxugando o
suor da fronte e tudo voltou ao silencio da África, que
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Cada terra... --Dous idylios de Bornéu. Os "dayaks" substituem o beijo, que consideram horrivel, pelo
esfreL-ar dos narizes.
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assusta e entristece os Europeus e povoa a solidão de
fantasmas, aos olhos supersticiosos dos indígenas.

Meredith faliou, finalmente, sem fazer um só
gesto

Sou o homem, que procura. . . Mas, natural-
mente, desejo mais detalhes sobre o negocio.

Com os braços sustentando a cabeça, Victor Dur-
novo agora estendido a fio comprido sobre a terra
humida continuou suas explicações, com mais calma.
Parecia formular o resultado de longas meditações.

— Cincoenta mil francos serão necessários, para
começar. . . Sim; vamos necessitar de um verdadeiro
exercito. Temos de atravessar uma região habitada
por cannibaes ferocissimos. Occupam uma pequena
planície de meia-milha quadrada e que acreditam mal-
assombrada. Quando chegarmos lá, teremos necessi-
dade de uma grande força armada para nos manter
em nossas posições e quando tivermos de expedir algu-
ma provisão para a costa será necessário fazel-a escnl-
tada por homens valentes e bem municiados. A matta
é terrível. . . A simiacine cresce alli furiosamente. Se
a cultivarmos cuidadosamente. . . Ahl Então teremos
o dobro. . . Mas será necessário um terceiro associado:
conheço um homem valente, conhecedor da região e
que será para nós um auxiliar precioso. Encarrego-me
de indicar o caminho. . . Mas terão de cuidar bem de
minha carcassa. . . Não poderei caminhar e terão
de carregar-me. . . Sinto-me extremamente fraco e
tenho medo de morrer de um momento para outro. . .
Só eu conheço o caminho e isso é tudo. . . Ninguém
mais neste mundo pode dizer o mesmo. . . Mas não
tenho nada escripto... Tudo está aqui, dentro de
minha cabeça. . .

— Muito bem 1 — disse Meredith com sua voz
eternamente calma e melodiosa.— Seu segredo está
em boas mãos 1 Vamos para a tenda 1 Amanhã des-
ceremos o rio juntos e, navegando, comersaremos. ..

VIII

Jack Meredith comprehendia perfeitamente .0
que fazia, ouvindo favoravelmente as palavras de
Durnovo. Sabia que esse homem não pertencia a sua
classe social, porem seu próprio nome era tão honrosa-
mente conhecido que elle podia, sem perigo, associar-se
a quem quer que fosse, mesmo a um Victor Durnovo.

Contava, naturalmente, que terminado o negocio,
cada um retomaria sua vida pessoa 1. . .

Um mez mais tarde, Vic-
tor Durnovo chegava a Lon-
dres, tendo deixado no littoral,
em Loango, Jack Meredith,
•cujas capacidades de organisa-
dor se desenvolviam rápida-
mente.

Tinha, cada um, um rude
encargo.

Jack Meredith, na África,
reunia homens e embarcações,
emquanto Durnovo voltava á
Europa com um . tríplice fim.
Primeiramente, essa viagem lhe
era indispensável, devido a seu
precário estado de saúde ; de-
pois, era preciso comprar fuzis,
munições, provisões e embar-
car tudo com cuidado ; final-
mente, devia ir procurar e
contractar esse terceiro asso-
ciado, esse homem de acção,
cheio de energia e grande co-
nhecedor dos indígenas e da
região.

Essa ultima missão foi a
de que se occupou logo que
chegou a Londres. Ainda per-
turbado pelo ruido e movimen-
to d'essa grande cidade, saltou
para um "cab" e deu o ende-
reco da sombria casa de Rus-
sell-Square.

O Sr. Guy Oscard está? — perguntou ao I
creado. j

Sim, senhor — replicou o lacaio, afastando-se j
e abrindo a porta. J

Durnovo vestido com decência, graças ao dinheiro j
adiantado por Meredith para as compras necessárias =
á expedição, attribuíu á admiração causada por seu I
beílo aspecto, a ligeira hesitação do creado, emquanto j
este apenas esperava que o visitante atirasse fora o =
charuto, que mantinha no canto da bocea. Esperança i
vã porque Durnovo ficou na sala de jantar, soltando j
espessas fumaradas, até ver Guy Oscard apparecer. =

Oscard não o reconheceu immediatamente e seu I
cumprimento e silencio cerimonioso o demonstraram. jNão me reconhece ? — perguntou Durnovo |
rindo — Sou Victor Durnovo. j

Ahl E' verdade! Como vai ?. . j
Bem, obrigado... — Desembarquei hontem j

em Liverpool, para comprar fuzis e munição. . !
A calma physionomia de Guy Oscard illuminou-se j

repentinamente. Estava destinado a errar atra vez do =
mundo; tudo quando evocava a vida selvagem das J
florestas encantava-o. |

Durnovo era bom diplomata: aprendera a conhecer j
o homem civilizado e o homem selvagem; tinha cons- j
ciência do effeito produzido por suas palavras: j

Recorda-se da... Simiacine? — perguntou =
elle bruscamente. [

Sem duvida... j
Descobri onde existe em quantidade inextin- =

guivel... IComo ? E' impossível]. . . Sente-se . . . por favor. j
Durnovo acceitou o convite. J

Sim, meu caro, descobri onde ella cresce como i
matto I. . . Isso foi o objecto de minhas fatigantes |
buscas. . . Nada lhe disse quando nos encontramos na j
África, porque não tinha ainda a certeza de vencer [
e não queria que soubessem. j

O olhar de Guy Oscard, ávido por um maior hori- j
zonte, esbarrava contra as chaminés das casas fron- I
teiras. |

Tenho um associado — continuou Durnovo — 
j

um homem perfeito: Jack Meredith, o filho de sir '
John Meredith... Talvez conheça, hein |

Não. . . pessoalmente — respondeu Oscard — 
j

Mas já o tenho encontrado duas ou trez vezes. . í
Pois o filho d'elle, um rapagão, um gentleman, |

está lá no sul da Aírica. . : Encarregou-se dos primeiros |
preparativos... Eu aqui estou I
para comprar fuzis e provisões |
de toda a classe. . j

Deteve-se, sondando a phy- i
sionomia honesta, que tinha |
diante de si. |

Venho, em nome d'elle... !
e no meu próprio, perguntar- |
lhe se quer se encarregar de |
organizar e commandar nossa I
força armada... j

Guy Oscard soltou profundo j
suspiro 1

Então, haverá luta |
Certamente ; teremos de ycombater muito para attingir i

o fim e para nos sustentarmos |
no logar. . . Porem, official- jmente, passaremos por um I
grupo de exploradores, que |
procuram a nascente do Ogowe. jDo Ogowe !

E os olhos de Oscard toma- j
ram novo brilho. j

Sim, posso dizer, logo de =
uma vez. Primeiramente, tenho 1
confiança no senhor, depois, j
ninguém poderia encontrar =
Simiacine sem meu auxilio... I

Guy Oscard considerou-o com j
sympathia. Durnovo tinha as- =
pecto perfeitamente apto para j
o papel, que pretendia repre- j

""Sm. „-.. <V~*-w'- *¦ . yte:. .; teteÊ$i

Guerra moderna — Magnífico aspecto do porta-
aviões norte-americano Saratoga, em pleno mar,
com mais de cem apparelhos sobre a ampla pia-

taforma.
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sentar. Sua viagem resíituira-lhe• a-saude. c,- com a
volta das forças musculares, recuperara sua força
moral. Seu tom era mais peremptório, sua autorida-
de mais apparente. Comparado com os esquálidos
habitantes da cidade com que Osçard lidava havia
algum tempo, esse explorador africano apparecia a
seus olhos vantajosamente. Seus gostos diziam mais
com os d'elle. A cor das unhas de Durnovo, a tez
azeitonada de seu rosto em contraste com a alvura
do peito da camisa, o azul pallido dos olhos não o
diminuíam aos olhos de Guy Osçard, porque o dis-
tinguia dos europeus.

.— Quanto tempo levará isso? —- perguntou Guy
Osçard.

Durnovo puxou violentamente o bigode; torceu
bocca e curvou a cabeça. . . Era impossível ler seua

pensamento.Trez mezes para chegar. . . — respondeu em voz
paixa — um rnez para colher as folhas de simiacine. . .
Sim, então poderão descer até a costa, com a primeira
colheita e mesmo conduzil-a até aqui, emquanto Jack
Meredith e eu continuaremos no planalto. . .

Poderei estar de volta . . . dentro de oito mezes?
Sem duvida. Ficou decidido que, caso o senhor

acceitasse, ficaria encarregado de collccar a mercadoria
no mercado europeu; depois de tudo bem firmado, tanto
lá quanto aqui, dentro de uns dous annos, Meredith
virá por sua vez .Poderemos, então, deixar, sem receio,
a cultura entre as mãos dos indigenas, uma vez que
tenhamos tomado posse do terreno e dominado as
tribus. . .

Guy Osçard fitou-o interrogativãmente :
De que maneira?
O senhor sabe como gosto de tratar aquella

gente — respondeu Durnovo. tendo estampada em sua
physionomia toda a crueldade de sua natureza. E' a
uníca... Pelo menos, na África, não ha outra lei
alem da força...

Osçard era a franqueza personificada :
Não approvo sua maneira de agir com os indi*

genas. .Porque não os conhece. . . De resto, como cheíe
da columna armada, poderá agir como bem entender.

Osçard concordou, com um movimento lento de
cabeça.

Já tratamos d'isso,
Meredith e eu. Concluímos
que os senhores entrarão, ca-
da um, com 25.000 francos e
eu com a metade d'essa quan-
tia. Nos dou3 primeiros an-
nos, dividiremos os lucros em
partes eguaes ; depois, se um
dos senhores não desejar mais
tomar parte activa na expio-
ração, faremos outro "arran-

jo". Em summa : penso que
poderá juntar-se a nós até o
1 im do anno, com uma tro-
pa sui f iciente para escoltar
a primeira colheita até a
costa.

Sim — respondeu Os-
card apoz um momento de
reflexão — é possível. . .

Prevejo — continuou
o outro — que da primeira
vez gastará dous mezes para
descer. . . Mas nas viagens
seguintes, conhecendo já o
caminho, fará a viagem em
muito menos tempo.

E' claro. . . — respon-
deu Guy, distrahidamente.

A seus ouvidos já resoa-
vam o ruído característico
dos remos, batendo as águas
do rio, a canção bizarra e
melancólica dos indigenas, a
musica do vento atravez das
arvores da floresta

Durnovo ergueu-se bruscamente:
Então, fica entendido — disse elle — Posso

telegraphar para Loango a Meredith, dizendo que po-
demos contar com o senhor?

Sim — respondeu Osçard — pode telegraphar.
Optimol Até agora não perdemos tempo —

continuou Durnovo — Mas cada hora de atrazo faz-nos
correr o risco de algum outro chegar antes de nós.
Conto embarcar dentro de quinze dias para Loango.
Vai commigo ?

Siml
Posso comprar sua passagem ?
Naturalmente.

Durnovo estendeu-lhe a mão.
Até... breve! Posso procural-o aqui mesmo.

se precisar de lhe fallar?
Sim. . . Ahi Esquecía-me. . . Devo ausentar-me

por alguns dias. Venha almoçar commigo e combina-
remos tudo mais calmamente.

Muito bem... A' uma hora ?
A uma hora!

Apoz a partida de Durnovo, Guy tratou de res-
ponder affirmativamente ao convite de lady Cantour-
ne, oue lhe rogava viesse passar alguns dias em seu
castello, nas margens do Solent. Accrescentou que
essa visita seria uma despedida, porque estava em ves-
peras de partir para a África, onde pretendia caçar
léras.

IX

Sir John estava ladv /an-
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chineza, numa impressionadora caractenzaçao.

encostado á janella e
tourne, que escrevia uma carta, disse-lhe:

E' preciso entreter a alegria das pessoas, que
reunimos em torno de nós; por isso escrevo ao jovem
Semoor, para oue substitua o Sr. Osçard. . .

Ah ! O Sr. Osçard vai nos privar de sua socie-
dade?

Parte amanhã. Veiu nos dizer adeus.
Vai para outro recanto mais alegre ?
Não, parte para. . .

Deteve-se e forçou sír John á voltar-se com ar
inter.roga.tiyp.

Para a África — accrescentou ella vivamente,
sem o perder de vista.

Poude, assim, surprehender
o tremor dos lábios do an-
cião, antes que elle o pudesse
dissimular com a mão. Viu-o
baixar os olhos e teve pieda-
de d'elle, embora admirasse
a tenacidade de seu orgulho.

— Na verdade — disse elle
— creio que essa parte do
mundo tem um grande futu-
ro, porque attrahe todas as
grandes intellígencias da In-
glaterra.

Desde a partida de Jack,
seu nome não fora mais pro-
nunciado, mesmo entre esses
dous velhos amigos, cuja in-
timídade datava de mais de
uma geração. Por uma ou
duas vezes, apenas, sir John
alludira a seu filho, porem
tão de leve que apenas lady
Cantourne poude comprehen-
del-o.

Notara a mudança soffri-
da pelo temperamento de
sir John e, somente ella, sa-
bia que elle soffria um gran-
de desgosto e que seu filho
era d'isso a causa.

O velho gentleman ensina-
ra a Jack que o "eu 

pro-
prio" domina a Terra, que
o "Amor" (com A maius-
culo ) é uma forma do egois-
mo e quer paterno ou filial,
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é apenas um sentimento convencional, que se dissi-
pa, desde que o "eu 

próprio" se affirma.
Pai e íilho, nesse momento, agiam segundo esse

principio e de modo singularmente idêntico. Nem
um nem outro desejava confessar um ao outro —
e muito menos ao mundo — que sua theoria podia ser
falsa .

Lastimo que nosso jovem amigo Oscard nos
deixe — disse sir John, abrindo o jornal da manhã
E' dos poucos rapazes, que conheço, limpo e sincero.

Isso implicava que sir John estava ao corrente
da admiração de Oscard por Mabel; e ladv Cantpurne
o comprehendeu.

A veneranda senhora, muitas vezes, ficava confusa
e mesmo zangada com a conducta de sua sobrinha;
mas a solidariedade, que liga todas as mulheres, le-
vava-a a defendel-a.

D'esta vez só lhe restava guardar silencio e toi
o que ella fez.

Durante esse tempo, Mabel passeiava com Guy
Oscard no terraço, que beira o mar, na extremidade
do jardim.

Que pena não podermos mais navegar — sus-
pirava Mabel — O vento cahiu completamente, a maré
desce rápida e. . . é o ultimo dia, que o senhor passa
comnosco!

Terminou essa phrase rindo, por que sabia que
seu companheiro era pouco sentimental.

Porem Oscard não abandonou seu ar grave, o
que inquietou a moça.

Já se encontrara na mesma situação, no correr
de suas experiências-de faceirice.

Reprehendia surdamente o sexo forte por se recusar
aos ligeiros jlirts, agradáveis e sem conseqüências.
Não era ella noiva de Jack Meredith, d'esse pobre
Jack, que, por amor a ella, affrontava o clima do
Equador? Se o Sr. Oscard ignorava esse facto. não
era por culpa d'ella. . . Nunca lhe perguntara nada e,
mesmo, se quizesse sondar sobre sua situação, sua
vida, não lhe haviam de faltar informantes. Os ro-
mances do dia, o cynismo moderno c sua própria
experiência haviam ensinado a Mabel nada dever es-
p^rar dos outros. Perigosa licção, que attenua o
sentimento do dever. Mabel não esperava, pois, de
ninguém, nem mesmo de Jack, essa fidelidade per-
feita, em palavras e em acções, que só se encontram
nos livros muito antigos. Um dos princípios actuaes
é o de que não se deve aos outros o que d'elles não se
espera...

Jack era por demais mundano, pensava ella, para
lhe pedir que esperasse sua volta, alheiando-.se de toda
e qualquer distracção. Eis por que não via mal algum
em ficar sentada num terraço, á sombra de um roseiral
selvagem, em companhia de um rapaz que, não es-
condia estar apaixonado por ella.

Em circumstancias idênticas, muitas mulheres
teriam feito o mesmo.

Ignoro — res-
pondeu finalmente Os-
card — se aprendeu a
dirigir um barco. . .
Quanto a mim fiquei
sabendo outra cousa I

Que? — per-
guntou ella em voz
baixa, como fascinada
pelo perigo para o
qual, no emtanto, cor-
ria obstinadamente.

Fiquei sabendo
que a amo — respon-
deu Guy collocando-se
diante d'ella e fazendo,
assim, a queima-roupa,
sua declaração. —Não
tendo certeza de meu
amor, mantive-me em
reserva durante trez
semanas. Agora não Q pessimo jemínismo ._ Um
tenho mais duvidas do Exercito

Por favor, cale-se!
Ella ergueu-se e afastou-se, sentindo repentina-

mente, no fundo do coração, o sentimento extranho,
que invade o caçador quando o rei das Florestas cahe
sob sua bala assassina: um desejo passageiro de que o
acto não se tivesse consumado.

Por que? — perguntou elle.
Era todo ardor e o que fazia d'elle um spo/imán

excepcional, um caçador sem egual, calmo e de san-
gue frio, dava-lhe, nessa occasião, uma segurança ex-
traordinaria, que perturbava Mabel.

—- Por que ?. . .
Não sei. . . Mas acho que não devia dizer isso

— murmurou ella, desejando, intimamente, que elle
repetisse a declaração tranca e simples.

—• Não sei por que havia de esconder esse amor. .'.
á senhora e ao mundo inteiro!

Oh! Não, nunca! -— exclamou ella alarmada
A mim isso nao tem importância, mas não o diga a
ninguém, seja a quem fôr ! TiaCantourne deve ignorar
esse sentimento . . Ella e sir John!Não vejo em que isso possa interessar sir John .
Ladv Cantourne deseja, talvez, que a senhora se case
com um nobre; mas se me ama, ella terá que ceder. . .
Então?. . . Tem por mim. . . amor? Amizade?. . .

O facto de ter a sua mercê esse homem forte,
satisfazia a immcnsa vaidade de Mabel e estimulava
sua curiosidade. Aquelle era um dos grandes tnum-
phos de sua vida, porque Oscard era tão differente
dos outros!

A apprehensão de vel-o approximar-se cada vez
mais de si, enchia seu coração de emoção. Sentia-se
intensamente feliz. Sua alegria podia ser comparada
com a de um homem, que venceu uma batalha.

Não posso responder. . . por emquanto!
E seu olhar assustado, lançado para os lados,

emquanto estremecia violentamente, nada tinha de
mnocente. Porem Guy era sincero e, antes de tudo,
um homem educado. Manteve-se afastado d'ella.

Quando poderá dar-me uma resposta ?
perguntou elle.

Ella não se voltou, continuando a seguir com os
olhos o curso do Solcnt, que, sob a brisa da manhã,
corria docemente e onde dous bellos yachts muito
brancos, pareciam duas grandes gaivotas pousadas.

Rellectmdo, ella agitava os dedos sobre a balaus-
trada do terraço.

O senhor acaba de confessar que hesitou por
mais de trez semanas. Como quer que eu resolva im-
mediatamente ?

Bem. . . Se losse "não". . . saberia desde já. . .
Já que não responde immediatamente, tenho o direito
de esperar uma resposta affirmativa. Deu um passo
para a 1 rente e apoderou-se da mãosinha, que ella dei-
xára intencionalmente a seu alcance.

E' mesmo melhor, que não me responda já. . .
Prefiro esperar. . . esperar até. . .

Ella conservou-se mu-
da, mas não tentou re-
tirar a mão, aprisiona-
da entre as do rapaz.

Posso, até voltar,
guardar uma esperan-
ça?...Não lh'o posso
impedir. . . — murmu-
rou ella, fitando-o com
ternura.

E. . . posso esere-
ver-lhe ?

Ella não respondeu.
De tempos a tem-

pos. . . — implorou elle
— Apenas para que não
se esqueça completa-
mente de mim . . .

Ella teve um risinho,
que o encantou plena-
mente e cujo som ficou

dos famosos regimentos femininos P0r UlUlto tempo em
dos Soviets. seus ouvidos.
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Como quizer. . . — disse ella.
Nesse instante ouviram lady Cantourne, que os

chamava . Vamos! — exclamou miss Lhyne — L preciso
voltar para casa. . . Recorde-se de que ninguém deve
saber o cjuc acaba de se passar entre nós.

Pode estar tranquilla respondeu elle.

X

Os que, por seus peccados, já estiveram em Loango,
procuram esquecel-o. . . E' bastante, pcis, dizer, que
essa cidade existe. Os curiosos encontrarão seu nome
nos mapnas da África, na costa occidental, a cerca de
um centímetro do Equador. O porto de Loango é
defendido por uma "barra". Os navios a vapor são,
naturalmente, obrigados a lançar ancora mais ao largo;
somente embarcações pequenas podem chegar cá costa.
()s passageiros não são convidados a dejcer. De bordo,
contentam-se com assignalar-lhes as numerosas diffi-
cuidados; assim, ficam, geralmente, no navio, fazendo
uso de grandes leques de palha. Emquanto isso, o
stcame.r, batido incessantemente pelos vagalhões, em-
barca e desembarca uma carga miserável.

Nada ha a tentar contra essa raivosidade conti-
nua do mar.

Uma construcção mediana e branca attrahe o
olhar. Concede-se-lhe, apenas, um olhar de espanto,
porque se a toma pela cidade de Loango, marcada
ostensivamente no mappa. Na verdade, a cidade fica
cinco milhas para o interior. A construcção branca é,
simplesmente uma manufactura ou um estabeleci-
mento commercial. ,

Loango nada tem de alegre. Primeiramente, ahi
chove constantemente. O mugido da ressaca (não
ha outro ruido tão triste na Ter-
ra ) enche a atmosphera de me-
lancolia perpetua. Alem do mais
a região é toda coberta por bos-
quês ; a vegetação dos trópicos,
as grandes arvores formando mar
encapellado, desde a África do
norte, descem quasi até as águas
do Oceano e, mais longe, as mon-
tanhas de cumes dentados pare-
cem subir ao céu, montando guar-
da no horizonte c formando um
semi-circulo afogado de sombras.

Para os Europeus, é um paiz
maldito. D'essas mysteriosas fio-
restas se exhala um ar malsão,
que envenena seu sangue, ani-
quila-os com a febre ou mata-os,
rapidamente, com symptomas ex-
tranhos e desconhecidos, de um
mal, que os desfigura súbita-
mente.

Isso nada tem de bonito!
— disse JacU Meredith a seu
creado, quando se viram deposi-
tados sobre a margem, a poucos
metros da manufactura franceza.

Não, senhor, não — re-
plicou Joseph.— Nem bonito. . .
nem engraçado !

Ficara combinado, por car-
ta, que Meredith residiria no
bungalow occypado por Maurice
Gordon e sua irmã. Gordon era,
em Loango, o principal represou-
tante de uma grande associação
commercial em ligações com a
cidade-mater, por intermédio tia
velha Companhia das Intuas Oc-
cidentaes; suas attribuições eram
muito similhantes ás de um go-
vernador

Meredith nada sabia do pas-
sado de Maurice Gordon, a nao
ser que tinham sido companhei-
ros na Universidade e se haviam

encontrado depois, por accaso, no tomhidilho de um
steamer. Maurice Gordon não era um homem cir-
cumspecto e foi mais por excesso de prudência do
que por falta de oceasião que deixou o amigo, que
encontrara, continuar a subir o rio, sem lhe dar mais
detalhes sobre si próprio.

O httoral estava coberto de guias e carregadores,
á espera de cliente. Nessa parte da África, onde nada
pode constituir trabalho methodico, a população !n-
teira tira exemplo das flores dos campos, que crescem
e desabrocham com a graça de Deus.

José tratava de alinhar seus carregadores para as
bagagens. Confiou a direcção a um velho negro de
cabelos brancos, cujo filho engraxava as botas
do Sr. Gordon. Esse guia levou-os á residência de
Gordon.

Chegando ao bungalow, Meredith ficou agrada-
\ cimente surprehendido. A casa era linda, com as-
pecto hospitaleiro, cercada por um jardim em forma
de meia lua, onde as flores dos trópicos se misturavam
com os legumes mais communs da Inglaterra.

José viera á frente e, quando se viu a pouca dis-
tancia da varanda, deteve-se subitamente para tirar
o chapéu e cocar o queixo, procurando recordar-se em
que mala guardara a casaca de seu patrão.

Era que uma moça abrira a porta envidraçacla
para vir ao encontro dos viajantes. A presença d/essa
moça dava uma impressão de doçura e affabilidade
ao ambiente, encanto que devia concorrer para a
extensão do dominio inglez sobre a Terra, muito mais
do que a força armada.

Fez um ligeiro signal de cabeça á saudação res-
peitosa do creado e caminhou ao encontro do patrão.

— Meu irmão foi chamado inesperadamente e teve
que ir ao interior ; wm dos seus agentes teve um inci-

dente com os indígenas. Fallo,
certamente, com o Sr. Meredith?

Sim — respondeu Jack,
apertando a mão, que ella lhe
extendia. (Era uma mão branca,
nem frágil nem muito diaphana).
E a senhora é miss Jocelyne
Gordon, supponho? Sinto muito
oue seu irmão esteja ausente.
Em todo o caso, espero que en-
con traremos onde nos alojar.

E' inútil procurar — disse
ella t.ranquillamente. — Bem sabe
que estamos na África ; pode
ficar aqui; embora Maurice só
deva voltar amanhã.

Acha que sim ? pergun-

respon-

Uma certa

A escada dos anjos - Quadro de Burnc
Jones-

tou elle.
— Certamente,

deu ella.
Era alta e loura

altivez de attitude casava-se ma-
ravilhosamente com seu rosto
pallido e pensativo. Não era po-
sitivamente bella, porem gracio-
sa e, acima de tudo, muito fe-
minina, com olhos azues e fran-
cos, que fitavam todos do mes-
mo modo. Parecia ter vinte e
oito annos ; suas maneiras eram
mais de uma mulher do que de
uma adolescente.

Nossa casa é a mais con-
fortavel de Loango. Creio que
ficará, aqui, melhor do que em
qualquer outra — disse ella, com
um sorriso grave e amável.

Mas, sem o demonstrar, nota-
va que, de todos os visitantes
admittidos nesse salão, nenhum
parecera alli tão á vontade.

Peço-lhe que acredite que
eu alludia ao incommodo, que lhe
viria a causar e não a meu con-
forto.
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Comprehendi perfeitamente — respondeu ella.
' Jack observava, como bom conhecedor, os mil pe-

quenos nadas imperceptíveis, que encantam uma casa
quando ha nella uma mulher. Observava todos os de-
talhes. Reconheceu o titulo c o autor de cada livro,
a proveniencla dos tecidos, que forravam as poltronas
e concluiu que tudo alli estava arranjado com o gosto
que distingue o conhecedor do ignorante.

Vejo que a senhora tem aqui os últimos livros
de Londres.

Sim, recebemos livros e revistas. . . E' claro,
vivemos um pouco fora do mundo. . . mas, em todo
o caso. . .

Calou-se, deixando-lhe tempo para continuar.
Pois eu tenho vivido até agora no mundo civí-

lizado, como se costuma chamar. Sempre encontrei
pó e multidão não bem educada. A vida de Loango,
pensando bem, talvez seja preferível...

Fallava com a segurança do homem de boa socie-
dade, habituado a emittir sua opinião, fosse qual losse.
Mas não cessava de olhar em torno de si e perguntar
a si mesmo em homenagem a quem fora aquella casa
tão lindamente installada, em uma região tão selvagem .
Talvez formasse uma opinião falsa sobre o sexo femí-
nino. Talvez não tivesse, ainda, encontrado d'essas
creaturas cujo bom gosto natural, mesmo quando vivem
sós, leva-as a se vestirem com elegância, de accordo
com sua situação, mesmo sem intuito de seduzir ho-
mem algum.

Jocebyne Gordon notou, sem duvida, as maneiras
d'aquelle rapaz: tão differente das pessoas que costu-
mava ver em Loango, onde cada qual perseguia com
egual ardor a conquista das almas ou a riqueza!

Não comprehendo — disse ella — que esta
região possa attrahir um viajante. Em geral, passam
por aqui, sem desembarcar. Temo que nada exista,
por aqui, capaz de interes-
sal-o.

Perdão, miss Gordon,
eu não sou um viajante ama-
dor.

Ella fitou-o com curíosi-
dade.

Não? Segundo o que
;ulguei
viajava

culpado, bem sei. Mas ha, circumstancías em que ria®
podemos reconhecer um erro; no; caso, por exemplo,
em que outras pessoas possam ficar compromettidas
por nossa coníissão.

Comprehendo — respondeu jocelvne.
Nesse momento uma creada surgiu, com uma Iam-

pada de carbureto e fechou as janellas. Era uma mu-
lher já edosa, uma Ingleza, que, ao dispor a luz sobre
a mesa, examinou o visitante como uma antiga creada
a qual tudo é permittido. Desde que ella se retirou,
Jack continuou:

Eis a razão, que me trouxe aqui e por que desejo
ganhar dinheiro. Não receio que me aceusem de eu-
pidez, por que sou inspirado pelo mais alevantado in-
tuito: desejo viver a minhas próprias expensas. . .-

Isso foi dito com intenção e elle não perdeu de
vista o rosto de Jocelvne.E' uma resolução que nenhuma mulher deixará
de approvar, creio!

Ella sorriu em signa! de acquiescencia.
Minha desculpa por fallar tanto sobre mim

mesmo — disse elle, quando os dous se dirigiam para
a porta — está em que, aceeitando sua generosa hos-
pitalidade, julgo dever fazel-a conhecer-me tal como
sou e explicar-lhe por que me acho aqui. Poderia
até tomar-me por um criminoso, que foge á justiça.

Tinham chegado ao hall onde a velha creada os
esperava para conduzir Meredith a seu quarto.

XI

ninguém se
África;

me disse Maurice,
comprehender que

obj ectivo bem m-

ob-
nao

sem um
tido.

Não! Tenho um
jectivo. . . honroso, se
novo.

Sim ?
Preciso de ganhar mi-

nha vida, cousa que nunca
me acontecera até hoje.
Creia, mesmo, que ha, nisso,
alguma cousa que me seduz.

Ella sorriu, com uma
ligeira incredulidade.

Emquanto Jack fallava,
ella o observava, estudando-o
mais detalhadamente.

—¦ Ouvi fallar em sir
John Meredith — disse ella,
bruscamente.

E' meu pai... Se, por
accaso, encontra l-o alguma
vez, será prudente não citar
meu nome; certamente isso
não lhe causará prazer. Tive-
mos uma desintelligencia.
Eu, ao contrario, sempre te-
nho prazer em fallar sobre
elle : respeito-o profunda-
mente.

Ella o ouvia gravemente,
com essa sympathia, que não
tenta traduzir-se por meio
de palavras.

. — Bem entendido — ac-
crescentou Jack — Fui eu o
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O passado e o presente — O rei Jorge V e a rai-
nha Mary, assistindo a uma reconstituiçao histórica
no Hyde Park de Londres, são acclamados por cavai-

leiros e damas da J'ldade Media.

Durnovo tinha por principio que
preoecupava com o «.pie oceorre no centro da
e agia em conseqüência.

— Meu quartel «reneral fica a dez milhas do acam-
pamento onde nos encontramos pela primeira vez —

dissera elle a Meredith.—
Lá encontrará uma casa con-
fortavel e uma. . . mulher
para servil-o... Quando tiver
organizado tudo em Loango
e tiver entrado em relações
com os barcos costeiros para
que venham ao encontro do
vapor, que me trouxer, leve
seus homens para esse quar-
tel general, que se chama
Alsala e espere por mim. . .

No prazo previsto, um
telegramma vindo de S.
Paulo de Loango annunciou
que Guy Oscard consentia em
tomar parte na expedição e
que èlle e Durnovo chega-
riam dentro de um mez,
apoz a recepção d'esse
aviso.

Jack Aleredith não pou-
de reprimir um sentimento
de tristeza ao ler esse tele-
gramma. Era necessário ir
inst aliar-se em Alsala, com
quarenta homens e numero-
sas provisões : devia partir
immediatamente e, por mais
extranho que isso pareça,
Jack sentia-se bem em L.oan-
go, nessa cidade desolada da
costa occtdental. Sua socie-
dade cosmopolita, o gênero
de vida, que ahi levava, ti-
nham para elle a attracção
da novidade e não julgava
abusar da hospitalidade offe-
recida, porque Gordon assim
o affirmava diariamente, á
hora do almcç3 e de modo
exhuberante.

(Continua no próximo
numero).
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FONTES DE SAÚDE
E' com satisfação que tra-

zemos os nossos applausos ao
presidente Antônio Carlos, pela
sua bem inspirada idéa de cui-
dar das estâncias do Estado de
Minas.

Da mensagem que o presi-
dente mineiro dirigiu ao Con-
•-resso do Estado destacamos o
trecho a seguir, que mostra o
importante beneficio que o sr.
Antônio Carlos vae prestar não
só ao Estado como a todos nós,
mais ou menos clientes ou can-
didatos a Poços de Caldas, Ca-
xambú, São Lourenço etc.

AS ESTÂNCIAS H YDRO-MINERAES

'' Em execução do program-
ma que annunciei, tenho manti-
do vistas attentas para essas es-
tancias, em todas promovendo e
realizando melhoramentos que
as adaptem aos seus altos íins
humanitários.
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Dr. Antônio Carlos.
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fiados, quer os de ordem muni-
cipal quer os relativos a águas e
hotéis, á superintendência de
uma só pessoa — a do Prefeito.

Organizado então o plano de
melhoramentos, por forma a ap-
proximar essa estância das suas
mais notáveis congêneres euro-
pcas, iniciei a execução das obras
de remodelação assim orienta-
das :

a ) recaptação das fontes
mineraes ;

b) construcção das novas
thermas e centralização das bu-
vettes;

c) reconstrucção do Palace
Hotel;

d) construcção de um gran-
de parque-jardim ;

e ) construcção de um novo
Casino ;

j ) reforma geral dos serviços
de águas e exgottos ;

A ) pavimentação da cidade ;
h ) reforma geral do serviço

de força e luz ;
i) construc-

ção de estradas
de rodagem.

A recaptação
das fontes foi de-
liberada após au-
diencia de dois
notáveis techni- .
cos, o medico
Paul Scholeer,
de Wildbord, e o
engenheiro Eu-
gen Maurer, de
Baden-Baden,
havendo cabido
a este ultimo
planejar e dirigir
as obras respe-
ctivas.

Está quasi con-
cluida a recapta-
ção das fontes do

Edifício do engar-
rafamento

Caxambú .
Dentre todas'

devo destacar'
pela grande relê--
vancia das obras
que alli estou
executando, a es-
tancia thermal
de Poços de Cal-
das. Em conse-
quencia da resci-
são do contrato
em que era partea Companhia ex-
ploradora das
thermas, foi per-mittido ao Esta-
do avocar a ad-
mini st ração de
todos os serviços
da Estância, os
quaes foram con-

Estabelecimento
balneário.

Caxambú.
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grupo 
"Pedro-Botelho", achando-se bem adiantados

os trabalhos de recaptação da de Macacos. A única
informação official sobre a medida da vasão total das
águas desse grupo, registrada no livro de Pedro San-
ches, dá a quantidade total de 287.712 litros, em 24
horas. A ultima medição feita, em Poços de Caldas,
a 22 de maio ultimo, deu como vasão total deste mesmo
grupo uma quantidade de 350.000 litros por 24 horas,
quando a água é colhida na base do cylindro de capta-
ção, e uma vasão total de 297.936 litros, por 24 horas,
quando a água é tomada mais acima, no cylindro, ao
nivel da derivação para o reservatório. Ha, portanto,
uma differença actual na vasão, entre esses dois pon-
tos ,de 52.064 litros por 24 horas.

Acredita o dr. Maurer que essa differença terá
que desapparecer com o repouso das fontes, de modo
que a vasão total irá ser definitivamente de 350 metros
cúbicos por dia. Si assim acontecer, terá havido um
augmento de vasão de cerca de 22%.

Com relação á recaptação de Macacos, cujos ser-
viços vão bem adiantados, não se pode ainda prever
o augmento exacto da vasão; dada, porém, a grande
quantidade de água sulfurosa que escapa da captação
existente, é de suppôr que este augmento ultrapassará
30% da vasão actual.
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Fonte D. Pedro, em Caxambu.

A construcção das novas thermas foi já iniciada
e está planejada por forma a concentrar, no minimo
diário, o máximo de efficiencia.

O novo balneário terá 137 banheiros de varias
classes, e será dotado das mais modernas e completas
installações crenotherapicas. Custará a edificação
desse balneário, com todo o apparelhamento 3.000.000$

Desde junho de 1927, está em reconstrucção o
grande edifício do Palace Hotel que, uma vez concluida,
fará desse estabelecimento um dos mais notáveis no
gênero. As despesas de construcção, com o novo ap-
parelhamento do Hotel, importarão em 5.500:000$.

A construcção do novo parque está iniciada, de-
vendo abranger grande área, no centro delle ficando
o Palace Hotel e o novo Casino. Custará esse grande
parque, com as obras de arte que se impõem, 800:000$.

As obras do novo Casino começaram em 1927.
Seu custo será de 2.000:000$000.

Estão em andamento as obras de reforma geral
das installações de águas e exgottos, orçados em réis
2.000:000$000.

Para execução do novo calçamento, em área de
60.000m2, parte em asphalto, parte em parallelepí-
pedos, foi fixado o prazo de 12 mezes, a contar do
inicio. O custo será de 1.200:000$000.

13.° Anno-N. 8 Janeiro 1931

Estão adiantados os serviços de remodelação da
força c luz, cujas installações, asim como os direitos
attinentes á Empresa exploradora, o Estado adquirira
por 1 .054:000$000. Essa remodelação importará em
2.000:000$000.

Está construída a estrada cie rodagem de Poços
ao limite paulista, em direcçao ás águas do Prata, em
S. Paulo, assim como a que dá accesso á cascata das
Antas e a outros pontos pittorescos da localidade.

Directamente, pela Prefeitura, tem sido executadas
varias obras de embellezamento.

A receita da Prefeitura, no exercicio de 1927,
foi de 590:473$483.

As rendas do departamento das thermas impor-
taram, em 1927, na quantia de 796:176$000, estando
orçada em 800:000$ a do corrente anno. Essa renda
se multiplicará por quatro vezes, segundo os mais
avisados cálculos, apenas se inicie, executados e con-
cluidos todos os projectos, a nova phase que se prepara
para essa famosa estância thermal.

A receita irá em crescendo de anno para anno,
assegurando ao Estado a restituição, em prazo curto,
das sommas que haja despendido, assim ficando incor-
porada ao patrimônio material do Estado riqueza de
valiosa producção, e ao patrimônio moral, que é relê-

vante, a contri-
buição do Esta-
do para uma
obra do maior
alcance humani-
tario.

Na estância
de Araxá, que
dia a dia ganha
maior fama, foi
remodela do
completam ente
o antigo balnea-
rio, assim como
foi bastante me-
lhorada a estra-
da de rodagem
que liga a cida-
de ás fontes.

Estão inicia-
das as obras de
um grande par-
que em torno do
balneário e da
fonte de água
radio-activa.

Tenho em es-
tudos vários projectos para construcção de hotel e
sanatório, e espero, dentro de breve tempo, firmar o
programma definitivo quanto a esta estância. Tal
programma depende da captação de suas fontes, ser-
viço que vae ter inicio sob a direcçao do citado pro-
fessor Maurer e do geólogo Andrade Júnior.

Em Águas Virtuosas, a Prefeitura, com o auxilio
do Estado, ajardinou praças e calçou ruas.

A empresa arrendatária das fontes não poude
ainda cumprir o seu contrato, já quanto á secção de
engarrafamento, já quanto ás obras de funccionamento
do Casino.

Transcorridos os prazos, o Governo terá de agir
por íorma a salvaguardar os interesses que tem na es-
tancia e assegurar o seu progresso.

Em Cambuquira, foram realizadas obras urbanas,
taes como a construcção da rede geral de exgottos e o
calçamento da parte central da cidade.

Em Caxambu, está em construcção a nova usina
de electricidade, orçada em 1 .200:00$000, devendo
ser inaugurado, dentro de pouco, o novo Matadouro.

Em S. Lóurenço, foi reparada a canalização de
água potável e realizaram-se, embora em pequena
escala, obras de ordem urbana".
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TORNEIO -JANEIRO A MARÇO

CHARADAS ANTIGAS 1 a 3

Quando cncasas ao comprido •>
A medida no celeiro — 2
Mão reparas no rr.au cheiro
Que te torna chiontccido.*"OONDBMAQA -'( T. IA l.C.L b

Corto rente todo mal — 1
Co'uma dose de Juízo — 1
Porque em assumpto tal,
Sou iusto e muito conciso.

I Ar. li Rio)

Antinoo

Tudo ^ mundo tem Jim -— 3
l)'isto sabe um homem hábil:
Só no Rio de Janeiro — 2
Julgam esse tbema jragil. Mafeguine

CHARADAS NOVÍSSIMAS - 4 a 19

( Maranhão)

2-3 - A origem d'esse inslrumc \lo mastro vem d essa espécie

lk rrjo Bisilva - í Vil!* Velha E. Santo)

1 1 A mulher rt////i 'entre nós' nao dorme em rede

TillSBE

2 1 - Tenho desgosto de viver j-Jz/u/i.» no mundo: acho tudo

<"/,í-',",/"'- Du. 
Rona Kin - l rirfor/Vi- /?. _?«.!&)

4-2 - Toda amixode ajjectuosa e sen: >//<.V' parte ,/,» íW./ti-

í_ coração
Nkhf.ioi" .V Em/"; tf aranha o i

3-1 Muito _W#/M e causa /.;./,./,.• uai sujeito irar .w/..*-
¦í ra.fti simulando doença por conveniência.

Vi.-.a ( r./•;./;. )

2-2 - A anlipati.ia é um sentimento poderoso; dito por um

<-/; lowada. . .. .. • - e,„/,, 1
SlROUMAK I / í//rt í f//ífl /' • ->-'!« J

2-1 — Na (erra japoneza ninguém, ii/i/ia/, tem cabeça.

Miss. Fi *> - < Parahyba )

2-2 — Na ''///fl «.ei /'.,»/;•., quem mais , ,!/?».,'_ o povo é aquelle
me tem vida de vadio

2-2 — Km volta da "cidade" adeia esta ./.v

|)u. Rona Kin

Dablju

2-2 - A mulher matou um wat-fl*--» feio e gigantesco.

Miss pL^ i Parahyba )

2-1 -Quem w o/cr/./ "Deus" de si dá "cabo" ¦

Antinoo

1-2 — Quem denota carência de reminiscencia é sempre orf/Wo.

CiONDEMAGA (A.C.L.B U.E.R.)

2-2 -- Fica innocentc a mulher que pega o "cordeiro da praia

( Sem assionatura )

2-1 - Tens ./_¦/•<:« mas não és «ffl homem robusto,

BaRBAZUL - - í tÇ. Paulo)

2-1 — Causa //\i7_> vêr //'// homem triste.

BlSlLVA

.~-l — Com esta corda grossa, tenho __7-/7t> de enganar.

Jangadeíro

ENIGMA - 10

( j/í> 11) notas ):

P'ra este trabalho lana!,
Meu charadista valente.
Trago um scllo, cuja estampa
Tem á esquerda <? sol nascente

1_ á direita um animal.
Fntre os dous ha consoante
Impertinente, que tal?
Dê-me agora a solução
Do scllo de cinco letras.
Sem nenhuma confusão.

Conde de Rogger.

ENIGMA PITTORESCO 21

Ao Rei Moura, autor do bello Jiaurado "O

amor é. forte como a Morte".

J _>.. l^^z T_V

0 0©

____________i Vh _/

^___-__-_-mm»

jf£r
TAKTIMRIM

X L it
C"^J) B **»¦--"
^—y .L

Ç(\ j

J. FabhiCío Ví:r.\& — ( Parnhybi)

CHARADAS CASAES - 22 a 58

2 — Só protesta quem tem interesse.

Aí-ou.o ¦— ( A .CL. B. )

Ai-iueMe ruivo íaz rija de cartas.

Bmibazul — ( -S\ Paulo)

Ao Almirante, de PAropolis.

Vi ^iVAififc num galho, a flor „-iíí ãp/*^ *7#?4f 
^.*> —

e jeitios.
Carlos de Aragon -- {A.C.L.B.)

E' vulgar este animai,

Erlo-Dam — ( Uberaba)

7, — A incerteza produz agitação.

Mapegutne — {S. Luiz — Maranhão)

Alta noite, numa praia,
3 __ Pequena lancha arribada,
Traz, envolta numa saia,
Pobre criança, engeitada.

Jangadeíro

„,.___-ll- .1»—— I»- -lt——-——¦•»-

j

__f.

Mangaraiiba )
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3 -- Corcunda corcòyado-.
Papa Nrc.Ro ( v.f.R. - -A.C.L.B.)

2 _ A estatua do rei da Sicllla foi oíferécida pela guarnição
da fortaleza " Lage" . Tiíishe

/ ,_-, ._»

6 ~- Quem dissipa, produz estrago.
Seniioíonha — (S. Paulo)

2 —¦ De /#-•-<?. esti\e na sua morada
X.P.T.O

3 — Finge ser uma Interpretação maligna

Cardeal — ¦ ./.Cf li. — U.E.R.)

2 — Creme de leite natural.
Barbazul

3 ._ /?„rí> é o dia que eu não faço uni numero e.xacio.

S-'ARTACO — ( Belém-Pará )

2 — -\ esposa dc Constar Uno y'w\t\ jcliz.
OlCREAL.

2 •-- Contra a jcllcidade nao na expressTio.
Vi ma —

.•/<? Tonneau:

( Santos)

: r r T,i r> \

4: Mulher má cattimnia e rí/vi c uislre.
Visconde dk Ovak .

fcm cima de aordura só um copo de vinho
Gato Preto

ENIGMA PITTORESCO — 3^

| HEBE |

«_ ._«*W 1

RIO DA RÚSSIA
-—-«aa-a»--»--B_B-a^^^w_-a_p»»j»»_»»»aiP^^^-^BBp»p»Baia»a*e»

(piNT. AMERICANO]

^1 ILHA DA FRANÇA

SeutanííTA — ( Floriano — /. . < o Ri • )

LOGOGRÍPHO — s0

Quem tramas tece e observa,
Sem bem duras disciplinas,
Em progressão requeridas, -
Bons exemplos não conserva.
Cerrado em densas neblinas
Do bem não vê a ciar. ira.

7, 8, 9, 4, 5
1, 2, 6, 5. 3.

9, 4, 1, 6, 10;
. .— 1, 4, 9, 7. 6

D R . A n 5 U l N H A s -— ( R Io )

Soldado, Sertaneja, Juquinha, Soldadinho. Jac 23; Zingaro. 21;

Copernieo, 20.

NOTA — Soldado, Sertaneja, ] uquinha, Soldadinho, Jac.
têm 40 pontos em Abril; Jangoueirõ tem 3o em Julho.

NOVO REQULÁMENTü
No próximo numero começaremos a publicação do novo regu-

lamento adoptadu por grande numero oe «^£^f^&^
luso-brasileiras. o qual entrará em vigor nesta seeçao no ... iorneu.

de 1930, isto é: de Abril em diante.

NOSSOS TORNEIOS
Sendo esta seeçao impressa com grande antecedência, não po-

demos publicar neste numero o resultado do ultimo Campeonato,
o oue faremos no numero seguinte.

Os prêmios dos torneios já resolvidos foram todos enviados

aos seus legítimos donosi. desempatei, são sempre feitos
Obedecendo a velha pra\e, os uç^".i»<.<- i„-ii

pelos finaes dos los. prêmios da loteria da (.apitai Federal

e quando estes finaes não combinam com os números destribuidos

para o desempate, são considerados os finaes dos 2os. prêmios ou

3os. até desempatar.

A CEZAR O OUE E' DE CEZAR

Por um lapso da -evisão, deixaram ,le sabir no resultado

final do nosso ultimo Campeonato, onde taravam com 128

onntos, os Charadistas paraenses r.moneiro e btrehtz.
Reparando esta falta involuntária, instituímos mais ura pre-

mio, que será um objecto de arte e entrara no desempate tom os

outros prêmios do Campeonato. __¦¦ TJ
Strelitz desempatará com as unidades 2. 4. o, b « UJ7-M*^

neiro com as impares 1,3, 5, 7 e9. A quelles confrades aquém escre-

vemos dando scienda de tudo, pedimos as nossas desculpas.

CORRESPONDENC1A
SiROUMAR ( Villa Velha - Espirito Sanio) - Recebemos o

seu pedido oe ins.ri.,ção e os trabalhos. 1 udo em orHein
Conde de Rogos.» v Parahyha ) - Oscj pedido foi FauUatis-

fd*eMÍRAN«XJlNHO 
í Piracicaba) - Já escrevemos di/ectamente

íio iliuitre anMYo.

Toda a correspondência sobre charadas deve ser diri-

glda para a redacçãs do EU SEI TUDO-Rua Buenos

Aires, 103, 1." andar e endereçada ao director d esta seeçao.

DR. LAVRUD.

mtí^^mmm^»»^'^' j|§|l -

SOLUÇÕES DE AGOSTO N. 147

42.a — Geodo; 45 — Girovago; 44 - Diabôa: 4.")— Como
canta o padre assim responde o sachristão; 46 — Pescado-a; 4? —

Athletico-a: 48 — Marca-o; 49 - Balso-a; 50 -- Bata-o; 51 -

Pratica-o: 52 — Cara-o; 53 — Casa-o; 54 -— Lachorra:-o 55 —

Sara-o; 56 -- Modo-a; 57 — Vala-o; 58 — Parya-o; 59 — Silha-o:
60" Avança-o; 61 — Tibio-a; 62 —- Raia-o; bo — Marca-o; 64 —

Subida-o; 65 — Salso-a; 66 -— Não ha rosa sem espinhos; 67 --

Lilaz- 68 — Mariano; 69 — Entremecha; 70 — Aferventaao;
71 — Macaca; 72 — Renome; 75 — Assaca; 74 —- Minhoto; 7r> —

Rascada; 76 - Felino; 77 -Mexido; 78 - Campo-Largo; 79 -

Grisulina; 80 — Mangalo; 81 — Ubatuba; 8- — Sentido; 83 —

Abafar; 84. -- Christovão.

DECfFRADORES

czmxcujx? r^HA?agKc&
"mV&JVJj

Jjaça
^£ah.o7aKc(e xxcka fiouco

Corte e mande á

Diva Drico — Rua

Haddock Lobo, 30

Rio — para um
brinde.

Evrio do Valle, Spartaco, Strelitz, Moranguinho, 42 pontos;
Arthano, Barbazul, 41; Stephanio Se.xlack, o9; Conde de Rogger,'Miss 

Fly, El Principe, 38: Octa & Cia, Dr. Rona K.n. Iglomaco,
Arthano, Barbazul. 41; Stephanio $ei/-Iaek. oV; Conde oe Rogger,
Miss F!v, El P-'*«™*««> ?«• Octa & Cia. Dr. Rona Kin, íglomaca,

áf-*<yre^ti c&vvo *

h~ÍL

Thalia, Lyrio Branco, Rub.ão J unior, Phcho, Sa_ urno, E<h Nemus

Nulus, 34; Pedro K., 35; Jangade.ro> Enexis,32; R.A.C.H.A
Thaha. Dalwa, 31; Senhorinha 28; «isilva. Jo; Jos- Drummond,

Nome

Lugar. E. de E. S. T.

.m- ¦.-«-** ••*.? —- r
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BOAS-FESTAS
0

bb

resenteie 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

productos de Cutex.

Promptos para Boas-Festas:

Estojo de Viagem Estojo Compact

Estojo 5 Minutos

Em Linda Caixa de Metal:

Estojo Marquise

¦'"; ooó'mfl_\_flflflfljL.:' ^^b^^-M WêW

XSümimoirw

NORTHAM WARREN

NOVA YORK

CORPORATION
E. U. A.

\ /flflKWflíÍ^^a\\

VJBlvafli\
VM feÇP^BjSf^Vv _fl |u'\ m

mWk. ^Sflar^S PflkJ^Tfk X|fcr}J?,7B Pfl
rt' - fflfc éWm Mlfl
I I ^^^ÚÍÈ wÀflfífdmÊU&JPflPbPMFmWv aB Pà" /flS*4_tow7 \0u|j fl

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 esquerda, em linda caixa

de metal, contém o Removedor da

Cuticula grande, o Esmalte Natural,

o Removedor do Esmalte, o Bran-

queador, Pasta Rosa para Polir,

Lima, Palitos, 2 Rollos de Algodão,

Lixas e Brunidor.

CUTEX
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GLAXO

CRIA ROBUSTOS BEBE'S
PORQUE:

GLAXO é tão digestivel, limpo e nutri-
tivo como o leite materno,

não tem micróbios nocivos e
até os recém-nascidos o assl-
milam.

GLAXO é puramente leite, que se dis-
solve em água acabada de
ferver.

GLAXO tem criado milhares de robustos
;: bebes.

Dê glaxp ao seu bebe.
.. • *,'.'.....'

o..::::-:.:-: ;.*-¦' . GRÁTIS . -

Todas as mães devem lei* o utilissimo

livro "Conselhos de Glaxo para Mãe e

Filho", de 80 paginas luxuosamente illus-

tradas e que ensina como evitar a diar-

rhéa, á enterite e outras doenças fataes.
.<¦¦> i- ¦

Peça, grátis, ao Representante do Glaxo

CAIXA POSTAL n. 2755 — Rio.

i__________fc______^____^^____b_t_(__>___i____h_______________AAfl_____-^^
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Simplesmente
triturado ou
moido não está

isento de impurezas.
Prefiram Sal Beneficia-

do, Especial para
Culinária. ;—^IL^

sal
-..•

***-_¦•1

PEREIRA CARNEIRO & Cia. Ltd.
AVENIDA RIO BRANCO n. 110

. RIO DE JANEIRO
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Xarope
FELLÒWS
. ._.^&

tfUvejT BrtJc»!
H_j«l*.i*ru_| to. L»u

rtiiftwi * co.

13

Nervoso, falta de energia, fadiga
ao menor esforço, entorpecimento
mental são indicios de falta de sau-
de que pode ser grave. Para evi-
tal-o necessita o organismo d'um
tônico de provada efficacia. O
Xarope de Fellows, preparado sei-
entifico que muitos médicos emi-
nentes no mundo inteiro recom-
mendam e reeeitam ha mais de
meio século é o indicado n'estes

Tome-o para recobrar as
suas energias.

I
!<_>
$<_*

^_J 3 casos

».

<_>

1

1
C-*"•)
(•'

1
I

Tome XAROPE
de

FELLOWS
_. : .
!®®®®®®®®®®®®_>®®®®®®®®®®®®®®®®®<s^^
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Quer ganhar sempre na loteria?
A Astrologia ofíerece-lhe hoje • RI-

QÜEZA. Aproveite-» tem demora e con-
•eguirá FORTUNA e FELICIDADE.
Gniando-me pela data do nascimento
de cada pessAa, descobri o modo segaro
pelo qual, com minhas experiensias,
todos podem ganhar na loteria, sem
perder ama só ves.

Milhares de attestados provam as mi
nhas palavras. Mande o seu endereço t
600 réis em sellos, pars enviar-lhe gratas

0 SEGREDO DA FORTUNA

I
'>

I
VI
t
f

i

Remetta cate aviso.

Endereço: SR. PR0F. P. T0NQ — CALLE P0Z0S 1369

Buenos Aires Republica Argentina
* CITE-SE ESTA REVISTA.
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uéda do cabello?

abellos brancos?
aspas ?

X
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2.o—Cessa a queda do cabello.
3 o — Os cabellos brancos, descorados ou grisa-

lhos, voltam á côr natural primitiva sem ser tin-

gidos ou queimados.
4.o—Detém o nascimento de novos cabellos

5.0 .1 Nos casos de calvicie faz brotar novos ca-

bell°6S; 
_ Os cabellos ganham vitalidade, tornam-se

lindos e sedosos, e a cabeça limpa e fresca.

A LOÇÃO BRILHANTE é usada pela alta so-

ciedade de S. Paulo e Rio. ,
A' venda em todas as Drogarias e Pharmacias

de primeira ordem. 

Si v s não encontrar LOÇÃO BRILHANTE no seu fog

nècedor corte o coupon abaixo e mande-o para nós, que

mmed itamente remettcre.no? pelo corre.» um frasco desse

afamado especifico capillar.

DIREITOS RESERVADOS DE REPR0DUCÇÃ9 TOTAL Oü PARCIAL

Únicos cessionários para America do Sul :

ALVIM & FREITAS
Rua Wenceslau Braz_n. 22, sob. -Caixa Postal 1379

SÃO PAULO

UMA DESCOBERTA CUJO SEGREDO CUSTOU

200 CONTOS DE RÉIS
A LOÇÃO BRILHANTE é o melhor .especifico 

tomeo parada,

affecções capillares. Não pinta porque nao e tiniu 
scienttfica do

porque não contém saes nocivos. E uma ^J*.1™" 
Dra<|0 por 200 .

grande botânico dr. Ground, cujo segredo foi comprado NQMF

contos de réis. i„of.tnros Sanitários do RTJA. .
E' recommendada pelos pimcipaes ^stitutos^ de RUA'

estrangeiro e analysada e autorisada pelos Departam ESTADO
Hygiene do Brasil. ~_ „„„ »t»mtp. CIDADE

Com o uso regular da LOÇÃO BRILHANTE- l
l.°-Desapparecem completamente as caspas

i si t árias. ^^>

S*OOOaoO*>©Oa»>B*>aOOO«>^^

Srs. ALVIM & FREITAS
Caixa 1379 — S. PauloCOUPON

unto lhes remetto um vale postal da quantia de

R«fl00 afim de que me seja enviado pelo corre,o.
E,S 8$°°m 

fr^co de LOÇÃO BRILHANTE

(E.S.T.)
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«DEUS RS!
3.000 dollares de prêmios se ellas não desapparecerem.

A MULHER EM TODA A IDADE PÔDE SE REJUVENESCEU! 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 belleza mlle. Dort Leguy, que alcançou o pri-
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
mmmmmmm™"— 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,
-—¦——— e faz desapparecer as sardas, pannos, espinhas, cravos,

manchas etc.
RUGOL não engordura a pelle. Não contém drogas nocivas.
"——"~—' E' absolutamente inoffensivo. Até uma criança recém-
!' .-_•,• nascida poderá usal-o.

RUGÓL dá uma vida nova á epiderme flacida, porosa e fati
•———" gada, emprestando-lhe a apparencia real da juventude

GARANTIA  Mlle. Leguy pagará mil dollares a quem pro-unnnnnn (far ^ue g^a nã(j f^rou completamente as suas
próprias rugas com duas semanas de tratamento apenas.

Mlle. Leguy ojjerece 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
seus atiestados de cura não são espontâneos e authenticos.

AVISO _ Depois desta maravilhosa descoberta innumeros imi-
tadores têm apparecido de todas as partes do mun-

do. Por isso prevenimos ao publico que não acceitc substitutos,
exigindo sempre

RUGOL

Mme. Hary Vigiar escreve :
" Meu marido, que em sua qualidade de medico i muito

descrente por toda a sorte de remédios, jicou agradavelmente sur-
prehendido com os resultados que obtive com o uso de RUGOL e
por 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, modificando a minha physionomia
a ponto de provocar a curiosidade e admiração das pessoas que me
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 8$000 afim
de que me seja enviado pelo correio um pote de RUGOL :

NOME.

RUA -. .¦¦..- .-•

CIDADE.

ESTADO E. S. T.

13.° Anno — N. 8 — Janeiro 1930
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NÃO 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
f
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Attende-se pedidos do Interior.
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Casa Ouvidor —Rua do Ouvidor ¦ Rio de Janeiro.

Os negociantes modernos preferem Celotex

Uma instaüação moderna convida a d^ntcHa 
^ ^rar^amina.:é

ornprar. Por isto hoje, os negociantes mtelhgen^ ^ ^
uas casas, dotando-as de conforto e belleza, par

iientes.

O aspecto encantador apresentado por este tecto foi «^£^J£

Celote.v7a única madeira isolante feita das ma,s fortes e longas

!o bagaço da canna de assucar.
V S deve se informar

Antes de construir ou reformar a sua c^>J" derá tar

uelhor sobre Celotex. O seu arch.tecto ou construeto p

<s informes necessários.

Celotex é jornecido
em jolhas com a es-

passara de 11 mm.,
largura de 1.22 mts.

e comprimentos de
2.44, 3.05, 5.66 e

4.27 mts.
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NTERNATIONAL MACHINERY COMPANY
RIO DE JANEIRO

RUA SÃO PEDRO, 66
RECIFE

RUA BOM JESUS, 237

SÃO PAULO
RUA FLOR. DE ABREU, 130-A

PORTO ALEGRE
RUA CAP. MONTANHA. 129

/áâr
ENDEREÇO TEUEGRAPHICO GERAL. INTERMACO
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ANTES  DEPOIS I

| Resultado obtido pelo uso das |

PILULES ORIENTALES
Bemfazejas - Reconstituintes

(Appr. D.N.S.P. sob o N° 87 em 26-6 1917)

Exigir o frasco de origem sobre o qual
devem figurar o fiome e o endereço de

_.

il. RATIÉ, Pharmaceutico
45, Rue de 1'Echiquier, PARIS

Agente Geral : A. de COURNAND
87, Rua dos Ourives, Rio de Janeiro.

A venda em todas as Pharmacias.

114
_i 1

MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS

WS.

a Mercethy.ina,
formula do dr. Annibal Pereira,

í excellente.

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

,_r_>S_-^__^_ig>__XJX^

I
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Remédios que curam III
MILHARES DE ATTESTADOS O PROVAM!
Premiados na Exposição do Centenário. licenciados pela

Saúde Publica e receitados por iIlustre» médicos.

SAL DE UVAS — Refrigerante, laxante e purgante
de fructas. E' um remédio efficas nas doenças do
estômago, intestinos, prisão de ventre, ária, diar-
rhéa etc. Preço pelo correio, sem sellos  6$000

ELIXIR SULFUROSO — Poderoso depurativo do
sangue, tônico e anti-rheumatico. Cura syphílis,
doenças da pelle, coceiras, rheumatismo etc.
Substítue as águas sulfurosas de Poços de Caldas.
Pelo correio  8$000

BALAS PEITORAES — Deliciosas, aromaticas e in-
falliveis na tosse, constipação, dôr de garganta
etc. Pelo correio  4$000

COLLYRIO DIVINO — E' mararavilhoso na cura da
dor de olhos, trachoma etc. etc. Pelo correio.. 4$000

POMADA DIVINA — Formula do notável medico
oculista dr. Ororimbo Corrêa Netto. E' infal-
Iivel no trachoma e conjuntivites rebeldes. Pelo
correio  6$000

LEITE DE BISMUTHO COMPOSTO rf A salvação
das crianças I Cura gastro-enterites, diarrhéas, coli-
cas etc. Delicioso e inoffensivo. Pelo correio.... 6$000

GUARANATOL — Delicioso, original e ideal tônico
refrigerante. Cura fraqueza geral, neurasthenia
e nervosismo. Pelo correio  6$000

PASTA DENTIFRICIA BRILHANTE — A melhor,
a mais scientifica, antiseptica, refrigerante e per-
fumada, evitando at_ gengivites mercuriaes dos que
usam mercúrio. Pelo correio  3$500

ÁGUA -SANTA CRUZ — Água antiseptica e ophtal-
mie», que cura feridas, ulceras, dôr de olhos etc. 4$C03

BIOPILINA — Uma loção original, baseada na des-
coberta do sábio allemão dr. Zunts com o enxofre
solúvel, para caspa, queda dos cabellos, calvicie,
seborrhéa e para restituir aos cabellos brancos »
sua côr primitiva. E' finamente perfumada. Preço
pelo correio  8$000

Pedidos pelo correio em sello on vale postal.
a TITO LlVIO TEIXEIRA, em Jahú. S. Paulo.

A' venda nas drogarias :
RODOLPHO HESS, ARAÚJO FREITAS, P.
ARAÚJO, CARIOCA, á rua Uruguayana etc.

®®®®®®®®@®®®<$<S)&S>®®$<s ?¦• f ?S^^S>S^*S<?_.J?!S?iS_"''s'5>®!?>?5 &®®®_>®®®®®@®®®®®®®®_>®SS®®®eS

Cuidai da vossa beleza como cuideis da
vossa saúde; o vosso rosto é uma deli-
cada obra prima que deveis proteger.

O CREME SIMON
fabricado segundo formulas experimen-
tádas, liberta a pele de todas as suas
imperfeições, conservandolhe a beleza,
a frescura e o aveludado. Da-lhe

brancura .e pureza impedindo a
formação de rugas.

PÓ & SABONETE SIMON _K»''
Paris

/€S«.^_>.<?_ _-.?e«@._;(?<S>®$<<J^^
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?hosphâtadã
eVit-aminosü
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te TÔNICO INFAN TIL
Rachitismo
Carie dentaria

f \

LAB. NUTR0THERAP1C0-RIOmrP
Dôr de Dentes

de Cabeça

Grippe
Resfriados Guaraina

Não ataca o coração nem os rins.
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VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS
E PHARMACIAS DE ü ORDEM.
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Que Differença!
COM O USO DO

Cltlcn,
MOURA BRASIL

Podeis obter

^UmMmfE&SI&i•.*'' ¦•*. iA2n \

*
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esta Transformação.
CILION escurece as Pestanas, dá brilho ás Palpebras, desenvolve

os Cilios, combate os Terçóes e todas as inflammaçoes.

Pedir nas boas Perfumarias, Pharmacias e Drogarias.

Abatimento de rs. 400 a quem fizer o pedido remettendo
este annuncio.

Deposito: PHARMACIA MOURA BRASIL - Rua Uruguayana, 37
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ote como a Pasta Colgate limpa
onde a escova nao alcança

a limpar

/í Sciencia <icaba de descobrir que
a Pasta de Dentes Colgate tem"tensão superficial" de grau mui-
to baixo... e por isso é a pasta
mais ejjicaz para limpar as pe-
quenas Jendas—justamente onde

começa a cárie.
\ - .-¦-..'<

A cárie começa, dizem os dentistas, nos espaços onde
a escova de dentes não alcança, e onde os restos da
mucosa ou da comida se vão accumulando.
Os dentifricios communs nao penetram nesses logares
tão difficeis de limpar. Por isso, o valor do dentifricio
depende da qualidade em penetrar nesses espaços e
limpal-os completamente.

Ha pouco, um grande scientista alcançou uma descp-
berta extraordinária. Verificou que o dentifricio Col-
gate em jórma de jita tem um poder penetrante
maior que qualquer outro dentifricio que ha.

Logo que a escova encosta nos dentes, a Pasta Denti-
fricia Colgate vira instantaneamente uma espuma
branca e forte, que passa como uma onda pelos den-
tes e gengivas. Esta espuma leva uma quabdade
admirável de uma "tensão superficial" de baixo teor,
qüe permitte invadir os logares menores, e onde
começam as cáries, desalojando todos os restos da
mucosa e da comida, e extirpando toda a impureza
com esta espuma detergente.

Esta espuma leva um pó finíssimo, recommendado
pelos dentistas, e que dá brilho ao esmalte dos den-
tes, sem estragal-os, conservando-os brancos, orilhan-
tes 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.
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COLGATE Co. — R. H. Lobo, 30 — RIO.

Incluo sello novo de 300 rs. par. amostra d. P«ta Colgate.

1

Nome.

1

i"$ras_r

Endereço.

E.S.T. — B-153
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E elegante
e durável

Exclusividade da

CASA
MATHIAS

Nao enruga
___ ^i_e nao e duro...

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 idà como na de volta.

AGENTES GERAES

Sociedade Anonyma Martinelli
Avenida Rio Branco ns. 106 e 108

Vl*

Os collarinhos de nossa
casa são fabricados com
o maior cuidado e pannos
escolhidos de superior qua=
lidade, representando as
nossas marcas uma garan=

tia para o consumidor

¦ii >i i ti. «i——-ii——.ii—ii——-ti—— ii—-n—>»u«
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101--AVENIDA PASSOS 103 1

UNHAS ARISTOCRÁTICAS
Pelas unhas se conhecem as pessoas de fino tratamento.
O Esmalte Satan é o preferido pelas mulheres chica. E'

empregado e recoirmendado pelas manicuras dos principaes
Institutos de Bellez_ de Nova York, Paris, Buenos Aires,
S. Paulo e Rio. Vantagens do Esmalte Satan :

1.* Não mancha as unhas.
2.° Qualquer pessoa pode applical-o.
5.° Resiste á lavagem mesmo com água quente.
4.Q Secca instantaneamente.
5.° Deixa um brilho e colorido inegualaveis, que duram

por 20 dias.
Peçam Esmalte Satan, nas principaes Perfumarias, Dro-

garias e Pharmacias.
Nota importante: Devolveremos o dinheiro a quem nSo

ficar plenamente satisfeito.

ALVIM & FREITAS
Caixa Postal 1379 — São Paulo

.ii- d -ii "•
J [.,.__„ ,
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BAZAR AMERICA
PRIMEIRA CASA DO GÊNERO NESTA CAPITAL

Casa da elite carioca. Bom gosto, distincçSo,
sm. m

\
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Faqueiros
e

talheres
de

christofle.
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Porcellanas,
crystaes,
metaes
finos,

terra-cocta
etc
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38, Rua Uruguayana, 40
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MODELO DE
1929

Capacidade 488
c.c. Cyündro de
85,5 mTm por
85 m^m. Freios
de expansão em
ambas as rodas.
Pneus Dunlop
de 26 por 3,25.
IIluminação ele-
ctrica Lucas.
Temos também
o modelo 505
com o movimen-
to de válvulas
na cabeça do

cylindro.
MODELO 501 - MOTOR DE 4 TEMPOS DE 4.88 H. P.

* '.
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INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY
~>? ^ na i li r\

*
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RIO DE JANEIRO
RUA SÃO PEDRO, 66

RECIFE
RUA BOM JESUS, 237

<^fífe

Velocidades até 130
kilometros por hora.

Temos em stock mo-

ISÃO PAULO
RUA FLOR. DE ABREU. 130-A

PORTO ALEGRE delosde225c.c., 346ce. i
RUA CAP. MONTANHA. 129 e 976 c c> j

endereço telegbaphico geral intermaco j

1
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Moça chie usa

MAGIC
Único preparado pharma
ceutico que secca o suor
âos sovaccos tirando ao mes*
mo tempo o mau cheiro na-
tural do suor.
Único qarantido inoffensivo
a saúde pelos eminentes
Drr* Couto, Aloi£io.Au5trege£ila

Wernech. Terra.
Vende-se nas pharmacias. Preço 7$000 (Dura seis mezes).

Pelo correio mais 2$000.

Pedidos e prospectos a Araújo Freitas & C*
Rua dos Ourives 88, Rio.

Para a cura das mo-
lestfas que atacam o
utero c ovarlos,

o MELHOR
REMÉDIO É

UTEROGENOL

13.° Armo - N. 8 — Janeiro 1933

lltlEITE I. S. DE EST.TOM
COM 0 6RANDE CRESCEDOR RACIONAL DO

PROF. ALBERT

TESTEMUNHOS
"Distincto e apreciável senhor: Dia meo

irmão que, em carta que V. S. lhe escreveu,
dimia que desejava saber como ia com o
CRESCEDOR RACIONAL. Compre-me in-
formar-lhe que ha dois meses que usa e ja
está quatro centímetros mais alto. Confesso
-me de V. S. att°. e S. S. — J CSrdoba —
General Conesa."

"Distincto ir. : Tenho a satisfação de ma-
nifestar-lhe que tenho applicado á minha nu-
merosa clientela a série de exercícios que in-

dies o CRESCEDOR RACIONAL, com resultados surpre-
hsadentes. não só em casos de baixa estatura como em cen-
eretos casos de rachitismo. Dada a superioridade, emquanto
a »¦ remltados práticos para seus procedimentos correspondentes
e:c, me permitto offerecer nesta cidade sua representarão.
A' espera de sua amável resposta subscrevo-me S.S.S. —B.
Peluca — Córdoba — Professor de Gymnastica Phisico-Psy
chico— Dinâmica".

Sr. F. Más -Calle Pozos 1369. Buenos Aires
Siroa-se remetter-me grátis jolhetot

e testemunhos

Nomi

Di»*cçIo

| Província k Cidade

Wm
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SCENA M
mais antiga e completa revista
cinema tographica do Brazil

Incommodos Uterinos

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.

Lêr
A JÍCLENA /HILDA
é ter o cinematographo em casa.

fl
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Jardim Zoológico
j^aHCeKft&CSíC^

Aberto diariamente desde 8 horas.
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Tamanduá de Goyai,

Animacs de todas as faunas, notando^se

Urso branco — Leáo marinho - Elephante — Leopardos -

Leões — Tigres — Jaguares.
'."¦"'¦'¦

¦¦..-.< .

Linda collecçáo de Macacos. Lindíssimas secçóes de Aves,

Grandes attracções. Corridas.
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Sorteio do valiosas prendas. Trabalhos Bymnasticos

Parque infantil.

Nova installação do parque de aeroplanos. t
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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 Restaurado, 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
está ao alcance de quasi todas as pessoas,

1 GU|A f [GUIA li

Il ^^-BPt___W-è5 \ I f^^SSSBmw li

Este livro é enviado gratuitamente, e o
pedido do mesmo nao 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 soffriam de

Exgotamento nervoso, Insomnia, Rheu-
matismo, Sciatica, Indigestão, Impo-
tencia e outras perturbações.

Todos esses ex-enfermos se confessam
eternamente agradecidos ao Instituto Pul-
vermacher.

E não 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 fun-
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-
tem 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 Guia da Saúde e da Força" que a

tantas pessoas demonstrou o meio de recuperar a saúde e o vigor. Não ha compromisso algum da parte de V. S. ao
solicitar este livro.

ENDEREÇO.

NOME.

Enviar este coupon a THE ELECTROLOGICAL INSTITUTE — Caixa Postal 2758 — Sao Paulo.
(E. S. T. — Jan. )

.- -.
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A mais importante e luxuosa revista
semanal da America do Sul

Publicando semanalmente u

completa reportagem photog

phica dos acoo teci meu

nacionaes e estrangeiros.

Grande formato, bellissimas gravuras,

: : um texto attrahente e palpitante ::
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52 NÚMEROS í BRASIL

UM ANNO 50S000 6 MEZES 26SOO0

REGISTRADA
UM ANNO 7I$000 6 MEZES 36$000

UM ANNO

UM ANNO

ESTRANGEIRO

65S000 6 MEZES 35S000

REGISTRADA

97$000 6 MEZES 49S000

RUA BUENOS AIRES. 103
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