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fiança, porque, além do seu effeito curativo,

É ABSOLUTAMENTE

INOFFENSIVA

W-

-

<______.

A CAFIASPIRINA é recommendada contra
dores de cabeça, dentes, ouvidos, dores nevralgide
conseqüências
resfriados,
e
rheumaticas,
cas
noites passadas em claro, excessos alcoólicos, etc.

*

_

fâtotel^fâfo

13.° Anno — N. 9 — Fevereiro 1930
V-

tts^l

3SZvcc vvv

ivi

ha

ri» i -a_«^---»«*a-i!ai*-i*/ _

K

j

iWff!

m
m
i«j

__-

tSHB-

U

..*j.

_c

.—» ÍJP^^-^-jr

^ "C

tíy-:

m

ÜSg
í í-SSlS
¦

m

x

tíg&~-

•

aí_^

«*?;;-"*.-çp»'*«->,\ *'

4'ef^

km?

retonties e

/

1

Madres

^W^_^

<

2

fl

A DECORAÇÃO ELEGANTE

^

\

UMA SE PIE IMMENSA DE COPES
E DESENHOS MODEPNISSIMOS ,
IMPORTADOS DOS MEL HOPES
FABPICANTE9EUR0PEUS E EX=
=
IMCOM
NOSSO
CLUSríOSDO
PAPAt/EL SOPTIMENTO DE TECIDOS
PQ0PPI0S PfíPA DECOPAÇOES

• i

z: '

l-

MOBILIÁRIOS DE ESTVLO
TAPEÇARIAS FINAS

B
"Tal

g

l'ril
0- II

l

lá

'

II
¦-fll
IW il
W
1^1 ri

l-l

I J

I -r_|
-II

Kl

_vJ

|'

B -'I

¦ri

rJ
' ¦'¦

It

W^

-*""**-¦

mWA

"^11

if':v
'

——*3 fl

- "—tm
-fl

¦

~ ¦'

1/

WtTá

Í]M

Cjfl

mf

n|

UNES)] j
MARCAR

REO.STRADA
INTERNAC.OMA- DE .922
hops cohcS"ups NA EXPOSIÇÃO

____!!/ I

*RlO

* "^
^^^^M^aiB»-

*^r^tkjmmm^*m

'^-

- -'-

'

'-^-"f1 -i"^

* bH

Bfili,

ammm-M

1-1

flliffl

..... .*..-¦

—

Hi

,-',^Jfl_*_B^_B _*V

;.> y ;<;!(#
0^"^

*j1

IL V4|
i»

CARIOCA
RUA DA
DE JAM£lf*°~

6^

*t'^"*ii

__r~3l
\tA
^9 Kl
wB—íl
Brl

_m3_fai« i i—-S--n**r i i

&S

,<'».r?n^Tan. Sl_3i5Sfc*«aàJWWaaa-»aJ-8am-M*aa*fi_Baii5i»

13.° Anno

Fevereiro 1930

—==

IPC/HAIDA P r

i

ISS «MEjBsflflaBW
7x
B
PSBswJtl&A
flfl
mmmiA*iF%IÊÍF flflV
flBraMSflflflflB flfl-flfl
' mW*mW flfl?jlfl*,^^
Ffral Pai ¦'
\7
flfll
>.•-*»
i BWP
7a
m
flflHfltfffay
k£$fl flflfl
^**- flVflFjflfl
*\/7 flflBS
Bfl
»sfl
¦flflflWzana» 4V
"am^7

flasa

BBP«aa^HH^ SSSBB&a SSa, ^S

.^^^^

Jr^aiJ^^v'*¦» ^bbbb^bb^k ^bb^B^s^bb^B

£*%

/A
z_
ua

W
\m
íemmmt sflr t*m
«7 kmrWmm
,
gWr^L^Ê
flfl?
fl
flflflH
flflTA mVBmVwA wÊ *f# _fl flff flfl
^*__fl _H

|

¦, fl
B^fl
«í»
v
/'•- 1¦flflflflflBriaflflflflflflflflfll
WTmm
Ta.
Ifl^fll
•*?
Bfl*jflfl
/A
bbb^bi^

bb^b^^^bb^bP

Wfá, fl
£*&
P*a
"
igij
~
2».
O
EMA
fl
riS»-,
,g|
1
vrí* v^riir v?qfwEÍSh? _H
Sflfl ¦i«çjí& *ín«s? **¦

.^^^

.^^^, B^ka^a

/^Á

Pai
I «fl fl U S^
BaB
flBB^ fl flPBl ¦¦ flfl"' flflF

«I
«Li ^BBr
flfl" ¦¦ ¦¦ flflr «fl

IIliSSSl iilflflr Rugas -- Espinhas e Manchas

s

I
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

A

9
9

e

completa

cinematographica

do

'líflPSlXi

UDA I
9

%

revista

Brazil

|

9
9

: :

%

PU
Alem

do

mais

recente

noticiário de Hollywood

Enredos e photographias das scenas culminantes

$3

a §;,:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

«SPír.

antiga

r

9
9
9
9 :l: I
9
9 ......
9 feí

3

mais

: :

%9 r

9

E

%7
«r*>
a^

::

dos melhores films exibidos em nossa terra

•' :

: *

• •

Em

todos

os

números

: :

: :

%

::
: :

s#

quatro primorosos retratos a cores,
: :

em grande formato, das estrellas do écran

LêrA
a

¦

jfCEN/4

SífHsè^
'¦¦"¦*'ri;:.-.*riri.í'Ví.riv/:,.::.;i.'ri'i*;ri

'MUDA

é ter o cinematographo

9

im««w*wm^w«»ritwiw»íwt«ww

: :

em casa

i

B

/-'a^aaiS

-.-

Ifll
N.

153 — FEVEREIRO DE

PAG!NAS

94

lu6
73

DF. APTF.

O gato preto c a perna branca
Pintura ornamental Indiana
O terrível pirata assustou-se
Miss Joan Crawíòrd
O eterno tryptico
Rosas sobre rosa
jjond, o novo rei «.le Israel
Doce momento
Miss Annita Paye
Miss Lei Ia Uyams
A ultima carieia do sol

Borièquinhã

U supplii io da sede em dous quadros celebres
índio atirando
Nimphas das águas
O mais doce rios beijos
S. Nicolau resuscita trez creancinhas.
A ama de leite
O satyro do valle das Hesperides
A Venus do espelho
Contos

21
25

e

105
88
17
18
19
63
71
89
81
8/
86
33
24
28
35
35
35
98
99
101

aventuras

O homem íorte
O proprietário
Edith, pescoço de ejsne
O castello da Teia de Aranha.
A cabeia sol ia no espaço
O verdadeiro crime
e novidades
Como se viaja em nosso tempo.
Casa de vidro
Os eveessos da moda
Architectura moderna

37
13
7
39
81
87

Invenções

i«i-

61
93
48
52

Romances
Jim, o Pirata amador
O crime de Gran.n.ercy Parle.
A Simiacine
OS

63
29
97

SPORTS

David e Golias
A pai>:..o pelo sport e pela nudez na Europa
Uma perigosa ascensão
O novo campeão italiano de box
V m bcllo pulo

63

67
28
78
52

PEl.COI{!.I?NDO O MUNDO

UÀ <

yp.!i

____fl____S_i*____**

Os pygmeus da Papuasia
As velhas e lendárias cidades da Europa
Avignon,
Natureza excêntrica. O cactus gigante
do Arizona
_• • •
As grandes e luxuosas casas stnhoriaes
da . elha Inglaterra
O grandioso e soberbo claustro da c.tnc
dral de Leon

52
65
36
95
96

Os povos pittorescos
Extraordinário ef feito de um terremoto
Emblemas do rei guerreiro
Aspectos de Monte Cario
A renascença da Palestina
iNrORMAÇOES

ÚTEIS

OU

97
104
105
77
46

CUPIOSAS

!

O carvão de pedra
A origem da mulher
Como Edison trabalha. . . .
A vida escolar antigamente
O assalto de Nicéa
Brazão macabro
Remédio contra o enjôo
Tud» se explica

1

A SCTENCJA AO ALCANCE DE IODO

Historia da Terra e da Humanidade.
O cérebro e a vista. . .
O principio das mathematicas
Grammatica litteraria
A extracção do petróleo.
O arsênico se encontra em toda a parte
O mar Morto e os micro organismos

92

tó

-¦'¦-.

'¦-¦"-i'*;£

^>_»->.lj

Diversos
Os mais famosos perfis.
O menor revolver do mundo
Os mais bellos olhos da scena muda. . .
A sigr.orina Mussolini
. .
Elegância canina
Artistas excêntricas
Carlota King
Al.ce Wiiite
A propósito do millenario de S. Wèrice.sláu
Arte ultra moderna.
O principe de Galles como coronel indiano
Os monstros do ar,
Estrellas ;oviaes.
Ladrões athletas e aerobatas.
Dolores dei Rio.
Clara Bow
Um sobrevivente de oito centúrias.
As fúrias da natureza.
Congresso leminista internacional
Arte moderna. ..........._;:..:¦_::
Fantazia photographica.
O cinematographo
grandioso.
A força do habito.
Concurso original,
Curiosidade em um studio,
Uma revolta de presidiários nos Estados
Unidos
Elegância de outróra
Aspectos do feminismo
Inspirada pela arte celestial.
Leyla Hyams
Um baile aristocrático em 1770.
Mme. Edmond Guy
As obras de arte \'ivas
Arte política e eclética,
Sorrisos de artistas.
Charadas
As prodigiosas composições decorativas
da natureza.
A ingênua arte de outróra.

:::::::

4b

r—"

88
84

64
66

27

Eãã

93

¦ Y I

78

k\

M)

a*

I

-^^_.^^^^_^_»_^^_»_^_»_^_^_»^;^-^_^^^_<-__^-_-._^^^._^^^í>^.j»-«__^.^í5S^^

a

n

i

I

«*_«•*¦

5 __§__-. I

i

I'

,EEÍ

124 PAGINAS

i

itf.'

~
_

ETC
ANECDOTAS, CARICATURAS, PENSAMENTOS, INFORMAÇÕES,

•»"_- __i^__e__iiew;
•# • * • * *•-__-»
» * * * a* __,_.__r__r_*_r
li
_L1 1 * ____.___¦___¦»____£.
• *¦__-¦_>__.•
-rf^< ^»*__*- ._*- *" *
> r I1!
^_r_*»*ç«rar-'r»r»'rTr*'r:'^"' —
_S___T ÍSf.
•^^.^¦•^^.*¦•»^^__¦*__^.^.#^>^^.»»^__r,,

'•'*

mm mi

49

"

ESTA REVISTA CONTEM

1 II

í

1930 — 9.° DO ANNO XIII

ESPECi.AKS

Sacra Família
Os pintores de historia na Hcsnanha..
Riniia de gallos na antiga índia. . . . .
O congresso dos vagabundos
A vida do rei Guilherme II, da Inglaterra

••'<¦*.,'

ÍTf

SUMMARIO DAS PRINCIPAES MATÉRIAS CONTIDAS NESTE NUMERO
AkTIQOS

¦

na

in

iiiiiiifni

**Vfl

fed_v%a%7

13.° Anno — N. 9 — Fevereiro 1930

KJm que anno vive l/.O.f
ctores " Caterpillar" prestarão os
mesmos bons serviços que em
todas as partes e em todos os momentos, estão prestando aos seus
possuidores.

as facilidades
dos actuaes meios
COM
de transportes, quem se
abalançaría a viajar numa
diligencia, que ha um
século, utílísavam-se os
nossos avós?
Muito justa e naturalmente, elles
se utilisavam de força animal, por
completo desconhecimento da força
mecânica.
Estamos em 1930. Época do
" Caterpillar "
Época
progresso.
;
portanto, devemos produzir MELHOR — MAIS RÁPIDO — MAIS
BARATO.
Para as suas lavouras, para os
seus caminhos e transportes, os tra-

Ha um tractor '' Caterpillar'
para cada trabalho.
Ha centenas de trabalhos para cada tractor "Caterpillar"
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EDITH, 0 JE'GO'0 flE GYSNE...

À trez annos, á chegaAssim o golpe falhara, Luda do trem vindo de
pin soffreu tal decepção que
Brest, á estação de
exhalou seu máu humor em
Rennes, encontrauma mensagem dirigida ao
Conto de Maurice Leblanc
ram demolida a porta de um
coronel Sparmiento, com es wágpn de carga fretado por
sas palavras sufficientemente
"Tive
um rico argentino, o coronel Sparmiento, que viajava
claras:
a generosidade de só retirar uma pecom sua esposa no mesmo comboio .
quena parte do lote. Na próxima vez lançarei mão
dos doze volumes . Saudações ... A . L ."
O wagon violado transportava um opulento lote
de tapeçarias . A caixa, que continha a mais valiosa
O coronel Sparmiento residia, havia já alguns
fora
aberta e a tapeçaria desapparecera .
mezes. em um prédio situado no fundo de um pequeno
peça
O corojardim, no
nel S p a rangulo da
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ctára proEdith, tinha uma extraordinária
importante
fundamena
quem
te. Desde o primeiro instante rogara a seu marido
descobrisse o ob;ecto roubado. Duas semanas mais tarque as vendesse por qualquer preço, mas o coronel
de, uma carta mal fechada aberta "por accaso" na reera de uma natureza enérgica e muito obstinado para
partição dos Correios, re-, elou que o roubo lora elleceder ao que tinha o direito de chamar um capricho
ctuado sob a direcçao de Arsènio Lupin e que um imde mulher . Não vendeu, porem multiplicou as precauportante volume, multo suspeito, partiria na manha
ções, cercando-se de todos os meios próprios para eviseguinte com destino á America do Norte. Na mestar o mais ousado roubo .
ma tarde descobriam a tapeçaria em uma mala deixaPrimeiramente, para ter, apenas, que vigiar a
da em consignação, na estação de Saint-Lazare .
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fachada, a face que dava para o jardim, mandou murar
desenho, os coloridos apagados e o agrupamento anitodas as janellas do andar térreo, que abriam para a
mado dos personagens e a tristeza terrível da scena,
rua Dufresnoy . Em seguida solicitou o concurso de
os convidados se enthusiasmaram . Edith. Pescoço de
uma casa especial, que tomava a si a segurança das
Cysne, a rainha ínfortunada, vergava o busto gracil
e
collocou,
em
cada
como um lyrio, que supportasse peso demasiado.
propriedades
janella da galeria
onde as tapeçarias foram penduradas, apparelhos de
Seu vestuário todo branco revelava seu corpo emaalarma, invisíveis, cujo segredo somente o coronel cogrecido . Suas longas mãos, finas, estenciiam-se em um
nhecia e que, ao menor çontacto, accendiamto das as
gesto de horror e de suppüca . E nada mais doloroso
lâmpadas electricas da casa e faziam funccionar todo
do que seu perfil, seu desesperado e melancólico
um systhema de campainhas .
sorriso .
Sorriso pungente -- notou um dos criticos, a
Ao contrario, as companhias de seguros, ás quaes
quem ouviam com deferencia. — Sorriso cheio de ense dirigiu, não consentiram em assegurar todo o lote
canto, de resto e que me faz pensar, coronel, no
a não ser que elle installasse, a noite, no andar térreo
sorriso de Mme . Sparmiento .
de sua residência, trez homens fornecidos por ellas e
E como isso parecesse justo, insistiu:
pagos por elle . Para esse fim escolheram trez antigos
Ha outros pontos de similhança,
inspectores de segurança, veteranos no officio e aos
que me chocaram immediatamente; assim, a curva .graciosa da
quaes Lupin inspirava ódio profundo .
nuca, a delicadeza das mãos . . . e também qualquer
Quanto a seus creados, o coronel os conhecia de
longa data . Respondia por elles . Tomadas todas essas
cousa na silhueta, na attitude habitual ...
E' bem verdade! — confessou o coronel. —
o
coronel
deu uma grande festa de inauprecauções,
Tanto assim que essa similhança me decidiu a arguração de sua casa, para a qual foram convidados os
membros de dous cercles dos quaes era sócio, assim
rematar todo o lote . E havia, mesmo, outra razão.
como grande numero de senhoras da alta sociedade,
E foi que, por coincidência verdadeiramente curiosa,
jornalistas, amadores e criticos de
minha mulher se chama,
arte .
exactamente, Edith...
Franqueado o portão, tinha-se
Kdtih, pescoço de Cusne é
a impressão de penetrar em uma
como a chamo, desde enprisão . Os trez inspectores, postatão!
dos no rez da escada, reclamavam
E accrescentou, rindo:
os convites e observavam os vre- - Desejo que as anacem-chegados com olhar inquisidor.
LF
ykU--£:
logias se detenham ahi e
Só faltava passarem-lhe revista em
cpie minha cara Edith não
regra e tomar-lhe as impressões diBBbbI
BBBtV
'* •JbBBBBbIWP^^^bI ¦
tenha, como a pobre a paidos
convidados.
gitaes
xonada da historia, de
O coronel, que recebia no pri/xflHíí''âs^BBBBPr9 Bti
HsáàBa
procurar o cadáver de seu
meiro andar, desculpava-se, rindo,
bem amado .
fllk.
17-í^ÍsH
EbbibbbbR^'
feliz par poder explicar as disposi- I §B
HÉÉ.-' '';*---ii'Sfl »bs»,
Sorria, pronunciando esBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB»> ! - : flf 11."'¦ IibbI floBaBal^
ções, que imaginara para a seguransas palavras, mas seu sorça de suas tapeçarias .
il
ISM!) riso não obteve echo e nos
Sua esposa mantinha-se a seu
dias. que se seguiram, em
lado. encantadora de mocidade e III
.flflflaFi
todas as descripções e narde graça, loura, pallida, flexível,
rações a respeito d'essa
com um ar melancoelegante roirée, reinou a
lico e meigo, esse ar
mesma impressão de aborde resignação dos
rccimento e de silencio.
seres aos quaes o
Os assistentes não sabiam
' ^^^^"'^Base.-^V^V^fll EàflBBBBBl
Destino ameaça .
W^ \
o que dizer .
\.
:
¦
Tendo os con viM'
ÍÍflflfll
|HSl
Alguém quiz gracejar :
<*'í*^!B57BB
bBbbbB"- $ '
dados chegado, fe¦:3mjS3m
W®
-- Você, ao menos, não se chama Hacharam o portão do
roldo, coronel ?
— Ah, não ! — declarou elle alegremente —
jardim e as portas
do vestibulo. De^T73E^M9efl^BJflÈKvRa WBss£êsÊê&£
Nem mesmo me pareço com © rei saxão.
'• ''?£\Vzí^iMSiif"W "
^nP^SwStsSBBawwÍHÍ''-'
pois, passaram todos
Todo o mundo, depois, foi de accordo em
para a galeria cenaffirmar que, nesse momento, quando o corotrai, á qual se accenel terminava sua phrase do lado das janellas
*$ W " j r
dia por duplas por( a da direita ou do meio, as opiniões variavam
tas blindadas e cujas
sobre esse ponto ) houve um primeiro toque
munidas
janellas,
A sahida de um túnel, apoz a passagem de um
de campainha, breve, agudo, sem modulações .
trem, foi encontrado o corpo de um homem...
com enormes fechos,
Esse toque foi seguido de um grito de terror,
eram protegidas,
sahido da garganta de Mme. Sparmiento, agaralem d'isso, por grades de ferro internas . Ahi se enrando nervosamente o braço de seu marido . Este
contravam os doze lotes de tapetes .
exclamou :
Que foi ?
Eram obras de arte incomparaveis, que, inspiQue significa isso ?
rando-se na famosa tapeçaria de Bayeux, attribuida
Immoveis, os convidados olhavam para as jaá rainha Mathilde, representavam a historia da connellas . O coronel repetiu .
Que foi? Não comprehendo . . . Somente eu
quistà da Inglaterra. Encommendadas no século
XVI pelo descendente de um homem de armas, que
conheço o local do quadro de campainhas . . .
fora ajudante de campo de Guilherme, o Conquistador,
E, no mesmo instante — também sobre esse ponto
executados por um celebre tecelão de Arras, Jehan
as testemunhas eram accordes — no mesmo instante,
Gosset, tinham sido descobertas, quinhentos annos
a mais completa escuridão reinou na casa e immediadepois, no fundo de uma velha mansão da Bretanha .
tamente, em toda a casa, foi um barulh/infernal proAvisado, o coronel arrematara o lote por cincoenta mil
duzido pelas campainhas .
francos apenas! Os tapetes valiam vinte vezes mais!
Durante alguns segundos foi uma desordem imUma e.xíranha similhança: — Porem a mais bella
becil, um terror louco. As mulheres vociferavam. Os
das peças da serie, a mais original, fora exactamente
homens esmurravam as portas fechadas. Houve ema que Arsenio Lupin roubara e a policia conseguira
purroes violentos, lutas mesmo . Muitos cahiram e
recuperar. Representava Edith, Pescoço de Cysne,
foram pisados . Dir-se-hia uma multidão louca de
terror ante a ameaça das chammas ou da detonação
procurando entre os mortos de Hastings, o cadáver
de seu bem-amado, Haroldo, o ultimo rei saxão.
dos obuzes. E, dominando o tumulto, a voz do coronel,
Diante d'esse tapete, ante a beileza ingênua do
que vociferava .
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Silencio! Não se mexam! Respondo
por tudo!
0 interruptor iica alli . . . naquelle canto ...
Cá está .

de quando em quando uma ronda pelo jardim, subindo
até a galeria .
Isso foi pontualmente executado, salvo de cinco
facto,
tendo
aberto
De
horas ás sete da manhã, quando o somno importuno
caminho atravez dos conchegou
ao
angulo da galeria e, subitamente,
acabrunhou o vigia de guarda . Porem, fora, o dia
viciados,
a luz electrica jorrou de novo, emquanto cessava o
já era completo e ai> menor chamado das campainhas
todos seriam facilmente despertados .
toque ensurdecedor das campainhas .
No emtanto, ás sete horas e vinte, quando um
Então, na claridade brusca, um extranho espectad elles abriu a porta da galeria e afastou as cortinas,
culo surgiu . Duas senhoras tinham perdido os senverificou que as doze tapeçarias tinham desapparecido.
tidos . Sustentada pelo braço de seu marido, livida,
Mais tarde censuraram a esses trez homens por
Mme . Sparmiento parecia morta .. Os homens,
painao haver dado o alarma immediatamente, iniciando,
lidos, a gravata desfeita, pareciam combatentes.
sozinho, investigações, antes de prevenir o coronel e
As tapeçarias estão intactas! —
de telephonar para a policia . Mas em que esse atrazo
gritou alguém.
Alguns quadros de preço, suspensos ás paredes, tamentravou a acção da policia?
bem continuaSeja como
vara a ornafor, somente
mentar a sala
ás oito horas e
e embora o
meia o coronel
barulho inferfoi avisado .
nal enchesse
Estava já vestoda a casa,
tido e dispuembora as trenha-se pois a
vas reinassem
sahir. A noti:
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listas, entretanto, permaneceram ainda algum tempo e o coronel juntou-se a elles, depois de ter tranquillizado Edith, que se recolheu a seu quarto,
onde a deixou aos cuidados da creada . Juntos, os
trez, acompanhados pelos detectives, emprehenderam
um inquérito, que não produziu a descoberta do mais
insignificante detalhe. Depois —¦ exactamente duas
horas e quarenta e cinco minutos da madrugada
os jornalistas se retiraram . 0 coronel voltou a seus
aposentos e os detectives se retiraram para o quarto
que lhes fora destinado no andar térreo .
Cada um por sua vez, montou guarda; fazendo

'fll

.

¦*>**(*$

BBfl&C!.,u-

I

9

Bb

'

*Tíjai*

>-

o commissario de policia .
E como os inspectores o observassem um pouco
surprehendidos, elle accrescentou:
— E' minha impressão sobre o roubo . . . Uma suspeita, que me veiu . . . Elle saberá agir de accordo . . .
emquanto não desQuanto a mim, não descansarei
vendar tudo .
E partiu, quasi correndo .
Pouco depois, o commissario chegava . Entrea carta . Continha estas palavras:
garam-lhe
"Estou
sem recursos . O roubo d'essas tapeçarias
completa uma ruina, que me esforçava por esconder
para
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ha mais de um anno . Eu comprara essas tapeçarias
por especulação, esperando vendel-as por um milhão
de francos, graças ao barulho, que era feito em torno
d'ellas . Já recebera de um norte-americano, uma offerta de seiscentos mil francos . Seria a salvação.
Agora, estou perdido . . .
"Que
minha adorada esposa perdoe o desuosto,
vou
causar . Até o ultimo instante, seu nome
que lhe
estará sobre meus labius •"
Preveniram Mme. Sparmiento.
Emquanto emprehendiam buscas e tentavam de>cobrir o coronel, ella esperou, tremula de horror.
Cerca de quatro horas da tarde, receberam um telephonema de Ville-d'Avray . A' sabida de um tunnel,
apoz a passagem de um trem, havia sido encontrado
pelo signaleiro da companhia férrea, o corpo de um
homem, horrivelmente mutilado e cuja physionomia
nada mais tinha de humana . Os bolsos não continham
documento algum . Porem os poucos signáes correspondiam aos do coronel Sparmiento .
A's sete horas, Mme . Sparmiento levada á Yilled'Avray, reconheceu seu marido .
Nessa circumstancia, Lupin, segundo a e.-:pressão habitua), nao teve a imprensa de seu lado .
"Que
se precavenha! — escreveu um chromsta
ironista. que resumia bem a opinião geral - não serão
necessárias muitas historias eguaes a essa para fazei o
perder toda a svmpatíua, que não lhe regateamos até
agora . Lupin so é acceita- ei, se suas pilhérias são feitas
em prejuízo de banqueiros suspeitos, barões ricos,
sociedades financeiras c anonymas. . . E, principalmente, não deve matar! Mãos de ladrão, bem! Mãos de
assassino, não! Ora, se não matou, verdadeiramente,
não deixa de ser o responsável por essa morte . Cobriusede sangue. As armas de seu brazío ficaram rubras."
A cólera, a revolta puo.ica. augmentavam pela
piedade que inspirava a pallida physionomia de Edith .
Os convidados da véspera faliaram . . . Foram citados
detalhes impressionadores da sotree e logo se formou uma lenda em torno da loura creatura, legenda
que emprestava um caracter verdadeiramente trafico
e fatal á aventura popular da rainha do Pescoço de
Cysne . . .
E, entretanto, não era posskel deixar de admirar
a extraordinária habilidade com que fora perpetrado
o roubo . A policia tentou explical-o do seguinte modo
"os
detectives haviam verificado, desde logo, — e iffirmado muito depois — que uma das trez janellas
da galeria estava aberta de par em par; ora, nessas
condições, era evidente que Lupin e seus cúmplices
se tinham introduzido alli por essa janella?" Mas
como haviam podido: 1.°-franquear a grade do jardim,
ida e volta, sem serem vistos? 2.^-atravessar o jardim
e encostar uma escada á platibanda, sem deixar o
menor vestígio ? 3.°-abrir os fechos e a própria janella,
sem fazerem funecionar as campainhas e as luzes ?
O publico, naturalmente, aceusou os trez deteetive.".
O juiz de ínstrucção interrogou-os longamente, fez
um inquérito minucioso sobre a vida privada de
cada um d'e!les e declarou que elles estavam acima de
qualquer suspeita .
O INSPECTOR G ANÍMARD VOLTA DAS ÍNDIAS

Indifferente a tudo, fechada em seu quarto, deixava
Ganimard livre de aívir como bem eníendesse .
£ste. pois, insíallou-se no andar térreo e entregou-se ás im estigaçces mais minuciosas. Ao fim de
quinze dias, pediu prorogação de sua licença. O chefe
da Policia de Segurança, que era então o Sr. Duduis,
foi visital-o e surprehendeu-o no alto de uma escada,
na galeria vasia . O inspector principal confessou a
inutilidade de suas pesquizas.
Porem, na manha, seguinte o Sr. Duduis passando novamente por lá, encontrou Ganimard pensativo, com um rálò de jornaes sobre os joelhos .. . Iníerrogado pelo chefe da Segurança, murmurou :
¦ Não, sei, chefe... E' uma idéia
que me veiu.. .
Mas, é tão absurda ! .. . De resto, não explica tudo. . .
Ao contrario, embrulha as cousas ainda mais !
Então?
Por favor, chefe, tenha uni
pouco de paciência...
Deixe-me agir. . . Mas se, de repente, um dia d'esses,
eu lhe telephonar, será preciso tomar um automóvel
e não perder um minuto . . . Isso significará que o rm sterio foi desvendado . . .
Passaram-se ainda quarenta e oito horas. Uma
o
Duduis recebeu um telegramma :
manhã,
"Voa Sr.
a Lille - . Ganimard .
Que demônio irá elle fazer em Lille?
- murmurou o chefe da Segurança .
O dia se passou sem noticias e mais um outro .
Porem o chefe tinha confiança . Conhecia Ganimard e não ignorava que o velho policial não era
desses que se enthusiasmam sem razão. Se Ganimard
agia, era porque tinha motivos sérios para isso . . .
De facto, ria noite d'esse segundo dia, o Sr.
Dudouis foi chamado ao telephone .
E' o senhor, chefe ?
E' você, Gani mar d ?
Homens cautelosos, amb is, asseguraram-se, primeiro, que nao se enganavam sobre a identidade um
do outro . Ganimard continuou, agora apressado .
Dez homens immediataniente. E venha o senhor também, e favor !
Onde está \ocii ?
Ora . . . Na casa! No andar térreo . . . Mas eu o
esperarei por traz do gradil do jardim .
Lá vou . . .
Sim . . . Mande o automóvel
parar a cem pas
sos . Um ligeiro apito e eu abrirei . . As cousas foram leitas segundo as prescripções de
Ganimard. Pouco depois de meia-noite, como todas as
luzes estivessem extmetas nos andares superiores, elle
esgueirou-se para a rua e foi ao encontro do Sr. Duduis.
Houve um rápido conciliabulo . Os agentes obedeceram
ás ordens de Ganimard . Depois o chefe e o inspector
principal voltaram juntos, atravessaram sem ruido
o jarenm, fechaudo-se com grandes orecaucóes.
— Entãao 7 — disse o Sr . Duduis .
Ganimard sorria. Nunca seu chefe o vira ern um
tal estado de agitarão e o ouvira faliar com voz tão
precipitada .
Sim, çhete, d'esta vez!.. . Custa-me acreditar.
palavra! Mas não est^u enganado... Não pode ser...
A

Quanto ás tapeçarias, nada deixava esperar fossem
recuperadas .
Foi então que o inspector principal Ganimard
voltou do fundo das índias, onde, baseando-se em uma
serie de provas irrefucíaveis, que lhe haviam sido foinecidas por antigos cúmplices de Lupin, seguira a pista
do celebre ladrão . Enganado mais uma vez por seu
eterno adversário e suppondo que este o fizera ir ao
Extremo Oriente afim de ficar livre em Paris e porler
roubar as tapeçarias, pediu a seus chefes uma licença
de quinze dias, apresento'.;-se em casa de Mme . Sparmiento e prometteu-lhe vingar seu marido .
Fchth estava nesse estado em que a idéia da viu
ganca não aiüvia a dor que nos tortura . Na, mesma
tarde do enterramento, despedira os trez creados e
subistituira-os por uma so creada para todo serviço, o
luzido pessoal que lhe recordava cruelmente o pass; do.

POLICIA

PERDE-SE

EM

HYPOT1IESES . . .

Enxugou as gottas de suor que banhavam sua
fronte e como o Sr. Duduis o interrogasse novamente.
Elle dominou-se e começou:
Lupin
boas . . .
já me tem
Diga, Ganimard — pregado
interrompeu o Sr . Duduis
— Não será melhor ir directamente ao
que nos interessa? Em duas palavras, que ha?
Não, chefe —- obiectou o inspector principal—
E' preciso que o senhor conheça as differentes phases
por onde passei . Desculpe-me, mas julgo tudo isso
indispensável.
E repetiu:
— Como dizia, Lupin
pregou-me boas . . . Mas
nesse duello onde sempre fui derrotado. . . até hoje. . .
ao menos ganhei experiência e fui conhecendo o homem e sua tactica. Ora, no que diz respeito ao roubo
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das tapeçarias, fui logo levado a fazer a mim mesmo
e quando estes sahiram conferiram essa lista . . . Ora,
essas duas perguntas:
sessenta e trez convidados tinham entrado e sessenta e
1.° Lubin, hábil como c, sabia que o Sr. Spartrez sahiram . . . Portanto!. . .
miento estava arruinado e que o desapparecimento
Algum creado ?
das tapeçarias leval-o-hia ao suçidio . Ora... Lupin
Não . . .
tem horror a sangue . . . Como, pois, resolveu rouba!-os?
Os próprios detectives?
Ora, a tentação dos quinhentos ou seiscentos
Também não .
—
mil francos, que cilas valiam
Mas . . . com mil raios! — exclamou o chefe
oi^servou o òi
Duduis •
com impaciência — Se o roubo foi perpetrado no in— Não, chefe por nada neste mundo, mesmo
terior .. .
por
milhões . Lupin não mata . Nem mesmo deseja ser a
Isso é cousa fora de duvida — affirmou o inscausa de uma morte . Eis o primeiro ponto .
pector, cuja nervosidade parecia crescer.—Todas as mi2° Por que esse barulho infernal, na véspera,
nhas pesquizas chegaram a essa certeza . E minha coná noite, duvicção augrante a lesta
mentava tan'¦"¦
"'****•¦^^¦-^SW^Eít/i'3^^<Mv^^*?^^BMÉiLI^^*5iriflB
llÉfcLGy^^PT*^
BiPffB
i^i^fl
inaugura%¦
f\.'âúde
I
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*¦ ^^-«flLt ^' tete-Z. ^^mmmsai^m
.
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s
'-te-j
' te^mti
We/$^
çao da galeguei a formuEvidenria í
lar e?se axios 7j,7
'-^-*»vii••.rfffasaM
¦»íiS5f'*9'»H,B»,B*»lS5i-**H
**K'V
temente, não
*^^^pr*Mg';
ma espantoso:
*>¦¦$¥&&&¦ • i:-•"-*''''
^mmmmw^MMmte^^i^: fl
"Em
seria para atetheoria e
morisar, para
em facto, o
crear em torroubo só pode
no do caso e
ter sido execuem poucos mitado com o
nutos,5um:i atauxilio de um
mosphera de
cúmplice, resiinqu ictação,
dente na casa.
íie.
de terror
Ora, não hou
>r
nalmcnte, pave cúmplice
Isso é abra desviar as
suspeitas de
surdo! — disse
o Sr . Duduis.
uma verdade,
De facto
que talvez fos— concordou
se suspeitada,
sem isso ? .. .
Ganimard. —
Não comprePorem no inshende, chefe ?
tante em f»*ue
Não, papronunciei eslavra !
sa phrase abSim...
surda, a ver— concordou
dade surgiu
—
Gan nua rd
inteira! Oh!...
Não e claro...
Uma verdade
Eu mesmo, ao
bem obscura,
formular essas
bem incommas
perguntas, não
p 1 e t a,
compre hen d ia
su f f i ciente !
bem...
No
Com esse fio
em tanto, ticonduetor eu
nha a imprespoderia ir lonsão de estar
ge .. .
em uma bôa
O Sr. Dupista . . . Sim,
duis manteve
era fora de duum silencio
vida que LuO
prudente.
despin queria
que aconteceviar as suspeira com Ganitas... desviaimard oceorria
as . . . sobre si
com elle. Murmesmo ! Afim
finalmurou
de que a creamente:
tura que diriSe não
gia a opera¦
foi nenhum
..-.¦.. v.flfla,k:- v. flBL
.
;
h-Vte tetete Mm; MMM**^:-*'te*.«: .
ção, per manedos convidacesse ti es coos
dos, nem
nhecida .. .
escada
uma
no
alto
de
sentado
creados, nem
O Sr. Duduis encontrou-o
in cumos detectives,
insiplice > í
mais ninguém .. .
não resta
- um cúmplice, que, entremos conniiou o Sr. Duduis
Sim,
chefe, ainda ha uma pessoa . . .
vidados, fez funecionar as campainhas... e, a sanida
"chefe"
estremeceu como se recebesse um choO
da festa, poude dissimular-se em algum canto da casa .
que e com voz que trahia toda sua emoção, murIsso... isso... Está esquentando, chefe! E
murou :
bem verdade que as tapeçarias não teriam podido ser
Impossivel! Oh! Será que? .. Não?.. .
furtadas por alguém que se introduziu subrepticiaPorque ?
mente na casa, o foram por alguém, que ficou no inOh!
terior da casa: e nao menos certo que, examinando a
Pode dizer sem receio, cheíe.
lista de convidados e procedendo a um verdadeiro
Impossível ! O próprio Sparmiento . .
cum
inquérito sobre cada um d'elles, seria possive
Ganimard sorriu:
pnce de Lupin ?
EntãIO
Perfeitamente . . . Cúmplice de Arsenio Lu
chefe !
mas ...
In felizmente, ha um
Assim, tudo se explica! Durante a noite e em
pm
E' que os trez detectives tinham a lista dos convidados
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quanto os trez detectives vigiavam em baixo — e,
depois, dormiam, per que o coronel os fizera beber
champagne com mui narcótico, o próprio Sparmiento
roubava as tapeçarias e fa/aa-as passar pela janella
de seu quarto, no segundo andar, que dá frente para
outra rua, não era vigiada, posto que asjanellas infenores tinham sido muradas .
O Sr . Duduis reflectiu um instante, depois ergueu
os hombros:
I nverosimn — excl amou elh
P or que
Ora, porque! Se o coronel fosse cúmplice de
Lupin não se teria suicidado, depois de realizado o
roubo .
E quem lhe diz que elle se matou ? .. .
Oh! Encontraram seu cadáver!
Com Lupin, repito, nunca ha morte!
Mas esta foi real . . . De resto, Mme. Sparmiento reconheceu o cadáver .. .
Eu contava com essa sua resposta, chefe! Tambem esse argumento me desanimava . Repentinamente,
ao envez de um indivíduo, eu tinha trez diante de mim:
1 ° Arsenio Lupin, ladrão .2.° Seu cúmplice, o coronel
Sparmiento . 3° Um morto! . . . Era muita cousa! E,
por isso mesmo, mais fácil para se estudar!
Ganimard apanhou o rolo de jornaes, desatou o
laço que os prendia e apresentou um d'elles ao Sr .
Duduis, que leu, em voz alta .
"Um
facto insólito é assignalado por nosso correspondente, em Lille . Do necrotério d'essa cidade desappareceu o cadi ver de um desconhecido, que se lançára, na véspera, de um viadueto sob as rodas de um
trem . . . Varias hypotheses foram formuladas sobre
esse desapparecimento . . .
O Sr . Duduis ficou pensativo, depois perguntou:
Então . . . Você acredita ? .. .
Cheguei hoje de Lille — respondeu Ganimard e
meu inquérito nao deixa subsistir qualquer duvida a
esse propósito . O cadáver foi retirado na mesma noite
em que o coronel dava sua festa de inauguração . Transportado em automóvel, foi conduzido directamente a
\ ille-d'Avray onde o auto se deteve, permanecendo
até noite fechada junto do leito da estrada de ferro .
Junto do tunnel, portanto — concluiu o Sr.
Duduis .
Ao lado, chefe.
De sorte que o cadáver encontrado, agora, é o
do desconhecido de LilJe, com as roupas do coronel
Sparmiento ? .. .
Exactamente, chefe!
Então, o coronel está vivo ? .. .
Como o senhor ou eu, chefe!
Mas, então, por
que todas essas aventuras ? Por
que esse roubo de uma só tapeçaria, sua restituição e,
em seguida, o roubo das doze ? Por que essa festa de
inauguração e todo rSse fragor infernal? Qual, Ganimard! Ainda não acertaste com a "cousa! .. .
O senhor diz isso, porque, como eu, parou no
meio do caminho, á vista da bizarria de toda a trama .
Vá mais longe! Lembre-se de que se trata de Lupin!
Com elle, devemos esperar o inverosimil, o inacreditavel! Devemos, sempre, seguir a hypothese mais bizarra,
mais louca! Quando digo "louca', a palavra não ê
justa . Tudo isso, ao contrario, é de uma lógica admiiavel, de uma simplicidade infantil. Cúmplices?
Poderiam trahir! Cúmplices? Para que? E' mais commodo e natural agir em pessoa, com suas próprias
mãos, com seus próprios recursos
— Que diz ? Como diz ? . . . — exclamou o Sr .
Duduis, com um espanto, que crescia a cada nova
exclamação .
Ganimard riu :
Isso o assombra, hein, chefe? A mim também,
desde o dia em que o senhor me encontrou sentado no
alto da escada de abrir . Estava embrutecido pela surpreza . . . E, no emtanto, já conheço o homem e seus
processos . . . Sei de que é capaz . . .
Impossível! Impossível! — repetia o Sr . Duduis
em voz baixa ...
Muito possível, ao contrario, chefe! Muito
lógico e normal . . . Trata-se da tríplice encarnação

1930
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de um mesmo indivíduo ! Uma creança resoiveria o
problema num minuto pelo processo de eliminação .
Supprime-se o morto, ficam Sparmiento e Lupin .
Supprimese Sparmiento . . .
Resta-nos Lupin — murmurou o chefe da Segurança .
Sim, chefe . Lupin desembaraçado de seu aspecto de coronel argentino, resuscitado d'entre os
mortos; Lupin, viajando pela Bretanha e informado
da descoberta das tapeçarias e comprando-as; depois
combinando o roubo da mais bella, para chamar a
attenção sobre sua pessoa de e.ntangeiro rico. E cria,
com escândalo, o duello entre Lupin e Sparmiento ;
realiza a festa de inauguração, atemorisa seus convidados e, quando tudo fica prompto, rouba, como Lupin
que é, as doze tapeçarias de Sparmiento e desapparece
sob essa personalidade, chorado pelos amigos e deixando
atraz de si para receber o seguro das tapeçarias . . . •
Ganimard deteve-se, fitou o chefe bem nos olhos
e em tom, que sublinhava a importância de suas palavras, terminou :
Deixando atraz de si . . . uma viuva inconsolavei!
Mme sP armien to!
Entaio, acredita
Ora! — exclamou o inspector-principal
Nào se prepara toda uma trabalhosa comedia como
essa, sem ter algum objecíivo . . . lucros sérios ... da
venda das tapeçarias . . .
Muito bem! Mas essa venda o
próprio coronel Sparmiento poderia effectual-a com maior vantagem... Ha cousa melhor!
Como!
Então, chefe! fá esqueceu
que Sparmiento foi
victima de um roubo importante? Sua viuva receberá
a importância dos seguros .
O Sr . Duduis ficou de bocea aberta . Toda a trama
surgia diante de seus olhos, com sua verdadeira significação . Elle murmurou:
E' verdade . . . Sim
O coronel assegurara
suas tapeçarias . . .
E por bom dinheiro!
Quanto?
Oitocentos mil francos!
Oito cen . . . ?
Perfeitamente! Em cinco companhias differentes.. .
E Mme . Sparmiento recebeu ? .. .
Recebeu, hontem, cento e cincoenta mil, duzentos mil hoje ... O resto será pago por toda esta
semana . . .
O chefe da Segurança curvou a cabeça e mantevese calado, por algum tempo; depois babuciou:
Que homem! Irra!
Ganimard concordou:
Sim, chefe; um patife, mas
prodig ioso!
Para que seu plano fosse caroado de êxito., era
preciso manobrar de tal modo que, por quatro ou cinco
semanas, ninguém puaesse conceber a menor duvida
sobre o papel do coronel Sp; rmiento . Era preciso que
toda a cólera da policia e a antipathia do publico se
concentrassem sobre Lupin . Era necessário que, de
tudo isso, apenas restasse uma viuva dolorosa, arruinada, a pobre Edath, Pescoço de Cysne, visão de graça
e de legenda . . . Eis o que elle concebeu . . . e realizou!
O chefe perguntou:
Quem é essa mulher ?
Soma Krichnoff. . . Sim; essa russa,
que eu
no
anno
prendi
passada, por occasião do roubo do
diadema e a quem Lupin conseguiu dar fuga . . .
Tem certeza?...
Toda a certeza . Enganado, como todo mundo,
pelas machinações de Lupin, eu não lhe prestara attenção até que desvendei o papel, que representava,
agora . O resto foi fácil . . . Trata-se de Sônia, a mais
perigosa e ingênua das actrizes, ao serviço de Lupin .
Sônia, que, por amor de Lupin, não hesitaria em se
fazer matar . . .
Boa preza, Ganimard .
Tenho cousa melhor a lhe offerecer, chefe!
— O ue
A velha ama de Lupin .
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— -9 "terrível" pirata assustou-se — Desenho de J. D. May,
COUS'\S DO CARNAVAL

Victòria ?
Sim está aqui, desde que Mme. Sparmiento. . .
"ficou viuva"
í E' a cozinheira I
Oh, oh! ... — exclamou o chefe . Meus cumprimentos, Ganimard !
-— E ainda tenho cousa melhor, chefe !
Que quer dizer?
tal hora
Julga que eu o teria incommodado a l òoma
da noite, se apenas se tratasse d'essas prezas
e Victòria . Ora . . . Esperaria, ao menos, que amanhecesse '
~ Então? — murmurou o chefe da Segurança,
do
que começava a compiehender toda a agitação
inspector-principal . Elle está aqui ....
Sim . . .
Escondido?
_^,
.. .
creado
o
E
.-.
.
Nao . . . Apenas dissimulado
•ii.

D'esta vez. o chefe não fez um gesto, não disse
uma palavra . A audácia de Lupin confundia-o .
A presença do chefe era indispensável ... E
elle teve o topete de voltar . Ha trez semanas que
assiste a meu inquérito e vigia, tranquillamente,
meus progressos .
Você o reconheceu ? .
Reconhecer Lupin ? .
Impossível! E' um verdadeiro mestre em caractersações... De resto, eu estava
longe de imaginar que elle . . . Hoje, á tarde, espreitava
ouvi
Sônia, protegido peia sombn do vão da escada e"meu
Victòria, fallando com o creado e chamando-o
" Meu
"
filho ... Ah !. Então comprehendi tudo !
filho" . . . E' assim que Victòria chamava Lupin .
Por sua vez o chefe sentia-se emocionado pela presença do inimigo tantas vezes perseguido e nunca dominado .
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Nós o apanhamos d'esta vez ... — disse elle
próxima semana, depois de receber o ultimo prêmio
—
do seguro ?
surdamente .
Não poderá escapar .
Nao, chefe . . . Nem eile, nem as dusas muMas havia uma razão e Ganimard o soube quando
lheres .. .
Onde estão ellas?
viu sobre a mesa uma carta com seu nome. Abriu-a e
Sônia e Victoria estão no segundo andar; Lupin
leu o que nclla se continha . Estava em forma de certificado que se dá aos creados que se despedem .
no terceiro .
•'— Eu, abaixo assignado, Arsenio Lupin,
Mas — observou o chefe da Segurança, com
geritleman-ladrão, ex-coronel, ex-lacaio, ex-cadaver, ceruma inquietação repentina — Não foi exactamente
tifico que o policial amador Ganimar.l deu provas,
pelas janellas d'esses quartos que as tapeçarias . . .
durante sua permanência em minha casa, de notáveis
voaram ? .. .
Sim .
qualidades. De condueta exemplar, dedicado, attencioNeste caso, elle pode fugir também por alli .
so, conseguiu, sem o auxilio de indicio algum, desvendar
Essas janellas dão para a rua Dufresnoy?
parte de meus planos e salvar quatrocentos e(cincoenta
Sim, cheíe; mas tomei minhas precauções . Desmi! francos das varias companhias de seguros . Felicito-o
de que o senhor chegou,
e desculpo-o por não haver
mandei quatro homens para
pre\ isto que o télephone do
a rua Dufresnov. A ordem é
andar térreo cpmmunica com
^^JBflflflflflflflflflflflflflflflA
y-.i,Â'>i'ii&i>>*F'.¦/';¦'.''
'
formal; se alguém apparecer
WrW
outro, installado no quarto
^BPF'?--N'V ^i9BBBBBBBBBBBBBBl
e tentar descer, devem fa
de Sônia Krichnoff e que,
BP'¦¦-'*
--'¦¦'"¦'-''¦"¦
Tfli
99
zer fogo. O primeiro tiro
telephonando ao digno chefe
aa Policia de Segurança, tepara o ar. . . Os seguinBflBÇfl
.-.flj
' '^Lfllflfl
WSifiSii'
*i; 7j3|8nsí&ic
lephonou ao mesmo tempo...
Bravo, Ganimard ;
para mim. Erro importante,
mas que nao diminue seu mepensaste em tudo... V amos
fl^^
'
^*9 Bfln.
V 'i" ¦¦:Í^M',',^B
mm
esperar amanhecer e . . .
rito de detective illuminado .
"Peço-lhe,
¦ ' ,¦''^MfliaWwttflflflflflKr'
''^flflfl
fl
flfl
flflr
— Esperar, chefe?! Ah,
'~'^flWml
portanto, que
mP
'^flflflfl
zÊJ&
acceite
a
homenagem
de minão 1 Elle teria tempo para
nha
admiração e de minha
empregar uma de suas aríi
*^*B
flflflk.
^aflflfl
l^^^^^jjfll
AH
i
flfl$*A
sympatiiia . — A. Lupin."
ma nh as
Não! Elle alli
está ... Pois agarremol-o, im
Maurice Leblang;
mediatamente .
' :B
•',
'.?-Bfli ífllBHÍtílt
E Ganimard, tremulo de
B::BflBÍ'-¦-''
íí'
¦¦¦*£
"'Tflfl
"'^flflàflfl flfl
IflWai--''
impaciência, sahiu, atravésvJ BB-''
. ¦^'^fl BI Bi?.'!'
Como Ninon de Lenc/os
sou o jardim e fez entrar
meia dúzia de policiaes .
julgava o amor
A operação fei rápida .
*fl£j »
Wr^o^
ws
E' o deus mais das senflfl flflnfi^ftt''' - ^fl»
Armados com seus bro\v
sações do que dos sentimennings, os oito homens subitos .
ram as escadas, sem grandes
A n a t o m i z a r o amor é
*^W/Í
''êdsflflfll ¦BPP**''?/
'
SB^f^í^^^S^»©^*' --^'V-i*t^i"Ífl9 ama
precauções, cheios de pressa
?afl~ Em|9í
querer curar-se d'elle . Psvché
^Bl V'''''*'-'' ''ísa^SlÇ"
por encontrar Lupin, antes
o perdeu por haver querido
que elle pudesse organizar
conhecei-o .
a defeza .
Nunca o amor ê mais
Abram! — gritou Gaforte do que quando parece
nimard, indicando a porta do
'''lliisIkSiBl
B
ut:
próximo a se extinguir nela
quarto ae Mme. Sparmiento.
violência de uma discussão .
¦aflflflflflflflflflflflflflflm
" ^^VaMflflflflflflflflflBflf
Com um
embate
de
O amor sente-se
bem
hombros, um agente derrudurante as tempestades .
bou essa porta .
' iflflk ;*£ ^^B
flflI
flHu flw^Vii
Nesse quarto, ninguém;
no quarto de Victoria, ninOS PESSIMISTAS
guem, egualmente .
Estão lá em cima !
Ha pessoas que deveriam
— gritou Ganimard. — íun*^BJj Bw%;^'9aBiái'
flflj^
^1 Ie^^
HilamHn
II
suicidar-se antes de nascer.
taram-se a Lupin, ná manRefiro-me aos pessimistas. Se
sarda . Attencão !
Bfl'
''^Bgfi
BflB»»»ã»^sflM BBBbI^^^^SIM
99 I
vivem, representam, no mundo,
E, a correr, subiram ao
o papel das coroas fúnebres .
B9 flflt'$%*
Bflx^aB
1
terceiro andar . Com grande
ifll
flflflj
^w^MisA
1
O pessimista ê o homem
''l
iflflfl
HI
surpreza, Ganimard encon*'^M
'''wMÊSÈ&^t^^
*I
em cuja fronte se lê : Estava
flflflflVV* •}
^B 9»a^K^MÍ^s^»l^^l^f"'^;J' ''''¦¦^Iflfcl flfl I
trou a porta aberta. . . e a
escriplo .
mansarda v a si a!
Sabe de memória a /amoDemônios ! —
gritou
sa phrase : "Se a vida é um
elle — Que foi feito d'clles?
mal, por que nascemos? .. . Se
Porem o chefe chamaé um bem, por que morre"United
va-o. O Sr. Duduis descera
Eve Southern, da
niosr . . .
Artists"
ao segundo andar e veriíiOuçam uma palestra encara que uma das janellas estava apenas encostada.
Ire um pessimista e um optinústa :
Veia! — disse elle a Ganimard — aqui está
0 optimista : — Você sabe? .1 cebola, a humilde e
ulil cebola, é ama liliacea . Pertence, pois, á nobre fapor onde fugiram . . . O mesmo caminho das tapeçanas . . . Eu bem dizia . . .
milia dos li/rios .. .
Mas — protestou Ganimard,
rilhava
os
0 pessismista :
que
0 lurio ? . . . Ora! .. . Xo fundo
dentes de furor — a rua estava e está vigiada!
-fia/s
não e
do que um vegetal da mesma família das ., .
E' que fugiram antes de minha chegada .
'.
cebolas
Estavam todos trez, no
0 pessimista sempre diz: "Amigo meu", o que
quarto de Soni?., quando
significa "companheiros de desventura ."
lhe telephonei, chefe!
Então deram o fora, quando foste a meu en0 auio-desgraçado procura constantemente irmãos
na dor, como liomenaaem ao dilado popi lar: "Mal de
contro, no jardim .
muitos . . .
— Mas por que? Por que haviam de fugir sem
a menor razão?.. . Por que, ho;e e não amanhã, na
TODDI .
flfl
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realizar meus sonhos de conforto,
de vida estável e
tranquilla .

^L^
___,
J_
¦— '¦ ^«,ir<enriquecido, por
um golpe maravilhoso, quasi inverosimil, do accaso,
Conto de Vere Stacpoole O velho James recebeu-me com
algumas
apenas
semanas
em
passei
prazer sincero e enthusiasmou-se
Londres . Embora orpl.ão desde muito creança, eu
com minhas idéias.
nunca me prendera cá vida
Excellente 1 — exclamou elle — Vamos ver se
"vidadas grandes cidades nem
a isso, que se chama
de rapaz solteiro", moarranjamos uma propriedade, não muito longe de
ràrídq num club ou num hotel, comendo em restaumim. . . isso é que seria bom 1 Vamos ver isso .
rantes . Talvez porque só conhecera, até então, a
E, com uma impaciência de collegial, mergulhou
vida de família em casas alheias, desejava intensalogo nas paginas no Ta/ler/ em jbusca de annuncios .
mente ter casa minha e vagamente . . . muito vagaRestringindo a procura ás visinhanças de sua casa, em
mente, pensava em me casar para ter verdadeiramenShipendale, o resultado tardou mais de um mez ; pcte um lar .
rem, uma bella tarde, elle me communicou radiante :
Fora isso justamente o que me levara a abandonar
Creio
que encontrei o que desejas . Deve ser
Londres e seu conforto para ir viver algum tempo . . .
um pouco caro . . . Quero dizer . . . trata se de uma
quanto? nao o sabia, no outro extremo do mundo, em
propriedade, que ha de custar bom dinheiro; mas, ao
uma grande ilha de que restam ainda dous terços por
que nos dizem, é uma propriedade magnífica e só o
explorar. Possuía então rendas nao avultadas mas
mobiliário é de tentar um santo .
su.-icientes para quem quizesse manter uma vida reguFiquei um pouco apprehensivo com esse detalhe
lar c tranquilla .
porque nao tenho gosto egual por velharías . Prefiro
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uma fortuna
Eu desejava mais e, agora, senhor de"prazeres"
da
considerável, cm pouco me fartei dos
capital e parti para a Irlanda, em busca do único parente, que conhecia de longa data, o vePho James xMallow, irmão de meu pai .
"exceníames Mallow era o que se chama um
tricô"; solteirão, dispondo de rendas razoáveis, emhora nao amplas, arranjava meios e modos de viver
com conforto e ainda satisfazer sua paixão por aníiguidades. Tudo quanto economisava era empregado
em moveis, bibelots, quadros c estatuas dos séculos
distantes .
Havia entre nós uma amizade, sem grandes expansões, mas solida e perfeita . Eu queria, em primeiro
logar, vel-o, sentir perto de mim um parente ; cm segundo, communicar-lhe meus planos e pedir-lhe que me
aconselhasse sobre a compra de uma casa de campo,
onde pudesse installar-me definitivamente, afim de

;-'' .'-7'

Fomos recebidos por uma velha criada,
de aspecto melancólico.

os bons, sólidos e confortáveis moveis modernos a todos os estylos Henrique III, ou Guilherme IV . Mas meu tio
fallou-me também em um jardim delicioso,
um parque com arvores centenárias, um rio com peixes soberbos .. e essas cousas correspondiam bem a
meu gosto .
Essa propriedade ficava nos arredores de Kingstown e, descendo do trem, tivemos que fazer uma hora
em automóvel para chegar a um portão monumental, atravez do qual, o jardim e a casa, baixa,
espaçosa e com largas janellas, logo me impressionaram bem .
Fomos recebidos por uma velha criada cuja expressão de tristeza despertou minha curiosidade . Essa
mulher evitava fitar-nos, dava-nos as informações, que
lhe pedíamos, laconicamente . . . Emfim, produziu sobre nós a impressão de estar com um desgosto profundo . Quando passamos a visitar o jardim e o parque, o jardineiro, também já bastante edoso, deu-me
a chave d'essa misteriosa desolação . Em. vez de
triste, elle se mostrou irritado, respondendo-nos quasi
brutalmente. E como eu elogiasse a disposição do roseiral, elle não poude conter uma exclamação :
— Ah 1 pudera não estar bem I Foi ainda o Sr .
John quem a mandou fazer. . . Como poderia elle
imaginar que a casa seria vendida um dia 1
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E atirou brutalmente o -ancinho
Esse homem chamava-se
que tinha nas
Patrich e, surprehenmãos .
dido ao descobrir cm mim nao só um amador como
Comprehendí que elle e a criada, velhos e fieis
um verdadeiro conhecedor de cousas da terra, passou
servidores dos antigos proprietários, não se
a me tratar com mais consideração e até se dignou a
podiam resignar ao sacrilégio de uma venda, tornada necessária
conversar um pouco commigo .
por uma ruina súbita ou outra qualquer causa . PerUma tarde fallou-me afinal sobre a situação que
corri o parque com delicia . As arvores iam até á beira
tanto
o entristecia
assim
como a Mrs.
Casey .
d água com troncos massíços cobertos de musgo . Antes
Aquella
casa
pertencera, ha muitos séculos, á família
de chegar a uma barreira, que separava "meu terreno"
O
Connell,
assim
como a propriedade vú.inha era, de
— eu
já o chamava assim — da propriedade visinha,
ha muito, patrimônio da família Burke . Havia enhavia ruínas de um altar druída,
tre uma e outra um ódio tradiccional, mantido de
já quasi informe, mas ainda imponente .
pais a filhos, com a intensidade e vigor de pcndenMeu tio, porem, mantinha-se indifferente a esses
cias entre clans escossezes . Ninguém ignora a imporencantos e apressou-se a voltar á casa
tancia que se di, sobretudo na Irlanda, a essas velhas
para examinar
os moveis antigos, que, felizmente, não eram muitos .
desavenças . Até os criados de uma e outra casa a
Toda a casa estava guarnecida com mobília,
abraçam e tomam partido
que revêcom furor. Alli, nem os
lava uma boa comprehensão do conforto
apenas
camponezes
;
dos arredores
se
mantinham alheios a
duas ou trez salas, no primeiro andar, estavam reessa contenda .
servadas a cousas antigas, que constituíam, no dizer
• contou-me o velho Patrick
Ora. um dia
de meu tio, verdadeiros museus. Sua emoção foi tal,
o filho do major O* Connell apaíxonou-se por uma
diante d'aqueldas filhas do Sr.
les objectos, que,
"Burke . Quando
desde logo, proo soube, o major
metti-lhe uma
ameaçou de dessecretaria
Luiz
JjÊtf
herdal-o,
eximiXIII e uma mesal-o
de
casa .
sa do século da
¦!*í.ísrí.*sf«'»' ¦
Tudo inútil . Esrainha Anna,
m
ses
rapazes de
que o tentavam
hoje
não
têm
especialmente .
mais
espirito de
Em compenf
a
m 111 a.. n e m
sação, elle traconsciência, nem
tou de tudo com
nada. Quando
tal actividade e
se apaixonam,
competência
esquecem tudo.
que, em menos
John desdenhou
de dez dias, eu
as ameaças
do
era proprietário
~f
'^''i^HÍ
-' ârS^K^'" •ar-i¦'--¦¦ --tâm^-Jlsm M
pai e ca soo-se
da casa, que
i~m
¦~j^MmimnKmw^MÍ%mw
' 'l
¦
-***^'
ssY
wAv.tr
j*. S^
/fjp/ííi* jmm
m
com a tal Bruke.
tanto me agra/ JL&. •*''.,.;• JLA
Kl. _>¦¦< r')^r£^9m\ mW&l-llmãfimM wàx- • .:^Smmmm%
._, j?j:U
Isso foi ha
dára .
vinte annos; exaE não quiz
ctamente ãuanesperar mais na¦ ?y*m mm
U /ZJMtfiWri m. m m.
do Mrs. Casey
M^
fe_ 1 Rf
da . No mesmo
veiu para aqui
dia em que reRenuncio a lhe
cebi os títulos
dizer o que foda propriedade,
ram a cólera e
fui
a Manor
o desespero
do
Kespton — era o novelho major. Pome da casa — e entenK..'*¦.¦
pW IM
7.JV ^^
de se dizer cpie,
di-me com a velha meSP PJ^SsÉI
II'" "¦''JBfH
desde esse dia,
lancolíca. Ella me deelle passou a ser
clarou que se chamava
^% ^uvisii
\y.-Vy-~>BmMmmmvm*Ly^3mmmu
apenas a sombra
Mrs. Casey e exercera alli,
^fc-. —'
.i4«1jH
BT' _3i Bk.
4ta______Vaí&_'-.dhl
do que era . A
durante vinte annos, as
idéia de quu seu
funcções de governante .
filho se unira á
Perguntei-lhe se quefamília de seus inimigos,
na conservar o cargo, a
V)2 UnSmWK wU*^~'"
meu serviço . Ella suspique o deixara para viver
;unto d'clles, enchia-o de ranrou, passou a mão
pelos
cor . Verdade seja que John,
olhos e concordou . Era
um
Quedei-me
lon>.rf<t ., .'( tll>
desde que se casou, pouco
pobre, não sabia para onpago instante, naquelrou na Irlanda; dir-se-hia
Ia contemplação.
de ir . Maneira talvez não
que
muito amável de me dizer
não
se
sentia
próprio
bem
,
T^
elle
que se resignava a contra
no meio dos
Burke ... De resto, como seu
gosto, porque não tinha outro remédio . '
pai lhe
negara
auxilio
qualquer
e
o patrimônio herdado de
Eu aprecio muito a fidelidade; mas essa
dedicação
sua
ma.
nao
era
bastante
aos antigos proprietários levada ao extremo
para assegurar sua subsisde receber
tencia,
elle
não
tardou
a emigrar para os Estados
como um mtruso, quasi me irritou.
demônio!
Que
Unidos
onde
viveu
até
ha cousa de um anno.
I ois estava tao contente
por ter afinal uma casa minha
Ah ! Então voltou?
e era recebido nella como um indesejável !
Não, senhor. Morreu disse
tristemente o
Mas ínstallei-me com a esperança de
-•- E
que o tempo
jaromeiro
quer ver uma coincidência? Morreu
me permittina tranquillisar os escrúpulos sentímentaes
em Brooklm, em Chicago, ou não sei onde,
no mesmo
de Mrs. Casey ou . . . ou substituil-a se
dia em que o pai aqui, fechava os olhos
persistisse nessa
atutude .
para sempre .
^ o mais horrendo e
não
tendo
noticias do filho e
que,
Depois, durante alguns dias estive muito occupado
conservando contra elle o mesmo rancor, o
velho deixou
com arrumações para cuidar d'essas cousas. Obedeum testamento em
não
somente o desherdava
que
ciam-me com solicitude e efficiencia . A velhota era,
como deixava toda sua fortuna a um
hospital de
de facto, uma excellente governante e achei-me
Dublin, com a condição expressa de
perfeítamente satisfeito com seu serviço. Foi o
que esta casa
seria vendida .
jardiPara que John não
pudesse nunca
neiro quem me fez voltar a minhas preoccupações sobre
mais voltar a ella .
os antigos proprietários e a tristeza de seus servos.
E o pobre rapaz deixou família . A viuva
e uma
¦

í

9

*¦¦

fiÊmr^mWiWÊy^ÊL^^^WÊn^im^

:3BK9m/ ^/JÊÊm X yy:mÈ
^jLmmmmmmWm^fJSàti (h*ÉÊLW
lÊummmmmsU^m^^^s^mmWYlrnW

Umm^ÊÊkm^9\

'

•íi—

-„-l

mr

'

RPM *:*»tM*»i**B!ítt'SWi

1'3.° Anno — N.

9 — Fevereiro

1930

•TimmmnWmWI*m™m'*r*

('*" ^eiy,-udo
•ii)

[ilha . Quanto á primeira, pouco me importa: é uma
Burke. Mas a menina... O senhor desculpe... o
senhor não tem culpa . . . Encontrou a casa para vender, comprou-a . . . Era seu direito . . . Mas a idéia de
que a menina é uma O' Gonnell e ficou privada da
casa de seus avós . . . corta-me o coração .

pressão contradictoria e eneivante . Mantinha o receio da véspera; a idéia vaga e temerosa de que uma
mulher é uma ameaça, um risco sempre possível de
vertigem, de loucura . . . e ao mesmo tempo um enternecimento irresistível, ao só recordar os olhos negros e profundos, a tez pallida, o sorriso dolente e
os braços frágeis d'essa Mrs. O' Connell, de quem
*
* *
vira o retrato feito em 1830 . . . Como devia ser emocíonante viver junto de uma creaturinha assim...
Dado o estado de espirito em que eu me enconPassei todo o dia na biblíotheca, devaneando desse
trava, com o desejo ainda mal formulado mas pertinaz,
modo. A' tarde, fatigado por essa longa inacção, reem
meu
havia
coração,
de
constituir
um lar. o
que
solvi ir até o rio, pescar. Para gozar o aspecto do
me
impressionara
mais
na
narração
do
velho Paque
parque, segui ao longo das arvores, afim de passar
trick, fora o amor de John ()' Connell por miss Bruke,
pelo altar druida, cuja belleza ainda não me fartara .
um amor tão grande, que o levou a abandonar seu pai,
Uma surpreza me esperava ahi. Havia alguém
sua fortuna, sua pátria, tudo . Não tendo ainda cosentado em uma pedra, diante do altar. . . Uma
nhecido um sentimento assim, eu me sentia deslummulher, uma moça, que, com um caderno sobre os
brado, estupefacto, tinha uma impressão quasi de
joelhos, deseterror ante similhante idéia . Seria possível? Podia
nhava as ruientão um homem experimentar por uma mulher amor
nas. Se a ti vestamanho, que por ella renegasse todo o passado, comse avistado de
promettesse todo o
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sorto contemplando
fitou-me
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uma tela, que repreum instante e,
sentava uma moça
depois, sorriu
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longos minutos, imrespondeu a minha
movei, examinando
saudação com um
aqucllas feições degesto breve e sorlicadas, os braços
riu de novo .
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a um tempo esdo as arvores já
me tinham oceulguio e roliço.
W'; _fl _PaTj-B flf
\
V a
^T-iÉri^^mmf
tado, raciocinei e
Lembrei-me
enlembrei-me de que
tão de outros casos de amor, que
poderia muito bem
ter dirigido a palalera e ouvira conPassando, tirei o chapéu,
$S
ippf
L^-mK-áf
íWTr^'
mas não me atrevi a me
vra aquella desçotar, casos em que
¦r ÁmW mr
í'flt
w'/
deter nem a lhe dirigir a
nhecida, que, afiu m a
p a i x ã o
palavra.
nal, estava em mitransformara por
nha casa . . .
completo a vida
•C",7
^^^
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Como teria ella vindo até alli ? Por um insde um lio mem,
^a_w
tante, pensei em voltar e perguntar-lhe . . .
fazendo d'elle um
Mas, ao recordar seus olhos, experimentei uma
heroe, um santo
timidez invencível .
ou um bandido . . . Portanto . . . talvez, miss Burke
Sentei me á borda do rio, mas nem sequer fiz um
não fosse um tvpo de rara belleza . Era . . . uma muIher... isso fora bastante, porque o ente feminino
gesto para abrir minha cesta de pesca . Conservava
no olhar uma impressão singularmente nitida do rosto,
tem o dom de impirar ternura . . . Aquella de quem
eu via agora o retrato, não era sequer formosa . . .
que se voltara para mim por um momento apenas .
Era um rosto de oval ligeiramente cheio mas perMas que encanto havia em sua fragilidade, na dofeito, com uma tez de alvura e rosado maravilhosos,
cura de seu olhar, na delicadeza de sua silhueta.. .
emmoldurado por uma massa de cabellos louros muiE estremeci repetindo: "Que cousa temível é
to abundantes mas tão finos que pareciam aéreos . . .
uma mulher".
Quem seria c como teria entrado alli ?
Nesse momento quasi abençoava o Destino, que
Dei de hombros, com uma certa irritação . . . Meu
me mantivera ate então só no mundo . . . Quasi renungênio ordeiro detesta as surprezas, as cousas, que surciava a meus projectos de casamento . Quem sabe se
gem em nossa vida, fora do programma estabelecido.
não seria melhor viver só, tranquillo? . . .
Aquella moça tão bonita irritava-me por dous modos .. .
em primeiro logar, por ter entrado assim em minha
*
* *
propi iedade . . . em segundo, porque . . . Precisei de reflectir um pouco para comprehender a causa de minha
Mas no dia seguinte, despertei, sob uma 1 m-
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irritação ... E' que eu desde a véspera ligara o encanto feminino, o perigo feminino, a silhueta pallida
e frágil do retrato que encontrei ra por accaso e, agora,
uma creatura de tvpo absolutamente diverso, entrevista de relance, causava-me perturbação ainda maior .
Isso denunciava um alarmante estado de vibraçao sentimental . Teria eu chegado ao cumulo
de não mais poder encontrar uma mulher, sem me
emocionar ?
Mas, obedecendo a um Ímpeto irresistível, ergui-me
e voltei pelo mesmo caminho, para tornar a ver a mystenosa desenhista .
Era tarde: quando cheguei á curva, que ia dar no
altar druida, apenas vi um vulto desapparecendo por
uma aberta da cerca . Portanto, eu não me enganava .. .
Tratava-se de uma visinha, de uma Rurke . . .
Que audácia! Dada a questão que houvera semnre
entre
as duas casas, como se atrevera ella a vir até
...
alli
Eu esquecia que não era um O' Connell, que nada

díneiro veiu dizer-me que estava alli uma senhora,
que desejava fallar commigo . Um pouco admirado
ordenei que a fizessem entrar.
Pouco depois vi chegar á sala uma creatura de
quarenta annos presumíveis, vestida de luto e ainda
bastante bonita .
Timidamente, como uma pessoa que não está
habituada a tratar negócios, essa senhora perguntoume se estava disposto a vender aquella casa .
Mas minha senhora ... — observei — comprei-a
ha tão pouco tempo, mal acabei de me installar . . .
Ella hesitou um instante, depois, mal disfarçando
sua tristeza, disse :
Sim . . . eu sei . . . E comprehendo
que o senhor
não queira . . . Mas também eu tenho uma razão seria
para desejar fazer essa compra . Eu . . . eu sou Mrs.
John O' Connell . . . Perdi meu marido e ao chegar á
Inglaterra encontrei esta casa já vendida.. . Se eu
tivesse chegado um mez antes. . .
Eu ouvia-a, cheio de surpreza, mas sua argumentação não me commovera . . . Que tinha eu
com as questões entre
os O' Connell e os Burke? Afina!, essa senhora
era uma Burke; queria
flflfltam.
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Chegando
ao
porem
estaquei
ao
patamar,
ver Mrs.
Casev, alli,
conversando com uma
moça, também de luto,
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Mrs. O' Connell
^^
•
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apresentou-a .
Minha filha Eilleeii, Sr. Cirandson. Por
causa d'ei Ia c que eu
tanto desejava . . .
11 ,,
„_.
Miss Doris Hill, da~n——»n
Metro.
_„
„li 11 II——11—1
— Ah! . . . sim — balIniciei, tremulo e ainda
tinha com a velha pendência entre as duas famílias
mais perturbado pela consciência ce ter corado intensamente. •-- A senhora não me tinha dito isto...
*
Eu não podia imaginar que havia uma razão...
* *
sim. . . uma iazão tão seria .
Nos trez dias que se seguiram, voltei ao altar
Mrs. 0/ Connell e Mrs.Casev fitavam-me com
druida por varias rezes, em horas differentes, com a
assombro. Mas quando me animei a olhar
para miss
esperança de tornar a ver a "intrusa" . Não o consegui .
Eileen, vi em seus lábios um sorriso - um lindo
sorriso
Apenas, no terceiro dia, logo pela manhã, quando cheem que ha\ia um laivo de ironia, mas também emoguei a curva, encontrei o jardineiro e AÍrs. Casev,
ção, surpreza, gratidão c talvez um pouco de ternura .
conversando animadamente e tive a impressão de que
sahiam da aberta na cerca .
*
Detíve-me estupefactos e elles, ao vêr-me. ficaram
também visivelmente perturbados. A mulher porem
E foi assim que, mezes depois, os Burke venceram
não tardou a recobrar a voz e explicou que estavam
definitivamente
a multi-secular contenda, represem
"estrago"
. Era preciso conalli examinando aquelle
tados pela formosa Eileen,
que hoje tem o nome de
certar a cerca . Fingi acceitar a explicação mas fiquei
Mrs. Grandson .
desconfiado com aquelle encontro em tal logar .
No dia seguinte, pouco depois do almoço, o jarVere Stacpoole.
|_B
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astronomia e sua fiel, a j-#^9^S®**i**^^
Atra\essa os subúrbios, aqui
cosmographia ufanam-se
o Meyer, já em fervedouro matudas leis immensas da at- i)
tino; alli Todos os Santos num
tração e da repulsão. Impõem-as
painel de calma a pinceladas de
ao homem., inquilino da Terra e
verdura ; acolá Piedade, justificandisfarçadas, nelle attraçao e ívpuldo nome na sua egreja do Divisão se chamam svmpathia e antiPOR
no Salvador; duas paradas, Caspathia .
cadura, Deodoro, depois a roda: : ESCRANOLLE DORIA : :
As grandes cidades também
ria da locomotiva até Belém.
i
attrahem e repeli em, seduzindo e
Ahi uma baldeação incomfartando quantos as habitam de
moda por affluencia de passageimaiores espíritos,
vez. Até os.,
vivendo
nas
eiros,
grandes
alguns alliviados de dinheiro por gatunos, muitos
dades, nelias tendo luz. fama e batalha, sentem nào
condemnados a viajar de cegonha, num pé e noutro .
raro, em império, a necessidade do afastamento ados
Novo trem, nova machina, nova linha, não nova, a da
centros populosos, logo tumultuosos, portanto inveantiga Estrada de Ferro Melhoramentos. A Central
josos. Tal afastamento 6 a repulsão, temporária
chamou-a a si e, para mostrar superioridade, chrismou,
embora.
denominando-a Linha Auxiliar.
De registro grave na astronomia e na cosmograBelém fica atraz. Galga o comboio a Serra do
ligação
da
sciencias
entre
Céu
e
Terra,
phia,
a repulMar, opulenta de paizagens, rica de contrafortes . Assão das grandes cidades obriga a muitos a desamcenção linda para céu de montanhas, por estrada de
vez
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seiada, sm ordem, constitue a melhor ante-camara de
qualquer logar, mormente de recreio . A estação de
Sacra Família é por isso boa ante-camara e recommenda seus zeladores.
Mais uns passos da estação e chega-se ao largo
da Matriz, centro da vida de Sacra Família ou simplesmentc de Sacra, para não desmentir a lei do
menor esforço, em parte alguma . Na matriz de Sacra
Família está o monumento da localidade .
Nao se espera encontrar no templo tanto passado
em certa imprn.ncia. Monsenhor Pizarro compendioulhe a historia . Uma provisão de 18 de Julho de 1750,
D . João V reinando e fallecendo poucos dias apoz
a Pr9\"isSo, creou freguezia, deu-lhe nome, o de Sacra
Família do Caminho Novo do Pinguá . Não foi logo
eleito solo para a matriz servindo ao culto altar portat?I na Rocinha, depois fazenda do Piovedor.
Coube a ou Ira fazenda, a de Domingos Marques
Corrêa e João Henrique Barata a honra de abrir
a primeira egreja parochial de Sacra Família, em 1755.
Arruinou-se em pouco tempo, por culpa de madeiras
inferiores. Segunda egreja parochial se levantou no
sitio das palmeiras, a esforços c a doações cie Coriêa
e Barata. D'esta vez o templo fiou, com esteios gratos
c paredes de pau a pique. A primeira egreja parochial
foi demolida, seu chão destinado a cemitério . Onde

estão em luz os seus esforços para bem representar a
noite de Belém opposta ao dia da visitação a Santa

Isabel .

A matriz de Sacra Familia bem merece uma restauração. a qua!, sem lhe tirar o caracter e a
patina
do tempo, indispensáveis á dignidade dos monumentos,
a torne digna cie seu grande passado.
A parochia de Sacra Familia ora depende da cliocese da Barra do Pirahv, creada em 1922, infra
gayea da archidiocesc de S . Sebastião do Rio de Janeiro^ e regula por um riogranden.se do sul, o bispo
D . Guilherme Muller, chefe de uma diocese com meio
cento de parochias .
Do largo da Matriz, em Sacra Familia, se avista
a necropole da localidade, sobre outeiro, inaugurada
em 1859, data inscripta sobre o portão cia entrada .
Cemitério de campo, com poucos túmulos de vista,
muitas cruzes de humildade, a mor parte d'aquelles
antigos, de meio século . Nesse cemitério descança o
Dr . João Abreu, o conhecido urologista . Bem o conheceu o Rio de Janeiro soffredor e a modéstia do seu
leito de ultimo somno corresponde á singeleza de vida
afanosa, discreta e profícua ao próximo .
Ha quem pense em Sacra Familia na interdição
do velho cemitério, em inevitável transferencia, não
só por medida hygienica, pela proximidade das habitaco es e do
abasteci mento d'água como pela conveniencia de
afastar dos
que cheguem
ao sitio o memente da necropole, velada a morte
mais longe.
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guii, consideravel, dá berço a vários
o incenso se alçara a Deus,
Sacra Família — O largo da Mat ri/.
rios, entre elles S. Pedro, affluente do
desceu o homem á cova.
Guandu, em cujo aloco se perde, depois de
O templo de Sacra Familia subiu de importância.
receber águas cie mais de vinte cascatas .
Um alvará de 1755 elevou-o á natureza das egrejas
Sacra Família demora por sua vez á margem esperpétuas, filiando-se ao templo a capella de N . S .
querda do ribeirão d'aquelle nome. Nascido em Morro
de Belém e Menino Deus fundada pelo guarda-mór
Azul vai ter fim no curso do Pirahv,
perto da estação
Pedro Dias Paes Leme na sua fazenda do Guandu .
de hanta Anua .
Tinguá ou Sacra Familia teve importância hisA matriz de Sacra Familia demora robre elevação
como convém á casa do Senhor . Solida, vasta, encertonca . Em 1715, varando-lhe a Serra, foram abertos
rando altar-mór e dous altares, tem por orago N . S .
vários caminhos . Iam ao Sertão, de onde vinham noda Conceição .
ticias para a cobiça das explorações de minas auriferas .
Nas paredes lateiaer, da egreja dous grandes paiCreada por alvará de 12 de Janeiro
de 1755,
neis a fresco representam, com alguma arte, os dous
a Ireguezia de Sacra Familia do Tinguá era, no fim
apóstolos magnos, S . Pedro e S . Paulo . Aos lados do
co Império, uma das cinco freguezias do municipio
altar-mór dous grandes quadros; no do lado da episde Vassouras. Apresentava então commercio
bastola a scena do presepe de Belém, no do lado do Evantante activo, provida a sua matriz com vigário effegelho a visitação da Virgem a sua prima Santa Izabel .
cuvo
Mantinha hotel e pharmacia, representada a
Pintou as telas José Maria de Alvarenga, em 1850.
agricultura da freguezia por nada menos de cincoenta
Nos quadros a critica, a mexiriqueira dos defeitos,
e sete iazendeiros .
encontrará muitos senões; nelles a fé acha muito conDentre elles dous figuraram na nobiliarchia mosolo. Quem foi esse Alvarenga? Como e porque ha
narchica nacional, Pedro Correia de Castro,
oitenta annos, trouxe a Sacra Familia palheta e tintas
barão cie Tinguá, e Francisco Pinto Duarte, primeiro
segundo
para pintar em tanto tamanho e certa audácia, inspíbarão do mesmo titulo . O primeiro barão do Tinguá,
rado talvez nalgum mestre antigo ? Ainda que Alvaunido a seu próximo, Lauriano Correia de Castro,
renga fique em sombra, na matriz de Sacra Familia
barão de Campo B.dlo, fez bastante
por Sacra Familia.
«¦^—¦^^^^¦«^^^w^—^^^^^—^—^^—^^»^^^—^,^^^^^^__^^^^_^_______^__

________

fl

ibbbbb-»^

^gK»mmL»mW^^^ám^SmÍSmvi.

B^9__4i__^P' fl

IO

Bflfl

Bfl íÍâ^a'^*fl^t

flfl

flfl flfl

flfl flflfli

I
j
|
=|
I
=f
]
j
j
I
=j
1
I

H!U

^flsflfP'

\%it

flfl

:^M>

flwM

fl*_t»fl!B^BBfl1^flflB^

^PJflflW :.'•

MmitmetmYlmr*

i ^LlfflBSSi^

"*

¦

a)^fl,^flflBflfl>

i"> í£já

'^y

*.~^

jiÉ_„

mm

bbbT*jE__é_B

^P^^^ajjapB^B^^sis^iit-

Vj:^TBflKg^f^Bfl LbBé-P
Í!?j**terfj£i
flfl a g^aFl Jcfl^B BflPBi ...ri-'--:
'¦¦
^ijZ^BwáCflflBflfl^E-fl -H____Bfl3 ¦&
LflHB ^^PafflflsBfl ^flp^a-ri^' -

I Bk^LflflP JflflflflflBi^ffit^B^flBflB BflM^^fc

J
j

«JlFtf£____l8_Í'fl_t_Jfl_C_W

_BP

W~~ ^^^^^^^^flPSBBBa^BBBBBBBBBBBBBBPvS

-'v^^*flB
Babafl Bs*,- fl^uÉaD
flfláflfli
^f/fl^^p*^^^^flflWlMÍ''fllflB
bpPsbB
'

saShafl B»wá"*T PflLai
Lsflflfl MmWkw^mTW^Ê

^vfBJii^KflKTfl^fllflBBB^B^A*^ I' JflLílv/Çflí^^aaB^^B^Jkí^fl^BB-

13.° Anno — N. 9 —

Fevereiro

1930

^Sei^MÜo

Os Correia e Castro ahi construíram casa como
gamzou regularmente escolas. O collegio de Na varra
outrora se soia levantar prédio, hoje transformado em
havia sido então fundado e recebia pensionistas ; os
PÊ-encia cio correio e escripterio da Companhia de
alumnos levantavam-se ás quatro horas, tanto no
M:ih ramentos de Morro Azul . Segundo curiesa e
verão como no inverno, estudavam de 5 ás 6, depois
tradição
local,
a
casa
dos
Correia e Caspersistente
ouviam missa ; tomavam, então, sua primeira refeitro foi trocada afinal por um cavallo de estimação .
cão, cousas leves, que serviam de "primeiro almoço".
Depois de um período de estagnação e tristeza,
Apoz uma hora de recreio, trabalhavam sem pausa
Sacra Família renasce risonhamente . Acaba ahi de ser
de S ás 11 . Então almoçavam um ou dous ovos e a
capitalista.
Sr.
edificado pelo
João José Baptista,
metade de um arenque. . . Emquanto comiam ouo
com
todo
conforto
hotel,
moderno,
um
viam a leitura cia Biblia ou alguma pagina da Vida
prestes a ser
alguém
iniciativa
dc
inaugurado por
e bom gosto .
dos Santos.
commereío local, onde já figura firma r.vria.
A' tarde, voltavam aos estudos, reviam suas
representado,
sobrelevar.do-se na classe nome
é bem
licções durante duas heras, tinham um novo recreio
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do Sr. Domingos Fernandes, cu;as
de geral
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vela, como o
abastecer da
Dous satHotel de Sacra Família
p3 p u 1a ç ã o
te a do res sepo b r e das
guiam um pobre velho, que lhes pareceu bom candidato
dá aos poores
pobres a Deus
circumvisinhanças Se quem cia
para um taque em regra, quando, sem. que esperassem, a
empresta,
o dono da fazenda de Todos os Santos
victima jâ escolhida deixa-os plantados no meio da rua e
não deve ser pequeno credor .
sobe as escadas de um conhecido advogado.
E agora ? — perguntou um dos ladrões.
ESCRAGNOLLE DoRIA.
Temos que seguir o advogado, meu velho ! .
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A questão está na ordem do dia. pois que se está
fazendo uma nova reforma do ensino.
A titulo puramente documentário recordaremos
do
qual era o emprego do tempo dos contemporâneos oro primc.ro paiz que
IV1 Carlos VII. em França,
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0 medico — Quando rapaz, hesitei muito entre
estudar medicina ou fazer me pintor. . .
E por que se decidiu pela medicina ?
Porque na pintura todos os erros, que se
comettem, ficam expostos toda a vida, emquanto na
medicina ficam todos oceultos sob a terra.
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O supplicio da sede em dous quadros celebres

(]ue lê attentamente.
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The Al'u' York Times,
The Journal of Commercê e lhe Herald Tribune. Le tudo, desde os
artigos políticos e commerciaes até os annuncios. A's nove rnenos
um q ua r to installa-se
em seu laboratório.
Trabalha
toda a
manha, ate- quasi uma
hora. Depois passa para
sua bibliotheca, proxima do laboratório, recosta-se por quinze minu tos e fecha os olhos
para dormir exactamente esse tempo. Desperta
a uma hora, em completa
posse de suas
faculdades. Muitas vezes, em meio de uma
conversação a n i m a d a,
quando chega o momento de seu repouso, pede
que o desculpem, estirase na bibliotheca e adormece immediatamente,
quinze minutos depois
desperta e reenceta a
conversação.
A uma e meia aimoça. Depois volta ao
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A Penha

Milagrosa — Detalhe de um quadro de
egreja de Santa Caridade em Sevilha.

Trabalha o resto do dia até ás cinco.
laboratório.
A esta hora deixa o trabalho e volta para seu salito,
com um caderno cheio de annotaçòes e muitas cartas,

Muriilo,

na

A ORIGEM DA MULHER
A verdadeira origem da mulher, segundo uma lenda indiana,
é a seguinte :
Twashtn, o d:u<
Vulcano da M\ thologia
indiana, creou o numdo e quando quiz fazer
a mulher, viu que se
haviam
exgottado todos os matenaes creadores na leitura do homem e nao lhe restava
elemento solido algum.
Cheio de desanimo,
o deus poz-se a meditar
e enprol lindamente
controu a solução tomando a curvatura da
Lua, os meneios ondulantes da serpente, as
graciosas voltas c!e uma
trepadeira,
o
planta
ligeiro estremecimento
das (olhas, a delicadeza
e o perfume das flores,
a leveza das pennas, o

gentil olhar do
a alegria de um
Sol, as lagryrnas da nuvem a inconstância do
a timidez da lebre, a vaidade do pavão real, a
do diamsn'e e a crueldade do ti«re.

gamo.
raio do
vento,
di

•i.i
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Pinrimmensa
historia —¦ ou
pintassem
cotheca do famoso
pouco menos —¦ sem que
Museu dei Prado
todos os pintores tivessem
ha, naturalmente,
o espirito ou a cultura
Historia;
de
porem
necessária para fazel-o.
quadros
uma
minoria
representam
Seja como for, ponumerosa.
O
que
rem, nas mcdernas pinacopouco
¦—
não
nisso
e,
mais se vê
thecas
existem
quadros
faz excepçao entre os
fortemente evocadores
do impeto nacional. . .
grandes Museus, embora soem accusar a
Todos os grandes
Hespanha de fanatismo
pintores: Pradilla, Careligioso — são os quasado, Mufíoz, Degrain,
d ros de devoção; em
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rcccos. . . E, naturalreacção tosse demasiaO juramento em Santa Gadea — Quadro de J. Rincón. (Mu seu
mente, não exgcttam o
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de Arte Moderna-Madrio).
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Primeiro assedio de Saragossa — Quadro de Alexa.nd.ro Ferrani, premiado na Exposição Na iona] Hespanhola de 1871,

26 I

thema; mas
são degraus culminantes do mesmo;
servem para recordar outros instantes de egual
culminância.
Não deve causar surpreza, se a maior parte dos
que publicamos hoje, perpetua momentos heróicos da
guerra da Independência hespanhola; essa mesma proporção vigora com os quadros existentes e é perfeitamente lógica; 03 pintores do século XIX tinham bem
vivo ainda o sentimento d'aquelle heroísmo e maior
facilidade para documentar-se; um motivo de inspiração e uma possibilidade de acção que, para outros themas não poderiam ser tão grandes. . .
E' claro que nem todos esses quadros tem o mesmo
valor emotivo e, isso, principalmente, por differenças
de composição, que, ás vezes, parece fria, excessiva.

^
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mente theatral; mais do que scenas históricas parecem
dramas históricos; porem são sempre evocadores, embora o sejam mais os que estão concebidos com mais
grandiosidade de pensamento; como por exemplo, o
ultimo dia de Sagunto, de Domingo Marquês e o
primeiro sitio de Saragossa, de Alexandre Ferrant.
Seria interessante analysar o por que d'essas diflerenças; porem o thema é árduo e não se presta a ser
tratado aqui.
Mais do que nas licções dos mestres da composição pictonca, teríamos que procurar as origens d'essas
dillerenças nas possibilidades que cada autor teve
para conhecer os museus estrangeiros e estudar nos
mesmos as grandes composições de um gênero accentua d a mente decorativo .
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Hespanhola de 1871
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Famoso quadro de Casadodel Alisal.

0 importante, entretanto, é que quasi todos os
pintores de Historia, na Hespmha, aecentuadamente
assignalam o espirito de rebeldia cTesse povo. Sagunto, o fero instineto de independência levado ao
o espirito
limite do sacrifício i.ut.lico: cavalheiresco
do Cid exigindo de eu rei o juramento de qne ha de
garantir áo povo a
honra do monarcha,
^*T_z^^^^^^^o espirito, de independencia surgindo novamente, com toda a
força, com todo o heroismo e tanta mleliB-*
BB ¦ y^, BJ
cidade, ante a pessibilidade de que o do.-.'.
MT.
,fl
______
a
B
mimo estrangeiro an______________ a ¦
___a:-_B
ni 112 os* direitos communaes.
de estuE' digna
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nt__í_V
«••._u_-.-»-•.,
¦#* -:.'-;: ^**fl^BBBBfltf
do essa tendência ge._____. _fl ____¦__¦*
ral dos pintores hespanhoes, perem o tempo da pintura histenca passou.
Passamos da pintura de Historia á pinFoi um
tura social.
neriodo generoso, que
B K^m_! I
___/ _5
passou depressa c, ao
fim, chegamos ás exploraçoes actuaes, em
que é bastante pintar
uma cabeça para lc_,jí!it:£N'íf .*''. ':a'"-_____í'''
I ___v'
erar os máximos louros.
!^KS5»íSv^._;vÍ-. . ^Ksf
Irç
E ante os quados de Casado, de Pradilla, de Munoz De- _Bf -í¦' -¦- BBi - '.';-i'*a':"-'>'f'/ a' -.9
__G__t¦'ífSsÉ^.a"'•a "''¦
orain,
de Alexandre
_B$Sí'tt&.""¦*.'Ír.-A v--^_5_R-^rfftSl____i_i
Ferrant e de alguns
outros, que também
pintavam as cabeças
admirável meu te e,
alem de tudo, punham
da
Ri<>,
Dolores Del
nos quadros a própria
United-A rlists.
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A Rendição de Bailen
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cabeça e o próprio coração, cabe perguntar:
de que isto'é melhor do que aquillo V
O celebre actor Drain,
ferça de representaro personagem de Na- r—~
poleao — com quem
muito se parecia —¦
chegou a se identificar de tal modo com
elle, que lallava, fora
do palco, como se fosse o próprio corso.
Quando ia estrear
alguma obra, costumava dizer :
Oxalá tenha
hoje meu Austerlitz e
nao meu Waterloo 1
Um dia, alguém
quiz lhe demonstrar
que não se parecia
assim tanto com Napoleão. Drain ergueu
os hombros e replicou:
Oral. . . Visto
o capote cinzento
caracter
com mais
do que elle próprio 1
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Em amor existe
a amargura da felicidade, como existe a
embriaguez do soffrimento.
Em regra geral,
quando uma mulher
se julga menos amamenos
da, torna-se
amável.
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A attracqão dos cumes
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Maravilho* '*.5_ir.stantan.(.
de ura grupo de, athletas
quando venjfin mais uma
etapa da arriscada ascen"Table
çíio ;i
Mountaír."
(Califórnia).
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_> "Chrysler Building" li\vío de aeroptano
O maior e dificio do mundo inteiro, o "Chryçler Building", quasi terminado
em New York (naturalmente)
ergue-se no canto de Leexing
tjn Avenue e
rua Quarenta
e Dous. Tem 63 andares e 269
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de Nicéa

Aieéa, protegida por
dous recintos, banhada por
seu grande lago. era uma
fortaleza musulmana muifo importante, que os e.vereitos christãos tentaram
eencer.
Com o auxilio moral do
imperador .llc.xis Co mmene, os Cruzados a sitiaram
e, depois de uma sangrenta
refrega e infelizes tenta tiras de assalto a suas mu-
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rallm.', Godojredo de Bouillon consegaju do imperador grego (pie suas naves
bloqueassem a cidade pela
parte do lago, emquanto
elle minaria a torre "Gonata , que ruiu uma noite.
0 chefe grego Bouiomites, que commandaea a esquadra do imperador, ob/<-»•(' a submissão da ridadelta.
Quanto Godojredo
de Bom lion e seus guerreiros quizeram entrar
na
cidade, pela conquista da
qual tanto sangue haviam
derramado, o commandante das tropas gregas communicou-lbe que Nicéa era,
desde então, grega e impenal e que os Latinos só
poderiam visita t-a para a dmirar seus monumentos.
.1 graça única concedida
aos combatentes jol a devoltiçao dos prisioneiros
L hristãos.
Arte moderna — índio atirando. Estatua de Ivan Metrovic, esculptor servio.
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Miss Butterworth, unia solteirona abastada e de bôa educação, ouviu, cerca de 10 horas da noite, um carro se deter diante
,1a casa visinha cujos moradores sabia estarem ausentes. Chegou
á janella e viu uni rapa/, e uma moe i entrarem alegremente na
^asa. Passados dez minutos, o rapaz sahiu sozinho e aiastou se.
Miss Buttherworth julgou reconhecer no rapaz Franklin van
Burnam, uni dos filhos do dono da i asa e admirou-se de que elle
deixasse uma mosa naquella casa deserta.
No dia seguinte, vendo a casa fechada já cerca de meio dia,
pediu a um policial que a abrisse. Entraram assim ( ella. o policiai e uma ereada que chegara nesse momento) e encontraram
unia mulher, vestida como a visinha vira na véspera, morta, cahida debaixo de um pesado movei. A criada mostra-se muito
afflicta. mas guarda silencio, com ar desconfiado. A casa está
em perfeita ordem. Miss Butterworth apenas nota uma almoPadinha de alfinetes e um relógio de mesa cabidos no chio.

GREEN

^^^^^^^

Che:ra o detective, Sr. Cryce. Pouco depois chega o Sr.
van Burnam com seus dous filhos. Começa por desconfiar de
ailirma ter
que a morta seja sua nora, porem seu filho Howard embora des_
mais:
Diz
deivado sua esposa cm outra localidade.
fit-urada, a morta nào lhe parece ser ella. Nem a roupa e sua. U
de
um
policial explica que a infeliz foi assassinada comchapéugrampo
feminino
segundo
chapéu e, pouco depois, encontra um
em um armário da copa.
Durante o inquérito, o empregado de uma grande casa comioi enniercial reconhece a roupa da morta, dizendo que ella lhe
nosuma
a
hotel
num
commendada pelo telephone e entregue
trazencrime)
do
pede que alli chegara no mesmo dia ( a vésperao rosto.
do um véu tão espesso que ninguém lhe viu
Mas, ao ver o secundo chapéu encontrado em casa de seu
em
Howard reconhece-o como sendo de sua esposa e cahe
pai,
"ofundo abatimen! >.
p

I

i
í
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entre elle e esse rapaz. No emtanto. não deixou de
Ao aspecto do infeliz, houve um movimento enlhe testemunhar algum respeito talvez porque sentre os jurados, que tomaram um ar attento. Creio
svmpathia pelo pai e irmão do depoente.
alguma
íisse
um
examinar
individítos
doze
esses
se
pudessem
que
— Reconhece, então, naquella creatura sua esposa l
caso de crime de morte, diariamente, haviam de
Sim1
ficar mais intelligentes.
Já é um bom
E viden temente
avanço e os Srs.
não teríamos então
jurados hão de avauma repetição das
lial-o facilmente.
scenas dramáticas
Vamos, agora, trada manhã. Então,
tar de estabelecer a
elle fora de uma
identidade do hoimpassibiiidade de
mem, que acompaimferro, mas essa
nhou Mme. V an
passibilidade era.
Burnam até a casa
agora, de aço e aço
de seu pai. . .
temperado no logo
Um instante !
mais ardente.
— disse Howard
A' primeira percom ar extranho —
do coro.ner
gunta
Reconheço que essa
mostrou de que mopessoa era eu. . .
do esse logo fora
Isso foi dito fria
accesso.
e pausadamente, o
Sr. van Burque não impediu
nam, disseram-me
que essa declaravisio
senhor
que
ção provocasse uma
tou o necrotério,
scena de verdadeidurante o tempo de
ra desordem entre
descanso do Tribuos assistentes. E o
nal... E' verdade ?
olhar que lhe íoi
—Perfeitamente !
lançado pelo Sr.
Aproveitou a
Grvce, mostrou que
oceasião para exasua surpreza era
minar o cadáver da
mais fcr.e do que
mulher cujo assassua discreção.
O senhor resino procuramos .
Fel-o attentamente
conhece ? . . . — começou elle.
para poder dizernos se se trata exaPorem o depoenctamente de sua este o interrompeu :
Reconheço —
posa ?
Sim, senhor...
declarou Howard,
O corpo é effectivaque fui eu quem a
mente o de Luiza
acompanhou até a
Van Burnam. Pecasa vasia, mas aflhe
e
aos
ço
perdão
firmo que não a
senho res j u rados
matei. Ella estava
por minha teimosia
viva, alegre e em
em recusar reconhesaúde,
perfeita
cel-a . . . Acreditaquando a deixei,
ya-me plenamente
por mais difficil que
justificado para perme seja pro vai-o...
sistir nessa attituFoi avaliando essa
de.
Vejo,
agora,
difficuldade, que
estava
errado...
que
cheguei ao cumulo
"coroner"
O
de jurar falso, esta
nao
relevou essas palamanhã !
— Oh ! — exciavras. Não existia
sua umea amiga.
chamando-me
beijos
seu
com
¦isi me suffocaram
a menor sympathia
.\s duas moças ou
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mou o coroner, lançando um novo olhar ao Sr. Gryce
para frente e deixando ver sua emoção e ao mesmo
— O senhor reconhece ter jurado em falso diante da
tempo que com mal disfarçada curiosidade o Sr.
Gryce esticava o pescoço, por traz da cadeira do majustiça! Silencio 1 Se esse rumor continuar mandarei
evacuar a sala immediatamente 1
gistrado — por que havia de ter medo? Que razão
o leva a pensar que tivesse medo depois do senhor
Porem a tranquillidade levou algum tempo a ser
sahir ?
obtida. O contraste entre o exterior elegante do rapaz
—'Por que? — repetiu o depoente, como ase as confissões significativas, que acabava de fazer,
sombrado pela falta de perspicácia do outro. Pois ella
não podiam deixar de provocar assombro e indignação.
não se matou em um momento de terror e desanimo?
Eu própria estava muito tentada a dar livre curso a
Tendo-a deixado em perfeita saúde e no melhor estado
meus sentimentos. Finalmente a ordem foi restabelede espirito, c^mo quer que eu attribua sua morte a
cida e o inquérito continuou.
outra causa que não um violento accesso de terror?
O depoente reconheceu ser a mesma pessoa, que
Ah! — exclamou o coroner em tom suspeitoso,
se apresentara no hotel com o nome de Pope.
Quando o senhor deixou o hotel — disse o coque se casava perfeitamente com os sentimentos da
maior parte dos assistentes — O senhor julga que sua
roner —carregava, ao que parece — e sua senhora tamesposa se tenha suicidado ?
bem — certos embrulhos, que não tinham mais sob
O senhor acha que ella morreu de modo diffeo braço, quando desceram do carro diante da casa de
rente? — persistiu Howard com calma —• A menos
seu pai. . . Que continham esses volumes e onde os
que tenha aberto a porta a algum ladrão. . . Mas não!
deixaram, antes de tomar o carro pela segunda vez?
Howard respondeu sem hesitar :
Que larapio pensaria em matar uma mulher d'aquella
Continham as roupas de minha mulher e atiramaneira ? Não, não! Ella foi preza de um terror louco
e infligiu-se esse ferimento em um
mos tudo em um canto de Twentyaccesso de desespero. Ou foi tudo
Seventh street, junto da Terceira
D:us sabe!
acciden t ai. . . só
Avenida. Quasi ao mesmo tempo
mmm^^^^^^^kmm Bb\
Quanto ao testemunho dos perivimos uma mulher já edosa sobre
tam mWk&á&j-$Èm\ ^íf
Bi. '¦¦:¦¦[%
'---I
B?>?ffltgi v.*ff'fl
tos, todos sabem que os mais coma mesma calçada.
Julgamos que P
;
¦•¦^S^ii
v
m$i
B
V ^oMjB^ ,a*w
Bbe!b^w/xvA*4iP
pcícntes podem errar em um caso
ella se detivesse para apanhar os
tão delicado... Embora todos os
embrulhos. . . Foi o que lez. . . Es- ¦flflflflflr^'- .-• WHvb -bí'-f»J
¦
"O
d®s incommodos fl ÍÊÊIffiÈviwflÊw:bb ;jt*ijim
tavamos livres
peritos do mundo ( e a essas palavras sua voz se elevou e suas na'':'%mm9mV
volumes. . .
KpIfeflaL
Os Srs. jurados apreciarinas se dilataram, a ponto de lhe
dar um ar absolutamente dominarao... — murmurou o coroner
dor, que nos causou a impressão
com frieza — Mas por que deseja¦fl' j[« ^^^^.
de uma brusca transformação ). . .
va tanto se desfazer d'esses emembora todos os peritos do mimbrulhos ? Não tinham um certo
do jurassem que esse movei foi
valor e não teria sido mais simples
lançado sobre ella quatro horas
deixal-os no hotel ? Supponho que
depois de sua morte, eu não acredesejavam apenas representar unia
ditaria. . . Sejam quaes forem as
pequena comedia perante o Sr.
apparencias, haja ou não corrido
Van Burnam pai e não perante a
sangue, declaro que ella própria
cidade inteira.
—
Sim — disse Howrd
deve ter puxado o movei sobre
Tsseu próprio corpo nos espasmos da
so é lógico. . . Mas nesse instante
flfl B_vyW PB
_IH
agonia e estou prompto a responflPJ Bbrofl
fl
não obedecemos á razão e sim ao
bbbB
fl^' flfll
der a outros argumentos pela
capricho de uma mulher 1
¦ P fl BpfP^Kfl
honra de meu nome e como ma rifl
O coroner lançou a Howard
do.. .
um olhar cheio de ironia. . . VolW^^^s^^^^mÜt?^í b-- fl
Houve na sala grande tumulflfl
tou-se para os jurados como para
Bfl
mmmmmmmmmWv^^^^^^^^^''''--'.''''-''¦'
¦ -^1
'P'I
mmmmWi1^''to atra vez tio qual se distingiuam
-- .flB
flB _I_H
Bfl
lhes pedir que julgassem essas resBflflBSíwfe1^*/''^*-'
BB5_K«E*-^>**i'* ?& -'<•'•/-¦
"Elle
está mentiuos Gritos de
postas embaraçadas e mais do que
,-fl
m\.
"E'
_^_H_5sÈ___KS!;:í ¦""
do!"
um imbecil!"... De fasuspeitas.
¦:—¦¦£*¦¦'¦H-"'
•-¦••''
^.AmmvI&pEffififím^BaWB&wmmM
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•
Tudo isso — disse o coro¦
mmWr&^È1
cto, a attitude adoptada pelo de—
ner
é muito interessante. Mas
poente era tão insensata que os
:
W&Wm
não deixaram
mais inclil lerentes
como nos explica o facto de ter le¦ mWmm
roo.
Porem
de ficar impressionados.
vado sua senhora para uma casa
" wl
pb*'*
¦
t
'b'"0|P
f
a coriosidade é uma paixão tão
completamente vasia, a uma hora
f^-í'¦ ¦*•*' W?§
'?:-i..-:.
tão avançada da noite?
fb^OOv
poderosa como a surpreza <\ ao
Nao lhe posso dar explicação
fim de alguns minutos, o silencio
voltou a reinar na sala e cada
sensata ou verosimil — respondeu
O Sr. Ralph Stone
Howard — porque não estávamos
qual apirui os ouvidos para nada
em perfeito juizo naquella noite. . . Havíamos perdido
perder do que o coroner ia dizer, em resposta.
Já ouvi contar a historia de um cego,
a cabeça. Ella queria, a toda força, ser a primeira a
que negas a
a
luz,
existência da
disse elle— mas nunca vi um homem
saudar meu pai a sua entrada. . . Primeiramente sua
sensato, como o senhor deve ser sustentar símilhantes
idéia fora a de lhe fazer uma visita em sua qualidade
theorias contra os testemunhos apresentados neste
de nora, porem mais tarde veiu-lhe esse capricho. . . o
inquérito. Se sua esposa appellou para o suicídio ou
de personificar a creada de quarto, que meu pai telese o grampo de chapéu penetrou, por accidente, em
grapbára a Franklin, que arranjasse. . . Porem receiava
sua espinha dorsal, como pode ser que a ponta d'esse
que elle chegasse muito cedo. antes que ella se pudesse
mesmo grampo se encontrasse a vários metros do corpo
apresentar e produzir sobre elle uma impressão iae em um logar tal que só mesmo alli escondido de provoravel; assim pediu-me que a deixasse passar a noite
na casa e tive a fraqueza de ceder. . . Não previa que
posito. . . ?
Pode ter sido projectado á distancia, ao queminha ausência a fizesse soffrer nem que concebesse
brar-se ou ainda
o que acho mais provável — pode
receios naquella casa vasia... Ou antes, devo dizer
ter sido impcllido com o pé por uma das muitas pesque ella mesma não previu isso, porque me pediu que
soas,que circularam pela sala entre o instante da morte
não ficasse, quando lhe fallei sobre a escuridão e trise o momento em que o encontraram no fogão. . .
teza da casa. Ella replicou que se sentia demasiada—* Porem o fogão estava com suas srades de lerro
mente alegre para pensar em ter medo ou outra qualfechadas — - insistiu o coroner
Não é verdade, Sr.
quer cousa, alem da surpreza de meu pai e de minhas
Grice ?
irmãs quando descobrissem que sua jovem e linda
De facto. . . — disse esse personagem, erguendocreada era aquella que elles sempre haviam desprezado.
se como um boneco de molas.
—• E por que — insistiu o coroner, curvando se
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E sentou se novamente, como se tivesse pressa
de desapparecer.
A phvsionomia do accusado, que se mantinha
sem expressão desde seu ultimo gesto de violência,
fechou-se por um instante e seus olhos procuraram o
tapete, qu*^ cobria o soalho, como se se sentisse em luta
com um adversário superior.
Porem recuperou a coragem facilmente e observou com apparentc tranquillidade :
— A porta do fogão de inverno pode, egualmente.
ter sido fechada pelo pé de
alguém, _ que
passasse junto
d'ella... Tenho visto coincidencias mais
extra nhas do
que esta . . .
-- Sr. va n
Burnam—per"coguntou o
roner", como
fa ti gado por
esses
todos
subterfúgios...
— iá pensou
um pouco sobre o ef feito
que poderá ter
sobre sua reputação um depoimento tão
contradictono :
Sim, senhor.

a escrevaninha do escriptorio de seu irmão, em Duane
Street !
. Bem... —• murmurou o accusado, completamente desorientado ou pelo menos affectando estal-o
— Neste caso não posso explicar como pode ter sido. . .
na rua. . .
Julgava que as tivesse perdido
— Eu já imaginava que o senhor não pudesse
.
explicar — replicou o coroner, com voz calma. .
E sem nada mais acerescentar, despediu o aceusado, que se dirigiu cambaleante para uma cadeira
bem alastada
d'aquella em
que se sentara
antes, entre
seu pai e seu
irmão.
XV

—

Uma

TESTEMUNHA
POUCO ENTHUSIASTA

Houve uma
pausa prolongada, exasperante, que me
enervou, eu
que sou posde
suidora
uma paciência
i nalteravel.
Parecia haver
qualquer cousa com a setesteguinte
munha. 0"coroner" enviou
mais de uma
vez o Sr. GryE está
ce á sala visiprompto a acj 3)
nha e, finalr°nceitarsuas
mente, quanseqüências ?
do a impaciSe occore n c i a geral
rerem con separecia prestes a explodir,
quencias particula res serei
surgiu um raforçado a acpaz cujo aspeceital-as.
cto, ao envez
de acalmar os
O u a n do
espíritos, exalperdeu as chatou-os, ao conves. que diz
trario, extrenão possuir
mamente.
mais? AffirA pessoa em
mou, esta maquestão eranhã, não saber
me totalmenn e m
o n d e
te desconhepoquando,
cida.
rem agora, á
Era um beltarde, ji moIo rapaz, belu m
d ií ico u
lissimo mespouco essa asmo, porem
serção.
não foi isso o
— Perdi-as
que fez com
logo depois de
que metade da
minha
deixar
assistência esmulher fechaticasse o pesda na casa de
coco. Parecia
meu pai.
haver
qual— M u i t o
pela avenida
mulher
passarem
essa
e
..
i* :.,1 \,-in
esse homem
de
cs>c
cousa
iu
quer
Uni policial
bem . . Pois
como tesinsólito relativamente a seu apparecimento
saiba que es1
e isso íoi
sas chaves. . . . foram encontradas v 1 ento qu
temunha. A sala inteira se enthusiasmou
de cotovellos
tao
Howard teve um sobresalto
trahido por cochichou, sorrisos e golpes
ouu*
Io,
as mulheres.
dentes se entrechocaram rom ruído, que
bem significativos, principalmente entre
mais os olhos.
to Ia a sala
Notei também que qs jurados abriam
com^um.
ouvidos e embora
_ Encontraram-as?
Emfim seu nome chegou até meus
perguntou elle ao.
qc
enganou
mim viva curiosidade, reprimi toda e
nao
em
emtanto
no
desp-rtasse
índifferença, que,
q
o senho.
manifestação exterior, não querendo augmeno tinham visto empall.decer. Então
qualquer
fe
.
tar a anarchia da sala.
vai poder dizer onde eu as perdi..
habitual,»
—o
I
seu- logar
em —
—- Foram
encontraua» c...
poram encontradas
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—- Quatro horas. . . mais ou menos. . . Eram trez
Randclph Stone, ccmo noivo da riquíssima miss
e meia quando deixei o escriptorio.
Alíhrope, era, em New York, um personagem conheJá era dia? Podia distinguir claramente os
cidissimo. Embora felícitando-me por essa occasião
cbjectos ?
de conhecel-o, não perdi a cabeça nem esqueci o moSim. . . Via-se com relativa facilidade.
tivo que o trazia perante a assistência. Julgo mesmo
Viu alguma cousa de anormal para os lados
que ninguém, na sala, o examinou mais detidamente
da residência dos van Burnam ?
do que eu.
—¦ Não, senhor. . . Apenas vi Howard van BurTinha porte elegante e era, como já disse, de im_
nam descer o patamar. .
pressicnadcra belleza. Mas não eram esses os únicos
O senhor e o Sr. Howard são amigos. . . Faimotivos, que lhe valiam a admiração geral. Era um holaram-se, sem duvida ?
mem de intelligencia indiscutível. Tinha a tez pai
—¦ Não, senhor, não nos falíamos. . . Eu pensava
lida, admirável, em um rosto inteiramente barbeado e,
em. . . pensava em outra cousa ( e, d'esta vez, deixou
quando fallava, sua voz tinha a doçura harmoniosa,
bailar em seus lábios expressivos um vago sorriso ).
que se adquire por meio de uma longa cultura e um
Howard. também, parecia preoecupado, porque, seconstante desejo de agradar.
Era amigo de Howard, como pude verificar pelo
gundo creio, não me viu...
Eo senhor não se deteve?
rápido olhar, que trocou cem este ultimo, lego que
Não... Elle parecia contrariado e não quiz
entrou na sala. Não era, entretanto, ccmo um amigo.
/
in.terpellal-o. .
que se apresentava perante o tribunal e isso se adiviIsso
se passou no dia 18, ás quatro horas da
nhava pela estupefação com a qual o jovem van
manhãã n
Burnam o reconheceu, assim como a expressão hesitante
Sim...
e lastimável, que se notava na attitude cortez da proEstá bem certo do dia e da hora ?
pria testemunha. Notava-se que era um homem
Absolutamente certo. Aqui não estaria, se não
de sangue frio masque sollria
tivesse confiança em minha memória. . . Lastimo. . .
por ter de acerescentar mais decomeçou elle. agora em outro tom...
talhes ás provas já terríveis, que
Porem o coroner o interromcontinuavam a se accumular conpeu :
tra um homem, que era seu ami• Agora não é occasião para
¦B*rBflfl*flflV
* 1
go intimo, senão o maior.
se lastimar cousa alguma, sePorem, mais vale que eu tranhor !
te de relatar
seu depoimento.
E despediu a testemunha. . .
Apoz reconhecer ser um dos intiUm silencio penoso seguiu
mos amigos dos van Burnam e,
o
seu desapparecimento; depois
mais particularmente, de Howard,
nesses termos
coroner dirigiu-se
declarou que na noite de 17, fica.
t^-ri*'
1
P%à$*2»9B
_
^3S
«__i|__BRj___fl*«BE^_____Eg_fl flNff^H-^''''!
i.
fl
'*»->'
ao jurv :
flLtejMsBJMMaflflBBBBflftflfl
"fl jEKH M ^. i
fl
ra retido era seu escriptono, ate
a_jrs^^à?^ffl__Wg«| ssflflfl
B
mwf í"*' 'fll
— Senhores. . .
Creio não
muito tarde, por motivo de natuser necessário chamar a attenção
reza mais urgente do que de ordo nobre tribunal para a imporfllflPiHKfll
BEj»ltBifl
*_flPí.-S Ba-¦'*>•
fl *^f
" *
dinario.
Vendo que, decididaflflT&fflq|y
iflBffluflMx
fl
tancia d'esse depoimento... O
mente, não poderia dormir na'fl.
fi" _____! ra ^BB
BflmBEl&fl bVsub?«Ítfl*flrJH BBBBta
Sr. Stone é um homem bastante
quella noite, teve a lantazia de
descer do tramwav subterrâneo ¦fl T^í-* *^¦LVfl-^fcflfy^ ¦flflffflflflMflr^Bs! {mV- ' ' flflflfl^V * conhecido e de uma integridade
indiscutível; mas talvez o Sr.
em Tvventy-First street, ao envez
van Burnam possa nos explicar
de continuar até Thirtv-Third
como e por que se dirigiu a casa
'V.''"0Í?*',?^:'*V'* V^>'"V>fl
street, onde fica sua residência.
HM ¦ flflfla -V
de seu pai, no dia do crime... as 4
O sorriso discreto, que essas
horas da manhã, quando, segunpalavras provocaram — miss Aldo nos aifirmou, deixara sua esthorpe reside em Twenty-First
posa cerca de meia noite . . . > astreet — não despertou sobre sua
mos fornecer-lhe uma opportuniphysioncmia a menor manifestadade para...
Ao conção do mesmo gênero.
assim solicitado,
Howard,
trario, enrugou a fronte como se
confessou ter estado á hora incomprehendesse que a gravidade
..'aPassei diante da
dicada por Randolph Stone. dida situação não admittia fnvohs.wfiflgfzy
sa do Sr. van Burante da casa de seu pai . La fora
dades. Howard partilhava, certanam justamente ás
explicou elle — ¦ impellido por
4 horas da niadrnmente, esse modo de entender, por*-•;.'.
•à-à um vago temor a respeito de sua
cada.
que, quando a testemunha proesposa; depois, descera os denunciou o nome de Twenty-First
graus apoz verificar haver perdido as chaves.. .
street, estremeceu violentamente e lançou a seu amigo
De resto — acerescentou elle não poderei
um clhar desesperado, ciue escapou, felizmente, a todo
explicar a metade de minhas acçoes durante essa infeliz
o mundo, excepto a mim, porquanto os outros presnoite .
tavam attenção aos gestos e palavras do depoente.
o
facilmente!
Comprehendo
observou
Talvez deva exceptuar também o Sr. Gryce. . .
csroner.
Não tinha, é claro, outra intenção, senão a de
A essas palavras o Sr . Howard van Burnam nao
fazer um curto passeio por essa rua, antes de entrar
se conteve:
e
em minha casa, — proseguiu Stone gravemente
O senhor tenta
disse elle
lastimo infinitamente ter de fallar sobre essa íantazia,
provar que eu
sou o autor da morte trágica de minha mulher . Mas
porem isso é indispensável para poder explicar minha
não o conseguirá . . . porque estou tão innocente quanto
presença nesse local, a uma hora tão tardia . . .
Não é necessário que se desculpe
o senhor mesmo! Minha mulher morreu victima de um
replicou
accidente inexplicável ou suicidou-se. Deus somente
o coroner — Diga-nos, antes, qual a linha que tomou
poderá desvendar esse mystjrio ! E esse será o verechepara voltar do escriptorio ?
tum, que o senhor fornecerá, se a justiça tem que
Tomei a linha de Th:rd Avenue.
uma
ver com esse inquérito e se desejam adoptar
— E dirigiu-se, em seguida, a pé para a Broadway ?
sabia prudência, antes de uma prevenção temeraSim...
ria .. .
Neste caso passou por diante da residência dos
ínclinou-se diante do coroner e esperou que 'he
van Burnam ?
Sim . . .
per.aittissem retirar-se para voltar ao logar. que oceuOue horas eram. então? Poderá dizer com exapára antes, entre seu pai e seu irmão, que o receberam
•tidaao
com ar angustiado .
'«BBr&^nflPI
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vava que o movei cahira ás cinco horas, emquanto
que, segundo Stone, eram quatro horas, mais ou menos,
xvi
AS VOLTAS DE LABYRINTHO.
quando Howard deixara a casa de seu pai .
O relógio não constituiria uma prova na qual se
Minha cozinheira preparára-me um jantar dos
pudesse confiar? Fora mal regulado? Funccionava no
momento da queda ? Não .. . Effectivamente não se
mais succulentos, pensando que, apoz um dia tão cheio
podia fazer base de uma circumstancia tão pouco
e fatigante, eu deveria necessitar de conforto. Mas
comprobatoria .. . No emtanto, eu não me podia libertar
não pude comer muito; meu espirito excitadissimo não
da idéia de que Howard faliara a verdade diante do
o permittiu . . . Seria que o jurv ia fornecer um vere"coroner" e do
jury, afastando de si toda e qualquer
dictum razoável?
participação no crime . E embora essa convicção
A's sete horas levantei-me da mesa e fechei-me em
fosse toda inmeu quarto,
tima, resolvi
resolvida a
mantel-a pelo
não acceitar
menos até a
pausa ou remanhã seguinpouso antes
te .
de sondar meu
d(
Não estou
espirito e enhabituada a
con t ra r uma
ver meu julgaI
explicação pamento em desra os aconteciaccordo com
mentos do dia.
meu instineto.
A questão,
Teria razão,
I
acrea grande quêsquando
tão — por cmditava em Howard ? Este só
quanto, bem
—
'ò''''i*^S'r^'i%'
'
'¦'' Ç-i^/V"-*'"*
entendido
surgira áureoT. -*.^g - '¦»'..* *
-'¦'," fl^^MfltJBk^ÉBt / >"99 flV^áu
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Lflaifl
fl»L
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lado de symera saber até
'** flfl BB* i-áflflP^.^jjB^^u^st *j- ' JSÍ^J«^'W»,'•;*•:"¦'" '-'--T'-^'V^,V*^"**^ ^ -w*''r^> '-" ^*jflBJ
KEL
**>".*!^i?"W**^*
^K.'lif-''J*-Í+
pathia quanque ponto eu
credar
do repellia as
podia
suspeitas, que
dito ao depoiHode
via accumulamento
rem-se sobre
ward .- . Seria
sua cabeça .
elle, mau eraPorem essa atdo suas arfirtitude podia
mações, o asser fictícia, co'
sassino de sua
jWAl^ -* A tslB
;BT';^B%9^Ka¥SsB»K'^ fl BflVaV Amfy»'^-^mm- ?>~& flmf^tv*. r'-7flB
¦mflW.*"
^ ^flBL (flV*. • fl^ToEBBjvSfli^^j^Bm?^ i? flflBMS»mmy flflfl - flLj%>' - .'Zflm'--^v m^*¦'.v./-. "^fll
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mo o fora o
própria espoar despreocsa ? Par a a
eu pado, que
maior p a r t e
adoptára dudos assistentes
rante a primeia resposta para parte do inrecia simples .
querito . EraSegundo a exme necessária
p ressã o das
',^'--''
;''^H
flmrlE
¦' ^'a/^.'A ^SBreraBifl^EMmk-:' \
nmmmm:!''
B?5'
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alguma razão
phvsionomias,
*
:/i
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r
i
¦ BflBfl mB^
Jmm ^flflBí' '¦mais forte do
K^y.*jf}. *
v3b
¦BT'*
v $SmK
ver
era racil
que essa para
que a multimeditar tão
dao, que me
profundamencercava a sate na innocenhida da audiflts*7»
fl
l'ip^i''.'""'«9
flj
BflV
cia d'esse raencia, já con9k>-v
9iwri/','"'mfl
mfl
99
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paz .
demnára Ho'^r^-VfV
im
¦
iíífl
9sS9
99v'
flfl
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Existiria aiw ard . . . Porem esse julgum outro indicio em favor
ga mento tede Howard ?
mera rio não
Nenhum, salinfluiu em
Bnw
BaKjtni IS^k.'-' '->x& »B^BI fcfcÍB#GS
vo do famoso
meu esoirito .
relógio . VeríPretendia não
ficando a frame deter na
queza da hyBB
Iwlsl
uVil
BBW^~a
superfície das
aflanaf"!
Í
^^Ss^PeBi
pothese por
cousas e meu
^T mm^flf Bsl BM
Bm^gSBBamw
IH
B^BlBT^S
B' s»fl
mim formulaespirito se reBflsTTflgcTBflBBaW^SSjBj w-^^^K
I9j
LauKvíM
B- fl
da com tanta
vol t a v a conaflT'flBLflBKÍ^9LSa Bflt'1 91 BiJflBufflSflflH rV-r%^Sflflfl flflflBBsav-^^-¦
flB
lí^flfl
¦mP'B9flfl»BB»ta-ji^5»—'
-Jf
^BB
¦flnPflflp^t-í'*
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teimosia, ertra a indicação
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gui-me da meflflBBBBflfl^p^s^jEdBfów^
de H o \v a r d
r^^flflflf iTflViaefl9 MP*'? »»yi íflflflflflflflflflflflflflflys«^BmBfl^BflflflflflflflflflBfl»fe
sa onde tomacomo assassira meu café e
no de sua profui fazer em
van Burman entrarem
pria esposa,
senhoritas
as
viu
minha toilette
um cnapéu quando
mau grado a
Eu havia chegíad o e retirava
em minha casa.
algumas transpéssima imme permittissem receber as visitas preuuc
l
formações,
que
rQC
pressão,
que
cone
meninas
.
haviam produto sol.-" mim suas
vistas para a noite
^
disposições
as
todas
para o entomado
Haviam
n
tradicçoes
que
loinem,
vanterramento, na mesma noite, de Mme. Howardda casa
Podia-se admittir que fosse elle-J n c a uisita e
mnatára sua esposa quando de sua p
Burnam e como o cortejo fúnebre devia partir
a resivindo
f
visinha, bom numero de meus visitantes tinhamminhas
cnhir sobre ella n™^^XÍe" ^ so
de
jiér.
-a
simplesmente para poder sentar-se diante
mim
sónlente pover o movimento das raras pessoas convie
t™?tJ:?J:U decido
janellas
bsse
.
p
relog.o
Uber: o testemunho fornec.do pelo
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1
á casa visinha, um pouco antes de meia noite?
interrogou elle, por sua vez, sem tratar de responder
a minha pergunta, o que teve o dom de me enfurecer
tanto que nada mais lhe disse.
Elle fez menção de se despedir .
Como eu não sabia se seu descontentamento era
serio ou simulado, deixei-o ir até á porta, sem lhe resa mapender . Porem quando elle punha a mão sobre
BUTTERWORTH CONTRA GRYCE . . .
XVII
caneta, detive-o: —
Sr . Gryce
disse eu — não sei o que pensa
enconleitor
o
observações
minhas
O resultado de
sobre esse drama... nem mesmo se deseja conhecer
trará na palestra, que tive na manhã seguinte com o
minha opinião . . . Porem, mesmo assim, vou commuSr . Gryce .
nical-a ao mestre! Não acredito que Howard tenha
Elfe veiu mais cedo do que de costume, mas enassassinado sua esposa com um grampo de chapéu!
controu-me já de pé .
Sim? - replicou o velhote, fitando o fundo de
Então — exclamou, abordando-mc com um
seu chapéu de feltro com um arsinho irônico, que o
sorriso, quando entrei no salão onde elle se sentara
inoffensivo chapéu certamente não merecia. E . . .
heim ? Não
bem,
vai
tudo
vez
D'esta
esperar.
me
para
ter exporque isso, senhora? Sim... Porque? Deve
teve difíiculdade em reconhecer a pessoa, que entrou
cellentes razões para formular uma tal opinião . . . .
na noite atrazada. cerca de meia noite em casa de seus
-— Tenho a esse respeito, uma intuição apoiada,
visinhos?
sobre certos argumentos . A intuição não pesará muito
Resolvida a sondar o fundo do coração d esse
a seus olhos, porem os argumentos não deixarão oe
homem — tomei uma expressão de grande severidade .
ter peso e vou confiar-lh os . . .
O homem que o senhor trouxe em sua compaaccrescentou elle com ar
E' um favor . .
nhia, hontem á noite — era
zombeteiro, que achei indigno de um homem educado,
o senhor mesmo
quem o
mas que supportei em respeito á sua grande edade e a
acompanhava, não ? — Pois
seu ar paternal e protector...
bem, não era o mesmo que
Pois bem! — disse eu . Se se tratasse de um
vf<'y:V''A
:.¦;&$, ¦ 8-i
vi descer ha quatro dias .. .
crime . . . premeditado, se elle odiasse sua mulher e
•*'' í¦¦*&*=-; •"lf-: '¦'¦fM- 5 l
Ells esperava por isso,
julgasse urgente eliminal-a, julga que um homem,
sem duvida; era exactamenteria
possuindo o bom senso do Sr. vau Burr.am,
te o que esperava ouvir-me
escolhido, para perpetrar o crime, justamente arrasa
'-*'
affirmar, porem tomou um
XVtíi.v
^flJIsV
de seu pai ? Por outro lado, se a conduziu em boa fe
ar contrariado e exclamou :
SM»W:-'''''bBB^^'-:' ^
"Que
e se a morte da jovem creatura foi o resultado de uma
enPois
dizer?"
q-er
rusga entre ella e seu marido, parece-me que o meio
tão affirma uma cousa d esmais
'*m Ibbbb ia
por elle escolhido para matal-a havia de ser
sas ? . . .
Não lhe pergunto
primitivo.
Um hemem preza de cólera não se lembra de pra—
continuei tranquem era
' ¦" - *flJ Ei \
m
ticar uma verdadeira operação cirúrgica. . . e das mais
— com um mo- fl
b SE^
quillamente,
delicadas... Serve-se das
bvimento de mão que o cha- Bb
YbXv
mãos, exactamente como sugmou á realidade — porque
'•'v^pi?,
geriu o próprio Howard.
laPv] i
sei que o senhor nada dirá ...
Nao a condemno por
Mas o que espero ouvir do
ter uma tão boa epinião a
senhor é o nome do homem
respeito d'esse rapaz tão ine
nove
as
na
casa
entrou
que
B
B^SBalí«v';,S« E f
V ¦•'^»';'ül».0aí^asi
HffiSffcfiL. .Bwysg.
teressante, porem em quem
fl
flC^B Bví«3Ím bbv £'
' 1 r-^ <hJsb flf^BBB^KBW'®'
dez, exactamente . Era um
não se pode depositar a midos convidados para a cerinima confiança. O bom comonia fúnebre e chegou em
>BJ
BBBBBBBBs;'
^r^ \Vti',B
ByBÉI
Br.
'\\a.*-y'-BBl
BBBI BL<y
ração de uma mulher impefl
BBT.fl
BBW**
um carro precedido imme^ W/j J^ilaflr^^BB^^^Hfl"av
Ti
RVrfv
^bbbbbb^bbbbbbbbW-' >^bT
de-a quasi sempre de julgar
iSlvT
Kl > A
diatamente porum"landau u
como elles
os
criminosos,
*í» ^n^n'-,'^-'''7^:g±^r'^:>:::r
de onde desceram quatr
,
merecem ser julgados.
pessoas: duas senhoras e
No emtanto. o senhor
dous senhores .
vai ver que meu instineto
Não sei de quem falia
O exam
exams .) s jur; '
não me engana, embora meu
— respondeu o detective
raciocínio pareça errado.
comi ar de surpreza e quasi
Fez-me uma pro , unda saudação tão cheia de
divertido — Não observei assim com tanta attenção
cortezia como isenta de 'convicção.
os convidados para o enterramento . . .
Neste caso, não realizou um trabalho tão bem
Não é necessário gastar tantas attenções com—
—
respondi um tanto seccamente
feito como o meu
migo. . . Se eu me resolver a intervir nesse caso, não
será como sua collaboradora mas como sua rival.
porque observei todos quantos entraram; e aquelle
Como minha rival?. . .
senhor, seja elle quem for, parecia-se muito mais com
a pessoa, que fui encarregada de identificar do que os
—• Sim!. . E os rivaes não são bons amigos;
outros, que tenho visto chegar ha quatro noites seantes que um tenha esmagado completamente o eu.
guídas
"Muito
''
.
tro. .
.
bem!
O Sr. Gryce sorriu, promunciou um
—¦ Miss Buttervorth. . . Creia que já me vejo
um tanto secco e recolheu-se mais ainda .
a seus pés. . .
Eu começava a detestal-o, embora nada demonsE atirando-me mais essa zombaria, o Sr. Gryce
trasse, exteriormente .
Howard foi ao enterramento da esposa? —
abriu a porta e desappareceu, não sem se permittir
uma risadinha abafada, que teve por effeito, mais do
perguntei .
Lá esteve .. .
que tudo quanto dissera, levar-me a agir resolutaChegou de carro . . . ?
mente como o ameaçara.
Sim . . .

dadas para a triste cerimonia . Mas não me prestei
a essa pequenina exploração. Não supporto a curiosidade mesquinha . Em conseqüência, antes de nove
horas, fiquei só e pude dedicar ao drama a attenção
com
que elle reclamava, cousa impossível de praticar
meia dúzia de amigas curvadas sobre meu hombro .
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Só?

Elle se julgava só .. . pelo menos!
Então. . . Não pode ter sido elle?
isso é uma cousa que não affirmo, minha senhora . . .
E accrescentou:
Assim, não reconheceu o homem, que conduzi

J
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O

PORTA-ALFINETE

j

"coroner'
O veredictum fornecido pelo jury do
j
demonstrou que os jurados eram homens mais intelj
J
ligentes do que eu imaginara.
(Continua no próximo

numero)
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Nymphas das águas. . . — Painel de R. Stainhruck.

BRAZÃO MACABRO
E' um extranho escudo existente na cathedra! de
Sedlec (Tchcco-Slovaquia) todo formado por caveiras
e ossos humanos. Pertencia á família do príncipe
Schawarzenbenr, que o doou á cathedral citada
os desO macabro trophéu foi confeccionado com
nojos dos inimigos vencidos pelos Schanvarzenberg,
ironias,
em cem históricas batalhas Por uma cFcssas
chnstão freqüentes na actual sociedade, que se julga
cio
ta encontra-se em um altar consagrado ao culto
amassem
Senhor, que ordenou aos homens que se
1
como i-rmàos.
os Lucas,
E os Europeus se assombraram porque
tambores com a pelle
por exemplo, fabricavam seus

do* inimií-os vencidos. Quando se trata de guerra,
sob a
tcdas as civilizações são eguaes. No fundo,
o
indumentária cie homens civilizados, conservamos
do que
caracter selvagem apenas mais hvpocnta
aquelles, qilue andam semi-nús de corpo e alma.
— O Pasilio está ficando rico com a tal fabrica
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NATUREZA

A extracção
do petróleo

O

cactus

M

n

.ii<i

o

EXCÊNTRICA

do

gigante

Arizona

Em divero os
pontos da terra
ene ontram-se
jazidas de petroleo, porem as
que produzem
maior quaniidade do precioso liquido, se
acham situadas
em Pensglvania, Jlexico e
New York.
FjSóe mineral
é encontrado a
uma projundidade variavcL
misturado com
areia muito fina e subrnettido
a certa pressão
pelas camadas
superiores do
terreno.
Quando o poço escavado pela
sonda alcança a
areia, o petróleo
vem á superjicie
e o jorro é mais
ou menos abundante e duradouro, segundo
a extensão do
deposito, a pressão e o numero
maior ou menor
36 =
dos poço >¦, que o
penetram.
A projundidade a que deve
baixar a sonda
varia geral me nle; collocandose-a no fundo
de um o alie sua
profundidade,
naturalmente,
será menor, porem a vantagem
é pouco consideravel, pois aigunó metros a
mais ou a menos
não oceasionam
O grande deserto do Arizona (E. Unidos)
tão vulgarizado pelo cinematographo esconde
g r ande lucro,
íiinda curiosos aspectos e tribos de índios
sendo que o imde uma civilização bem adeantada em temn
te
é
porta
perpos remotos.
de seus visinhos
*' Deserto E' conhecido
", tal
por
bem.
a quantidade
pintado
jurar
• le Iratímentos de agaiha, jasper, opala
e ouA perfuração
tros sihcatos esparsos por seu solo desoladode um poço é
rameníe plano. Porem o deserto não é
farnoso somente peia quantidade e riqueza de
obra de algumas
seus mineraes, tendo lambem seu
semanas; no emembora breve, em que se cobre de período,
plantas]
tanto, podem ocquando os cactus, a yueca, o euphorbia, a
cocotilla e outros specimens
correr accidenpeculiares d'es
sas regiões e que guardam as águas das
tes, que retarchuvas nas cavidades de seus ramos surdem o trabalho,
sado esse curto periodo a planta seeea e morre,
aSsim
como, por exem"os .íôvã
estação das chuvas. Nossas gravuras representampo-aspectos dizeHesuLiCfo. TosiíivT^níe^co^a
do
deserto,
ao
amanhecer
e
clous
cur
sneci
mens de cactus g.gantes em fantásticas contorsões em
pio, quando a
que procura a terra varias vezes, em busca da pouca
vara de ferro jiágua, que nella se contem.
ca no jundo do
poço.
se adapta uma bomba sobre o poço. Algumas vezes ha
^ Quando se alcança a jazida, o petróleo brota, a principio, misturado com ar e depois em corrente continua;
motivos para se acreditar que a sahida é detida
por estar
então, é bastante dirigir o jorro para os depósitos cotioo tubo obstruído; neste caso, desce-se um cartucho de dycados em seu redor, especialmente para recebel-o.
namite, que se faz rebentar. A explosão j az desapparecer
Ao jim de algum tempo, a corrente diminue ; então
o obstáculo e o jorro volti a emanar.
\
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STAVAM, como
Tudo em ti, o gosto
4
Ifi^
tk.A
todas as noipela exa^tidão, a decisão, a serenidade im__ tes, a sós, no
—ii.—„—„—„—„—„—„—„—„—„—„—„—„—
salão e nada presagiava uma
perturbavel emfim... tudo é
crise.
Conto de Paul LoULS Hervier de causar surpreza e inveja...
Não és tu, portanto, que es
_„
l(
|j
(| -i
Júlio Mornaud, tendo conindigno de mim. . . Eu é que
versado alguns instantes com
de futuro e. especial,...,...._..
sou indigna de ti ! Oh ! não protestes 1 Eu, ao contrasua noiva, sobre seus planos
rio, sou fraca, muito fraca... Por qualquer cousa me
mente sobre uma casa, que pretendia comprar em
emociono, sem procurar esconder a emoção, sem proEnglien, erguera-se e continuava a louvar os méritos
curar sustentar a voz, sem poder impedir o tremor
d'essa propriedade, em phrases curtas e espaçadas,
das mãos nas tuas mãos sempre firmes. . . Sim, Júlio,
ao mesmo tempo que passeia va ao longo do tapete,
o de que tenho medo é de que minha sensibilidade,
com passo regular e lirme.
com o tempo, se torne ainda maior, emquanto tua
Suzanna ouvia-o, em silencio, como era seu cosforça e calma inalteráveis se affirmem cada vez
tume; mas em dado momento, quando Júlio passava
mais. . . E' d'isso que tejunto do divan.
nho medo, Júlio
a
ergueu
ella
Sempre fraca, submismão pjequenina
sa diante de ti, talvez
e, tocando-lhe de
'
í
¦
*
"
•mía T wM/nr — ^.
'.^íi'*:':.
seja encantador agora,
leve num braço,
. '
- S, 'i'A'íP-~
;'¦'...»¦
;
J IH^_jr___M__'. t ülMPl
mas dentro de aivoz
com
disse
¦¦¦''-¦^ÇnaBèâk^''
— S •'.' 'yí'yi^-'yy
*.' STfáf
guns annos, quanum pouco rouca
do os sobresale com precipitatos da vida te
ção, que denunconcederem a
ciava uma resofama e a for1 ução súbita apoz
e penosa
longa
hesitação :
— Espera, Julio. . . Eu preciso
de te fallar. Ha
dias eu
muitos
rJmMÊ
m^^MM-W.%'.^ HmM Br ^Catares ^'-* -^¦ y,h ¦'y'yy'-'¦¦¦"¦"¦¦
'*'--:m
mim.
^umvS&x-:
dehoje
;:/:'-:': yy
H
lf*-fl^^m
queria e
¦'''
^W;™lk- LN>< '-'^Wlr^SKw«'íçfl
^
&&cidi nao prolon^m$m Mum% il E^A mm^mÈ^mmmW':s^m^-rm
<m
i
m
s
a
M
-ÊmTnWÀmm
B
>+I
llmmmUSmf
W&t
6
J
1
lfe&_
v
.
gar por
'"<¦ l
tempo esse... es-satã P^
B. SB I
P^T Bf- />;'is W "W
se mal entendido
'':^^0^
MS^k^
Jmm ^LWÊm' W f&JÉa&*&*£ '<¦ JgU^
entre nós. Quero
" '"
^Bl
mr
Ui
Ki^^BH* —^
*SI
______________
te fallar hoje so^éjÊfatJÈM
1k
^H
/¦*!**•*
^*!^r
^Úim\mWmmM mm
''•-v
^^F
bre meus receios
*s;'M.Í:i
A\f'-'-.
m&T
ii0Êr*^r^^^^^r^^^^^F:T'': ^UK
'
angus¦SâmMw§
minhas
e
«ítetíMiiâui^k..: '^•''^^¦'*wá^l»BB^S^^^^S^íl^k:- smmm--~'--*^x~M mw "wKSrSÊ ^^StM ¦ •"***
iLJw^ln^PwÁi.^^MMirfl ^' .^mmWtm' &HB^' ¦
Nao
.
Oh
!
.
tias.
**^"t*J^
I
FS^^^mMHW^^
^fffr^titf^*^^M Ptf*
me interrompas...
'•"¦ '•''''¦
ímm&f^^
\\ ' mm\mW M -ITiuri
^
Wt
.
se o 1 ízesses, eu
mais
teria
não
coragem para dilar^i llii
fl
^>
>í 1
zer tudo, tudo ... .
Porque necessito de muita coragem
e calma
'** 3$f::x'-y•.:"• '•'rV üm^Jr.-mmTijí '£1 :>\ '% ^mmusW&m Mí t «1 ».W? iBk^fe>w^^^^^^^*^IVT---^^^kfc'>
*-•'%_____________________¦
_
_:53
¦ r 5 -íe. a. v
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para causar-te
uma taò grande dôr e pro-w .*#S§Kr>#"t r-JSk^wíh_. wSt'--!™ I £ '
¦
¦ tB
¦t^"Sk.X-tt *i«->íl
nunciar contra mim própria a
mais terrível condemnaçãó. . .
'
^
BH B ^'$muk fmm$i&
i VJ'Ü
Il&tti
Nosso amor é grande, muito
grande e sincero. . . eu o sei. . •
Mas. . . embora tenhamos leito sonhos lindos, devemos renunciar a
todos elles... Até hoje, nós ambos, em
á§M
m iHH^i'•;";¦ '•¦¦•' •••*«
U 1 iTiMif
nosso cnthusiasmo, só temos visto a belksleza do minuto em que vivemos... Tua
* :'i^S
m .•••"
* \V kmmm^^^m lfl* '
»r-lip^^l
KS
de
M -' /"Wil
Hb^^^
P "-^
'M
Bv-,
"¦¦.'¦¦'.
¦gE*P!^^7i <
'-'*^^^K
''"Jfy
"-'.'¦^'"fe^B
^KT
sinceridade e a minha... impediam-nos
Vv-':J|BJ
_(™
BÈdlB
y>
Bt**c'^*:'
ver mais lonse do que esse bello accordo immediato... No emtanto, ha alguns dias, incessantemente, penso no futuro... tanto no
teu quanto no meu. Imagino o que poderão
:.^^-"^^SSP'*'-; íf' tJL
^"¦í^pp^'1ser nossos annos de vida em commum e mintazista
nha imaginação, que nada tem de 1
se— tu mesmo costumas chamar-me de
com
Quando elle passava junto do divan, Suzanna deteve-o
dissimilhanças
as
—
todas
ver
um
faz-me
gesto.
nhorita sensata"
'
,.
de nossos caracteres.
.
T ulio.
. .
forte)
Tu és um forte, magnificamente
tuna, que mereces, quando chegares a ser um d'esses
facilidade com
admirado
pela
tenho
te
vezes
Quantas
homens surprehendentes de quem todos faliam, que
cTue supportas diffículdades, desgostos intensos.
serei eu a teu lado? Uma cousa frágil e ridícula. ..
recta.
Caminhas na vida com passo seguro, em linha
O que encontras de adorável hoje em mim poderia
honestamente, porem sem fraquezas, sem cansaço,
não te ser mais agradável. Has de receiar o contagio
e tao
sem vergar... Adoro tua voz, que, para mim,
de uma fraqueza constante, doentia...
se
meiga, mas sei que ella é terrível, embora nunca
lulio deixava que essas surprehendentes palavras
emocione, sempre calma nos tormentos... Quanto
cahissem uma a uma sobre seu espanto, que sua phyte invejei, ainda na semana passada, quando auxihaste
sionomia, sempre egual, não deixava transparecer.
.
teu tio a supportar essa terrível crise financeira
* 'fiil
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—¦ Não, Júlio. Não são palavras... Não tenho
o direito de ligar tua existência solida e certa á de uma
alma temerosa e sensível. . . Tu és um homem forte,
de animo sempre egual, que nunca se emociona, que
não pode comprehender toda a extensão de minha
tristreza, de meu desanimo. . .
—• Então...
que devemos lazer?
— Devemos esquecer-nos, desde já, afim de evitar
um eterno mal entendido. . . E's muito bom, Júlio...
Se procura res tornar a ver-me, tali
vez venhas a te en^|
B
BB
ternecer... Quanto
HJ_
^H
a mim, sinto que é
impossível
elevarI
H
me bastante para
ficar collocada em
plano egual ao em
que vives. . .
— Bem —¦ disse
flfl
Juho, com sua voz
sempre egual—Talvez não
tenhas
sabido ver
certos
dias;
não
talvez
tenhas pensado sefl
^^^^^|
não em ti mesma...
Mas concordo. . .
fl
^^^^^B
com a experiência.
Vamos nos separar
por alguns dias. . .
Antes, porem, te__¦________¦>
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para mim, uma vez
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mwmmmmmmmmmm\mwÊA
L^_________fl
fc^
___ü m ¦' -'*^*.-^fl ___^_r Am^^^
^^fl
-^lB __^fl^____Tf__M
MM*
Bíí__B
_____r
Mais tarde, dirme-has
tua
voutade...
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ços...
Bonequinha — Fantazia de F. Harding.
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Soluços? S 1 n _,
houve um
que
—• Não digas mais nada 1 Estás ahi, repetindo couresoou no salão com um echo surdo
sas sobre as quaes não tens idéia formada. . . e appellas
Suzanna voltou-se e viu-o curvado, quasi cabido
ultrapassam
termos,
teu
.
.
sobre
um braço da poltrona... Júlio chorava!
que
pensamento.
para
Sua voz mantinha-se calma, seus olhos não refleEntão, docemente, ella se ergueu e foi até
junto
ctiam surpreza nem angustia. Porem elle se curvara
d elje para o embalar, para o consolar, sentindo-se
mais forte, desde que via que também elle
para se apoderar fortemente das duas mãosinhas, que
podia ser
tremiam. . .
fraco.
— Tudo isso, "senhorita sensata", são palavras.. .
E não tentava sequer deter aquella inesperada confissão.
—' Então —• continuou Suzanna —•
para tua felicidade futura, para que não haja remorsos de lado aigum, e melhor rompermos desde já os laços, que nos
prendem e esquecer nossa ternura. Havemos de soffrer, é certo. . . mas você será feliz, mais tarde. . .
Quanto a mim, desde que tenha a certeza de tua felicidade. . .
Elle ergueu os hombros, com expressão indef inivel.
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certarevistas, sua corresponmente de Pondencia .
soby Jones.
D'esta vez, partira
LEMBRAM-SE
Pelo menos
em silencio e, ao fim de
um mez ainda ninguém
seu nome não lhes pode
sabia de seu paradeiro .
ser desconhecido , talOs jornaes mobilivez até muitos de nos:-OK,to
de
James
saram seus mais argusos leitores tenham visFrancis
Dwver
tos reporters, a própria
to seu rosto, seu sorseus gestos deriso,
policia acabou por se
alarmar e por em campo detectives famosembaraçados e airosos, nos films, por
sos afim de encontrarem o celebre campeão, vivo ou
que as Fox Revista e os Pathè Journal muitçs vezes o
morto.
exibiram, por occas.ão dos campeonatos internadoseus gloriosos alcuPartira de sua casa em uma manhã de Julho ;
naes, repetindo e populansando
"O
"0
WeUh Voador"
Relâmpago de Conway"
a criada vira-o sahir, assobiando como era muito de
nhas:
"0 homem mais veloz do mundo".
Porem mesmo os
seu habito . Um guarda civil comprimentára-o na calcada, um çhauffeur de taxi vira-o, por um instante,
que não vão a cinematographo, os que vivem nos
immovcl a beira da calçada na esquina próxima, com
mais recônditos sertões da Austrália ou da America
ar de quem ainda hesita, sem saber para onde vá . . .
do Sul, conhecem seu nome: sabem que Ponsoby Jo—
Depois, mais nada. . . Era como se Ponsoby Jones
o mais famoso sportman amador,
nes é — ou era
tivesse sido tragado pela terra ou houvesse merguque jamais pisou as arenas dos stadia .
lhado no mais fundo do oceano .
As ultimas olympiadas especialmente elevaram
Entretanto, o insuecesso dos inquéritos da policia
sua fama a alturas inverosimeis .
j
desagra
tão
causaram
dos
reportagem
Ia
e aa
jornaes
Ninguém, desde que ha mundo, ha athletas e
I
viu um
ha sports,
homem colher tan"• •> ' ¦
'¦
.¦¦>*r~«*'-7.r""- " V*
aaam.iM*Lnx^r'.*.
tos e tão invejáveis
Ponlouros, como
af;
/
8IÍ9g3f:jSa
¦'¦.. ¦¦¦'-%éSif%
\
nesses
soby Jones,
dias de Julho .
Campeões maiodo que os da Grécia
antiga, aquelles que
os esculptores de então divinisaram em
estatuas de belleza
eterna, alli se apresentaram apoz mezes c
mezes de iraininQ semediante
os
vero,
1
quaes haviam estaconbelecido records
insuperasiderados
veis . E todos morveram o pó, todos
conheceram a humilhaçào da
derrota,
diante d'esse inglez
alto, louro e esbelto,
"N,
' •iVfcfí
v *•
^ri >^
ài«s.
Mmmm^TsfFyW
?.*?*¦
/.'.' f
que tudo conseguia
sem esforço apparente e a todos dominava no vigor, na agilidade, na coragem e
davel impressão sobre o publico de todo o mundo e
na ousadia .
especialmente sobre o de Londres, que os protestos
Foi então que a
começaram a surgir de todos os lados com vehemencia;
a gloria o aureolou
houve até, na Câmara dos Communs, uma interpelladefinitivamente e o
ifl
P^h Amu Mm
bb*B9
ção ao ministro do Interior. Um deputado, grande ama^^^^Éa_>KlJ-"f
Mw
telegrapho, com ou
dor de sports, exigiu explicações do governo sobre a
sem iiu, transmittiu
*i?t*LaV»*a^"W fl
incapacidade da policia .
—
a narração de suas
flA
Seu discurso fei enérgico e severo . Como podia
victorias para todo
¦— perguntou elle ao ministro — como podia qualquer
o mundo, tornando
•
w.wWMAmí ^jk^r^V.
cidadão inglez sentir garantida pelas autoridades do
seu nome popular
sua segurança individual, se ura dos mais illustres
paiz
em
em Paris como
de seus concidadãos, uma verdadeira gloria nacional,
Tombuctú c nas ilhas
desapparecia de plena capital do império, sem que fosse
de coral daPolvncsia.
^ .
desappareceu
possível descobrir-lhe o menor rastro .
Ponsoby
Jones
E eis que de súbito
O ministro interpellado teve a habilidade de enA veevaporado.
tivesse
se
elle
Sim. Foi como se
contrar no regimento um artigo, que tornava obrigasumptuoso
de
seu
conta
lha e fiel criada, que tomava
torio o adiamento do debate para o dia seguinte .
explicai
soube
apenas
apaz solteiro,
apartamento de rapaz
Somente isso salvou o Ministério de uma queda
do costume, levando
hora
á
manhã,
elle
sahira
que
pela
fragorosa por que os jornaes da noite, dando conta
mão. Mas, como bom sportman,que
uma maleta
de mao
aleta tle
na Câmara, exigiam unanimemente a retida sessão
em
tninai
Ia
.
assim
rtir
"d'esse
era, acontecia-lhe muito pa;
incapaz, que deixava em reyolrada
uma
governo
fazer
simplesmente
alguma cidade de águas, oiu
.
tante insegurança os mais illustres subditos do Reino
"vi rei o tranquulo
Imim
In
lugarejo
logdic-u
i
algum
em
estação cie
repouso
d.
Unido.
-n
•¦
de ciez
-,«.
T-,,,nni rli,Mv:im
"Morning
duravam mais cie
Essas
llssas ;ausências
esPost
o
porem nui
seguinte,
dia
no
Mas
mendo
a
muito
a quinze dias e embora lhe .contecesse
tampou em sua primeira pagina, em typo graudo,
de dar
deixava
nunca
ia,
onde
dizer para
com títulos vistosos uma carta de Ponsoby Jones .
no mahoras,
o.to
e
noticias suas, ao fim de quarenta
Nesse documento, o campeão vencedor de tantas
suas
jornaes,
seus
mandassem
lhe
ximo, para que

[TiSi
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dos sobre historia e archeologia, convencido, não sem
pugnas heróicas declarava, que se retirara voluntáriamente não só de sua casa como do inundo, para fugir
razão, de que essas duas sciencias se ligam intensaa popularidade. Estava cansado de viver admirado
mente ou — para melhor dizer — completam-se .
e observado como um bicho curioso, de não poder ir a
Viajava como um verdadeiro bohemio, a pé, pelas
um theatro, entrar num restaurante, dar um passo
estradas, afim de melhor apreciar os detalhes da pai"Olhem . . .
ruas,
sem
ouvir
a
indefectível
sagem, os costumes da população, os vestigios do
pelas
phrase:
é Ponsoby Jones . Absolutamente desprovido de cabopassado . . . E para completar seu prazer intellectual,
tinagem, essa nomeada indiscreta, essa fama exaggeviajava lendo os melhores livros escriptos sobre a rerada, acabara por se lhe tornar incommoda, mais
gião, que percorria .
o^que isso: — intolerável.
Nessa tarde sentado a borda de uma das mais
Assim resolvera desapparecer . Tomara cautelopitorescas estradas da França, lia attentamente uma
samente suas precauções; colocara seus bens de modo
obra que adquirira na véspera em Paris e intitulava-se:
"A
seguro sob um nome supposto e partira, resolvido a
terra das lendas e da magia' . Referia-se o autor,
mudar de nome,a não pisar mais em logar onde pudessem reconhecel-o, a não ser mais sportman . . . Emfim, a não ser mais aborrecido, a viver com a deliciosa
liberdade de uxi homem, que ninguém conhece, ninguem cerca, ninguém importuna .
'-'Síj'' '(-^.''•fv
,yyyyy:.y,,
V
E pedia a seus amigos — admiradores, á policia,
ao governo a todo o mundo enfim, apenas uma cousa:
— Que o deixassem em
paz .
Esta carta causou profunda surpreza, sensação,
indignação, e — é claro — houve também sobre ella
minucioso inquérito, por que não faltou logo quem a
considerasse apocrypha, forjada pelo próprio jornal ou
enviada cynicamente pelos próprios assassinos de
Ponsoby Jones.
Mas os peritos
BT9*
da policia não tiveram difficuldade
em demonstrar a
authenticidade da
carta . A lettra era,
sem duvida alguma do campeão, a
tinta a mesma que
elle usava no stylographo com que assignava, quasi diariamente, dezenas
~> .*i/;.i tm^
-¦-i' 13m k< •* .M
bBb>—
¦ jb ~*
• 3 tf
v
40 I de autographos.. .
Conseguiu-se até—
por que Julho é o
mez de maior calor em Londres —
revelar as impressoes digitaes de
Ponsoby Jones,
no papel e no enveloppe, que não
fora confiado ao
Correio mas lançado directamente na
caixa postal do
vS^a^Clm alfW^I ir ( «p%ÉI»^.*BBbb»^^^vn. '•-.-**"''' /'"'"'y
bV *'
Morning Pos'.
Portanto, o
athleta incomparaum chronista do século
'^jti
-¦
.
vel nem se quer sa'
»
"«Bs!
B^
..$I»i?y'
B.aBtíliBl B^>
^bT
PP^5^Dbm*3
XVI, justamente aquella
hira deLondres;anregião, a parte mais cadava por alli mesractenstica da Touraine, onde, dumo — disfarçado,
rante cerca de um século, os Inglezes hanaturalmente —
viam dominado com suas "companhias
trancas
a peça,
gozando
sustentando combate épicos e
a
seus
que pregara
praticando actos de bravura sem conta .
compatriotas e ao
Sem contar o encanto dos scenarioS
mundo, apreciando o assombro e inquietação de toda
naturaes e o valor histórico dos edifícios,
que alli se
a gente.
encontravam a cada passo, essa só circumstancia
seria
D'esta vez a pilhéria pareceu excessiva e o pubastante para fazer d'esse recanto da França um lobhco inglez, orgulhoso e susceptível, resolveu não mais
gar de peregrinação para Ponsoby Jones .
pensar ou pelo menos não mais fallar no campeão, que
Mas já quasi se arrependia de ter trazido a chrofora seu idolo .
nica do século XVI porque seu autor, desdenhando os
episocuos históricos, tratava mais das lendas — e
muitas eram — que a voz do povo mantinha sobre
Trez dias apoz a publicação d'essa memorável
aquelle território .
carta, Ponsoby Jones estava sentado sobre uma peMas de repente, Ponsoby encontrou um trecho
dra, á beira da branca estrada, que, partindo de
que o interessou, porque se reportava justamente ao
Blois, em França, segue em direcçao a Contres .
logar em que elle se detivera
Nunca o sport o privara de cuidar de sua cultura
para ler e repousar um
.
pouco
mental. Em contraste com muitos outros rapazes,
Fsse trecho dizia assim :
que conquistam títulos em campeonatos, Ponsoby
"Atrai
da fio/esta de Bigniy, junto á estrada, que ahi
Jones era instruído e dedicava-se especialmente a estuiSÊsJWS»»*"*' HWB
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lenda, que contam sobre esse castello? A lenda do
duque Godofredo ...
A camponeza teve um sorriso tão bom e contente
que lhe deu um aspecto mais moço .
Se conheço! Mais até do que o senhor pode
imaginar .
Deixara o molho de lenha cahir no chão e pousando as mãos nos quadris, continuava a sorrir, com
a fronte ligeiramente contrahida, como se reflectisse
ou recordasse alguma cousa .
E o povo d'aqui acredita nessas historias ?
continuou o jovem inglez . — Alguém já lhe contou
ter visto o duque .
Sua voz era levemente zombei
teira, porem a
*' -sv..''
velha fitou-o com
ar grave e disse
pausadamente:
Eu mesma o
b23SSHPs>. BBKBa^^^na#aa^BB\^BaB
vi; meu senhor.
flfl flflV. \ fl flB^flfl BbJ IflnB
Ponsoby con"j
teve um sorriso,
j?
°"**'-«»^. y... ''\ ^MSaaMMMxJ
i||k
. ,*La&yf..- ~H£.£5,
—
*BwBbT
Ám\
_fl
tão serio era o
h*i7£7 ^*o\-*'t*7 Wf ¦ •ífc*BmBflf
como
modo
áquella anciã fallava.
Sim — continuou ella—Vi-o
na noite em que
meu homem me
perguntou se que¦^flflfct
ria ssr sua espoiw BB,
^^^^BBBbT
a.
^mr\'^
^^;
fl
B^gfl
,H|
fla.''
^najv
sa.
flflfl
^mtf%aT^jP
N%*awBà
V ', Bfl
BBBfl. BB»
-"^^
^^r
\ ^^aflHfl BV
flB\
flB'
Ah! Foi nes'flr
bBbIbbW // /~\\*ll WU
se dia ?. . .
Ha sessenta
esvj
ne,<sa
b/J' mi plKv.^
rc»/?? amor verdadeiro, delendo-se
e cinco annos,
commuem
trada, mãos unidas e corações,
mas lembro-me
nhào, na noite de Sta . Jlartha, podem ver
como se fosse hoo duque e sua noiva atravessando o vallc a
je . Era o dia de
* ^ li AfWl
n
\\{*lC^**~'
>VJ^.
flá.1
todo o galope, em caminho para o castello.
Sta Martha; o
! lo- StUS
."-¦""
Bw ^1 t
eane
Ha sobre essa tenda varias bailadas
meu Guilherme
;
lflflflflflflflflflflB ^ /^"^flflflflflfla í f- í
ÇÔes"
v,
pedira-me em ca&
ficou
a a
piavy
Ponsoby íonnes
fl
PB B ¦>¦¦¦
samento e á noipensativo. sobre
LFB
fallar
flBBflB
aV
W
ÉS
ouvir
sempre impressionador
te sahimos a pasem
logar
no
tradições e lendas
próprio
sei ar, pela priáquella
d'isso,
meira vez. como
que ellas nasceram. Alem
caracter
seu
narração encantava-o por
noivos. SentaBBflB bbu
WJm'
fl
feminino.
flflflflflflflflflB
^BflflflflflflflflBt
^^m
flfljr'
elegíaco
e, por assim dizer,
mo-nos alli adicasd'esse
cousa
Ainda existiria alguma
ante, numa pedra
"Guia", rapidamente totello... Sim o
negra que ainda
estrada
lheado, indicou-lhe a distancia
existe á beira da
da . . . o caminho para ir a elle.
estrada, e estavaW
ainda.
mos pensando em
O campeão ergueu-se. Era cedo
ver
e
Talvez tivesse tempo para encontrar
futuro, em nosso amor . . . quando vimos o
nosso
acUe
dia.
com
ainda
o Castello da Teia de Aranha "Guia
C U
caminhou ate o
cordo com as indicações do
ouvia e fitava-a com assombro. Mas toda
Ponsoby
adiante,-essa
Logo
muprimeiro atalho e entrou por elle.
a vontade de rir passara de seu espirito . Áquella
essas
bob
ralas,
vereda se alareava por entre arvores
velha, áquella ruina humana fallava em amor
tão
lher
camuma
arvores vinha; curvada, com passos tardos,
com uma emoção tão sincera, que a salvava
noivado
e
te.xe
magro
um
mãos
poneza já muito edosa, arrastando
do ridículo . Com o olhar perdido ao longe, as
de lenha ?
cruzadas sobre o peito magro, fallava como num sonho.
— O soberbo cavalleiro levava nos braços lady
Ao ouvir os passos do viajante, deieve-se para
or
erguer a cabeça e observal-o. Seu rosto, cortadoj
tão linda, que parecia uma imagem . A cabeça
Joan,
um»™aç»
sobre o peito do rude e bello cavarepousava
innumeras rugas e curtido pelo sol pareça
lady
da
tinham
secca; mas era sympathico e seus olhos cinzentos
lheiro; o cavallo era grande, muito branco e galopava
ainda vivacidade e intelligencia.
rumor mas com força irresistível... Em um minuto
sem
- b moBoa tarde - disse Ponsoby Jones
atravessou todo o campo . e desappareceu em direcçao
Vi-o como
ao castello . Sim, senhor ... Eu o juro . . .
radora d'aqui
.
agora, viu-o na primeira noite
o
senhor
vendo
tiona
estou
cabana
Sim. meu senhor. .Moro numa
.
de meu noivado .
resta, a mesma onde nasci lia oitenta annos
.
A velha calou-se e, como o inglez também nada
Ah! . . então deve conhecer bem os arredores
elles.
achasse o que dizer, houve um longo silencio entre muComo a palma de minhas mãos.
olhar de novo para Ponsoby Jones, a
sem
casao
Depois,
ir
Sabe então se este é o caminho para
lenha. U
lher curvou-se para apanhar um feixe de
tello da Teia de Aranha?
apressou-se a auxilial-a, com tanto respeito
sportman
e Hi«ej
se se tratasse de uma authentica lady no mais
A velha fitou-o mais atentamente
como
alto
ao
lhe tinha aconNão £ bem este; mas em chegando
aristocrático salão de Londres . Nunca
avistal-o.
encontrar uma creatura, humana que tallasse
tecido
quella collina o senhor poderá
conhece
Ah! .. . E disa-me ... a senhora

se volta cm angulo recto, enconliam-sc as ruínas impane n/es de um castello sobre o qual se contam as mais
historia,, Os campou ios dos ar rcextranhas c curiosas
'O ras
feito da Teia de Aranha . Alli
dores chamam-o:
viveu, ao tempo dos últimos torneios o duque Godojrcdo;
foi para alli que elle jvu.xe sua noiva, na noite de seu casamento . Ei a tão granae seu amor e tal sua impaciência
por ver terminadas as longas cerimonias do matrimônio
que, apenas o sacerdote lhes deu a benção, elle, tomando
nos braços a formosa lady Joan. montou seti ardente
eaeatlo ae batalha e abandonando os convidados e vassalInf oartiu em largo oalopc para seu castello .
E dizem que, ale hoje, os namorados, que se querem
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em sentimentos affectivos com essa intensidade, com
evitar a indiscreta, que o observava . Logo uma moça .
essa devoção .. . Que importa fosse uma velha malQue idéia tinha elle sobre moças ? Que eram creaturas
trapilha . . . Um amor assim tão grande, conservado
despoticas, superficiaes, que viam nelle apenas o camdurante mais de meio século, santificava-a a seus olhos.
peão íamoso, que procuravam insinuar-se em sua in—
Chegou a levar a mão ao bolso para lhe dar alguma
timidade, apenas para tirar d'isso satisfações de vaicousa mas não se atreveu . . . Depois . . . saberia encondade . . . Sem familia e quasi sem relações sociaes. era
tial-a para lhe dar alguma cousa . . . Naquelle momento
esse o typo feminino, que conhecia, o que tinha ate enparecia-lhe um sacrilégio pensar em cousas materiaes .
tão encontrado nos stadios e nos clubs sportivos . . .
Deixou-a ir e caminhou ainda cheio de emoção
creaturas que nunca pudera imaginar em um lar trana
coluna e, chegando ao alto, teve diante de si o
para
quillo, fechado, modesto . . .
castello do duque Godofredo.
A moça que estava alli. . . Não podia estar só.
Sua primeira impressão foi de pasmo . O enorme
Devia ter vindo num bando de touristes . . . E para
edifício estava ainda quasi todo de pé e seu aspecto
estar visitando assim um castello histórico, lendário,
era na verdade grandioso, tão característico do tempo
devia ser uma creatura habituada a viajar, a ver tudo. .
feudal, que evocava lembranças de Walter Scott, de
Quem sabe? Talvez o conhecesse, talvez já o tivesse
Tennyson e de Cervantes.
visto em alguma grande cerimonia ... Ia chamal-o
0 tempo dera-lhe um colorido geral, cinzento e
pelo nome, denunciar sua personalidade ao bando alemonótono mas o
gre, que certamente a cercava .
__!& **._-B_fl____B__B9r
sol, nesse momenAssim pensando, Ponsoby Jones resolveu fugir.. .
to, malhava-o com
isso é afastar-se discretamente . Não queria relações,
'*»_Sr<è(b'.
_£*"--'
tons amarellos e
1e:_-__» 5
encontros...
'
K.
vermelhos, que
&&¦
Começou a caminhar ao longo da estrada de ronda
*--¦•.•'¦
'^ '¦''
B_7-"
mais accentuavam
M_k*!Vv
que orlava o castello. .. Depois de ter dado uns cem
fl ____!'-A - ¦ vi-' ^
seu caracter de
_______-'' \
passos, ergueu de novo a cabeça e seu olhar surprehen____________
sonho e magia.
deu um vulto, que procurava dissimular-S2 em outra
____*____»,''
De resto, o só fammmmmW-â
fB_J_B fKmWf \ * ¦
janella . Posnoby Jones teve um gesto de impaciência .
cto de vel-o assim,
_B*-_B___k_&*$&_&»<.
Então aquella creatura seguira-o ao longo da galeria?
H____B_____%?_S_iP»
Hpf_^_^|Si.
_______flfl
massiço e robusto
O caso tomava o aspecto de uma perseguição, de uma
depois de haver
____i_fl
__K____HB__l_-i'f:i' _
espionagem. E elle ia afastar-se quando a pessoa, que o
__________________i__l__<_ <i
__¦ ___raí___Í_____Oi<('
desafiado tantos
espreitava, como se tivesse tomado uma resolução
________'.'-'..
séculos, arrastava
súbita, deixou de se occultar e curvando-se á janella
insensivelmente a
__^[^I_H_________R___ÍÍ
fez um gesto largo com os braços, um gesto que o sportimaginação, levaman não comprehendeu bem; parecia um appello, um
•
va-o a reviver o
__#
pedido, um movimento de temor, de supplica .
tempo das bruxas,
Intrigado, Ponsoby Jones esperou, immodas fadas, dos pro____
_____'_B3SE&''
-*• - vel . A moça desapparecera da janella mas
__i
__B
______
digios .
não tardou a surgir no patamar, cuja escadaria,
_¦_>
embora muito arruinada pelo tempo, ainda conVagarosamente,
______________¦
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Wponencia.
immenso edifício,
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zia e elle imaginava a figura do duUm homem muito edoso de uma fragilidade
quasi feminina,
que Godofredo e
sua esposa muito amada .
— Desculpe-me — disse a
jovem desconhecida,
E eis que, de súbito, attrahido por uma força secreta
ao chegar ;unto do sportman . — Eu sou
Jocelyna Laconcentrou a attenção em uma das estreitas
rembert^.. preciso de auxilio .. . nem
janellas
seja da pode uma torre próxima e viu que alguém o observava
licia . . . Estive observando-o lá de cimaquee
pareceu-me
d alh . Não podia distinguir de quem se tratava mas
me atrever a pedir-lhe ...
que
podia
via nitidamente o fulgor de dous olhos, que o fitavam .
Fallava com voz tremula, precipitada, como uma
Ficaram assim um longo instante . Quem estava
creatura tímida que somente a necessidade, o alarma,
no castello, fosse quem fosse, continuava a observar
obriga a agir . . . E, a despeito da angustia
abatia
Ponsoby Jones e este mantinha-se immovel tão attonisuas feições, da expressão de susto e tristeza,que
que dilato que seu olhar acabou por se habituar a meia luz da
tava seus olhos, era de uma belleza... Como dizel-o?...
janella e elle distinguiu alem dos olhos, a mancha clara
No meio da surpreza, que lhe causava aquella apparido rosto, a mancha escura dos cabellos . E estupefacto
ção e aquelle extranho pedido, Ponsoby conservou lureconheceu que era uma mulher quem o observava
cidez suificiente para analysar suas próprias impresassim por uma setteira do castello, uma mulher
soes . Aquella adolescente não era o que se chama um
moça, muito moça ainda.
typo de belleza; muitos talvez não achariam sequer
Ponsoby Jones ficou ainda alguns minutos immobella; mas. para elle, havia em seu rosto, em sua silhuedepois
approximou-se
mais
do
castello,
tendo
ta
e até em seus gestos, um encanto indefinivel, imporem
yel,
já tomado a resolução de não penetrar nelle, afim de
menso . Por um momento, elle chegou a fechar os
¦'"
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bouços secretos) nelle existentes outrora, chegou a
olhos, deslumbrado, tanto aquella creaturinha frágil e
todos
a
os
seus
ideaes
correspondia
de belTeza
conclusão de que o thesouro devia ter sido escondido
simples
.
no próprio edificio . Passou dias e noites estudando dofeminina
cumentos antigos para se informar sobre esses esconPorem ella continuou, com soffreguidão quasi
derijos, portas secretas, alçapões, escadas na espessura
infantil .
Imagine, senhor . . . Meu avô desappareceu . . .
ecodas paredes . . . E afinal, juntando suas modestas "Vais
nomias, resolveu vir aqui, procurar o thesouro .
Meu pobre avô, já tão velhinho . Ah! Antes não tivesser rica, minha querida, muito rica" — dizia-me. . .
semos vindo . . . Porem elle insistiu tanto; tinha tanto
elle .
medo de me deixar orphã e pobre, só no mundo .
Chegamos ha dez dias . Meu avô contractou na
Só então, Ponsoby notou que, fallando francez muito
aldeia próxima um casal de
puro, essa que dissera chamar-se Jocelyna,
camponezes para nos servir
tinha um leve sotaque inglez .
—
Perdão
e passou todo esse tempo,
disse elle gravemente
— Procure acalmar-se e explique-se mais
em consultas de papeis e
claramente . Seu avô .. .
pesquizas pelo edificio.
%¥'• E& ^J
^ml
Sim, tem razão — murmurou ella,
Hontem, depois de uma
longa estadia nos subterraafastando os cabellos, que lhe cahiram
^Pffrfr. Jl SNyJ\V
neos, voltou com o olhar
sobre o rosto em lagrvmas — O senhor
scintillante, m u r murando:
nao pode comprehender. Mas ouça.
_fl\
\ÉT-\
zêl
\
O^Sk
"
~fl
Amanhã... Amanhã...
Meu avô é o duque de Larembert, o
^
mm\ _-_flP4) / Jfl
D'esta vez é impossível
ultimo descendente vivo do duque Go.^»ftt
^BflflC
fl
fl V** áfl ^T^r^
que me tenha enganadefredo e proprietário d'este castello.
¦
•
H
fl
flw
Í]^gtt
m
rido" • Mas hoje não
Nossa familia, arruinada pelo revolução
o encontrei em
de 1789, emigrou para Inglaterra e formeu quarto, não
*
•fl
Vi -'.rifl_^_F_fl
jêé
_|
cada pela miséria alli viveu até hoje .
o encontrei em
Tudo quanto resta de nossos bens é o
fllfli
támW
I
alguma —
parte
demasiaAranha,
de
castello da Teia
concluiu Jocely''^sl
damente antigo, demasiadamente granIfl."
i
mW^':>
na, desatando
de para que alguém o quizesse comprar. àJ Brf¦' .r-* /Mm'em pranto.
. *"fli
fl
fliiPri'
Vendemos pouco a pouco as terras dos
Os creados ? —
{<flfl
|S:;-':.^i_____
¦¦¦fl
arredores mas o edificio nos ficou Bfl"
Ui
J I
perguntou o ra.sal
refllp&fl
flflflflflr'
um
mais como um peso do que como
paz.
Nada sabem . E minha familia deixou-o ao
^^^^H
fli?'
'^^^pí'i*irií?sfi
viabandono . Meus pais morreram muito
bem, nada
H»fl
fl
ram. Dizem que
moços e eu vivi até hoje pobremente,
•
«lü^ifl
B
$flfl B^'í^ fl
meu avô despersob a guarda de meu avô, em Manches^fl
fl$*fl
I
tou muito cedo;
ter, a cidade de meu nascimento .
wu
"*
^b
— Ah ! E' então ingleza ! — exandou pelo caBfl
fl
minho de ronda,
depois desceu
aos subterrâneos
e não voltou
mais .
* -vi ¦i^JfiffiH*^^' *** ' ' *" ^3BB^H
Vamos ver
'VjigiaT» ''fi
^*<B
— disse Ponsoby
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Jones, tomanjt\&j*Mjem 41 Tí¥
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Encontraram
á entrada os dous
camponezes a
quem Jccelynase
referira. O sportman não lhes
teria dado gran•\'' '^^flH^^flflflP-flKHp.» Z^Tgezírf^
.
;
.
,
.
*•'
Wiv-íV-^Viri
í^stí'->^-/' '""'*'?./'
¦ de attenção se
-*^4-- ^*^- .^rri^yry
\s3l™iflWflK,' ¦'-^ifl-r^^^
^^
;- - ^JOTflflfl^ífl1^^*^
não houvesse notado na physioalli estava, cahido, inerte, no meio de indiscriptiveis thesouros.
nomia de um e
outro uma expressão de surpreza e susto . . . Mas
clamou Ponsoby Jones sem poder conter um g<esto
um susto bem diverso do que agitava miss Jocelyde alegria.
na Larembert. Dir-se-hia que era elle, Ponsoby,
— Sim.. . O senhor também? Mas ouça Ultiquem inspirava terror aquelle homem e aquella mumamente, um tabellião de Blois enviou a meu avo uma
lher . Elle sobretudo não lograva disfarçar a exprescarta, encontrada por accaso nos archivos de poüaa.
são de alarma e talvez de ódio com que o fitava. Desde
Nesse documento tratava-se do saque do castello em
esse momento, Ponsoby teve a impressão nitida, inilsus1790. Um tal Jacquemot, guilhotinado como
ludivel de que sua presença não somente os surprehendiesouro
o
oceultado
peito" era aceusado de haver
dia, mas incommodava-os; era como se viesse perexistentes
e
armas
;oias
em obras de arte, baixellas,
turbar alguma cousa alli .
odiento
mas,
negara;
neste edificio. O miserável não
Teria miss Jccelyna razãD em s^u alarma?
e cvnico, morrera affirmando que ninguém descobriria
as pesPreoccupado por essa idéia, o rapaz dispensou os
jamais o esconderijo do thesouro . De lacto
offerecimentos do criado e começou a percorrer methoquizas feitas na epocha nada adiantaram.
dicamente o edificio.
exalmuito
ficara
avo
meu
A' leitura cbessa carta
Internamente, o castello da Teia de Aranha era
tado; mantendo verdadeiro culto pelas tradicçoes cie
ainda mais impressionador do que pelo aspecto exescnptosohavia
se
nossa familia, conhecia tudo quanto
terior . Caminhando por aquelles corredores intermidas
bbre o castello da Teia de Aranha e lembranclo-se ca:
naveis, aquellas escadas em caracol, abertas entre
icaia
oubliettes
e
r
referencias
aos famosos subterrâneos
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muralhas com dous metros de espessura, descendo aos subterrâneos em
''•V&flflfl
abobadas cheios de nichos gradeados, que tinham sido prisões impiedommmmPAU ^mmmWÊÊÊí^k
¦• SzèÈÈ
sas, o sportman ultra moderno sentia-se transportado a outras eras,
flflW^
' mm
'^WM
Bfagfll
'
vivia numa atmosphera de romance, sentia em si mesmo a alma de um
cavalleiro medieval, aventureiro e audaz . Essa impressão accentuava-se
¦¦"¦PB
Kife*?l
JJk
flBBtrM
W
pela lembrança das phvsionomias bestiaes c desconfiadas dos criados e
By.i'4
pela presença de Jocelyna tão frágil e linda, caminhando a seu lado
-4$^*.''
-ítflfl
BBflféiii!B!:'^ rfi
Pousoby, o homem pratico, o homem que se considerava frio e
prosaico, sonhava com os olhos abertos . Elle era o paladino e
13 .—S^ ^Ç«\^SflflflBB^
WkvB
ella a dama perseguida que precisava do apoio de um campeão.
De novo os olhos pequeninos, negros e cruéis da criada e o
«AflBIBEULK*^^
i flSs£v,
jpy,Jk> li/ ft.flflflflfl*"u^
'rrr& i \- . "?•%•, •¦¦•¦.¦1h\
rosto luzente, cynico, falso, do criado, surgiram em sua imagina.ZMbi
"
ÍÈmmmmWwmmSÊtÊÈmT
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ção . Sim, Jocelyna estava ameaçada por graves perigos, seu avô
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talvez já não
^S
Ei-existisse e re^B
fllfl
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tezando os bra'l^flflflflflBflflflflflflflflBflflflflflflflflflflT'
ços, Pousoby
com
sentia-se
(jr-flr
>flii
BBb^P^klS! 5^)-...vi fl
as forças de
tvflsfflllfl I \Brum Titan, pae
a
laterta
ergueu
sportman
O
trfll Bflflr
ra lutar e salviu a água sombria quasi negra,
E^flflflflfc
nflfl* *
vai-o ..
corria em silencio.
que
n.
Bfl|
fl^^
— Olhe —
rfletfl S%;
disse a moça, de súbito, inditemplou a água sombria,
ffic
BBtfflBli
•JfiLv VflB¦ BflBflB
Bk£
cando um corredor . — Esse é
negra, que corria em
UflBr- fl«. flrafl IflTC
quasi
logar que meu avô mais tem
m
Ifll B
impressionador silencio mas
•*l *"" Usflflfl fll':
visitado . . . exactamente
o
CÍ
fll
mHf''1
com torça .
i
sfl
aWaBI'
logar que me inspira mais
A mesma idéia voltava a seu cerehorror . E' a chamada catabro: — onde desapparecia aquella água?
cumba. Segundo as tradicUm instincto secreto preveniu-o de que
Kfll^.flB
lfl B^l
logar
o
env*que
os
antiestava alli a chave de todos os segredos
çoes,
do castello e especialmente do segredo do
gos senhores feudaes mandavam executar suas sentenças.
desapparecimento
do Sr. Larembert . . .
Guiado por ella, Pousoby
Voltou-se para observar melhor a caverentrou por esse corredor e chena; tendo feito esse movimento, bruscaambos
a
uma
vasta
garam
mente surprehendeu Simplicio, o creado,
sala, que parecia uma caverna
que os espiava do corredor e cccultou-se
habilmente aproveitada por
num salto para não ser visto.
mãos humanas.
O mais imPousobv nada disse a miss Jocelvna
t
fl
.
alli
era
uma
pressionador
mas franziu o sobrolho . Evidentemente
I
espécie de parapeito que
aquelle homem mal encarado sabia algufechava essa caverna ao
ma cousa e não tinha boas intenções.
fundo, detendo um rio
Sem nada dizer á linda orphã, não
caudaloso e rápido, um
querendo deixal-a ficar alli só, levou-a de
verdadeiro rio, que vinovo
"bl: ao caminho de ronda.
nha de uma abertura da
Era já quasi noite, porem elle ainda
rocha e desapparecia sem
poude locahsar o leito do rio secco e teve
que se soubesse por onde,
fi
a certeza de que aquella valia coberta de
perdendo-se dentro do pavegetação era o caminho por onde
I
redão de rocha que termina
se escoava outrora . Mas então . . .
va a caverna.
Onde sahe essa
Jocelyna, fitava-o com olhar inter— perguntou o rapaz.
rogativo mas confiante . Parecia fatigada,
Não sei — Ninguém sabe.
mas quando Pousoby lhe perguntou se não
lado
Ha do
de fora uma longa valia
seria possível illuminar melhor a caverna,
apressou-se a procurar uma lâmpada de aceytleno que
que parece o antigo leito de um rio;
mas está secca, ao que parece, ha muiestava desarmatos annos, porque já nasceram arvores
da
no
quarto
em s?u fundo. Essa massa d'água deve
de
seu
avô.
^ífl fllsv
-• flB
flf
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terda
Com essa luz
nas
entranhas
portanto perder-se
forte, o sportra . E o mais horrível. . . Olhe . Vê esta
mau começou a
lage quadrada que se ergue no meio do padar uma busca
rapeito ? Veja bem . Ha um sulco semi-cirattenta e ao fim
«ai
fl flflfl.^
flB
cular no meio da lage . Disse meu avô
d e u ma h o r a
que aqni os condemnados pousavam aqui
descobriu
uma
a cabeça e quando o algoz os degollava as
pedra onde hacabeças eram levadas pelo rio . Que horrivia
marcas de
vel tempo aquelle! — concluiu ella, cobriumãos ... Sim. ..
do o rosto com as mãos.
C o 11 o c a n d o a
Por um instante houve o aspecto de um cavalleiro
O sportman ererueu a lanterna e conenlaç ado a u m a d a rri a
lâmpada de es"fl
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Os mais famosos perfis
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em San Luís Potosi,
Lupe Velez VMahbos é mexicana; nasceu
sua mãi cantora.
a 18 de Julho de 1909. Seu pai era militar,
carreira como bailaEducou-se no México, onde iniciou sua
da Patne
rina. Estreou em "OHollywood, em uma comedia
Gaúcho", com Douglas Fairbanks (pai);
Seu trabalho em
de primeira grandeza. Pertence a
consagrou-a como estrella
"United Artists".
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A' esquerda — O boulevard Rofhschild,; calçado a asphalto e illu-minado a luz electrica.

Dous que não se modernizaram — Typos
de israelitas
de Tel-Aviv.

nos de cinco minutos toda a água desappareceu,
Qom um receio atroz, Ponsoby pousou a mão sobre
deixando a descoberto um canal aberto na rocha . . .
sèu peito . O coração batia, fraco mas regular .
O essencial estava feito alli . Agora era preciso,
Ponsoby curvou-se e projectou a luz da lanterna .
;
ehnt primeiro logar, agir contra Simplicio e sua muJunto a pedra das execuções havia degraus toscallkèr. Evidentemente, o velho Larembert descobrira
mente escavados .
oi caminho, para o esconderijo do thesouro ; o criado
Febril, ancioso, presentindo a necessidade de
vira tudo e soltara de novo a água para aprisional-o,
uma intervenção rápida, o rapaz hesitou, por um insisolal-o . Agora pretendia esperar que Jocelyna. destante . Levar Jocelyna comsigo ? . . . Não. Sabe Deus
animada de encontrar seu avô, partisse . E deitaria
p que haveria do outro lado ... Mas deixal-a alli . . .
só .. . com aquelles criados mais do que suspeitos?.;. .
mão áquellas riquezas .
Tirou o revolver do bolso, entreAssim pensando,
Ponsoby desceu
\
I
rapidamente os degraus . Um golpe de
gou-o á moça e disse :
—
.
!
Creio que encontrei seu avô
vento forte como uma bofetada apaFique com esta arma... Se houver
gou a vela. que elle levava na mão . No
alguma cousa, dispare um tiro-.. . para
mesmo instante, sentiu água envolverJ ^fffl ^pHB_J__fc_i_Ií|j^***^'j'*¦''" ¦ :.';-.•;.:.'
lhe os pés. água que corria e espa|jne prevenir.
danava... E ao mesmo tempo, antes
.— Mas. . . que pode acontecer?
j
Não, é melhor chamar o ; Simplicio ? ...
que pudesse raciocinar, ouviu um grinão... Não chame
to ... . um grito de Jocelyna .
;hy,í— Não...
•pessoa aiguiiici>
fique
melhor
jyv
nyuc
alguma > E';
mcuiui
Ponsoby comprehendeu tudo num
jjessua
que O
siuc
menor
revolver
do
nutrido!
relance. Simplicio soltara de novo a
, sozinha. E se apparecer alguém, seja -—Tem duais
de
compollegadas
. .7. dis. . . mesmo Simplicio
água . . . e sabe Deus o que fazia com
I quem for
\/t
primeHto
e pertence á miss Elsee
l.-pare o revolver, ;> Mas eu nao me
Ayniar,vde New London (E-tados a pobre orphã . . .
Está dentro de um peUnidos).
Mas o impeto da água deteve-o .
; domoro .
es^ojo,
['\'
com
uma
caixinha
queno
Desceu rapidamente os degraus e, contendo 100 projectis, que po- Ponsoby chegou a pensar que seria re! apegas chegou ao fundo d° canal, viu demmatar um homem a 50 me- pellido por ella .
•X) que esperava... oüti^a eséadai que
yfá tros de distancia.
Mas . . . Oh ! publico dos sladlos . . .
::x,;,.';
oh todos que haveis admirado Pensosubia atra vez cia -graricle roeba i:*
by Jones nos grandes dias das Olympiadas ! Nunca
í:j.. }¦':' Ponsoby subiu dez? ou efuinze degraus e encontrouvosso heroe manifestou tão maravilhosas qualidades
! se em outra caverna, um pouco meiios vasta do. que a
de vigor, resistência, teimosia . . . Nunca bateu tão
^outra e cheia, positivamente cheia de objectos hetero¦:¦:. .
assombroso record como o de vencer a força (Taquellas
.x-.
•.
j çlytos e valiosos
águas. Tinha a percorrer alguns metros apenas,
.Quadros, estatuas, bãixellas, tapeçarias . Ahi, somas despendeu nessa travessia, contra uma correnbré ura monte de gohelinós, um homem muito edoso
teza furiosa, esforço que daria para atravessar o Cae de uma fragilidade quasi feminina, parecia dormir.
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BPIo, um dos
-aSifôB
flB
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mW''
""'a|
I
Bln .
raros, que
',;/ÍÍI
¦¦
¦flAr^A fl*'
o Sr . Lar em bert
tornara
habitaveis. O velho fidalgo, que
adormecera na cav e r n a ,
fl
B//
»^
km Ám
B;
vencido
pelo cansaco e a
emo ção,
e s t a v a
a g o r a ,
completamente restabelecido
"United Artists"
Dorothy Gish, da
de seu terror e es
crevia laboriosamente uma carta a seu tabelhão
communicando-lhe o encontro do thesouro . Os
criados infiéis estavam fechados num calabouço .
Os dous jovens, isolados do mundo, conversavam em voz baixa . De quando em quando, havia
entre elles silencio mais eloqüente do que todas as
palavras .
momento, sem fallar,
ç\
mo|c Em dado
US ITI3IS com um gesto lento, Jocelyna
um amontoado
hollne fslhne mostrou-lhe
Dcllüo 01 IlUo de nuvens, que se mantínha immovel no céu, lá
bem no alto .
Ponsoby Jones olhou
e teve a impressão de
que essas nuvens formavam duas figuras enlaçadas, um cavalheiro e
BflflflflflflflflflflflflflflflflflflF^
... :*%*7MS&M
uma dama sobre um cavallo branco, muito grande e ardente.
'4
...av
.«k.
,....
.
Xf
"w
*.\íè&':.'
O athleta sorriu, enleBr' -:àj&&0®ffi àmS^m
vado e, voltando-se para
Jocelyna, comprehendeu,
pelo fulgor tímido e terno de seus olhos, que
ella tivera a mesma visão .
Então Ponsoby Jones
teve a certeza de que encontrára o verdadeiro
amor neste mundo .
BBmSww'*'
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nal da Mancha . Mas
esse esforço foi recompensado. Simplicio cona tal ponto
siderava
impossível essa proeza,
Ponsoby
que
quando
Jones pousou afinal a
mão sobre a pedra das
execuções, viu-o de costas, sentado no parapeito, contemplando Jocelyná, que chorava,
cahida junto á porta de
entrada . O revolver estava ao lado do miseravel .
Ponsoby apoderou-se
d'elle e só então saltou
para a caverna . Diante
de tal surpreza, o criado
nao pensou siquer em
reagir .
Depois de amarral-o
solidamente, o athleta
voltou á caverna secreta e, a despeito de sua
fadiga, trouxe de lá o
velho duque .
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James Francis Dewier.
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Trez horas depois,
Ponsoby Jones e Jocelvna estavam sentados
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da scena muda

Carol Lornbard, ex-bailarina
e agora
do Ziegfield Folies"United
"estreila" da
Artists" .
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Alice White,
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"estreila" da "First National"

•

Um agente de annuncios trata de convencer
um commerciante, porem
este lhe diz :
Para que hei de
annunciar meus productos, se todo o mundo os
conhece ?
Isso não é razão —
replica o agente.— Deus
também é muito conhecido e, no emtanto, de
vez em quando, os padres tocam os sinos para
lembral-o aos fieis. . .
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Os excessos na moda

Leonardo
de Vlncl
meditou e,
principalmente, socom
nhou
tudo...

43

ii

"
"^^^B
BB*. * ' '"Sal **m- V^t*B
t«_f
BB^
bP BaT*-*!-'

Fallando d'esse
gênio, um
de seus
UmT ..>\i.
^;<B^I--_-^3§sfi-SW!fl
panegyris-_M__SwfsfeyvBI
flf
.yflNH
tas diz :
H
s-BÜ^-fl H_Ü^W^^ ^Ts-fl
"Em
que
não meditou ? Com
fl
BK-_flÍ_-^Í^^^I
I
que nã<~»
sonhou?
'
^m
wm^??.^
Na lei de
^H
''"ív^i
gravi.ação
fl_Pt ^'e na luz
fixa dos
planetas,
' V ^^^^Êt^^^^^í^^^^^^ flj
____^^_3?§*K0|í$'-77S7^i
na inf luencia do sol
sobre a
^fflt^^^^S^^j^^^a^^^^gl-l'BBBfl
¦fll
mmW'-^ mmXXmmW^^^^Êe^^^^^^SUm^- *-'*• \
terra, nos
rvthm o s
o rganicos
de respiraí?" **F^S_i_j«5«_r^^-*¦ Y'''_fll a_> -flflflflm
BflN*' Kg,. m_S^^^^^á^f^-BflP^ '
'ií
-*$__¦ • B
ç ao , n o
fl
m HB. %^ ^^5i2^rt^^ÍÃÍ^^ífi_í*-_HB_E.'
«»_^_^^^»á;^^^Bfl;
.>¦•>.'' -v '"-ís^flfl * ~ Bfl
5_y- »?
Bfl
a *»''¦
equilibrio
-^í^"
'
^''tV-^H^^^^^B
£';'_BB BB
_í
¦¦*P^^__í ^_-l^^-^_^VW^$ÍPÉ!_S§_BBB»Í:'^
dos liquidos e na
'-Y: '?¦¦;_?*
'ft-fl
k9
B ^^-S^^S^ísM^^^&^UMUf»%? fc^K»^^'
&i_llÍ_^íi_^ííll§_SB_S' ¦;¦.-.**'
IH
di recçã o
¦II
i BB
¦¦Ff^flBBBfc-o^flfl
IB.
'í ?**• !f $&&í3_í&48S*v
¦BjKfflaiE*BBj__K%SBB
flfl»-ÃyV»^8£^'^,j^y;y»^^r?<fi^BBB»V -\i
^N?í»vr *^BB BV fl
das balas,
na hygie'^_HH*^5íSí3^S^^^^3^7v-MHa fl-P*
¦
7v
7''*i.'- <' "'^Bfl
mmmflfl
__** w*f*
bPy - _BB8JSÍ^]3*?y-^ *!:- ¦;.-'¦ >*Wg__s_affl Bfl.^
' í'-¦
"V§í
íy
fy^-it
•*
Bfl
ne das ei*
d a des e
I. *BmR*Q á_mP_£^^^^^«m8 P^yB__aíj 'fe'V:*i ''r"''5_L-*' •_?¦* Mf^tS**! I
''"''^'^^^^SctItoÍS-^^
¦^?V*^'S^-1Í:^"* ^^^t^ .- "'^v'-*^- ' wB^H
ÁrnEf *B_mwmimm_BB_ Re#9
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"estrella" da "United Artists".
de Dolores :del Rio,'
pântano s ; Toilette—
—___
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inventou
machinas e instrumentos, como o de tecer, de serrar mármore,
de fabricar cintas, de fundir medalhas; o hydrometro, o laminador, o pêndulo dos relógios, a câmara escura, o paraquédas.
Foi o precursor da machina de voar, presentiu a transmissão
da voz a grandes distancias, deu como realizado seu apparelho
de andar sobre as águas."
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SE EXPLICA

Por que razão o leite de vacca fica azulado? — Por
muito tempo julgou-se que a alteração do leite, caracterisada por
uma coloração azul claro, era devida a enfermidade do gado. O
chimico allemão Fusch demonstrou que os pontos azues, que se
vêem, ás vezes, no, leite, são animaes (infusorios) cuia producção
depende do meio e dos utensílios nos quaes é conservado esse
precioso liquido. A observação registrou mais que o leite de vacca
fica azul quando os animaes são alimentados com forragens adulteradas ou pouco nutritivas.
Que vem a ser um motor a gazolina ? — E' um motor de
explosão. Nelle a gazolina se transforma em pequenas quantidades
suciessivas, em gaz, que explode.
Isso é tão verdade que, quando se pensou, em França, no
fim do segundo Império, em utilizar a explosão dos gazes para
substituir o vapor, não foi á gazolina tirada do petróleo, que se
do canhão.
julgou poder recorrer, a principio, mas á pólvora
"Année
Poderão encontrar prova d'isso no livro
Scieniiíique",
de Henri de Parville, editado em 1869.
Porem estará a gazolina destinada a conservar o monopólio
da explosão, que acciona os motores? Não havemos de recorrer,
algum dia, a qualquer Cousa como a pólvora do canhíío ? E' essa,
ha longos annos, a idéia do Sr. Robert Esnault-Pelterie, o conhecido fabricante francez de aeroplanos. De facto, esse inventor
meio de foguetões, um avião poderá ser proprofessa que, por
"vácuo",
sem necessitar da sustentação da atmospnlsionado no
pbera e que, assim, será possível viaiar pelos espaços inter-pla
netarios I
Ora, annuneiam-nos, aeora, que dous especialistas allemãès
acabam de fa?rer no campo de aviação de Francfort, experiências
de vôo com uma pequenina carriola, propulsionada por dous foguetões, montada sobre trilhos e carregada com outros foguetões,
que somente entram em deflagração, quando o extranho avião
,
já deixou o solo.
Na terceira, o
falharam.
experiências
As duas primeiras
effectuar,
com o
e
solo
o
o
deixar
avião conseguiu
piloto poude
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Bootn,

da "Metro"

PEQUENA
ENCYCLOPEDIA POPULAR

auxilio dos ioguetões, que se accendem automaticamente, um vôo
de cerca de dez kilonietros,Já cincoenta metros de altura. A ex
plosão dos foguetões provoca um ruído brutal e deixa atra/, de si
uma cauda de fumaça similhante á de um cometa.
O resultado mais impressíonador d'essa tentativa foi, ao que
parece, a extraordinária velocidade obtida. O apparelho é detido,
em sua marcha vertiginosa, por meio de um engenhoso efloito de
foguetões contrários, espe.iaimente destinados a esse fim. A experiencia foi considerada pelos dous famosos aviadores allemãès,,
Sander e von Oppel plenamente satisfactoria. Todavia verificaram
a necessidade de mudar a forma do apparelho afim de diminuir
a resistência do ar, que é considerável, dada a velocidade extraor
dina, ia do avião . . .
Por que se dá Ás corridas de obstáculos, para cavallos, o nome inglez de steeple-chase ( corrida para a
torre)? — — Outróra praticava-se nas cidades e aldeias da
Inglaterra e tia França um sport a que chamavam de "corrida
liara a torre". Consistia em franquear razoável distancia atravez
dos campos, tendo por ponto de direcçao a torre tia egreja. Os
concorrentes deviam franquear
todos os obstáculos nafuraes
que suryissem diante r!'elles ; bosques, vallados, cercas, barreiras,
fossos, rios, etc. . . como ainda hoje, de facto, o exige o "crosseountry" .
Quando as corridas de cavallos fizeram sua apparição na Inglaterra, não passavam de um joyo tle emuIasão entre tavalleiros
desejosos de experimentar as qualidades th; seus animaes. E, naturalmente, esses eavalleiros executaram, em maiores distancias, o
mesmo gênero de competição, (íue se praticava, a pé, na "corrida
para a torre." Naturalmente. . . o vocábulo vingou! Depois, pouco
a pouco, principalmente em fins do século XVIII, as corridas tle
cavallos foram modificadas, dando logar a apostas sempre maiores.
Abriram-se os hyppodromos, para as corridas de obstáculos e deuse-lhes, artificialmente e em reducção, o aspecto que apresenta um
campo cheio de accidentes tle terreno. Hoje, ainda, chama-se
"stceple-chíise"
a esse gênero de competições.
.n—<
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O rei Oscar da Suecia visitava, certa vez,
Uma das principaes
cidades de seu reino.
As casas estavam todas embandeiradas,
sobresahindo entre os
grandes edifícios um,
que tinha a fachada
cheia de bandeirinhas
e onde se lia o seguinte cartaz, feito com
folhagens.
Seja bemvinda,
magestade!
Que edifício é
esse ? , perguntou o
monarcha
— A cadeia publi-
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Vemos nesses trez clichês, a filha do
Duce, Sta. Edda Mussolini entregar,do-se ao exercicio de natação, em "umque
é eximia e vestindo um elegante
per bordado a laranja e azul.
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A IMPLACÁVEL EVOLUÇÃO...
Já por ejfeilo da multiplicação dos automóveis,
um sábio acatadiusimo pranu, para breve, um tempo
tos
em que apenas existirão duas raças de cavallos, eu
exemplares serão poucos . . . A raça indispensável á
ajapaixão pelo iogo e outra, que será reservada para
á saúde dos homens.
brieação dos serums destinados "film-jalladc",
parece
Em razão da invenção do
execulanles,
que vai acontecer o mesmo com os músicos
oretiesque, em arande numere, ganhavam a vida nas
Iras das'salas de projecção cinematograpluca ; porque,
A

ULTIMA REVOLTA DE PRESIDIÁRIOS
NOS ESTADOS UNIDOS
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ca —- respondeu seu ajudante de ordens.
— Pois agradeço muito o
gentil convite,
mas, francamente —• re—¦
plicou o rei
não sinto desejos de a proveítal-o. . .

'/'

aufl

'; '

flfl

fl

m ^wÊ

Ptt|P-.,Lfl

I

Sombrinha para cães.
— Apparecu, no ultimo
grande prêmio do prado
de Epson (Inglaterra).^
Certamente encontrará
imitadores. . .
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Os homens tudo desejam posSLiir. Tornam-se infelizes pelo desejo do supérfluo.— FenÈLON.
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ELEGÂNCIA... CANINA

do momento em que o film produz
sua própria musica, não ha mais
necessidade d'elies .. .
Assim é o mundo . . .
Todo progresso lem reversos
cruéis. Que foi jeito dos postithões, quando a estrada de ferro
substituiu a posta ? Sem duvida...
morreram de fome! Mas, será apenas o progresso o que produz faes
dramas?... Não! Também uma
simples transformação na moda!
Sabem, por accaso, que devido
á moda dos cabellos curtos, abolindo os grandes chapéus e substituindo-os pelos cloches modernos, leves e simples — milhai es
de operários, confcccionadores de
"flores e
pennas" jicaram desempregados e que os patrões, que os
pagavam, estouraram os miolos?...
Assim é o mundo .. .
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CONVITE SEDUCTOR...
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U r»nnn Citv no Colorado, armados de fuzis, espreitam
do
entre
P.rf^°u^Xia do
combate
l.o-Particulares, residentes próximos
presidio, apoz o sangrento
— Um aspecto «
2
fugitivos.
cios
passagem
^ Q- bandidos.
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Nada mais
perigoso do
que um primeiro sue tesso. A je lie idade é uma armadilha, que
nos prepara o
Destino.
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0 capitão Harris, do exercito inqlez, celebre por
suas façanhas de
caça, inventou urna
bala para fusil de
repetição, cuja extremidade contem
uni poderoso anesthesico, para captarar vivasasgrandes feras.
Tal
processo é dc incalculaoeis benejicios para os caçadores, que se dedicam a procurar
exemplares para, os
jardins zoológicos.
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As mulheres escondem as cartas
de amor; os homens perdem-as
narua, para que
sejam lidas.
T.
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Miss Phyllis Crane, da "Firsí Nacional"
«V

O mar morto e os micro-organismos
damninhos

ARTISTAS
EXCÊNTRICAS

Acreditava-se que as águas do Mar Morto não
possuíam nenhum organismo, vegetal ou animal,
vivo. Porem um francez, o Sr . Lorrest, comprovou que era inexacta essa affirmação, pois encontrou grande numero de espécies de micro-organismos damninhos .
Alguns animaes a que inoculou taes organismos, morreram em
poucas horas.
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Belle Kane, celebre^ bailarina, dos theatros de Broadway,
agora na Radio Pictures, nova empreza cinematographica dos Estados Unidos.
....

Ha muitas mulheres que ao fim de poucos dias
de matrimônio são viuvas. . . do marido, que haviam
imaginado.
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Miss Gulliver "estrella" da "Universal Pictures" demonstra não ser supersticioso.
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actriz fran
ceza
estrella" da "Fox".
Em baixo — Ann
Pennington famosa bailarina e "estrella" da
"Warner
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Gwen Lee,

"estrella" da "Metro"
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Trata de conservar tua alma sempre egual; inquebrantavel sob os golpes de infelicidade, inaccessivel á louca embriaguez, que segue a prosperidade .
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Pigmeus da Papuasia no interior de uma dei
suas habitações
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Uni bello pulo. — O athleta hollandez Diun, saltando sobre
quatro banhistas.
•_sáB'B_____l ___¦___¦

4

J ____W__C'_f j_r J^ . ^£ Ílv ¦**"«___(£_

¦B

JÁ ESTAVA
fl_B_fl_iv*- _-V¦ _. RBbÍ$C'v' V ' 4' ^^ ^ _____ B__ _B
"¦_¦¦__*»> 1 -• K ¦¦_-__*¦ ¦^__-**-*******~~~'i
(!JFS s.i___B-__B^^Ji—*v '-«¦ fljjj

| ^"j_fc__S^^y?

52

A casa aérea dos pygmeus da Papuasia, sobre altos postes de
madeira, que livram seus habitantes das visitas das feras.
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Sobreviventes do homem neolithico. O aeropíano permittiu,
finalmente que se chegasse ão seio d'essa raça de pygmeus da
Papuasia (Nova Guiné), descendentes directos do homem da
edade neolithica. A expedição foi organizada pelo National
Geographic Magazine, de Londres e foi chefiada pelo Dr. E. W.
Brandes, que, apoz varias tentativas inúteis para vencer as
10.030 milnas de marcha, por floresta virgem, appellou, com
êxito para o avião.

ACOSTUMADO

Oca rdeal
Mathieu foi
cone ida do para um jantar
no palácio da
Duqiieza de G,
da mais pura
nobreza de
França. Como
respeito ao
illustre pretado, não houve
baile apoz a
rejeição .
Porem a daqueza passou
um mau quarto de h o r a,
quando surgiram suas filhas casadas
e um grupo de
amigas, com a
saia até osjoelhos apenas e
os decoles ou a-
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si até a ci nArchitectura moderna. — Projecto do ausllira
Antônio Rado, para um aéreo posto
A nobre da- triaco
'

**-"*«¦*>.•
.
ma, em apu,7 /
ros, tratava de
distraiur a attenção do cardeal, porem este olhava o grupo
de moças, sorrindo com ironia .
Eminência — baibuciou a duqueza iniciando uma
serie de desculpas— Peço-lhe que não leve a mal.. .
Ohl Não sen/tora![ — ¦ protestou o cardeal— A mim
nada assombra .. . Vivi •.. emeo annos enlre os selvagens.
....

Nossa acção, que admiram, quando outros faliam,
é criticada e desprezada desde gue nós mesmos jallamos. — Plínio, o Jovem.
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Não é hábil o homem que, escrevendo a uma mulher, exige d'ella respostas categóricas e exactas. —•
A. Karr.
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Historia da Terra e da Humanidade
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CAPITULO XV
FASCICULO

II

1

TERCEIRA PARTE
OS POVOS, SUA HISTORIA E SUA
EVOLUÇÃO ATE' OS NOSSOS DIAS

OS

POVOS

ÁRABES

CONTINUAÇÃO)

Antes de morrer, em 961, tivera a satisfacção de
quaes, Ibn x-\bi Amir, conseguiu usurpar o poder inteiro, que exerceu, não obstante, com grande habireceber uma visita da rainha de Navarra, que se
lidade.
apresentou em Cordoba, sua capital, para lhe pedir
A carreira d'esse personagem, elevado, segundo
auxilio contra seus inimigos chnstãos. 0 agente, que
se aiiirma, de humilde posição, graças a sua singudispo/, essa visita, era um ministro judeu, que utilizava, também,
na diplomacia,
?í»0íS?S?
sua habilidade
de medico.
Seguindo o
exemplo da lafatimita,
milia
Abd-el-Rahman
tomou títulos
similhantes aos
-.*r
ostentados pelo
sultão de Bag*
dad, a quem
imitou, alem do
mais, quando
'<¦':¦
uma
adoptou
H-7 '^'!«e*v '
j:.'*W
''<-v'C7^*'V':*^ **£¦
"\ii-'':->i'W'P^
guarda èstran-'
*%?*
/."'
formada
geira,
principalmente
por europeus,
aos quaes chama\ am os Arabes, geralmenle, escravos.
Também ahi
essa instituição
estava destinada a prejudicar
o tlirono, que
tinha a missão
de sustentar.
O suecessor
de Abd-el-Rahman 111, Hakim III, teve o
mérito de miciar
o
movimento scientilico e litterano,
que collocou a
no
Hespanha
logar
primeiro
entre os paizes
de civilização
m u s ulma na .
F u n d o u uma
grande hibliotheca, da qual
ioram retirados
todos os livros
suspeitos
de
tendências ort h o d o x a s, n o
reinado de seu
suecessor.
O suecessor
de Ha kim II
—_______________-_-———.————————
-•¦ - ¦
¦",.. ", . J:.v •...v%v"?^iMMS--gB-aií.
era um menino
cuja autoridade
foi desfruetadn
PARA A DEFEZA DE SEU PODERIO NA
\ UI TIMA GUERRA SUSTENTADA PELOS ÁRABES
vim acampamento bedumo, durante a guerra
sobre
atirando intimações
por vários mida
ÁFRICA __ Aeroplano italiano
Tripolitania.
nistros, um dos
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Arábia Felix dos Romanos, conservou-se um reino
da
s.vmpàthias
favorecida
foi
pelas
habilidade,
lar
independente, creado pela seita chamada dos Zaidi-,
interesse.
extraordinário
ofíerecc
e
corte
tas e governado por seus próprios soberanos, nos peduas
EMhe attribuida a direcção de cincoenta e
riodos 893-13.00 e 1650-1872.
derrota.
so
uma
não
soffreu
nas
campanhas,
quaes
A conquista d'cssa região custou aos Turcos, em
ibea
1002.
em
península
morte,
sua
de
Pouco depois
nossa epocha, muito sangue e muito dinheiro.
internas
em
novamente
perturbações
rica mergulhou
Na Arábia central elevou-se na segunda metade
,
e externas.
do século XVI11, uma seita chamada dos wahhabitas,
antes
terminada
ficou
Hespanha
da
A conquista
em 1807, era senhora suprema de toda a peninque.
pnsendo
Islam,
1
governada,
do
século
o
de finalizar
sula. A reconquista d'essa região para o império ottoera
então
império,
do
que
capital
da
meiramente,
mano foi tarefa em preDamasco.
hendida e realizada por
dyda
Com a queda
Mohamed Ali, fundador
no
nastla dos Omeyas,
da dynastia dos Kedivas,
rapiOriente, separou-se
no Egypto e cujo filho
sendamente do califado,
Ibrahim Pachá, tomou de
do, por vários séculos, goassalto, em 1818. a meda
ramo
vernada por um
tropole da seita Diraiyah.
família omeya.
Embora as cidades saSua sorte achou-se
gradas ficassem cie posse
assim estreitamente ligados Turcos, essa seita não
da á do Islam do norte
foi exterminada e ainda
da África, que, em prinhoje é representada por
cipios do século IX de
dous principados indepennossa era, se emancipara
dentes.
do governo oriental.
Vários chefes indeCAPITULO XVI
endividiram
pendentes
tre si o território, porem,
As nações balkanicas
em seu conjunto, sua população estava mais disSERVIA
posta a obedecer á influencia dos pregadores e os
FASCICTJLO I
fatimistas fundaram sobre esta propaganda os
Os Servíos pertencem á
tarde,
mais
impérios, que,
grande família das nações
deviam conquistar: o
slavas, achando-se estreiEgypto, o dos almorayitamente apparentados
des, chamados própriacom os Russos, Polacos.
mente murabitum ("devoBohemios e Búlgaros.
constituíram
tos"), que
Estabeleceram-se na
e o
Marrocos, em 1068"monopenínsula balkanica, dudos muwahhidun
rante a primeira metade
teístas".
cio século VII. a convite
Estes últimos impedo imperador byzantíno
rios tiveram também suHeraclio.
prema autoridade na HesViveram, primeiramenpanha, de onde só foram
te, nas vertentes septenexpulsos em 1225, depois
trionaes dos Montes Carda batalha das Navas.
pathos, nome do qual deEm 1492, Fernando
riva o dos Croatas, Irmãos
e Izabel, os reis cathoiigêmeos dos Servíos.
cos, acabaram com o doA região colonizada pemlnio musulmano na pelos Servíos comprehendia
ninsula.
a Servia, Bosnia, HerzeDepois da queda de
govinia. Montehegro e a
Bagdad, o centro político
parte septentrional da
do Islam se transportou
Maceclonla.
se
onde
Cairo,
o
para
No século seguinte, os
manteve por espaço de
Servíos, unidos a seus viduzentos e cincoenta e
sinhos, os Búlgaros, adópum
com
annos,
poucos
taram o Christianismo.
califado fictício.
Politicamente, os SerDo Cairo foi transvios não formaram um
¥
,/"'/A • ir.-v.'-'
.
¦
:Aw<«{*?»* -¦'
ferido para ConstantmoAA
•
A„_..
..—
Estado único; dividiram1455
em
convertida
pia,
se, ao contrario, em certo
otsultoes
dos
capital
em
numero de condados in— (Quadro de Henri Regnault)
varias
MUSULMANA
tomanos, que, por
JUSTIÇA
dependentes, cada um dos
do Islan o soberano é senhor absoluto do corpo e
Nos
paizes
herdaram
circumstancias,
dos bens de seus subditos.. Até meiadoa do século XIX, o
quaes se achava collocado
oriental
o império
sultão andava sempre acompanhado por uni carrasco, para os
do sob a autoridade de
e o castigo mais commum
immediata
actos de justiça
Islam.
um chefe, chamado Zuera a deeapitaçào.
supremacia não
A
pan. que reconhecia a do
completa
naser
podia
imperador byzantíno. Só em muito poucas occasiões
das cidades sagradas :
sem
a
posse
Império,
quelle
aconteceu um Zupan collocar todo o paiz sob seu
Mecca e Medi na ; porem, embora essa possessão
çommando e, mesmo assim, isso só occorreu em curArasignificasse nominalmente o çommando sobre a
tos períodos.
bia, este foi raramente effectivo.
Finalmente, em 1 169. Estevão Nemanya, o Zupan
Os Kharijitas, sobreviventes do partido responsade Rachta, actual districto de Novi-Bazar, logrou unir
na
refugiaram-se
civil,
provel pela primeira guerra
sob seu sceptro a maior parte das províncias servias e
mantiveram
se
nella
e
sudeste
ao
Oman,
vincia de
estabeleceu uma dynastia, que reinou até 1571
apartados da grande massa do Islam.
Graças a seu precedente e hábeis medidas miliNa província do Yemen, a sudoeste, a chamada
•''•¦¦¦•'•''¦¦
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tares, os chefes da dynastia Nemanya estabeleceram
pios do século XIX, os territórios habitados pela raça
um poderoso reino servi., que desempenhou impordos servios formaram parte do império ottomano e a
tante papel nas relações internacionaes d'aquelle
própria Servia foi designada com o nome de pachalato
período.
de Belgrado.
O maior dos soberanos d'essa dynastia foi EsMuitos Servios emigraram então para a Hungria,
tevão Duchan ( 1531-55).
O reinado de Estevão Duchan
a oj a
assignala o zenith da Servia e consj, c
*y£; ?^;'"t"l'/^-^'*M^t'^BBlBBlA^S^ãF^ÍBl iPm' tBbI
BBB
titue o periodo mais glorioso na biso <u _,
toria dos slavos do sul.
H c- «5
Oi rpj
u
Esse soberano conquistou a Macedonia, a Albânia e o norte da GreOOC
cia. estabeleceu sua autoridade desde
-2 03
as margens do Adriático até muito
próximo de Adrinopolis. Figurando
'^Lbbb&3b¥bB>sJj
nSo*^r^*mm
a
hffiabfà' i^''^w-.2 oj
egualmente a Bulgária entre seus
o>
fcP 3 c
Estados vassallos, seu império comc
< >
a
maior
da
prehendia
península
parte
u
dos Balkans e. em 1346. elle tomou
&
<U
Ti
"T/ar
-C
o titulo de
dos Servios e dos
ü 3
O
O
íc
u
Gregos".
a.
cí ca C
Estevão Duchan deu a seu excí
3
£
tenso império uma boa organização e
O cs u
O
. o (X Op.
um código de leis civis e penaes, que
-a 2 ü
assegurou a seus subditos suas pro-» efi° cr
priedades e uma vida livre. FomenT CS O
tou o commercio e foi u-m protector
« = of
u ou
das sciencias e das artes.
g> 3 C
o< cs
Comprehendendo o perigo, que
°
ameaçava os povos balkanicos com
-5 «*«
o crescente poder dos Turcos na
irha Sm Ü
cs
Ásia Menor, decidiu supplantar os
frágeis imperadores byzantinos, fi3 Sxando cm Constantinopla a capital
•- fc**
de seu império.
w u c d
« cí-C
D'aquella
formidável fortaleza
• ?? h> "-1
o00 CtJ. r« ,-t:
esperava poder repeli ir o avanço tur-U
r—I OT C W
co. Porem foi surprehendido
O
01 4>
pela
morte quando se preparava para essa
° ã o«rem preza. (1355).
O império fundado por Estevão
Duchan por pouco tempo o sobrevi-4./S
TU' —,W «J ca
veu . Durante o reinado de seu filho
~^
3
P 2 c 53
e suecessor Uroch V, as diversas proCO r^w-^
vincias e, antes de todas, as conquisa ca cs
tadas por ultimo, se separaram, re»3 U
3
cobrando sua independência. E o po'^£ C
derio da Servia ficou considerávelca cr c
mente diminuído.
-o o
Com a morte de Uroch, em 1571.
r « ?
extinguiu-se a dynastia Nemanya.
.- Dl qj
Em 1574. as províncias do norte
£^
da Servia, elegeram Lazar como sou 4w
berano.
U C
"^
S •
Este era esposo de Militsa, dama
M .2 Tí<
•f
£00
aparentada com a dvnastia extineta.
•-4 cs ^
O knez ( isto é: conde ) Lazar esforJ2 0 o
çou-se por organizar uma colligaçao
contra os Turcos; porem antes que
pudesse ultimal-a o sultão Amuraj Di N
tes í invadiu a Servia. O exercito
servio foi derrotado em Kosovo, so<f ti T>
bre o celebre "Campo dos Mel ros",
a 15 de Junho de 1589.
Lazar, com a flor da nobreza
W Ç
l E ií
servia, cahiu no campo de batalha
O 8 «3
e os Servios consideraram aquella
£4 n
triste jornada causa única e verdadeira da perda de sua independência.
A batalha de Kosovo, natural'-1*
'í%£ reaL^ s / T%%jUmw&WMmmmmm*$iS i^It
naB^Basl
yÊ^mmmtíÊntmr
mente é o thema preferido das bailaD <? a3
E— 3 c
das e cânticos populares da Servia,
0-1
"
Q. cí)
¦•-'".íl
¦' : il|£j*!»^fi»ffi
/'"."^
' JjaMBt BBJÜ^WIbI
< C n
oue continuou, entretanto, como um
OiS «5
Estado separado, embora sob a soberania do Sultão, até 1459, data em
annexada ao império
povoando o território chamado o Banato e a região
definitivamente
que ficou
situada entre o Save e o Drave.
turco.
Durante aquelles trez séculos e meio de oecupaTrez annos mais tarde os Turcos conquistavam
ção ottomana, os Servios supportaram grandes sofoutro reino servio, a Bosnia, Desde então, até pnnciII
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cificarem o paiz, fizeram a paz com elle e o puzeram
soldada
e
ofíiciaes
dos
frimentos sob a autoridade
á frente da Servia central.
converter os
tentaram
não
estes
Porem
turca.
desça
apenas um anno e
na sua orquieto
Miloch
intervieram
nem
permaneceu
mahometismo
ao
Servios
conservar
meio e no Domingo de Ramos, de 1815, proclamou
aanização local. Os Servios puderam, assim,
sua nacouma nova insurreição em Takovo. As tropas turcas
sua religião, sua lingua e salvar portanto
foram derrotadas cm diversos encontros e, mediante
nalidade.
hábeis negociações, Miloch obteve do Sultão, em 181 o,
trado
virtude
em
a
Servia
condições que
A Áustria adquiriu
eqüivaliam_ á• autado de Passai
¦
i
tonomia
rovvitz (1718); popraticada
.já
»
o
-y
Servia.
rem, ao fim de
O
ri
No anno seguiuvinte annos, a seu
—
, V
te regressou secregunda ficou novaW
£
mente nas mãos
lamente á Servia
_.í'Sr. D.
o intrépido Kara
dos Turcos.
_to
Em todas as
3 C CP
Jorge.
H
subseA pedido das
guerras
autoridades turquentes contra a
ri rj r)
Turquia, osvoluncas, Miloch deu
-°£
=
tarios servios pe—
ordem para que o
o_*c3
efl w m
lejaram nas fileiassassinassem.
M K S
.2»
Pa~
ras austríacas.
Na madrugada
t«3
* "r
a
acercar-se
ch m —
receu
de 13 de Julho,
\V?
<^_____fc
a__0_$_ _._____* *'*_í"^i^T^__l _____M___________^K_E9_f0_____BM^
n
3
u
ir
libertadormia
hora da
-c
quando
5?D. « cr OT
es
imo
foi, de facto, morção, quando
<5cr a
ov
efl
to a tr.ihição, o
perador José II,
: to •* t.
o1
r.
Rússia,
.2U O <5
aluado á
heroe da primei^
O O
O
infeliz
-0 «
iniciou sua
—
ra revolução sert-,
x <1788,
de
via. Desde então
guerra
ÍE'a_ * Ot
contra a Turquia.
3 0
começou entre as
ri
C «-¦ o*em
Finalmente,
famílias KaramS-3
2
« _
1804, desesperaJorgevich e Obredos pelos excessos
novich a luta que
'3
.2.2
os
dos jarizaros,
tão imptortante
\J
p
Servios se rebelt/3
O
papel desempe•-O
«J -j 0 ri
tomando
laram,
nhou na historia
E u wtn «W
o
Jorge
por chefe
da Servia, duran5 4) 4I'«
S o u «
Petrovich, da aite o século XIX .
deia de Topola,
g H E B
Pouco depois a
°
ao qual os Turcos
Asscmbléa Na.8.°
u •->
chamaram de Kae« ri
cional proclamao
"T3ri ris
ra Jorge ou Jor.___
va Miloch ObreNegro.
3
o
ge,
novich p ri ncipe
6 S o^
Essa rebelliao
3 C -.
hereditário da
._._-_ 2-a„
foi afortunada
Servia e como tal
tf
*—O
0.10
o
desde
£
primeiro
~"
foi reconhecido
O C.
apoz
e
momento
W
mais tarde (1850)
O 10 r>
.
to 0 ¦*¦*¦
4)
derrouma grande
o
o na
pelo sultão.
*-2
o
sulo*S
1806,
ta, em
Miloch comeC c¦ g
u
á
offereceu
tão
•"O ri a» «i
çou, então, por
c t_ i*
autonoServia a
organizar sua pac
_c
-— to uü c
mia e o reconhe-j+±
«
tria como um Esri
Karari . § rir-ento de
tado europeu mo«co
J jrge como prinderno, concedeu«-•2
< > __
cipe.
do especial attenI o 5 D
Porem este, aição ao desenvol— to c*
liado á Rússia,
<* °£3 vimento de seus
continuou lutando
to c
recursos agricor"t ri . c
o
U tí .até que a invasão
Ias. Mas reinou
o ri o *__
napoleonica obric
c_3 5-P ri c
despoticamente
'
a
<
Russos
ws
fejí
gou
e creou muitos
w-0"to
assignarem o tra-O
inimigos.
O «w ri
tado de Bucarest
foi
?T
1859,
Em
ri 3
Tur^
coma
(1812)
forçado a abdicar
ir, 3 c
PraticamenO E'5
quia.
em favor de seu
W<Hi
te esse tratado
filho mais velho,
Servia
a
<
deixava
w«S
Mil ano que, no
a-'
didomínio
o
sob
morreu
3 x.
emtanto,
e
Sultão
do
recto
<., O
ao fim de poucas
seguinte
no anno
semanas.
J
n i'
os Turcos invadiMiguel, seu filho
ram o paiz com
mais moço, foi eleco £ £
um poderoso exervado ao thr o no,
cito.
porem também a
Exgottados por _
elle obrigaram a abdicar em 1842 A Assembléa NaServios nao
_._..-„_ 1804,
w j., os
continua, desde
^v.-.v.^v.v.,
luto
aquella luta
aqucnci
então Alexandre Karajorgevich, filho
cional elegeu
esse assalto. Kara Jorge e a
puderam resistir a
mais moço do chefe revolucionário. Sob seu ma:.do
maior parte de seus officiaes fugiram de sua paa Servia desfruetou de alguns annos de paz interior,
iria e a Servia tornou-se, novamente, pachalato
negoudurante os quaes foi realizado considerável progresso
turco. Somente um chefe, Miloch Obrenoyich,
econômico e intellectual.
desejosos de paI
se a abandonar a Servia e os Turcos,
__»

^-.

__________

fjP-v''^'ttJs

u_________n

*Í_*h^

^^_fl___^__^____,'"''i^___

_______r"

i

I

\J

58

i

t____i

w«

tf

! i
m^tmmjM

13.° Anno

N. 9 — Fevereiro
.!•

m

Porem a politica pacii ista d'esse soberano e
suas pronunciadas tendências
para a Áustria e
Turquia, decidia Assemrara
bléa Nacional a
dcsthronal-o e a
chamar novamente o velho
Mi lano Obre novich (1859).
morMiloch
dereu
pouco
pois e seu íilho
Miguel Obrenovich III occupou
o th r o no pela
segunda vez, em
1860. Immediatamente iniciou
uma vigorosa ponacional.
litica
Augmentou o
exercito, reorganizou a milícia
nacional e estabeleceu as finanças sobre bases
firmes.
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O TZaR MIGUEL CHISMÁN DA BULGÁRIA MORRE
- A longa rivalidade
NA BATALHA DE VELBUZHD
entre a Servia e a Bulgária deu logar a uma guerra iniciada em 1339. Nessa batalha travada nos arredores de
inteiramente derrotados e
VHbuzhd os Búlgaros foram
morto o tzar Miguel. Embora conservasse sua independencia a Bulgária, desde então, ficou praticamente sob a autoridarle da Servia, íi cuja influencia obedeceu em sua politica e em seus assumptos internos.
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EXÜDC) DOS SERVIOS EM 16S0 - A convite do
imperador da Áustria, Leopoldo I e para se livrar do
regimem turco, trinta mil famílias emigraram para a
í lungria meridional, onde seus descendentes viveram
até nossos dias.

Alem do mais forçou os Turcos a evacuarem todas as praças fortes, que ainda conservavam na Servia. Porem apezar de suas reformas e de seus êxitos, foi cruelmente assassinado em um parque, preximo de Belgrado
( 10 de Junho de 1868), por alguns partidarios da família Karajorgevich.
A Assembléa Nacional elegeu, então, o
príncipe Milano, jovem de quatorze annos e
filho de um primo de Miguel, que era o único
No principio de seu
Obrenovích existente.
reinado ganhou muito terreno a propaganda
"Grande Servia",
que comem favor de uma
todas as províncias habitadas
prehendesse
Depois de rebentar a revolta
pelos Servios.
contra os Turcos, na Bosnia e Herzegovinia,
Milano declarou a guerra á Turquia, em 1867,
como fim de auxiliar seus irmãos de raça. ^
Porem os Servios foram derrotados e somente devido á intervenção das potências eu

ropéas ( Março de 1877 ) a Servia evitou uma
paz com perdas serias.
Com a queda de Plevna, os Servios uniram-se
aos Russos na guerra contra a Turquia, em
1877-1878. O príncipe Milano tomou Nich e os
Servios oecuparam logo a seguir Pitot, Leskovats,
Vanía e outras localidades.
O tratado de Berlim ( 1878 ) deu a Servia
sua independência e um augmento de seu territorio. A 6 de Março de 1882, Milano foi proclamado rei com o titulo de Milano I e a Servia
voltou a ser reino.
O novo rei decidiu reservar para a Áustria a
tradiccional amizade do paiz pela Rússia e isso
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DO GRANDE CAUDILHO
UM INCIDENTE DA CAMPANHA
—
foi o melhor dos goDechan
Estevão
ESTEVÃO DECHAN (1336)
media.
Apoz diversas
edacle
vernadores que a Servia possuiu durante a toda a
península dos Balkans.
campanhas afortunadas chegou a dominar quasi
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r1
provocou grande déscontentamento. A infeliz guerra emprehendida
por Milano contra a Bulgária, no
Outomno de 1885, desacreditou-o
totalmente.
Derrotado o exercito servio
em Slivnitza e em Pirot, só com
a intervenção da Áustria li cou
detido o avanço victorioso cios
Búlgaros. As continuas quereílas
com sua esposa, a tormosa rainha Nathalia, que, russa de nascimento, era uma enérgica partidaria da Rússia, alem do divorcio
inevitável, pronunciado em 1888,
tirou-lhe a sympathia publica na
Servia e no exterior. Fatigado de
lutar, o rei Milano abdicou inesperadamente em favor de seu filho único, Alexandre, que contatreze annos
apenas
va então
( Março de 1889).
Alexandre começou a reinar
com um golpe de Estado, proclamando-se maior de edade quando
contava apenas dezesete annos e
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mesmo anno. O exercito servio
obteve varias victorias bnlhantes, taes como as de Prishtna,
Kumanovo, Usküd e Monastir,
sempre lutando com felicidade contra Os Turcos. Em conseqüência
d'isso ficaram nas mãos dos alliados Novi-Bazar, a Antiga Servia,
a maior parte da Macedonia e a
Albânia do norte.
Em fins de Novembro chegavam os Servios ao Adriático e
A Áustria
tomavam Durazzo.
oppoz-se immediatamente a que
a Servia tivesse possessões nas
margens d'esse mar e conseguiu,
finalmente, prival-a d/aquellà sahida, que tão necessária era para
seu commercio e seu desenvolvimento econômico.
Infelizmente, os alliados balkanicos não puderam chegar a um
accordo sobre a divisão dos territorios. que haviam conquistado
Dahi resultou uma
á Turquia.

i——aa*—**—*i*BMeae*aaMwMBwawa*wB*Bi—¦*—^i^^^—^^^^^««*——*«^—¦¦

|

O Rei Alexandre Obrenovich, ultimo d"
dynastia Obrenovich, nasceu em 1876 e
occupou o throno em 1895. Foi cruel"
mente assassinado pelos membros de um
eomplot militar, a 1 1 de Junho de 1S05.

7 .V ,
rS.,<:.'"y.

7ó

. 777.7.; ^^^^^^g
:' :"

.

.

V

.:7"7i-:-7.-7-'

*SC

Ex-Rainha Nathalia, a formosa sobgrana cujas rusgas com seu marido, o
rei Milano, attrahiram sobre ella ao
mesmo tempo a sympathia e a attenvão geral, foi mãi do infortunado rei
Alexandre.

í

despedindo os regentes nomeados
para sua minoridade.
Governou d espoticamente,
mudando freqüentemente seus
gabinetes e a Constituição do
paiz. Começou a se tornar impopular quando decidiu contrahir enlace com Draga Mashin
( 1900 ), viuva e antiga camarista
de sua mãi. Foi abandonado peIa Áustria e pela Rússia e tramou-se uma conspiração para
desthronal-o.
A 11 de Junho de 1903 entrou em palácio um grupo de oificiaes, que o assassinou cruelmente, assim como sua esposa.
Com o rei Alexandre terminou
a dynastia Obrenovich e a Assembléa Nacional elegeu rei Pedro Karajorgevich, neto do heroe da primeira revolução servia.

Sob a direcçâo do rei Pedro,
a Servia continuou em sua política
O
russophila.
accentuadamente
paiz desejava realizar as aspirações
nacionaes e libertar os povos da
raça servia submettidos ainda ao
jugo estrangeiro.
Quando a Áustria annexou a
Bosnia e a Herzegovina, em 1908,
a Servia sentiu-se profundamente
offendida e somente com a intervenção das grandes potências foi evitada uma guerra com a Áustria e as
conseqüentes e terríveis complicações européas. Com o intuito de
libertar os christaos submettidos
ao governo turco, a Servia formou uma alliança com os demais
Estados Balkanicos, em 1912. Esalliados, declararam
ses paizes,
guerra á Turquia, em Outubro do
i Tf
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Kara Jorge foi o heroe do primeiro levante
servio contra os Turcos, (pie rebentou em 1801
e deu em resultado a libertação da Servia.
da dynastia Karajorgevich,
E' o fundador
ainda hoje reinante.

i

A Rainha Draga, da Servia pereceu assassinada em 1905 juntamente com seu
marido o rei Alexandre, que com ella
casara contra os desejo0, da família e
dos principaes estadistas servios.

na
balkamca,
segunda
guerra
qual, em uma curta campanha de
um mez ( Julho de 1913 ),. a Servia e a Grécia, auxiliadas pela
Rumania, venceram a Bulgária.
Essas duas guerras valeram á
Servia um augmento de terntorio de 3.497 km2, com uma po
pulação de mais de 1.650.000
habitantes.
Estava a Servia tentando restabelecer suas 1 mancas enfraquecidas com essas rudes campanhas e
desenvolver suas novas províncias,
quando o archiduque Fernando,
herdeiro do throno tia Áustria, foi
assassinado em Sarajevo. A isso
seguiram-se o ultimatum e a decia ração de guerra da Áustria á
Servia ( Julho de 1914 ) origem
da Grande Guerra Europeá.
(Continua
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COMO SE VIAJA EM NOSSO TEMPO. :: para viagens internacionaes
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CÉREBRO

E

A

VISTA

e,
A vista está sob o controle directo do cérebro
no começo da vida, não se acha ainda bastante desenvolvida. Por isso somente, os recém-nascidos, amiuoadamente, ficam vesgos quando tentam voltar os dous
olhos para um mesmo ponto, lacto este que tanto
assusta as jovens mamais. Porem não e motivo para
alarma, pois é uma cousa muito natural e que vamos
explicar. O cérebro é o organismo mais maravilhoso
a si
do corpo humano, porem precisa educar-se
tao pepróprio. Nao se pode exigir que a parte

do balão.

Uma

passageira em

sua

cabine

saiba manejar
quena tio cérebro de um recém-nascido
os doze músculos de que sua vista necessita, seis
para cada olho. E, no emtanto, são bastantes poucas semanas para que esse cérebro tão pequenino
aprenda a se servir d'esse complicado mecanismo.
Nesse curto espaço de tempo aprende a enviar,
a cada um dos
por meio de um nervo, differentes ordens
doze músculos, fazendo com que uns se contraiam,
outros se estirem, afim de obter a perfeita harmonia
necessária á visão, fazendo com que os dous olhos
se movam simultaneamente em todas as direcções.
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PROPÓSITO DO MILLENARIO DE S,

A

gar de Wenceslâu. O bom soberano foi atacado e assssinado em
uma egreja quando assistia a um
officio religioso. Bolesláu, o fraticida reinou dezeseis annos. O real
martvr foi sepultado na cathedral de Praga e, mais tarde canonisado.

WENCESLAU

O trabalho mental

....

-1. .
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1 — Estatua do Bom Rei na famosa
— Cota
ponte de Carlos, em Praga. 2
de malhas, usada pelo rei Wenceslâu,
*
•
mas que foi impotente para preservar
'
— Capacete ou elmo do rei xir
Wences au. .".massua vida contra os punhaes assassinos. 3
— Uma das antigas estatuas do rei na
sado pelos terríveis golpes de seus assassinos. 4
eathedral de Praga.
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Capella

de S.

Wencesl/m

na

eathedral

WeuccsO rei Wi
dos
um
lau foi
mais celebres soberanos da Bohemia. Subi u ao
throno no anno
927 e durante
seus oito annos
de reinado
realizou reformas
salutares para sua
pátria e construiu
numerosas
egrejas.
Sua mãi, instig-ula pela rancor
e inveja de seu
filho,
segundo
conspirou para
collocal-o no lr>-

de

Pragn

Ao lado — A ca th-:*clra! de Praga, onde se
encontra o túmulo do
B(- in R c i Wenceslá u.

O trabalho mental elimina o
0 homem nasceu
pessimismo.
para trabalhar e a vida não pode
ser comprehendida sem actividade. A preguiça não faz mais do
que prejudicar nossa vitalidade.
A pratica do trabalho mental
é a verdadeira medicina contra o
pessimismo, a verdadeira fonte da
energia e o melhor alhvio contra
o a bo rrec i m en to.
A grande arte é aprender a
viver bem comsigo mesmo. Poucos homens a possuem e isso porque a felicidade é, na verdade,
uma prova de superioridade, de
equilíbrio do svsthema nervoso, de
torças e de energias orgânicas.
Assim é que se não exaggerassemos nossa vida interior e
evitássemos ser desgraçados por
reflexão, isto e, por nossos abusos
de analyses e pelo desencanto de
nossas ílhisoes, o" trabalho mental
arrancaria a alma da triste noção
do tempo e ennobreceria a dignidade humana, excitando sua vontade, que é, em summa, a energia
regulamentada . Que formosa profissão a do trabalho mental, que
engrandece o refinamento sensoriaí mórbido, quintessência de de1 içada emoção moral, permittindo
a qualquer um permanecer no
aprazível gozo do que se tem, em
logar de perseguir sempre alguma
febre allucinadora, que desorienta
e desequilibra.
O preguiçoso í irmão do meudiqo: - — Provérbio escossf.z.
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maior parte do tempo fluctuei
va absorvido por outros pensamentos.
mais
de
e
estou
certo
ílanço
no emtanto, nada
de
Aijora,
que,
a
sem a correnteza, nunca tetendo que fazer, comecei
ria attingido o Hispaniola
prestar ouvidos.
reembora
Reconheci uma das voFelizmente,
zes. Era a do mestre
mando de todos os
modos possíveis, a
de canoagem, Israel
fora,
Hands,
corrente me arrasque
tava sempre e o
outrorá, o canhoneiro de Fhnt.
Hispaniola se achaO outro era o hova agora em meu
mem do bonnet vercaminho.
melho.
Primeiramente,
Ambos estavam comXQv^v Romance de R. L. Stevenson zfie/?^
surgiu bem diante de
mim, como uma maspletamente bebedos e
continuavam a beber.
sa indistineta ainda, mais
negra do que a escuridão,
porque, emquanto eu os
ouvia, um.d'elles abriu a esdepois sua mastreação e seu
cotilha de traz com um grito de
bojo começaram a tomar forma e,
ebrio e atirou qualquer cousa que
pouco depois (porque quanto mais LI
imagino ter sido uma garavançava mais a correurafa vasia. Mas não estateza do reíluxo se torRESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA
vam apenas embriagados;
nava rápida ), encontreiera evidente que estavam
me ao lado do cabo de
Jim Hawkins, menino de 11 annos, vivia, no século VIII,
também encolerisados.
sua a n c o r a e empucom seus pais, donos de um albergue, no littoral da Inglaterra.
alli um homem muito grosseiro, que di/. chaUm dia hospeda-se
As pragas cruzavam-se
nhei-o.
"capitão"
mas o medico do logar, Dr. Livesev
;
apenas
mar-se
como pedradas e, de temEsse cabo estava tão
descobre que elle é um antigo pirata.
distendido como a corda
pos a tempos, numa exDias depois, o pM de Jim adoece e morre, deixando a viuva
de um arco, de tal forma
nos arplosão tal que acreditei
e o Eilho na maior miséria. Na mesma semana apparece
"capitão"
uma
redores um bando cie marinheiros, que manda ao
a maré puxava o navio.
que chegassem a se atraAo ler esse papel, o capitão cahe fulminado por uma
intimarão.
caia . . Mas a briza se
Em torno de seus flanapoplexia. A mãi de Hm atreve-se a abrir sua mala para retirar
acalmou. As vozes rescos, a correnteza onduladelia o que o morto lhe ficou devendo e ) im, como cre.anca, leva
mungaram mais baixo dutambém um masso de papeis, que ahi encontra.
va, turbilhonando e murrante algum tempo, ate a
Examinando esses papeis, o Dr. Livesey e seu amigo o squire
murando como um pe
indicação
íhe
de
alli
um
a
ha
verificam
Trelawney.
grande
que
crise seauinte, que, por
quenino riacho de monsouro enterrado em uma ilha deserta e resolvem ir procurai o
sua vez. passou sem mcitanha. . .
Para isso compram um navio, o Hispaniola e o squirc organiza
dente grave
a equipagem, na qual se introduzem typos suspeitos, sob a chefia
Um golpe de fca ca e o
é
Silver;,
de
uma
com
marinheiro
de um
que
páu ( John
perna
Olhando para o littoHispaniola seguiria, desa bordo o cozinheiro.
ral, eu podia ver a granamparado, o refiuxo.
Ao chegar á ilha. Jim descobre que quasi toda a equipagem
de fogueira do acampase compõe de antigos piratas, que esperam apenas o encontro do
Tudo correra bem até
do
navio,
inclusive
o
os
donos
thesouro para assassinar
próprio
men to, ardendo, sob as
então; mas veiu-me ao
J im . O menino communica o facto a seus amigos e o capitão, tendo
arvores.
cabo
espirito
que um
oecupado os poucos marinheiros fieis em serviços urgentes, dá
Alguém cantava uma
licença aos demais para irem A terra. Jim segue-os. Chegando á
cortado repentinamente é
.
terra, vê Silver matar um marinheiro, que recusa adherir .'; revolta
velha e triste canção de
uma cousa tão perigosa
Fone horrrorisado e encontra um homem semi-animalisado, que
marinheiro, baixando a
como um cavallo, que
lhe iiiz chamar-se Ben-Gun e ser um marinheiro abandonado alli.
voz, com um gemido, no
ha trez annos. por outros piratas.
encabrita. . .
Entretanto, sabendo que ha em terra uma espécie de forfim de cada verso.
Se eu tivesse a louca
resolvem
navio
abandonar
o
companheiros
seus
e
tini, o s>lidrc
O canto parecia destitemeridade de cortar o
e installar-se alli, bem entrincheirados.
nado a não findar antes
Silver tem a audácia de vir. como parlamentar c o capitão
cabo, que ligava o ///•>da paciência do cantor...
recusa ouvil-o. Pouco depois os piratas atacam o fortim e são repaniola a sua ancora, ha^ahe
aventureiramente
do
combate,
o
Jim
pellidos. Terminado
Eu )k a ouvira varias
via
dez
probabilidades
fortim. mette se num bote e tenta alcançar o navio que suppõe
vezes, durante a travessia
contra uma para que eu
abandonado.
e recordava-me de certos
fosse lançado, com o cotrechos. . . bem monótonos.
racle, fora d'agua. . .
Finalmente a briza vem...
Detive-me a tempo e se a sorA u,oeleta recuou docemente e
te não me lavorecesse mais uma
approxímou-se de mim.
vez. teria abandonado meu proSenti o cabo affrouxar novajecto.
mente e, com um longo e duro
Porem a brisa leve, que coesforça, cortei completamente os
meçára í soprar do sul-doeste,
últimos filamentos da corda...
com o cahir da noite, soprou
Immediatamente o Hispanuia
apenas do sudeste.
começou a rodar sobre a quilha,
Por isso, emquanto eu assim
atravez da. corrente.
reflectia, senti o cabo affrouxar
Eu me esforçava como um desob o peso de meu braço e a mão
monio, porque esperava a cada
com"íou,
que me agarrava a elle merinstante ser tragado; e como não
por um segundo, nas
gu
podia afastar o coracíe ímmediaáguas.
tameníe, conduzi-o tão rápido,
Resoivi-me, então. Tirei minha
como me foi possível, para o lafaca do cinto e cortei um cordão
do da popa.
apoz outro, deixando o barco
Finalmente, consegui afastarpreso apenas por dous frágeis
me da perigosa visinhança da
filamentos de corda.
proa, que ameaçava de me subFiquei, então, tranquillo, espemergír; porem meu barco foi rorando para cortar os dous ultilando ao longo do costado do
mos quando a tensão diminuísse
Hispaniola com tal violência que
novamente sob a acção do vento.
eu temia, a cada instante, ser
David e Golias Os boxers italianos PriDurante todo esse tempo, eu
nas ondas, quando
projectado
mo Carnera e Frankie Genaro. O primeiro
ouvira grande barulho de vozes
kilos,
124
cents.,
11
e
pesa
tem 2 metros
minhas mãos encontraram uma
na ca bine, mas não lhes dera atcalca 54 e tem 22 annos. O segundo pesa
corda que pendia da popa.
58 kilos.
tenção, tanto meu espirito estaA
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convencido de que a morte se approximava. Devo
Instinctivãmente agarrei-me a ella.
ter permanecido, assim, estendido, muito tempo, baNão poderia explicar por que íiz isso.
louçado continuamente em todos os sentidos. EstaFoi, primeiramente, por puro instincto; porem
va completamente enxarcado e, a cada novo banho,
quando senti a corda presa entre minhas mãos e veesperava ser suffocado.
rlfiquei que estava firme, a curiosidade venceu tudo
'1.
d, oinar
Mas, aradativamente a fadiga venceu meus ner,lha p' a escoem mim e decidi lançar um rápido
vos...
ti lha da cabine. . .
Um torpor passageiro, um engurgítamento invaFui subindo pela corda, a força de pulso e quandiu meu cérebro, interrompendo meus terrores.
do me julguei bastante perto, ergui a cabeça. Pude
"coracle".
ver o tecto e uma parte do interior da cabine, . .
Depois o somno veiu e dentro de meu
Durante esse tempo a goeleta e meu pequenino
batido palas vagas, hquei estendido, sonhando com
"Almirante
chegarae
águas
as
sobre
bote corriam rapidamente
Benbow".
meu velho lar, no
mos já á altura do íogo do acampamento.
"CORACLE1
O Hispaniola resfolegava, como dizem os maru111
O CRUZEIRO DO
jos. atravessando as innumeras rugas, com um incessante bater de vagas e, emquanto não pude lançar
Era já dia alto quando despertei c comprehendi
um olhar pela escotiíha. não pude comprehender por
"coraa
no
ser
sacudido
interior
continuava
do
que
abandono
que razão os vigias não tinham ciado pelo
cie", porem, agora, a sudoeste da Ilha do Thesouro.
do navio.
O sol ia ja• a uma altura razoável, porem cont;
Um olhar foi-me bastante, porem; o único olhar
i
cie
de meus oinos, pela enorme massa
nuava esconciido
ousei
lançar
d'esse
frágil
esquife.
"Lorgnctte".
que
do monte da
que, d'csse lado, descia
Vi Hands e seu companheiro atracados em ter
quasi até o mar, em formidáveis muralhas de granito.
rivel luta. cada um tendo a mão direita crispada na
Eu estava apenas a um quarto de milha da costa
iza re anta do outro.
e minha primeira idéia foi remar tenazmente, para
Deixei me, positivamente, cahir dc costas, sobre
desembarcar, quando, de súbito, vi um espectaculo,
o rebordo do navio.
que mudou a natureza cie minhas idéias.
Era tempo, porque me achava quasi na amurada.
Justamente diante de mim, a menos de meia
No curto instante em que olhara, eu vira apenas
milha dc distancia, vi o Hispaniola, com todas as
essas duas laces furiosas e rubras, que se agitavam sob
velas abertas. Comprehendi logo que ia ser aprisioa lâmpada fumeganíe e fechei os olhos para habitual os
nado, porem minha sede era tal que nem sabia se esse
novamente á escuridão.
pensamento devia me inquietar ou me alegrar e, ao
Em terra o interminável estribilho findara e o
envez de chegar a uma conclusão, cleixei-me ficar bogrupo reduzido, que cercava o fogo, entoava agora a
quiaberto, com o cérebro vasio, olhando para o navio.
velha canção, que tantas vezes ouvira cantada pelo
"capitão"
O Hispaniola era levado pela força de seus dous
no albergue Almirante Benbow...
velames de proa e a tela branca brilhava ao sol, como
Pensei, então, que o íhum e o demônio estavam
neve ou prata.
muito occupaclos, neste momento, na cabine do BisSeguia a direcção noroeste e suppuz que os pisurprehendido por um brusco
panioia, quando fui"corade"
.
ratas davam volta á ilha para voltar ao ancoradouro.
estremecimento do
Porem pouco depois o Hispaniola obliquou para oeste,
No mesmo instante elle estacou e pareceu mudar
o que me tez pensar que os miseráveis me haviam ciescdie direcção.
coberto e perseguiam-me.
Sua velocidade, no emtanto, augmentára.
Emíim o navio cahiu bem fora da acção do vento,
Abri os olhos immecliatamente.
pareceu desorientado e ficou um instante parado,
Em torno de mim pequeninas ondulações enruimpotente, com seu velame tremulo.
gavam a superfície liquida com um ruido vago e alegre.
— Idiotas
exclamei Devem estar ainda
As vagas eram ligeiramente phosphorescentes.
bebedos.
.
.
O Hispaniola mesmo, que meu frágil barco conDurante esse tempo a goeleta, levada para outro
tinuava a seguir, pareceu hesitar em sua corrida e seu
ponto do vento, vogara rapidamente durante um mienorme bojo agitou-se um pouco na escuridão.
nuto e novamente se detivéra em pleno vento conPrestando mais attenção pude verificar que elle
trano.
se deslocava para o sul.
Esse manejo foi repetido varias vezes. O HisOlhei para traz e meu coração saltou dentro de
pan tola vogava com movimentos bruscos, aos arranmeu peito. Atraz. justamente atraz de mim. iicava,
cos e terminava sempre como começara, com os veagora, o fogo do acampamento.
lames frouxos. . .
A correnteza mudara em anPareceu-me evidente que ninguém
guio recto, levando em seu ímpeto
o governava.
a alta goeleta e o pequeno coracle
Mas, neste caso, onde estavam
ia saltitando atraz cFelIa.
Ebrios, d esacordados
OS homens ?
O navio corria agora pelo esou teriam desertado o navio ?
treito, em direcção do mar alto.
Assim, se eu conseguisse subir a
Quasi no mesmo instante, a
•goeleta fez uma volta fechada, de
bordo, poderia entregal-o novamente ao capitão. A correnteza levava
cerca de vinte graus e, logo em
"coracle"
o
e a goeleta para o sul,
seguida, ouvi gritos no interior do
com velocidade eguai, sendo a marnavio.
cha cFesta ultima tão caprichosa e
Houve ruídos de passos pesaintermitente, ficando tão longo temdos na escada de vigia e comprecalmaria que, na
heneli que os dous bebedos hapo detida pela
"coracle"
era mais raverdade, o
viam, finalmente, interrompido sua
luta e notado o perigo de sua
pulo.
Se eu pudesse, ao menos, sentarsituação.
me para remar... havia de alcanDeitei-me inteiramente no funçal-al O plano tentava-me e o pendo do pequeno esquife e recommensar no barril de água, junto da
dei devotamente minha alma a seu
duneta, dobrava minha coragem.
Creador.
Ergui-me e logo fui apanhado
Contava chocar-me contra aipor uma onda ; porem, agora, eu
Trabalho de
gum perigoso rochedo, onde minhas
Arte ultra-moderna um esculptor russo que despreza o marpersistia em meu desejo e, emprepenas encontrariam um fim rapíÂngelo
more, já trabalnado por Miguel
gando forca e precaução, manobrei
do e, embora eu pudesse supportar
c Flaxman. Suas figuras, no gênero da
para o Hispaniola. Em certo moa idéia de morrer, não podia conque se vê acima, são fe.ras com papemento embarquei tanta água, que
!jn, madeira, estanho, eti
minha sorte com calma,
siderar
. -AAA'''"' {&§* '"^BBSf^'*"' "flU» A'"-*.A"*¦"*¦' bVJXv'
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"coracle",
com o
tive de me deter, para esvasiar o
coração palpitante como o de um pássaro; porem
gradualmente comecei a adquirir pratica e guiei meu
barco entre as vagas apenas com mais quatro ou
cinco choques sérios e um só jacto de espuma em piena face.
Approximava-me rapidamente da goeleta. Podia
ver brilhar a barra do leme, sem que ninguém a emp unhasse.
Não conseguia, entretanto, acreditar que o navio
estivesse abandonado. Os homens bebedos, dormindo lá em baixo, seriam facilmente aprisionados por
mim e eu faria do navio o que bem entendesse.
O accas» vciu em meu auxilio. A brisa cahiu durante alguns segundos por completo e, como a correnteza continuasse, o Húpaniola rociou lentamente
e apresentou-me emfim sua popa, com a escotilha
maior inteiramente aberta e a lâmpada ainda accesa
sobre a mesa, embora estivéssemos em pleno dia.
A grande vela pendia, curvada, como um estandarte vencido. O navio mantinha-se immovel, lóra
tia correnteza .
Eu perdera algum terreno, porem, agora, redobrando de esforços, recomecei minha luta com ornar.
Estava apenas a cem metros do navio, quando o vento
voltou de um só golpe.
As velas se encheram por estibordo. O Hispanicla
tornou a estremecer e a vogar, descendo e esgueirandoTive um movimento de
se como uma andorinha.
desespero, logo seguido por um grito de alegria. O
navio volteara até que seu ) lanço se voltou inteiramente para mim, cobrindo dous terços e depois os
trez quartos da distancia, que nos separava. E elle
me pareceu immensamente grande, visto assim da
superfície das águas.
a comprecomecei
repentinamente.
Então,
hender.
Mal tive tempo para pensar e apenas o tempo
i!e asir para escapar ao perigo.
Eu estava no cume de uma vaga, quando a goeleta
chegou, descendo sobre a seguinte. O pavilhão do vigia
passou sobre minha cabeça.
Ergui-me num salto e agarrei-me a elle com ambas
as mãos, repellindo com um brusco impulso de pé meu
"coracle".
,...»,
pobre
toe ,
Com uma das mãos segurei a haste do
emquanto meu pé se apoiava entre o rebordo do
com
pavilhão e emquanto eu me mantinha, assim,
ruido surdo avisou-me
mãos crispadas. arquejando. um "coracle"
e. agora, eu
de que a goeleta attingira o
não podia mais abandonar o Hispamola.
"Joll^ Roger". . .
IV — Abaixo o
Apenas adquiri uma posição mais estável, sobre
o rebordo do pavilhão, a ponta da vela me fustigou as
faces com o ruido de um canhão ao disparar.

A goeleta tremeu até a quilha,
pouco depois
"foc" porem
fustigou-me novaas outras velas enfunaram, o
mente e depois cahiu inerte.
Isso quasi me fez cahir ao mar, porem não perdi
tempo.
Não se via ninguém a bordo. Na sala onde estava
a mesa com a lâmpada accesa, uma garrafa quebrada
rolava de um para outro lado, com o jogo do navio.
Nesse momento o Hispaniola collocou-se sob o
vento. Os "focs" acima de minha cabeça bateram
violentamente; o navio inteiro estremeceu e a verga
do grande mastro cahiu, descobrindo a meus olhos o
tombadilho da popa.
Os dous vigias alli estavam, infelizmente! O do
bonnet vermelho, estendido de costas, rigido, os braços abertos como os de um crucifixo, dentes visíveis
sob os lábios entreabertos ; ísrael Hands, apoiado contra o parapeito, queixo sobre o peito, mãos pousadas
abertas sobre o soalho do tombadilho, pallido como
cera .
O navio continuava a saltar como um cavallo
manhoso e a cada sobresalto da goleta. o homem do
bonnet vermelho escorregava de um para outro lado.
E o mais terrível era que esses choques não o faziam
mudar de attítude, nem o ríetus da face se modificava.
Ao mesmo tempo, notei em torno dos dous homens
manchas de sangue, c comprehendi que elles se haviam
ferido mutuamente, em sua embriaguez furiosa.
Como respondendo a esse meu pensamento, Israel Hands voltou-se com um gemido surdo, que trahia
soffrimento e fraqueza mortaes. Seu aspecto lamentavel, com sua bocea aberta, arquejante, causou-me um
aperto no coração.
Porem recordando-me da conversação por mim
surprehendida, quando me encontrava dentro da bar
rica cie maçãs, toda a piedade desappareceu de meu
coração.
Galguei a amurada e esgueirando-me até junto
do grande mastro, disse em voz alta:
— Bom dia., Sr. Hands.
Elle voltou pesadamente os olhos, mas estava
surpreza.
muito exgottado para exprimir, sequer,
"RhumL
. .."
Tudo quanto pouie dizer foi :
Pareceu-me que não havia tempo a perder e, preparando uma retirada fácil, em caso de ataque brusco,
desci á cabine pela escada da duneta.
Vi, então, um scenario de confusão impossível
de descrever.
Tudo alli fora revolvido, certamente com a esperança de encontrar o mappa da ilha. O soalho estava
coberto de lama, no ponto em que os bandidos se haviam
sentado para beber ou conferenciar, apoz caminhar no
pântano, em torno do acampamento. Por toda parte
havia marcas de mãos sujas. Garrafas vasias, ás dúzias,
entrechocavam-se nos recantos do salão. Um dos livros
de medicina do Dr. Livesey estava aberto sobre a mesa.
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Não protesto! A Bahia do Norte... Como quizer
com a metade das folhas arrancadas, provavelmente
i
Eu o ajudarei até a conduzir o navio para o cá^s clãs
para accendor os cachimbos.
execuções, se faz questão d'isso.
No meio de tudo isso, a lâmpada continuava a
>mEssas palavras me pareceram assaz razoáveis e
projectar uma luz fumarenta e frágil como uma s
combinamos tudo.
bra.
hostilidades.
Em trez minutos, o Hispaalola vogava com faciCertamente, desde o ini.io das
lidade ao longo da costa da ilha do Thesouro, com a
nenhum dos homens de Silver pudera manter se
esperança de voltear a ponta norte antes do meio dia
sóbrio.
c voltar até á Bahia do Norte, antes tia maré; então
Apoz alguma busca infruetifera, encontrei par,Hands uma garrafa com um resto de álcool e para
pouteríamos lançar ancora sem accidente e esperar
um
pedaço
mim alguns biscoutos, fruetas seccas e
que a correnteza, ao se retirar, nos permittisse o desembarque.
de queijo. Voltei ao tombadilho com tudo isso, depofora
Amarrei solidamente a barra do leme c desci para
sitei o que me reservara, junto do mastro grande,
o
do alcance do canoeiro e fui, em seguida, procurar
procurar em meu bahú um lenço de seda, presente de
barrilete com água, onde bebi ate me fartar; só então
minha mãi.
Auxiliado por mim, Hands passou-o em torno do
entreguei a garrafa com álcool a Hands.
horrível ferimento que recebera na coxa e, depois de
Elle bebeu uma grande quantidade antes de retirar
comer e beber um pouco, começ_u a se mostrar mais
o gargallo dos lábios íeridos .
Ah! — exclamou então — Com mil demônios:
bem disposto, sentando-se, mesmo, com mais firmeza.
A brisa nos serviu mara\ ilhosr-unente. Corríamos
Estava precisando d'isso. . .
facilmente e o littoral da ilha parecia passar como um
Eu escolhera um bom canto para me sentar e
relâmpago, mudando de aspecto, a cada minuto. Em
comia tranquillamente.
Está ferido? — perguntei.
pouco tempo passamos as terras elevadas e yolteamos o canto da collina rochosa, que termina a ilha ao
Elle rosnou :
Se o medico aqui estivesse — disse elle — eu
norte.
Eu estava enthusiasmado com essa nova tarefa
ficaria bom num instante, mas nunca tive sorte. . .
— acerescentou, indicando
e encantado com o tempo brilhante e cheio de sol.
Quanto áquelle, está morto
Tinha água á vontade e boas cousas para comer;
o homem do bonnet vermelho —Emfim... Não era
prmeiramente, minha consciência ficara perturbada
marinheiro] Mas... De onde vem você?
Ora 1 — respondi — Estou aqui para tomar
pela idéia de ter abandonado o medico, porem agora
sentia-me tranquillo com a conquista, que fizera.
posse do navio... E previno-o de que terá em mim
Creio que nada mais poderia desejar, se Hands
um capitão severo.
não me houvesse seguido, com ar chocarreiro, até o
Elle olhou-me de soslaio, mas nada disse.
tombadilho, com um sorriso bizarro nos lábios.
Um pouco de côr voltára-lhe ás faces, embora
Era um sorriso, que deixava v e r
parecesse ainda muito mal e contiseu soffrímento e sua fraqueza, um
nuasse a escorregar ao menor balansorriso atormentado de ancião, poço do navio.
A propósito — continuei —
rem que denunciava, também, uma
''\
•
>SÉ*
i
parcella de astucia, uma sombra de
Não admitto aquelle pavilhão sobre
perfídia em sua expressão, enquanto
meu navio I Vou arrial-o 1. . . Prefiro
observava meu trabalho.
não ter nenhum áquelle que alli está!
Corri ao local onde estava içaV — Israel Ha.:os
do o pavilhão dos piratas e arriei-o ;
depois lancei o pela amurada.
Que Deus salve o rei! — exO vento continuava a nos servir,
soprando para Oeste.
clamei agitando meu bonnet no ar —
mais favoravelmente
Navegamos
O capitão Silver já está liquidado !
ainda, do canto norte da ilha até a
Hands continuava a me observar
emboecadura do Norte. Mas não poscom olhar astuto, com o queixo
suindo meio algum para ancorar e
sempre apoiado ao peito.
Supponho — disse elle bnalnão ousando encalhar o navio antes
da maré começar sua retirada, o temmente — supponho, capitão Hawoar
kins, que seria preferível d< •sem ba
po nos parecia lorgo.
O canoeiro explícou-me o modo
car... Se conversarmos um pouco..
"panne".
— Estou prompto a ouvil-o, S1
de pôr o navio em
Apoz innumeras tentativas, conseHands. Pode fallar!
E voltei a meu almoço com
guiu-o e sentamo-nos em silencio,
diante de uma nova refeição.
grande appetite.
Capitão — disse elle emfim, com
continuou
Esse homem
o mesmo sorriso inquietador — E meu
elle, com um leve signal de cabeça
camarada O' Brien ? Não será melhor
chamavapara desi __rnar o c a deiver
lançai-o ao mar? Confesso que não
se O' Brien c era um Irlandez soliacho sua carcassa muito decorativa...
do. . . Ajudou me a içar algumas veE o senhor?
Ias, para reconduzir o navio ao anHum ! Não gosto d'esse gênero
coradouro... Mas agora está morde trabalho. . Por mim, elle pode
to. . . Ora, pergunto eu, quem vai
muito bem ficar onde está — disse eu.
reconduzir o navio? Sem querer oi- Que infeliz navio é o Ui^paiuola
fender um tão nobre capitão, julgo
continuou Hands,
um
piscando
que não será o senhor... Pois bem .. .
olho. — Quanta gente morta, cm seu
Dê-rne qualquer cousa para comer e
convez, desde que partimos de Brisbeber e um pedaço de panno qualtol ! Nunca vi tanta desgraça junta.
quer, para amarrar meus ferimentos.
Diga-me outra cousa, pois eu sou
Então poderei pensar um pouco e
um ignorante e o senhor sabe ler, esdizer como deve fazer para conduzir
crever e contar. Sempre me afíirmao Bispa nio ia. . . A cce i t a ?
—
— Vou lhe dizer uma cousa
ram que um h®mem nunca morre de
—
todo ! Será que O' Brien pede voltar
Não quero
respondi calmamente.
*
~mmm\mmmW&".
de um momento para outro?
voltar ao ancoradouro do carutão
O senhor pode matar o corpo,
Kidd. Vou tentar entrar na Bahia
Sr. Hands. mas a alma. . . nunca !
do Norte e ancorar alli.
O príncipe de Gallts com uniforme
- Optimo ! -— exclamou elle.
E' impossível
ignore isso...
de coronel dos regimentos da índia.
que
t. mmjA^^mmVÍ^^mmÊÊÊÊm^^^m^mÊm^m^ ^\
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rança em um ponto abrigado, afim de poder, no moO' Brien >á está em outro mundo, de onde nos espia,
mento propicio, fazel-a safar-se novamente, sem esforço
certamente.
— Oh! — exclamou elle — Isso é que é mau. . .
nem perigo; até esse instante eu podia considerar minha
...
vida assegurada
porque prova que perdemos tempo, quando matamos
Reflectindo sobre esses problemas, não fiquei
alguém... Em todo o caso, as almas pouco valem,
ínactivo . . .
porque nunca tive o prazer de vêr uma só que iosse. . .
Corri á cabine, tornei a calçar meus sapatos e
Não tenho medo de almas, fim. Mas, mudando de
apanhei uma garrafa ao accaso . Depois, empunhando
assumpto. . . Você bem poderia descer e trazer-me
essa garrafa, reapparecí no tombadilho. Hands esum ... uma ... diabo de nome arreve/ado!. . . Em! im ...
tava, como eu o deixara, sentado e curvado para a
Uma garrafa de vinho. O álcool, que você me trouxe
frente numa attítude de soffrimento intenso, com
é muito forte para minha pobre cabeça. . .
as palpebras baixadas, como se estivesse muito fraco,
Essas hesitações do canoeiro nao eram naturaes e
para supportar a luz do sol .
quanto ao que me a! firmava sobre sua preferencia do
Ergueu os olhos, entretanto, quando cheguei,
vinho sobre rhum, não podia tranquillizar-me. Aquillo
a essa
quebrou o gargallo como um homem habituado "toasí
me parecia um pretexto.
manobra e"A'bebeu um longo trago, com seu
Elle queria fazer com que eu deixasse o tombadilho
nossa saúde"!
favorito:
a seu dispor, por alguns instantes. Isso era evidente,
Manteve-se então tranquillo por alguns minutos,
porem não podia adivinhar o motivo.
depois tirando do bolso um rolo de fumo, pediu que
Seus olhos nunca se cruzavam com os meus, erlhe cortasse um pedaço .
rando sempre aqui e alli, ou lançados furtivamente
Faça-me esse favor, Jim — disse elle—porsobre O' Bríen morto, sempre sorrindo, estalando a
teria
que não tenho faca e, mesmo, se a tivesse, não
üngua, com ar embaraçado. . .
forças, meu rapaz, pois receio muito que seja esta a
No emtanto, respondi-lhe promptamente, porque
ultima vez que mascarei fumo . . . Minha longa viagem
vi que esse era o melhor modo de agir.
Vinho? — repeti -— Tem razão... é muito
está próxima, não ha duvida!
Ora — disse eu — Vou cortar o fumo, mas se
melhor do que rhum 1 Quer tinto ou branco ?
Qualquer. . . camarada! — respondeu elle —
estivesse em seu logar e me sentisse assim tão mal,
trataria de recitar minhas orações, como bom chnstão .
Desde que seja bom e em boa quantidade. . .
Para que? ...
Muito bem! Vou trazcr-lhe vinho do Porto. . .
Ora para que 1 — exclamei — Ha pouco fallavaMas vai demorar um pouco, porque está tudo em conme nos mortos . . . Está trahindo sua própria conscien.
fusão lá por baixo,...
cia ... O senhor sempre viveu no peccado, na mentira
E desci a escada fazendo o maior ruido possível;
e no sangue . Alli está um homem, morto pelo senhor .. .
retirei meus sapatos e corri, sem ruido, ao longo da
E ainda pergunta para que orar? E' para fazer as
minha
arrisquei
e
da
escada
a
subi
depois
proa
galeria,
pazes com Deus, Hands !
cabeça pela duneta . Bem sabia que elle não contava
Eu fallava com certa.animação, pensando no pucom essa minha manobra, porem tomei todas as prenhal sangrento, que elle tinha escondido sob a blusa
cauções possíveis e, certamente, minhas peiores suse com o qual contava assassinar-me .
peitas estavam justificadas.
Hands porem manteve-se impassível e disse:
Elle se erguera c, caminhando de gatinhas, embora
Durante trinta annos, naveguei sobre todos os
sua perna o fizesse soffrer ainda, a cada novo movimares, vi muito bem e muito mal, o melhor e o peior,
Í67
mento, posto que gemia baixinho, atravessou rápidaos viveres exgottados, as facas
tempo,
o
mau
e
bom
o
mente o tombadilho.
brilhando e o cheiro de pólvora . . . Pois bem! Nunca
Em menos de um minuto attingiu a proa e retirou
vi um homem conquistar cousa alguma por methodos
de um rolo de cordas uma longa faca cheia de sangue
suaves . . . Aquelle que fere primeiro vence sempre e
ate o cabo
.
.
não voltam ! Agora, ouça : — acerescentou
mortos
os
sobresahir
fazendo
instante,
um
Examinou-a por
elle mudando de tom — Já conversamos muito ... A
o lábio inferior; experimentou a ponta sobre a palma
correnteza é favorável. Vai receber minhas ordens,
da mão. depois, eseondendo-a apressadamente sob a
capitão Hawkins, para podermos entrar na bahia...
blusa grosseira e suja, voltou, sempre de rastros, ate
Restavam-nos a percorrer pouco mais de duas miseu primitivo logar, junto do parapeito.
lhas, porem a navegação era delicada, a entrada do
Era tudo quanto eu desejava saber.
ancoradouro não somente estreita e pouco profunda
Israel podia deslocar-se e estava, agora, armado
como ainda varrisuf fiei entorne n te
da pelo vento a
se
desembarapara
oeste e a leste; a
de
mim,
çar
quangoeleta devia ser did o assim quizesse .
rigida com grande
?
fazer
Que
cuidado .
Tentaria elle
Creio que sou um
excellente subalteratravessar toda a
no e estou certo de
ilha, sempre de
rastros, da Bahia
que Hands era um
do Norte até o
piloto excellente,
acampamento dos
governava
porque
segurança,
com
que
pântanos, ou faria
.
dava
uso do canhão de
prazer
bordo para chamar
Apenas ultraseus camaradas ?
passamos a abertura da bahia, a terra
Quanto a isso,
•"
"V
naturalmente, eu \\u ~S.Tv
/ ¦' i- 5*""—
%- PfvfT
Asa»»-*,
ç*r.»MtLu
,-**»*% <-'
nos cercou inteira" 'i i "Ir j&j*****
sbw->JB*^-r*
tíã-*— ////
uuuaJ a, •'
TrtZrmÊ**—' ^- <"\3SCk «usJnvtí-,
^íaffli i ' ' U.-L-. '¦¦¦&
<HL l ^x^^zr*^
nada sabia .
mente .
No emtanto,
As margens da
Bahia do Norte espodia contai' com
seu
auxilio sobre
tavam cobertas de
um
bosques tão espesponto, pelo
sos como as do anqual nossos interesses eram os mescoradouro do sul,
mos : o de manoporem a extensão
brar a goeleta .
era mais longa e
Desejávamos,
mais estreita, parei„ „..J<,~, na Furona -— Mocas de uma sociedaambos, fazel-a encendo mais ainda
A 'tZtâXxlt ^"SdMw P-cip.1 de Hasünss.
segucalhar, em
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ài um
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grisalhos cahídos sobre oa olhos e todo o rosto vermeque era, como a emboceadura
lho de furor.
Bem á nossa frente avistamos o casco de um grande
Eu não tinha tempo par-; experimentar se minha
Era um treznavio em estado de extrema ruina.
segunda pistola estaria em condições de íunccionar.
mastros, mas ficara tanto tempo exposto ás injurias
E mesmo não me sentia disposto, por que estava certo
do tempo, que estava, em parte, coberto por grandes
de que seria mutil ...
plantas marinhas» espessas e florescentes. Era um
Uma cousa me parecia clara: eu não podia ficar
espectaculo entristecedor, porem que provava ser o
eternamente recuando sempre diante d'elle, pois em
ancoradouro local dos mais tranquillos.
tal caso, acabaria por ficar encurralado em qualquer
Veja! — disse Hands — Lá está um ponto encanto, como acontecera no primeiro momento.
cantador para encalharmos . . . Bella areia branca,
Uma vez assim cercado, duas ou trez pollegadas
nem uma brisa e flores, que crescem como em um jarinha
na ultima
de punhal manchado de sangue seria min
dim, sobre o velho barco ...
sensação d'esse lado da eternidade. Firmei as mãos
Sim... Mas depois como faremos para safar
contra o grande mastro, que era de boa grossura e es
o Hispaniola?
Ora — respondeu elle — Você manobrará
perei com os nervos distendidos pela emoção.
Vendo que eu procurava escapar-lhe, elle também
desde esta margem até o outro lado, com a maré baixa ;
se deteve; alguns minutos se passaram em simulacros
fará uma volta junto de um d'esses grandes pinheiros. . .
de sua parte, seguidos de movimentos correspondentes
tornará a traze!-o até cá, dará ainda uma volta no
da minha, isso lembrava-me uma brincadeira muito
cabrestante. . . e tem apenas que esperar o reiluxo.
conhecida e por mim praticada innumeras vezes proSe o tempo não ficar máu, o Hispaniola desencalhará
ximo dos rochedos de Black-Hill-Cove; porem nunca,
por si mesmo, docemente. E agora, rapazinho, attennaturalmente, meu coração saltara tanto.
ção! Estamos em logar de perigo e vamos muito deNo emtanto, repito, era pratico nessa brincadeira
pressa ... A tribordo, muito pouco, chega! A bomborde garotos e pensava poder facilmente enfrentar nella
do, devagar...
um velho marujo ferido numa coxa.
Dava suas ordens, ás quaes eu obedecia, cheio de
De facto, minha coragem começava a voltar raenthusiasmo.
pidamente e comecei a imaginar um estratagema para
Depois, bruscamente, gritou:
Mas embora me sentisse seguro
acabar com a luta.
Agora, pequeno, to}ei.
de poder fazel-a durar muito tempo, não via, no emErgui apressadamente o leme. O Hispaniola voltanto, possibilidade alguma de lhe dar lím.
teou e correu em linha recta para a margem coberta de
As cousas estavam nesse pé quando, bruscamente,
pinheiros.
o Hispaniola encontrou fundo e cahiu para um lado,
O interesse pelas ultimas manobras fizera com
coüocando o tombadilho em um angulo de quasi quaque eu descuidasse um pouco a vigilância, que exerrenta e cinco graus. E uma certa quantidade de água
cia sobre Hands.
varreu o convez.
Nesse instante, eu estava tão interessado em ver
Cahimos os dous, em um segundo, rolamos quasi
o navio tocar á areia, que esqueci completamente o
juntos... E o morto com seus braços sempre abertos,
perigo suspenso sobre minha cabeça. Porem, talvez
em cruz, cahiu pesadamente sobre nos.
tenha ouvido vagamente o rumor de seus passos ou
Estávamos tão perto um do outro, que minha
percebido sua sombra no soalho . . . Talvez fosse puro
cabeça se chocou com um pé de Hands, fazendo-me
instincto; porem quando me voltei, bruscamente,
rilhar os dentes. Máu grado isso, puz-me de pé antes
Hands estava já a meio caminho, com o punhal crd'elle, que ficara atrapalhado com o cadáver do homem
guido na mão direita.
do bonnet vermelho.
Devemos ter soltado juntos um grande grito,
O navio assim tombado impedia que eu corresse
quando nossos olhos se encontraram; porem emquanto
pelo convez . Era preciso, pois, que encontrasse um novo
o meu era um grito de susto, o seu era como o de
meio de fuga e isso, immediatamente, porque meu
uma fera, que se atira para frente. No mesmo instante,
inimigo já quasi me alcançava com a mão.
dei um salto para a direita .
Rápido como o relâmpago, saltei para o mastro da
vigia, subi por elle a força de braço e só me detíve
Com esse movimento, larguei a barra do leme,
para respirar, quando me encontrava sobre a travessa.
que empunhava e foi isso o que me salvou a vida, porMinha agilidade me salvara, porque o punhal.
quanto voltando para a esquerda, violentamente, ella
lançado vigorosamente por Hands, cravára-se a menos
bateu em cheio no peito do miserável, que cahiu esde meio palmo, abaixo de
tonteado.
mim, quando eu operava
Antes que elle tivesse
essa ascensão; e ísrael
pensado em se erguer noHands ficou em baixo, covãmente, eu deixara o canmo a estatua da surpreza
to onde elle me encurralara
e do desapontamento.
e tinha, agora, todo o tomComo dispunha, agobadilho para correr.
ra, de algum tempo, eu não
Chegado diante do
!?Ò
> ». lllllií
\
o deixei passar inactivo e
:
mastro grande, detive-me,
'^XêSSSSSSSSS.
\\
mudei a espoleta de minha
tirei do bolso uma pistcola
/'
e vísei-o friamente, embora
pistola ; depois, tendo ja
uma preparada, para atelle já se tivesse erguido e
tender a qualquer ataque,
avançasse novamente conretirei a carga imprestável
tra mim. Apertei o gatilho.
da outra e tornei a carreO martello cahiu, mas não
houve lampejo nem detogal-a inteira e cuidadosamente.
nação, porquanto a água
Minha nova occupação
do mar tornara a espoleta
encheu Hands de estupeimprestável.
facção. Elle começava a
Amaldiçoei minha never a sorte voltar-se contra
gligencia.
elle e, depois de haver visiPor que não mudara
velmente hesitado, arrasa munição, nãc tornara a
touse pesadamente até a
carregar minhas armas?
base do mastro e com seu
Não estaria, agora, á mercê
punhal entre os dentes,
do miserável.
poz-se a subir lenta e peEmbora ferido, elle se
nosa mente.
Os monstros do ar O balão militar norte-americano
movia com vivacidade maC. 41. pousado na praça do Capitólio, em Washington.
(Continua no próximo numero) .
ravilhosa, com os cabellos
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carvão de pedra
O
não é dos
produetos
ema
Humanidade
epie
pregou desde seus primeiros passos. Embora fosse usado cm
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vi
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anaté
pa,
no 1066. Então, Guilhcro Conme,
quistador, rei
da Inglaterra,
dispoz, em tavor de seus
caválleiro s ,
das minas de
New Castle.
C a u s a va
surenorme
preza ver arder esse rarvão, que muitos — mesmo
homens illus- "-'i te,..^
três, com ©
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douta corporação foi que
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Ladrões, athletas e acrobatas
Trata-se de uma especialidade norte-americana, onde o saque de trens é, infelizmente, um
dos crimes mais vulgares.
Para isso ha ladrões que são verdadeiros
acrobatas, athletas admiráveis, dotados, alem
do mais, de coragem allucinante, pcis tanto é
precizo para pular para locomotivas em grande
velocidade, afim de atacar e dominar o ma chinista. Damos nesta pagina algumas scenas d'esses audaciosos assaltos.

*i

•^•>i)i>-e •>••>•> 5hí>'í>

*

0 veneno mais aetivo que existe e que ataca
e deslroe por egual animaes e plantas é o ácido
prussico.
._..
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Um assalto em plena

A razão de nosso systhema decimal — em
cuja virtude coutamos por dezenas ao envez de
dúzias — está em que nossos avós conservaram
o habito de contar por dezenas, costume contrahido quando os homens se valiam das mãos
para exprimir quantidades; essa é, pois, uma
inalterada relíquia do homem primitivo.

70

Saltos ousados e prodigiosos.

Sabes? Vamos nos mudar. . .
Serio ?
Sim. . . IIontem
quebrei uma vidraça da
sala. de visitas e mamai não me disse nada. . .

0 PRINCIPIO DAS MATHEMATICAS
O homem começou a contar e medir pelas mãos. Aiada hoje ha nomes
em uso para denotar distancias, que
recordam a modesta origem da mathemaíica, nos tempos em que ainda
não se haviam inventado os padrões
e quando os homens collocavam mãos
e pés ao longo dos objectos, que se
propunham a medir.
Assim, existem provas mnumeras
de que a arithmeíica provem do costume de contar pelos dedos dos pés
e pelos das mãos, como ainda hoje é
praticado entre os selvagens.
As palavras usadas para designar
os números, em muitas línguas, foram
creadas, evidentemente, durante o periodo em que era usual o systhema de
contar pelos dedos. Assim, um malaio
exprime cinco pela palavra lima que,
(embora elle próprio não o saiba) já
significou mão. Isso, como se ve, é
uma superviivencia das edades em que
seus antepassados, precisando de unia
palavra para traduzir essa quantidade, erguiam a mão e diziam lima.
!-»-

. .b"""*~v.

velocidade.

O ataque a uma estação
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Inglaterra

da

III,

Guilherme

de

"
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Mandou prender em Louvestein os seis membros
em 1650, que nasceu, entre as laFoi em Haya,
"casa* e as
da Assembléa, que, desde muito, se faziam notar por
perturbações políticas de
grymas de sua
sua hostilidade ao soberano e enc
Orange
de
Guilherme
seu paiz,
tre os quaes se encontrava Corde Nassau, que devia ser urna
nelio de Witt, burgo-mestre de
das mais celebres personalidades
Dordrecht.
de seu século e, abertamente ou
Porem houve transigência.
\WámmW\ n. jH ^BÉB^^^iwE^SoHPls®
cm segredo, ver-se mettido em
Mm^m^m^m^m^m^m^m^m^mmmmwl?<i'''^ Xzmw BSWBB H^»wS@«rI?yluB
Um sód'entre elles foi deposto
as
todas
em
intrigas,
as
todas
e os outros postos em liberda: ¦'••14S& 0(ÍÊt£
acontecimene
grandes
guerras
de . E se, pouco depois, rebenagireinado,
'-m-^^x
^B^B^^ffun^^ãB^ãBBÍHÉlÉri
seu
durante
PMhbs
I
^E^BE
mmwiSut^&vv**•
tos, que,
IB^?*5f,Y-v»^B
Po
tou a revolução, que aboliu o
"'-^SI^^Í8k«IB^'"'3H
Europa.
taram a
B9K9Í7
slathouderato, foi por haver a
'
Henriqueta
Jmmmm^m^ÉÊ£sÉ3È^^m*ffiBv&4ít
^BiiiáBKx3
Hl
de
filho
Era
fracção republicana dos Estados
Stuart, irmã de Carlos II, que
aproveitado a morte inopinada
devia subir ao throno da Inglade Guilherme II para provocar
terra e de Guilherme II, statfwiio desthronamento da íamilia de
morreu
der da Hollanda, que
Orange .
com a edade de vinte e quatro
Decidiu-se que stathouder senasseu
de
annos, seis dias antes
Wjmwmw '¦ í-B
B!
ria substituído por um magistray^^^Uk WÈfmm •'"'•••V $í^í
B!
cimento.
do escolhido entre os membros
sua
de
Pouco tempo antes
dos Estados Geraes e que usa' ¦' •f"''%'^^í B_
B
^K^l
violenmorte, esse príncipe teve
ria o titulo de Grande PensioEsos
tas desintelligencias com
nario; e como esse devia ser o
tados Gcraes de seu paíz, quanprimeiro deputado da primeira
da
to aos effectivos das tropas
província; Jean de Witt, burem
Republica, cuja diminuição,
go-mestre da província da Hollanda foi o eleito.
tempo de paz, não era por elle
¦E^C^V .'Ip» í-^Br&mími^mmm ________W^^B
admiti ida.
Isso não impediu, de modo
medida,
essa
Offendido por
algum, de resto, quando o jovem
¦ ¦ **;*« y^iy •y,"yí ' ¦
"í,'^^^^^
¦¦' -. "V" .jSív*
au,.»
sua
I¦*
offender
que lhe pareceu
príncipe nasceu, que o auspíciosomente
não
torídade, decidiu
so facto fosse communicado a
cascomo
fazer o que entendia,
todas as províncias e, immediaA.
de
de
creança
(Gravura
III,
Guilherme
tigar os culpados promotores
as lutas passadas fotamente,
Sinnostom a)
um tal pedido.
Wl^-v^—mmm^mmU^^mU^^Wm999mw9*nmwm
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rainha
Guilherme III . da

»t

Mol~1'

\Ss
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(Gravura da epocha)
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tados Geares puzeram fim a essas lutas penosas nomeando a princeza Henriqueta, sua mãi, tutora do
menino e acrescentando como inspectores, a outra
princeza e o eleitor de Brandeburg .
Desde então, Guilherme teve apenas que crescer,
ceicado pelo respeito geral devido unicamente ao sangue de suas veias, proveniente de uma raça antiga e
venerada e não a sua situação de principe, que,
um dia, poderia reivindicar os direitos de seus antepassados .
O jovem principe tinha somente um inimigo .
E este não era Hollandez . Era Cromwell . O ministro
protector, apoz a revoluçfío, que custara a vida a Carlos
I, proseguia em seu ódio contra tudo que lhe tocava
de perto ou de longe, procurando destruir, por seus
agentes secretos, as possiveis esperanças, d'esse principe, que tinha por sua mãi, sangue d'aquelle infortunado rei da Inglaterra .
Possuímos poucos detalhes sobre a infância de
Guilherme de Orange; os historiadores pouco cscreveram sobre os costumes hollandezes do começo do
século XVI . Mesmo nas classes elevadas da nação,
esses costumes ainda
eram rudes e grosseiros,
cerceados por uma religião estreita e uma desconfiança mal dissimulada. O povo não sabia
ao certo, o que queria.
Offcrecera-se, successi¦"«)
'v'V
vãmente a todos os se:7?V¦¦ "*%"% -'
. * S*.
.-. .i !*
«__É>
.
&$^iêi:-í$&"nhores, ao archiduque
Mathias, ao duque de
Anjou, ao rei de França, á rainha da Inglaterra . Fora em desespero de causa, que instituira a Republica. Poi^e * __H __B9_,'^____-^vi _____ _-_____r^fl-K'***fl__L-___-_ ¦ _¦__¦'""*¦
t-_B_______f_Ã_________JBflft_!3_N * «___***yjft*< ______^£________Ct**i^__tf'^_UJB-_B__B____-?' ^ V J» Mit~^^^~yrt''- %
rem nunca Republica
alguma foi menos égualitaria e pode-se dizer
era moque tudo, nella,
—
salvo o
n a r ch i c o
principe.
Foi nesse ambiente
que a infância de Guilherme se passou, uniforme e sem incidentes
dignos de nota.
Phy si ca mente era
de aspecto lymphatico,
frágil de corpo e parecendo inapto para supportar qualquer fadiga;
tinha os traços physioa tez
nomicos finos,
azeitonada, os cabellos
castanhos, os olhos neRecepção do rei Guilherme III em Londres — (Gravura da epocha)
gros e profundos .
grandes serviços prestados por Guilherme, o TaciE' curioso mencionar a esse propósito que, por
um bizarro capricho da natureza, emquanto os printurno, a seu paiz, se mostrassem razoáveis para com
cipes hespanhoes, taes como os infantes Balthazar,
seus descendentes .
Carlos e Felippe Prospsr, tinham typo hollandez bem
O menino teve por padrinhos as províncias da
Hollanda e de Zelândia, as cidades de Amsterdam,
pronunciado, com seus olhos azues, cabellos louros e
tez rosada, os príncipes authenticamente hollandezes,
Delft e Harlem . . .
como Guilherme III, tinham, ao contrario, todo o typo
A cerimonia effectuou-se na egreja de Haya .
de hespanhol, nitidamente determinado, resultado
Os Estados Geraes presentearam seu afilhado com
inesperado de uma longa guerra, que acabara por misuma caixa de ouro, que continha a promessa de uma
turar as raças e baralhar os povos .. .
renda de oito mil libras, os da Hollanda uma caixa
similhante em que se compromettiam a lhe fornecer
Vários historiadores têm opposto á educação recea
de
seisde
Delft
foi
mil;
o
promessa
presente
cinco
bida por Guilherme II á de seu grande adversário, o
centas libras, Leyde duzentas, Amsterdam mil e a
rei Luiz XIV; Voltaire escreveu que esses dous sobe.
duas
mil
Zelândia
ranos foram sempre objectos de comparação para toda
vericomo
se
estava,
do
futuro
jovem principe
O
a Europa .
fica, mais ou menos assegurado .
Sua differença é tão grande que nos parece inteEm torno d'elle disputava-se sua tutella; a prinressante impor a um, que não gostava de rir ou de
ceza-mãi, a princeza real, o eleitor de Brandeburgo,
brincar e não se divertia com as brincadeiras normaes
D . Luiz de Portugal, o principe de Lansbergen. por
das creanças, o outro, que se divertia, em falta de mefalta de indicações, no testamento de Guilherme II,
lhor, com a neta da creada de quarto da rainha, serproclamavam, para obtel-a, seu parentesco . Os Es-

se entregou a grandes
ram esquecidas e toda a nação
regosijos em sua honra .
Foi em vão que a princeza real tentou revoltar-se
todos os direitos
contra uma medida, que aniquilava mezes não
de seu filho . Um menino de trez
podia
de fidedespertar no exercito e no povo, sentimentos
não encontraram
lidade consideráveis . Seus protestos
o menor echo no paiz e somente mais tarde, quando
ceieGuilherme III subiu ao throno da Inglaterra,
ao mundo:
brou-se dithyrambicamente sua vinda
"O nascimento de um grande homem, sendo obra do
á sucéu, é sempre mysterioso e não se deve imputar
tendo ligaperstição o que se notar de circumstancias,
ção com os acontecimentos memoráveis, que a Providencia resolveu exercer por seu ministério . Guium Anjo tutelar, para sua
lherme foi para a Republica
Casa um precioso germen de seus ancestraes, para o
toda
Estado um Mcysés, para a Egreja, um José, para
um motivo de admiração, de estima e de bena~ Terra
>
>
çao.
adEntão, era-se menos enthusiasta, embora os
versarios da família Orange, em reconhecimento pelos
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e o desinteresse
para oppor a sabedoria, a moderação
Em summa, era já, creança, o que seria mais
do Taciturno, ao qual as Províncias Unidas deviam sua
tarde, firme, tenaz, inaccessivel ao desencorajamento,
indepedencia, á ambição de Maurício de Nassau, que
calmo em suas paixões mas sem as qualidades que tanto
não hesitara em se apoderar do poder e a governar
apreciavam em França e sempre foram, atravez dos
como senhor absoluto .
séculos, característica dos Francezes: lealdade, franTratava de lhe mculcar a idéia
.
queza.. generosidade
de que a Hollanda era, principalmenÉ, sem que desconfiassem do que
te, uma nação pacifica e commercial,
elle escondia sob essa timidez e esse
rebelde ás idéias bellicosas e que se,
todos os que
gosto pela solidão,
por um instante, as necessidades a
d'elle se approxímavam, reconheciam
haviam, mau grado sua firme vouem Guilherme superiores qualidades
tade, impellido a defender seus die notável precocídade de espírito.
reitos nos campos de batalha, esse
Em face de um tal caracter,
tempo já passara .
é curioso recordar a opinião de
Essa era, de resto, uma theoria
Mazarino sobre seu futuro rival:
— Quando elle iniciar sua
que elle próprio não praticava por
que se apressou a declarar uma
marcha irá mais longe do que
guerra infeliz a Inglaterra, que
os outros; ha nelle material para
devia, mais tarde, forçal-o a assiquatro reis .. .
gnar um tratado no qual a HollanE foi Luiz XIV quem bateu,
da se compromettia a nunca mais
de facto, Guilherme III. O homem,
dar asylo a Carlos III, exilado, coque velava sobre elle, que se interesmo também a excluir, desde então, a
sava mais por elle, era, certamente,
casa de Orange de todos os cargos da
o possuidor do nome mais inesperaRepublica .
do: João de Witt, o próprio irmão
xMais uma vez ficou patenteada
de Cornélio, aprisionado por Guia verdade de que os factos jamais
lherme II .
correspondem ás palavras! Mas era
João de Witt era, sem duvida,
em vão que elle tomava todas essas
Guilherme II, principe de Orange
um dos mais nobres caracteres de
precauções . Não se desenraiza assim
sua epocha . Tinha a alma de um
facilmente um sentimento da alma de uni povo .
Spartano no meio de um luxo de negociante rico .
)á se começava a recordar, em segredo embora,
Odiava as guerras e os homens d'armas e parecia ter
a illustre linhagem do jovem príncipe:
tomado por divisa o famoso adagio romano: Cedanl ar— Embora a laranjeira tenha sido abatida, um
ma logae .
nobre rebento foi conservado graças aos cuidados de
Se voltara todo seu velho ódio contra o filho do
Deus, no seio de sua mãí; assim o pai renascia apoz
fallecido siathouder, se fazia todos os esforços para
sua morte, como uma
phenix, em seu filho;
que elle cresça e floresça e ultrapasse em virtude os maiores principes, para a gloria e
salvação de sua pátria !
Innumeras manifestações lealistas eram feitas sempre que uma
occasião se apresentava
e, por exemplo, quando
a princeza real voltou
de Breda onde se avistara com o rei da Inglaterra, que se preparava
para retomar o reino de
seus pais . Grande numero de jovens ardorosos tomaram armas e
da
desfilaram diante
haviam
janella, onde
o principe,
collccado
agitando bandeiras com
as cores de Orange e,
no dia em que Guilherme recebeu a ordem da
Jarreteíra, innumeras
ruas de Dort e de Delft
se embandeiraram .
Guilherme era, de
resto, digno d'esse afGravura
Proclamação de Guilherme III como rei da Inglaterra a 23 de Feveiro de 1689
fecto de seus futuros
Schoonebeck.
subditos .
Até o fim de seus dias, seria Hollandez de coração .
que este não chegasse jamais ás honrarias outróra
Rei da Inglaterra, sua viagens em seu paíz natal foram
obtidas por seu pai, não deixava de procurar, austero,
freqüentes . Até sua morte, seus favoritos foram sempre
sincero, isento de baixa inveja, de lhe proporcionar,
exclusivamente Hollandezes .
e repupor patriotismo, uma educação moral, viril
blicana.
Finalmente, a fortuna lhe sorriu, linha vinte e
um annos quando, para repellir uma invasão do exerNão seria elle quem havia de responder, como o
cito francez, recorreram á sua coragem e a seu talento
marechal de Villeroi, a tudo quanto lhe dizia Luiz XIV,
de administrador . Foi nomeado capitão geral .
antes mesmo d'este abrir a bocca:
Os factos seguintes são conhecidos. Vamos resumir
— Sim, sire!
rapidamente essas memoráveis paginas da Historia,
Se fallava ao principe em seus antepassados, era
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O palácio de Haya

-

traçamos até aqui.
sahem do quadro, que nos
aue
'
tornou-o senhor da
O assaSnio dos irmãos de Witt
das prov.nc.as deteve
situação Diante do apoio único
e mundando a Ho,
os invasores, rebentando os d.ques
cffltata*
landa. Em seguida depo.s de travar
forma..com
a batalha indecisa de Senef, consegu.u
colhgação europea, que terminoua
Mimeffue
Inglaterra uma
a ni.idiu
qual hcou salva
pciuo vr
com o tratado de Aimegue, ne
integridade de seu paiz .

Estampa do século XVII

. Foi então
Pouco depois surgia a liga de Augsburg
e se fez coroar re. sem
que desembarcou na Inglaterra XIV recomeçou e elle
difficuldade . A luta contra Luiz
foi dirigir em pessoa as operações no continente; deporem
assiteve
vencido em Steikerque e em Nerwinden,
Tones a
enar o tratado de Ryswick . Forçado pelas
de Hespanha, sob
acceitar o neto de Luiz XIV como re,
do açto de haver
o nome de Felippe V, aproveitou-se
IIL, rei da Ina corte de França reconhecido Jayme
a França uma colhgação
glaterra, para formar contra Austr.a e a Hollanda.
feral onde se contavam a

matinal pelos terraços do celebre
O
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Porem, no momento de
se collocar á frente dos
exércitos alliados, morreu
repentinamente
( 1702 ) de uma queda
de cavallo, deixando —
disse Voltaire — "a re-
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O marido ( depois de
ler um grosso livro sobre
as maravilhas da Natureza ) — Ah, querida I
Não podes imaginar quão
maravilhosa é a Naturezal Este livro é formidavel. . . Fez-me comprehender como um homem
é pouca cousa...
A esposa — Ora! Uma
mulher não precisa tragar
um livro de oitocentas paginas para chegar a essa
cone lusa o
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O ultimo monumento eommemorativo da grande guerra. A gigantesca águia imperial allemã cobre com un ¦> aza a cabeça do marecha! Hindenburgo, actual presidente da republica allemã. E' uni
monumento eommemorativo da batalha
nava de Heligoland.
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1 O leão. . . fantazia
( ?)
cubista de uma
artista
allemã.^oderna
Tem 18 metros de comprimento por 6 de altura.
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Primo Camera, o gigante italiano, naíuralisado francez,
novo concorrente ao titulo máximo do box mundial.

Grammatica Litteraria

Arminio ou Harmensen, tbeologo protestante, chefe da seita
dos Arminianos, nascido em Oudewater, na Hollanda, em 1560,
morto em Leyde, em 1600.
Arnaldo de Brescia, nascido em 1100, em Brescia. passando a infância na França, onde recebeu licções de Abelardo.
Voltando á Itália, formou um poderoso partido, declamando contra
a corrupção do clero, que pretendeu despojar de seus bens temporaes, afim de_fazel-o voltar á austera simplicidade da Egreja primitiva. O primeiro resultado de suas pregações foi uma revolta
do povo de Brescia contra seu bispo. Denunciado no concilio de
Latran (1139), teve de prestar ao papa Innocencio II o juramento de guardar silencio. Retirou-se para a França, juntandose a Abelardo, cujas opiniões eram ouvidas pelo povo e cujo partido Arnaldo abraçou com entbusiasmo.
Ambos foram condemnados no concilio de Sens (1140). Arnaldo refugiou-se na Suissa,
junto do bispo de Constança e voltou a sua pátria apoz a morte
de Innocencio II (1143).
Suas doutrinas tinham encontrado
eclio em Roma, para onde seus partidários o chamaram em 1145.
Forcou o papa Eugênio III a deixar a cidade e, sentindo-se
apoiado pela nobreza e pelo povo, emprehendeu a tarela de resíabelecer a liberdade civil e reformar o clero. Instituiu um Senado, um tribunal e uma ordem eqüestre, misturando com essas
reminiscencias da Republica romana recordações da primitiva
edade do christianismo.
Em 1155 Adriano IV lançou contra a cidade um interdicto
religioso. Os Romanos, amedrontados, expulsaram Arnaldo, que,
pouco depois, foi entregue aos partidários do papa, por intermédio
de Frederico Barba-Ruiva. Levado a Roma ahi foi estrangulado,
por ordem do prefeito da cidade; seu corpo foi queimado e suas
cinzas lançadas no Tibre.
Os testemunhos contemporâneos e o do próprio S. Bernardo
concordam em representar esse innovador como dotado de talentos
notáveis, de eloqüência arrebatadora e todos elles lhe reconhecem
grande pureza de costumes. Foi um reformador religioso e principalmente um agitador politico e nunca um heresiarcha; seu papel politico foi que o perdeu.
Arnaldo ou Ernoldo, bispo de S.iint-FIorentin-de-Bonnevai, morto em 1156. Correspondia com S. Bernardo e com Arnaldo, bispo de I.isicux. Escreveu uma parte da Vida dc S. Bernardo ( 2.° livro ) e vários Tratados de Theologia.
Arnaldo de Villeneuvf., medico c alchimista, nascido na
Catalunha em 124Ü, morto ern 1311. Foi nomeado, em 1285,
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para que se lhe conceda
origem lio lia n de za . O
"cricket", ao contrario,
é
de pura origem ingleza.
A primeira referencia a
esse jogo é encontrada em
um manuscripto do século
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putação de um grande
poli ti co, embora não
tenha sido popular e de
um general temível, embora houvesse perdido
innumeras batalhas ."

0 tennis é o mais antigo de todos os jogos de
pelota. Sabe-se que dtirante a Edade Media era
jogado nos parques e fossos dos castelios jeudaes.
Os jrancezes o aprenderam dos italianos e os
inglezes dos jrancezes.
Geralmente se acredita que
"golj"
o
seja de origem
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medico do rei de Aragão, Pedro III. Em 1295, foi a Roma cuidar da
saude de Bonifácio VIII, depois viajou para Paris. Tendo apoiado
affirmações pouco ortodoxas, foi excommungado e refugiou-se na
corte de Frederico,o Beilo, na Skilia. Algum tempo depois, enviado
á França para tratar do papa Clemente V, morreu na travessia,
próximo de Gênova. Foi o mesire dc Ravmond Lnlile e procurou
o segredo da pedra philosophal. Não foi elle, como se
pretendei,
o primeiro a extrahir o espirito do ^inho, o óleo de thcrebentina,
assim como os ácidos sulphuricos , muriatico e nitrico. Limitouse a escrever a nistoria d'esses produetos, como o demonstrou o
professor Hoeffer, que, em sua Historia da Chimica, analysou os
escriptos curtos e áridos de Arnaldo de Villeneuve, publicados em
Lyon, em 1504.
ArmobiO, rhetorico numida, um dos primeiros apologistas
latinos do christianismo, nascido na África, viveu sob o reinado de
Deocleciano e morreu provavelmente em 327. Ensinava hrilhantemente eloqüência a Sicca e também foi o mestre de Lactance.
Creado no paganismo, converteu-se para a nova fé. Compoz,
provavelmente em 302, por oceasião do edito de perseguição dé
Deocleciano, seu tratado Contra as Nações (contra os Gentis),
isto é: contra o polytheismo e a idolatria. Não era uni doutor e
sim um combatente; dogmatisava menos do que refutava: e, se
sua theologia não é irreprehensivel, os Christãos não o consideraram menos orthodoxo de sentimento e intenção. Seu estyio é hyperbolieo, desegual e duro; nelle se sente ainda o rhetocico africano;
mas é cheio de verve irônica e também de energia .
Arnoldo, cognominado de Bruck ou de Prug, musico fiamengo, nascido em Bruges em 1480, morto em Vienna em 1536.
Viveu muito tempo na Allemanha, tornando-se mestre de capella
de Ferdinando I, rei dos Romanos, que suecedeu mais (arde a
Carlos V. como imperador da Allemanha. Distinguiu-se como compositor de musica religiosa e suas obras nesse gênero são numerosas. E' autor de canções populares allemães e de cantos escolares.
ARNOLPHO ni Ca M Mio (também chamado Arnolfo di Lapo )
arciiitecto e esculptor italiano, nascido próximo dc Florcnça em
1232, morto em 1300 ou 1310. Aprendeu architectura com seu
pai Jacopo, desenho com Cimabue, esculptura com Nicolas de
Pisa. Como esculptor deixou apenas o túmulo do
cardeal de
Bra.ye, em Orvieto. E' conhecido, principalmente, como crendor
do asylo gothico-florenlino. Construiu, em 1284, o terceiro recinto
de Florença; em 1294, a egreja de Santa Croee: depois o PalazzioVecchio, a egreja Santa-Maria dei Fiore, iniciada em 1298 e
que
não teve tempo para terminar.
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imaginar
que as distancias dos
sete planetas do systhema solar
estavam relacionadas
com os sete
tons da oitava.
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foi a primeira
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Existe ainda
o homem da
Edade Paleolythica ?
Existe em
alguma
parte
da Terra uma
tribu, que possa ser con side rada desceudente da priluimanativa
da
nida.de,
Edade da PeLavrada,
dra
posterior á da
pedra polida
neo. epocha

ly thica ) ?
Tal pergunta foi feita varias vezes pelos
occuque se
pa/n com anthropologia ou
tem paixão
por essa scienA tg u n s
cia.
a n tliropologos,
mammtwwai
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tencer a edade
paleolythica,
muito se apda
p ro x i m a
m e s m a , do
mesmo modo
que a raça dos
modernos Koranas. r\o eraneo elo fio me m
de Bus tive bit,
dos
como no
Ko ra /. .7 s, o
temporal c singn Ia r m e n te
baixo, emquannas raças
to
do
superiores
civilimundo
sado é summamente elevado.
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Arte moderna — Brahma sentado sobre o lotus, entre as deusas Saravasti e Savitri. Pintura ornamenBuenos Aires, de
tal do novo palácio do governo da índia, em Dclhi.
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para
115.003
de
Rio de
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para
Janeiro,
para responder a uma tão seria pergunta, fizeram
1.157.000; Lousiville, sobre o Ohio, que primeiramente
Um d'cites, o Sr. R.
investigações laboriosissimas.
era um simples fortim, em 1910 alcançava já a cifra
Brosvn, do Victoria College, de Stellenbasch, na África
de 224.000 habitantes.
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o esqueleto de
torico,
A ingênua arte de outr'ora — ¦ Jonas E A baleia — Dese 10
J . } . ROUSSEAU .
de um mappa da Terra Santa, editado no anno 1570.
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tinha toGrayson estava evidene
intimidado
temente
do o aspecto de um
quasi inquieto. Hesitou
gabinete de traba«.
um pouco antes de difrio,
austero,
lho,
Descriptorio
zer :
Uma
methodico.
— Creio que é a miss
com
secretaria,
vasta
estou
Hamilton
Daphne
que
dez ou doze gavetas de vários
.as)
fallando. . . Sim ?. . . Então destamanhos, armários e classificaque a
culpe-me. Disseram-me
metal, estantes com
dores de
"blocsenhora se encarrega de casos...
pesados livros de direito,
— De casos de advocacia e
CONTO DE BRYCE VALENTINE
notes", lápis de varias cores, dous
mesmo de casos policiaes. Sim...
telephones. . .
de
Parece duvidar... Por que? Acha-me incapaz
Mas a creatura, que se achava sentada diante
—•
atalhou
agir em taes assumptos como um homem ?
d essa secretaria, formava o mais Insante contraste
—
E' curioso. Não sei por
miss Daphne, sorrindo
com aquelle ambiente grave e burocrático. Era uma
um
que toda a gente imagina que um advogado ou
moca, que não devia ter muito mais de vinte annos...
detective deve ser homem, edoso e de aspecto. . . digavinte e cinco no máximo ; bonita, elegante, vestida
mos, rebarbativo. . .
com simplicidade mas fino gosto, esse gosto apura— Mas a senhora. .. Disseram-me que é muito
do, inconfundível, que só se adquire com uma fortuna
rica e não se faz pagar seu trabalho. . . —¦ observou
e uma educação recebidas desde o berço.
o coronel, ainE essa moda reticente.
ça não parecia
— E que
alli,
estar
tem isso? Não
eventualmenadoptei esta
te, por accaso
I
W
iflSI^
¦fl
Btfl^^^flt' '. TL Tfll
profissão por
ou como visinecessid a de,
O modo
ta.
mas apenas
'''vfâfciimmmX
•>Jfl!
como buscava
^fl TL-V-^^ J$jí ^SmT _¦_
W. :.•-'%*: „ 1 .fl(C*:í_ pv
por gosto, por
¦'¦%
um ou outro
vocação, se o
papel nas gaW^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B ^Sí. ^flflflflflflflflflBSfflflfi
fl,
__BJ
tn$
Ts» *¦
prefere. . . ou
vetas, c o m o
não... Tive
consultava os
'flt¦flâ »**í^l ¦fl?V*lfiafl*JE&'
outro motivo
flfl
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'flflV. -?r '*e.
livros da es^BkB'flr
m,
1&I
mais serio, que
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tante, deixava
*-''¦'
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flWffl?:„, •SsBllf"'
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me impelhu a
'B^flKtflflJc2^,'^
bem claro que
BB
"í«l
flfl
^^^PfflflBfliflflBBflÉlL'
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-SWMk
organizar este
'lH
aquelle
gabiflHflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflr 'BJfljflSÍS a. "^%
gabinete de
^•sfl
Bar
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nete era seu e
s9vfl™§_.
'-'T?3al
¦
¦¦¦¦••¦
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pesquizas.
'~^^^^m
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^^flr
alli estava não
¦'¦ ,jfl
Desde que co'y.' .' ' ''•^•"^^'•^'¦íüsflj
fl
desiaslio
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'*vflf
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;„x
»
'S^fll
por
me
a
mecei
mas entregue
*'íSfi^.
interessar per
-"v"
'¦ -'f*Êk\
a
^^l^^wSHfi^afl
fi^
' i;fl c
a um trabalho
casos policiaes,
a que
já se
tive a impresflflflfl
Í?'^^^3ÉiMfflÍt^^»*^£%^y.^^BflBBV
«ffiwrl fw ' V»'"fl&ZjBK
habituara .
^BJfes a
v
fl
•**'¦ tS^K^y^wv;'. >¦ ' -fy*^S%>^P^^K^sBHBsT -^âWí, J|
de que
são
iitvy^'v»^í&5sssBSbí
S9r
BÈ1
fl
Nessa linda
'¦
W>
^^f^^&SBSBmsSsfiSSfíMSs^SA
,¦¦;..
tÊkà
t *¦*-'¦'¦'•
muitos d'elles
m | tAc"tB_ Bflflflflfl
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de
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m a n h ã
•
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não chegavam
^«fe:
flBflfl
JiÉsI^ilil
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'flfl
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fBfQrffjArTiclXT^
. u.:
esse
Agosto,
"
fl»t''
flflflfl
B«^^^fllK^^^flflBBl i}'!ttÍlflBflW
a ser desven^Bt&
flflflflflflfli
ti | nwíny àffttt i'iiiiii i i iiPifl "TrÉMliflHifllBrB Ti TsssfliriflflflflW*
t rabalho de
aa««;.
'-^fl
BB"^
«.¦'• • á» 'a
¦
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dados porque
consulta e ornem os intede
L'a n r/a ção
'%^B
'"''^y><!^'< '
nem
ressados
•%.i fl*
Br
-s''
H^flfl
loi
relatórios
^^B
H
os detectives
¦flflflflflflflflfl»
- *--ra
interrom pulo
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flr
^fl
a seu serviço
BflBHHHHHHHHHHHHHflr
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por um crea^BV
^BB
\
dispunham de
B I
B*1-/','.'|.
do, que colloa
sobre
cou
recursos mate*í fSjiflV
flflflfl
^Bf^V ..
¦flr
jr
mesa um carriaes para agir
tão de visitas
com a necescom o seguinsaria presteza
"Cote nome:
ou com a efiiB.
J.
ronel
exigiciência
G r o \i s o n
da pelas cirAbaixo d'esse
cumstancias.
nome alguém
E n t ã o, exaescrevera a lactamente porpis, em tachyque disponho
graphia, as sede uma grauguintes" paiaJ/uito
vras :
de fortuna, sou
*¦,'¦ .i'vy •'"-¦'Vi
-áryÃ^í'
^r«fei* ¦ ».'
-?• *¦*'>'.
. .'\.i. ¦ '
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flflBStS f «''
interessante
orphã, livre,
'.•rflr '.;M$b.y
¦ Sente-se,
'''?¦"*¦4',
'-¦'¦'¦';¦*'
*v"
•
absolutamente
-i"""1'.^
'
Í:W / :-W
oiscoronel
y
senhor a de
se a moça, ínminhas acçoes
nina
dicando
tenho
e não
cadeira ao hogosto pela vimem alto, edoociosa
da
so e sympada alta societhico, que enresolvi
dade,
trára um pouformar-me em
co tímidati irei to e dedimente.
"Metro'
IflflflflflflflflflflflflBBBBBBBBBBBBBBBBBBK-
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coronel

Miss Anita
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da casa estava illuminado, abri a janella, de revolver
car meu tempo e meus recursos á solução d'esses
em punho... Nada vi nem ouvi, que me parecesse
problemas.
suspeito. Verifiquei todos os fechos de portas e janellas
coronel sacudiu a cabeça, como quem diz :
O
"Sim,
e fui me deitar, quasi convencido de que os criados
sim ... foi isso mesmo que me disseram' . Mas
tinham sido victimas de uma allucinação. Mas, passaa expressão de surpreza, de duvida, de indecisão,
das algumas semanas, houve uma tentativa de roubo. ..
quasi de receio, persistia em seu olhar, em todo seu
rosto.
Daphne, tambem já familiarisada com aquellas
vacillações, com a
duvida sempre
suscitada por seu
aspecto, sua mocidade, seu bom
calou-se,
humor,
aguardando com
paciência que o
respeitável consulente se decidisse
a fallar.
*«*Tyj^^B *.<!fl^É<UY» BK^m
Pois, se_|_flfflV ' táafllHPfl Eata^L f"-* ^fflflflBafll *^J&fâPm\\k
. „_L_Alfc t^Hfl Jjfl BflV
flfl
fcKfl JiBi BflW
nhorita — disse
elle afinal — eu
vim
procural-a
estão
porque
acontecendo em
minha residência
cousas tão extra•
Iit^IFm
P
nhas que . . . Mas
fl bP^SI
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talvez seja melhor
¦^y
'fl bw
bflJBjPflP
.3si5lSyBa*aB B&Ob.r ifl
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que lhe conte tudo
¦ í'ifljfwififlf
- flR?*T5_i_r_5'"á_HH B' '-'"''fB BSxpB
desde o principio, com
wT.jmi
B
flraH ''*Jw^r'' ?5> -<y-/^/l'fll BlflK-1 i Jm
methodo.
...jfl
. -.st-#'*?» &- r:yi'.. <r«_5fn_£_f_IB
Pois claro — confirmou miss Daphne,
Kfr3
tomando um lápis entre os dedos e puxando
íj_d_Crtaflf •}
bL!
InKI
Pecaderno.—
um
de
si
pequeno
para junto
tudo, por ordem chroconte
me
•flMn
0'"^v'-rS_sBlOf5f
ço-lhe que
Hsáfl
>¦ \-*"^s_B_g_Sí i»-"'
- fltjr5?55*a
*£*
*•'
.*>**Hp__ay*_»_£r9\M'3NfMzSr*E.
nologica e sem omittir detalhes . # Em geral
**** Á^i^mmmw^TJ^J^r^ fl :-t^'-£^2*&^m^^r*\^^Brm^^BÊmmmmmmmmm
é em algum detalhe de apparencia despre. .*. iv*-''
, , % >i4*v*ajUVvJBfls£>-*vfl
.
hb^Hh
zivel que se encontra a melhor ptais.
aj^i^^y^xSii^MíBtJ, ila.ãjl rJ*°P^M
BVM
#v_d& ji_uBBIBLflfl_fl_I_fll_^^
^
'<-" -^ * Ti»--. ..'•0 -^^?S55fi| _Bffl_^
O coronel começou :
I-***"-^^^^- ^^«'_ffl_B5_S*9E'íiW!y^*''
Hrv
w-• ,?•
Eu moro em New Forest . A cidade
™ --.,'-¦ i !r *#Jr*flE3_88_EcÍJfllBflB
¦-.
mais próxima é Ringwood . Vi aquella casa,
BV _fl Bífl
- * * 7 "faL-B I* 'ly^a^^^aBaiW
— ^ ' ** t~**"""
."SiW^J 1*^7 b**"*^^ ^^íH l*B^l3
pela primeira vez, ha cerca de dous annos
****T*
*
e, desde esse momento, eu e minha mulher
ficamos encantados com ella. Tudo nos agradava alli : o terreno, as disposições internas,
o ponto em que estava collocada . . . Infeliz"^0-f** *\Jfl
**"
."¦«¦¦*¦¦
¦L
*rTll',/
'
_|_R^JfBr-*m \" ! ^flH
mente estava em péssimo estado de conservação, quasi em minas, isso porque — segundo me explicou o tabellião encarregado
de vendel-a—porque estivera vasia e abandonada durante dez annos em conseqüência *
'V/*'?"' -M^T^Pw
\il\ 7 Jnp _jfl
IF vfl
de uma demanda entre os herdeiros, que a . L "'3 '^b^Ihbbbbbbw. - i"^* ¦'
recebido por testamento. Alarmei-me ao ouvir essa
noticia, mas o tabellião apressou-se a tranquillisar'JÊmmmmwmmÊÊmmmmr" • -*fll
Bt jfcj ^flaPKJB i flj. -v /#¦*}*'* *•*'
ãflt
me . A demanda terminara afinal e o prédio estava
á venda . Comprei-o, é claro, despendi bom dinheiro
para tornal-o de novo Jjabitavel e installei-me nelle .
Isso foi ha dous annos ? — observou miss Daphne, tomando uma nota em seu caderninho .
Exactamente — confirmou o coronel — E ahi
vh emos perfeitamente felizes até o dia 14 de Maio
"~*S*^fl^2i1
**b|*2^*^
'/
.**•'.
ultimo .
^ji
|5a*a»^^
•—¦
Que aconteceu nesse dia?
perguntou miss
Daphne, escrevendo de novo.
L em b ra -s e
Nesse dia ou antes nessa noite, cerca de dez
da data? — perEra uma
cabeça
com
horrenda,
horas, nós estávamos sentados no salão, quando
expressão
a
crueldade
infim
de
u
Damiss
guntou
ouvimos gritos de susto nos quartos reservados ás
Miss Daphne não poude connita.
phne .
criadas . Corremos para alli e encontramos o coziPerfeitanheiro e a governante, lividos de pavor, ao lado da
mente. Foi no dia 30 de Abril.
criada de quarto, que jazia no soalho, sem sentidos.
Que aconteceu nesse dia ?
Secundo disseram, a causa d'aquelle horror era terem
Minha casa loi assaltada
Alg nem chegou
visto na vidraça de uma janella uma cabeça medonha,
a penetrar na sala de que fiz minha bibliotheca . Feuma cabeça que parecia solta no espaço . . .
lizmente, eu tenho o somno muito leve. . . Ouvi rumor,
Como? — perguntou Daphne...
corri a ver do que se tratava e o assaltante fugiu .
Solta . . . quero dizer . . . sem corpo . . . Via-se
Mas chegou a rou b; ir alguma cousa
pera cabeça e, abaixo d'eJla nada, os arbustos do jardim,
.
diante
miss
Daphne
e
o
era
cedo
ainda
Como
guntou
parque
os canteiros...
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A 8 de Maio ultimo . Depois d'isso não houve
mas
mais assaltos nem o cão deu mostras de irritação;
visto,
a cabeça, a tal cabeça que os creados tinham
voltou a apparecer e eu próprio a vi . . .
O senhor mesmo ? — exclamou a moça, approximando-se com mais interesse.
Sim. senhora . Dez a doze vezes . . . Eu e minha
dous tiros
senhora. De uma vez cheguei a disparar
mas
de revolver contra ella. A cabeça desappareceu
nitidez.
voltou pouco depois a apparecer com a mesma mulher
uma cousa de enlouquecer. Minha
mais
está como uma allucinada; nao ha
e
m\*
t'''*¦-1
"^Lxt..
fJBB BU2JG
eados que se sugeitem a ficar alli
no projá resolvemos deixar a casa
ximo Domingo. . . Mas essa fuga
me revolta. . . Estávamos tão
Lw,
C^f^WWtmrQnmmWm^' >Tüi/$-£P *'*' .-*T "^- - • *>J^^|
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bem alli 1.. . Por isso, in.*>'/?
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formado por um amigo
IyLvI
-«3^.
sobre sua intervenção
''*•
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j-'-jíÉ?^
liaaaÍV*1H
\W
il» JEyi E
iV
LvlM
LI
em
victoriosa
d'esse
ES!
Br jo*. *^Bf- »»fll
guns casos
¦fp
^hhm^P^s
jg^7
gênero, resolvi procural-a.
j
— Calma . . . vaI
—
mos com calma
murmurou a jovem
detective, com a
fronte contrahida
attenção.— O
pela
'
^sí'¦
BB^i
Sc^-ÍR
affli^J La»
''
"4* *
^wi
fljfl
ET Vi^ffi
senhor mesmo viu e
|f
•" yPr?''
EtftSiflL'.''''"'
affirma que se trata
de uma cabeça sol^flflfl flflflfl
'-¦''^'ffiitwW
WF
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WmmjC.
WW
1
JmmtM. - .
ta no espaço ?. . •
B<
^wfl Bp *ã*9»w»9
Wt\
-1*t
¦ : dmVm^^^M •fjt^' *
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Sim, senhora .
Km^'
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' VtSBI BP/ Vefll
*as. ?T ->4-^«*bI 'fl
E
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'fitiaLr
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w^*'
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':**B flf ^fl
RÜM H^'^^
Exactamente como
os criados a descreveram . Vê-se a^ ca^Jí*tPjm
~£-^Tt/^*
"5?!
^^8B»j»w@S5..**RÍA
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beca e abaixo d'ella
n
BMHI
Li
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a transparência da
,->.*'¦-'¦¦•.>''.
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VlfiflMflflfl
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vidraça, a escuridão
do jardim .
E apparece
sempre na mesma
— pergunjanella?
tou a moça, apoz
um momento de
reflexão .
'
fl.
w«N*í?ff<!' ifSK í^t''* .
Ja^ Kr"'"'
fli\.
fl
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— Não . A's veIfljfl
zes é na vidraça da
bibliotheca, ás vezes
na do quarto das
'
afll" '¦^*aL ^^^íí' ^CH ^B^',',Tl\f V^a ••"'*
criadas, que fica no
fl
¦if i - tLI""*'flflLt-•'.•' v•?• *Y '
1 ° andar . . . isso é, uma
espécie de sotão .
*-."'*'
¦'flflflfl -'
Sfl fl v^%*»'*:'^*£* '*> v«
¦'*'''
!;
— Ah ... e diga-me . . .
Essas janellas ficam uma sobre a outra, não é verdade? A
apparição só se dá nessas duas?
Uma vez appareceu diante da janella da
rSflH Kir
j^
'-«
mas era muito vaga, muito distante . . .
»•!*/•'
7fi»VCa»€j*al H Dk
icozinha;
mtm
LaaV.
H
Ea que horas são essas apparições? . . .
comprei
A' noite . . . depois das oito horas . . .
fnPNUE^NEvJfl Hfl ..***¦¦'¦'1'*^''5!um' cão,um
As janellas são altas? .
d e s s e s
No pavimento térreo ficam a uns dous metros
cãesinhos
Oh! . . . Nao
do solo; em cima a uns cinco a seis...
communs,
d esse problema.
pense que tenho ficado inerte diante
que.naopilocal, tenho tentado todos os
delegado
Auxiliado
o
pelo
* /VlKJffl7Vt' ^ti&tií
grannião de Lepine,
'*&'/ Wmw&'
desvendar esse mysteno. A casa
*
para
meios
possíveis
de
policia
chefe
de
... O jardim só começa a uns trez ou quatro
isolada
melhoé
os
são
francez,
edifício . Este é circulado por uma alameda
do
metros
alarma.
dar
I
com
res para
vaso
fina. Cheguei a polvilhar essa alameda apareia
de
quinze
ter um «esto nervoso e um
Passaram-se
a
de trigo á tarde... Pois bem; a cabeça
íurinha
os
de crystal, que estflva sobre
quaes
durante
dias,
mesa, cahiu com estrepito.
hora habitual e não havia marcas de pes...
na
despertou
parecia
me
o cão
marca na alameda.
outra
nem
qualquer
rosnanclo
l,j;n,]n
ou
o«
.ml
Ia
.
campainha,
durante a noite quatro vozes, mais
M-ss Daphne premiu um botão da
i
pt
que
e disse a stenoameaçadoramente; porem, por
dissimulado a um canto de sua mesa
T>,nhne —
nada vi e creio que...
dactvlographa, que appareceu logo. aqui. ate DoQue
Uapnne
miss
~
hou
atalhou
-- Virgínia . Que serviços temos d
Espere. . .
assim?
¦ ?
fazia o cão quando rosnava
mingo
sempre
dous ou
quasi
A secretaria murmurou sybíllínamente
Mantinha-se na bibliotheca,
trez nomes .
junto da janella.
foi.
E o ultimo alarma
Bagatellas . . . cousas absolutamente sem valor
para um ladrão . . . Uma faca de marfim para cortar
papel, um cinzeiro de prata e um volume de Dickens,
que eu deixara sobre a mesa . Em todo o caso, o facto
de ter alsruem entrado alli, abrindo uma janella, com
vso mesmo dia
d;
habilidade inverosimil, alarmou-me. N
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Nada de urgente — concluiu Daphne . Diga
E voltando-se
a Luiz que tome conta d'esses casos
para o coronel Grayson continuou Pode dispor de
um quarto para mim em sua casa ? Então espere-me
esta tarde. E peço-lhe que se retire immediatamente,
porque tenho varias providencias a dar antes de partir.
Não posso perder um minuto . . .
E ella própria collocava a bengala e o chapéu
nas mãos do visitante attonito.
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bordava com gestos lentos um pedaço de velludo e o
coronel mantinha se immovel, de cachimbo á bocca,
sem afastar os olhos da janella .
De súbito, elle lez um movimento discreto e
disse com voz abalada:
Olhe, miss Daphne . . . olhe .
A moça voltou o olhar para a janella e viu . De
íacto, alli estava uma cabeça tào horrenda, com uma
expressão tão bestial e cruel, que, no primeiro momento,
ella cpiasi soltou um grito. Mas conteve-se a tempo e
hrmou bem o olhar. Sim... Não havia duvida, aquella
* *
cabeça não tinha corpo; abaixo do pescoço, via-se
vaga mas bem perceptível a silhueta do arvoredo .
Apenas o coronel se retirou, miss Daphne ligou
Daphne lançou um olhar a Boo. O bravo cão,
o telephone para Scotland Ynnd e pediu paia fallar
deitado a seus pés, mantinha-se immovel com os olhos
com o inspector Carlston, um velho policial, pratico e
fechados... Portanto- ella
intelligente,. que, desde o
podia estar bem certa d'isprimeiro momento, desçoso
não /ia.-/a alíi pessoa
brira nella mais do que
alguma .. . Boo presentía a
uma fantazia de moça ca— uma
presença de qualquer pesprichosa e rica
sòa desconhecida e suas
verdadeira vocação, dotes
Jflfl ifla^fll
"*^ flfl Iflfl
flflflB™ri^B
flfl^^E
fl
orelhas se erguiam como
notáveis de lucidez e enMas
pontas de lanças...
genho, tornando-se, por
então... Fila estava venisso, seu mais solicito auflflfl-. ¦ fll
nm\
p^fl Sfl-'.
_H ^BbH
__fl _^k__B_a___
do e não havia alli ninxiliar .
Jfl
flflL
,J»_flKH?l
BflBV
Ouça, Carlston . . .
guem ? ! .. .
D ísfa rçada mente, miss
Eu preciso de umas tanDaphne estendeu o braço
tas informações . . . cousas
_^_^
'M$&%$^fr*ry;:'rr flâP^iwf^ufl .flí+T&áfl^flfl ¦¦__.
Ib»3H^i'^?flfl
Bbbv
*A^£aBBBBaV
e, com gesto rápido, atirou
fáceis e simples, que de^mei'
flfl^B^.
flÉri v'«.vV*í. ^_^'^^HflflflMí''"-'"^Ç"fl»
registraá distancia, com força, um
vem estar ahi
%**_
das... Não, não se mcomde crystal,
grande vaso
"-4Ê8&Í
¥¦'-'*'*m^m^mW?m!£^Jmk.
mode . . . Eu mesmo irei
que estava sobre a mesa.
%p_3b_^BI BBv^' ¦*ri^flflB^BflBBari^ -JT^
O vaso partiu-se com esahi . . . Será mais rápido .
¦--imf^^^^mmmW^m^mmWi
r* 7SvjlC'':" **ÍBBBBBBB—oãf fl"* wl ^ 'Jfl tWM ¦ •%
F's~ ^SK
- -' ,_Jsw^
trepito . Immediatamente
BJ
' 'ivVrijâa—Bf*B8r*f à ¦¦'iíÍ9À flfl 1
•
..
i fl
Büill^Ba/i
*
a cabeça desappareceu e
* *
miss Daphne, juntando as
A's 6 da tarde d'esse
mãos, exclamou :
- Oh! . . . coronel,
mesmo dia, guiando ella
peço-**3fl
•>¦•¦>'.
automóvel
e
fl
Bfl
*-WfJ:
2KJseu
lhe
mil
.
.
.
Não
desculpas
própria
feflflrt fl_fl [ fl fllfl fl ,_ ¦
r^y.
¦fll Tflfl 1 Kfl flx
tendo a seu lado um bello
pude conter esse movimencão policial alsaciano, miss
to ner\ oso .. .
B llri.'*.fl fl fl BwA:fl fl ^B^^
ri:>^fl HwP*
ibV. fflSTH í
H
fl
- Mpnl
Daphne chegou a Manor
Não faz mal ... é
flT*a_jfifl
fl
-fll
¦' ^B bmMII^B
»flí"
House, a casa do coronel
muito
comprehensivel
ifl mâm BV^vfl
BflPfl B
Jriferi.fl
I .fl
Grayson.
'fl
fl
murmurou o coronel, muito
Sfl Bív-lirifl
ffil4#fl Bfl
fl
Aqui estou — disse
.'
M a s viu...
pa 1 11 do .
:-,;..*..'' |fl;
ella, saltando alegremente.
Pode ainda ter duvidas ?...
¦— Deixe-me
apresentarAinda me restam ai- BI-"
£et*w
>**ZriPfl fl \T K
lhe Boo, meu companheiro
Daphne,
gumas disse
TfJ&Üitm, iflflflflflflflflflflfl' f* T 'flfl
fl
fl^^J
H
!Sl
BflifliyjSESsEal»^
ri:
inseparável. Nunca viajo
com um sorriso envgman_fl__R_Z_^_flflflfl
H ¦-*^ãt3sj^^BB**_Bfl
I' ri^a-fl
sem elle. Criei-o de pequetico.
Agora podemos ir
nino e elle me obedece
dormir . . . Eu só poderei
como um autômato; sabe
agir amanhã, com a luz do
flfl
ficar calado, cousa
até
sol ... E quanto a seguser
muito útil
rança, podemos ficar tranque pode
nosso
caso.
Mas
em
vaquillos; ninguém tocará em
mos ao serviço. Deixe-me
porta ou janella d'esta caconhecer os arredores da
sa, sem que Boo dê por
casa, antes que a noite
isso . E olhe . . . prepare
caia . Depois o senhor me
tudo para partir d'aqui
mostrará as disposições indomingo . . .
íeriores.
Por que ? O perigo
Andou rapidamente
parece-lhe assim tamanho?
mediu
com
;
pelo parque
perguntou Mme. Grayo olhar a altura das janelsou, assustada .
Ias, a distancia a que os
Não. minha senhora
canteiros
estailic
espera,
ce
White
resignada,
atalhou miss Daphne,
primeiros
pela sahida do vapor que a
evará, de férias, á Europa, sentada sobre uma de suas invam do edifício, observou
t o mando-1 he ca n n h osanumeras malas
as perspectivas para um e
mente as mãos
Creio
outro lado : depois, sacuate que este caso é mais
"Na
o sei
c entrou
cliu a cabeça como quem diz
simples do que eu imaginava. Se não receiasse anteem casa.
cipar os acontecimentos, eu poderia até dizer já o
nome e o intuito da creatura, que os está aterroriJantaram conversando sobre cousas indifferentes;
depois, fechada toda a casa, sentaram-se em largas
sando com sua íantasmagoria. Vamos. Podem dormir
na
bíblíotheca,
de
miss
Daphne,
o
socegados . . . Dentro de trez ou quatro dias estará
palha,
poltronas
boa
uma
matrona
senhora,
e
sua
tudo resolvido... Mas é preciso que partam.
coronel
pachorrenta
.
e tímida
A boa senhora suspirou profundamente . Gostava
era
expectativa
tão
a
ancíosa
tanto d aquella casa . . . Era-lhe tão penoso te." que deiD'esta vez,
que nínfallar
e
uma
hora se pasxal-a . . . Confiara tanto cm que a intervenção de miss
quasi
guem teve coragem para
se
ouviu
o tic-tac do relógio,
Daphne evitaria esse sacrifício...
sou, durante a qual só
iunto
á porta. Daphne foMas a jovem detecti\e nada mais quiz dizer nesse
antigo, encostado á parede
momento e todos se recolheram .
lheava distrahídamente uma revista ; Mrs. Gravson
y^i^«PB—^——1——^»^—
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No dia seguinte, quando o coronel entrou na sala
«íara o breah-fa.d, sua senhora disse-lhe, tremula e
balbuciante :
Miss Daphne desappareceu .

No domingo, pela manhã, combinaram os ultimos detalhes. O coronel já dera todas as providencias suggeridas por miss Daphne. Fora á agencia do
correio dar seu novo endereço ; despedira-se dos
Como ?
visinhos, pagara os fornecedores e arrancara do
bater
á porta de seu quarto para
Não sei . Fui
jardim as plantas de mais estimação, para transver se precisava de alguma cousa... Como não obtivesportal-as .
— disse Da
— Depois voltaremos
resposta, abri . Nem ella nem o cão alli estavam .
pelo bosque
phne. — Bem sei que fica a cerca de ura kilometro
tia casa ; mas se viermos ao cahir da noite., ninguém
nos verá.
Meia hora depois, a detective chegou, mas em
Ah! - exclamou o coronel - - Então vamos
que estado . Sem chapéu, com os cabellos em desordem
voltar?
e e n x a rc a d a
Sim ... o
tios pes a ca¦*&?*MÈÊ*Wémm^ __&
senhor, eu, o
beca.
•^¦"VNfeÀ'.*'. _,^j.^**t. ¦^Jrf*^a__P__^y*/HÉ_» - fllk.^
inspector CarDescullston e um audispem-me
xiliar seu. Pe'^_M____ Efl
*3*-se ella, atradi-lhe que nos
¦''*_#*' *"'***vJ-^-- 4#. flHB
m/r
V
cessando rapi.-~-.'./"
»-!_*__*_
ai*"-»"^•¦•__
fli
esperasse na
d a m e n t e o
de
estação
"hall".
DeWinchester.
cidid a me n t e
E eu ? —
sou uma desasperguntou Mrs.
trada. . . MelGrayson, in" •¦'" Ml ____ wbêm
'iMfl-t
¦
-'___!
^_B
"'
______
rii
— Se
li-me a pescar
quieta
¦-'"¦^'«5f___l
•*
*
__&
e cahi no no...
_L'*í»
B \* ÜH.
W
-fl'
' fl
* * ¦'__F_k^_S__Bl
marido
meu
*^BF^
i
flfl
PJf_L
v_____r
*¦«_¦$•?
,•&•*
s.
11
_B__B
•
_É_
_•
_l
B'
Vou mudai* de
_k
•>#_,*{.
__7V
<____.
.__á___T,7fl
/•^H j*.
tem que voltar
¦',(
' xfl
__r "Tfl,
ha ¦-^o
" ;'• vs
»___ ' flB__.
Bp_I _Hs
¦_
_a__R;
vol^r—**
e
ii>». __
__1_____B
^_J__BWP*
<5_B
__________N___roupa
com a senhoB
yf,--!
fl - ^
_JfeiV
'.$
to ;á .
ra. • • Então eu
'*_,*«•-.
-H_P,'
de contihei
_*B
B
B&__P^«
Quando se
•=«_?-¦ ____r
B
_^_____B
,*fl
¦ Bv
^^H
"/HiT
_____
_H
___Büvv
¦f
«!_?_jV-_'- .*x AiSfà
^^^.
__^u^
nuar a viagem
sentou a mesa,
"..___B
H__-^'
^fla
B^_V
»"_VR»1
_________________ __B_____E_r*. ¦¦_.
sozinha ?
muito
parecia
-— Não.Tranalegre e comequillise-se. Em
çou a elogiar
Winchester ena propriedade.
cont-raremo s
() senhor 11também minha
nha nu fallado
•
'
•
fl|
secretaria, uma
M_N__3fl_l_ ^__^_l!l _fW_rH^S_flli
cm um jardim,
moça muito
um
tem
mas
distineta,
rÍ^.*í_fH'^_ _H__i_B^^.^ kBi t! «J__ i_a_B,vV*_que
verdadeiro
;-,6
comfará
lhe
»_» * *lr
v••/rIS-Hra¦Tf«|___r »
pa rq u c ! Que
panb:|>a no ho1 unias arvores,
^ local, durante algumas
háras . . .
Kf.,-?iV^^W»S'WBfl-_a_l'?
antigas, copa— Ah ! .. . Acredita então '/que ? .. .
das...
Estou certa de que hoj^ mesmo,
i
y-H-»» __*f_?fi__fl4_H^IÍ
Mías que
lj>
¦
:•
\f&'/ti?t
MBÈB mWd&mmmfm
es'i
da meia noite, minha missão
"'••S&"'.
exe isso .
B V ffiá&íiF l^»^____^H____% an es terminada.
k
clamou de re*
* *
:M
Mrs.
¦F-Bl
<_____W :JfJgtffl-BI _R_m..»_rí__^j£_MMr-¦•
pente
C ii*a vson. venFram
quasi sete horas dà noite.
' /U
do cm seus
__?¦
___
fl flç _JPr _» J__R - ' »* ;i
n^ ando o coronel abriu, com mão tre*31 te
%.-ks* 1*______Hflf_&^F* _-Ht_ir' aii«____PV
v^aH
lb
"* X_f/ __." ___b_uB__________B______________B'b^
braços marcas
^W<Ír*mWmmmmWmmW
'^ ala, a porta dos criados e penetrou,
f 'r!-_B
*T tlfflf'
'''^B_/ «*»'
'v.!1 V•«'' _* ^tr2rí_>a@_____BT;__B_/_^'-**• *' • _Mi
sanguinolentas
pé ante pé, em sua casa, seguido
#
JH__iK_J'
hiMSMWmWjS^
\
de a i ra n h oes
inspector
o
miss
Daphne,
por
recentes .
Carlston e um seu collega, herOh ! Naculeo e taciturno. A moça, que
da . . . Quando
assumira resolutamente a dire¦
*
acontecimentos, rec a h i ao ru >.
cção dos
'''^¦S&_SSI_i_i____iíi
JL\'**$$•
tente*, agarrarcom men dou :
'»*¦ '*':« "*'
./__Ss*r(
___T
."^W_fcH5_Sr*9^i!__•
_/& "é
"nP&i_^iL,
'
:/"
'"
Agora vamos entrar no
Br'
me a uns galhos.
peior da penitencia. Temos que
O coronel
esperar cm silencio e sem luz.
_Bü li_r''* •' __^«s^ií____P^
—- Mas acredita que elle \irá
litou-a com assom bro.
hoje mesmo? Talvez desconfie
Nào
e deixe passar alguns dias. . .
havia
senão
Não —- atalhou com voz
hervas
rasteibreve a detective voluntária.
ias .i beira do
— Tenho razões para estar sei io . . . Como e
onde poderia
mira de que não passara de hoje. E por
atreveu-se af,miserável
o
sah.r,
\o
e perguntou.
Daphne ter se ferido assim '.
favor... Haja o que houver, ouçam seja
nal a fitar miss Daphne a senhora/
n'!_Mas
De
afinal quem é
lá o que fôr, não se movam, emquanto
Porem ella não parecia
onde me conhece?
eu não abrir a luz. Só assim poderei
disposta a explicai-" ; dando
». indagava
,,l,,l,> a Bo,A
biscoutos
3
responder pelo indispensável flagrante...
msisu.na
.,
artida
com
,vu^i(la
,
a'
''
s obre os preparativos para > P<}>
Esperaram, sentados, no fundo da bibliotheca.
V *-ssa D
uma
tenda, que denunciava o desejo de \ei
Foi, de facto, como miss Daphne previra.
a gente,
esperar duas horas e meia.
bem aparatosa, bem sabida por toda
penitencia. Tiveram que
..
esse tempo apenas miss Daphne lallou uma
súbito explicara
Durante
ahi
disse
Eu
i
¦ •
elevo piexem.
(Joronei . . . devo
prevenidoCoronel
vez, dizendo a seus companheiros de vigiba.
Se quizerem. poderão coci.ílar um pouco. Ea
pela vlsi„hanvaq_T.u.sobnj,evm^U
nos
ficarei alerta.
para alojal-o em minha propriedade,
lei ondi es .
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annos, indicou-me uma pista . Fui a policia e, com
o auxilio de meu velho amigo Carlston, consultei
os registros afim de verificar se algum crime, não bem
apurado, fora commeüido aqui ou nos arredores.
Não me enganara ,'Um tal John Denver, ha muito
suspeito como falsificador de bebidas e contrabandista, fora aceusado de um roubo de jóias . Mas as
jóias não foram encontradas nem houve meio de provar sua responsabilidade nesse delicto . Apenas se
apuraram contra elle pequenas culpas pelas quaes o
condemnaram a quatro annos de prisão . Para mais
confirmar meu raciocionio, encontrei nos registros da
policia a nota de que Denver concluirá a pena e fora
posto em liberdade um mez antes do primeiro alarma,
a primeira apparição assustadora em sua casa .
Desde então tudo me pareceu claro. A casa ha
tantos annos abandonada servira a Denver para esconder as jóias roubadas. Sahindo da prisão e encontrando a casa habitada, Denver tentara assaltal-a.
Da primeira vez, obrigado a fugir, levara os primeiros objectos, ,que encontrou ao alcance da mão,
para qu< attribuissem o assalto a um ladrão vulgar
e não descoofiassem do intuito que tinha
ao entrar aqui.
A presença do
cão, impedindo
de
um
golpe
1
lesur preza,
vou-o a invenmeio
tar
um
para afugentar
os habitantes
da casa .
Meu esse
meio ? — indagou o coronel .
Q u a n d o
vim para aqui,
tinha
mais
já
86 í
ou menos imaginado em que
consistiriam as
taes apparições.
A ficha policial
de Denver dálhe como prov
fissão,
estucador, esculptor e
...
santeiro
Tratava-se pois
\
de uma mascaV
ra . . . Mas coI
;,
mo conseguia
M
elle apresentai a
á vidraça, sem
ser visto e sem
Estudo de Percy G. Hofcroft, premiado na ultima Exposição Photographica
A ultima caricia do Sol...
deixar marcas
de Russell Square de Londres.
na areia do jardim?
Foi isso
do logar a mesa do centro, erguera o tapete, levantara
que descobri na manhã seguinte a minha chegada .
— de certo já
do
taboa
soalho
Tendo visto o retrato de Denver na policia, não
preparada para isso
uma
— e da cavidade, que alli havia, retirara uma pequena
tive
difficuldade em obter noticias d'elle . Soube
caixa de madeira negra, envolvida num lenço . Suronde morava . Fui a sua casa. Disseram-me que tinha
luz
e pelas palavras de miss Daphnc,
prehendido pela
ido pescar. Fui observal-o na beira do rio e notei que
o homem ficou immovel, attonito, de modo que os
elle, homem rude, mal vestido, de aspecto quasi miinspectores puzeram-lhe algemas sem que elle esboseravel, estava pescando com um canniço dos mais
casse sequer um gesto de resistência .
modernos e aperfeiçoados; d'esses que têm uma manivella na base e distendem-se até ficar com quatro ou
Somente alguns minutos depois, quando os policinco metros de comprimento .
ciaes iam leval-o, elle se deteve, fitou a detective com
Ah!. . . comprehendo
disse o coronel .
jj olhar torvo e perguntou com ar desconfiado :
— Mas afinal, quem é a senhora? De onde me
E Daphne concluiu :
Ha uma arvore alta e copada, a menos de 4
conhece ? . . .
metros da casa. Foi subindo a ella que me arranhei nos
— Ahi Isso seria uma historia muito comprida
braços, mas tivera prova de que alguém subia alli,
— foi a resposta de miss Daphne .
muito a metido. Era Denver. Com o canniço trazia a
Mas ao coronel ella explicou :
— Eu entrevi esse desenlace desde que o senhor
mascara até aqui ... Até a vista, coronel... Vá buscar sua senhora e diga-lhe que, d'ora avante, poderá
me fez a primeira narração d'esses factos, apparenteviver aqui, em completa tranquillidade .
mente inexplicáveis. O só facto de ter comprado uma
Bryce Valentine.
casa, que estivera fechada e abandonada durante dez
Mas ninguém adormeceu e, cerca das 10 horas,
tiveram a recompensa do longo si.ltncio, ouvindo um
levíssimo arranhar na janella. A mão de miss Daphnc
pousou de leve sobre o braço do coronel Graysom como
para lhe aconselhar calma e attenção .
O ruido accentuou-se, cauteloso mas periinaz.
Houve um ranger de vidro cortado, o attncto de um
fecho, que se move devagar. . . oh! . . . com que enervante lentidão. Depois, durante alguns segundos, nada. . . ate que o ruido se reproduziu tão próximo,
que o próprio Carlston sentiu um choque no peito .
Estavam arrastando uma pequena mesa collocada no meio da sala, a trez ou quatro passos d'elles.
O inspector chegou a levar a mão ao revolver; mas
tinha uma tal confiança no critério de sua collega
amadora que deteve o gesto e manteve-se immovel .
Mas o ruido agora era outro ; ouviu-se um estahdo
de madeira. . . Immediatamentè, miss Daphne fez
funecionar uma lâmpada electrica de algibeira e concentrou a luz sobre centro da sala. dizendo :
— Mãos ao alto, Denver .
Ajoelhado, no soalho, estava um homem. Tirara
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— Por favor... Nada de
nao é serio!... Não me dirás
moral, heim! Não é d'lsso
em
tua
situação,
não me
que,
que se trata ... O que ha é
esse
serviço, a
podes prestar
que recusas emprestar-me
teu
camarada de infanmim,
uma quantia insignificante,
irmão
de
cia,
tua mulher . . .
que eu te pagaria em pouOue demônio 1 . . .
cos dias.
Conto de FREDERICK BOUTET
Meu caro Gastão,
— Sim, eu sei . . . Pagatorno a te dizer o que já te
L.<Z*^*1A^*i
rias . . . como das outras veSS^T^^^-^^S^^
affirmei pelo telephone . . .
zes... E, de resto, não é uma
Não posso . . .
quantia assim tão miserável...
Bem sei o que me disseste
Para
um homem como tu, é mais do que mipelo telephone...
Mas também sei que isso é blague . . . Oh, Paulo! Vais
seravel. . . E' ridícula, já disse!
Não . . . Tem paciência, meii velho . . . Não te
me deixar nessa situação, por uma quantia ridícula ? . . .
Uma cólera surda tremia na voz de Gastão Berly .
posso emprestar esse dinheiro . . . Recorre a outro .. .
—
Alto e solido, elle caminhava de um para outro lado,
Sim, para que me tomem por um mordedor vulgar...
no escnpíorio de
Paulo Danglois.
Este, esbelto e
-*-'^aTS^R_roa_Kií_fe,.n?~l __~___*_é*v^ 7
a
>-.,,..7
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em uma immensa
poltrona, esforçava-se por parecer
calmo . Lastimava ter recebido o
cunhado . . . Mas
que havia de fazer? Mal acaba'l
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ra de almoçar,
em companhia
de sua mulher, o
creado annunciára Gastão Berly.
Que quererá elle, com tigo ? — perguntara com ligeira
inquietação, Ma^^___,.i"_______
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Não sei...
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______
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l^rflfl
*F
_r -'^t *W____fl
' f
^^hmlii
____M
^fi
____>
__L '"
___i
^______________¦__
a._1 _r
__í
exasperava; Pau__p^________b
«_F _-- ^_B ?•*««.•' <^~mCT
¦r'r!'^H
v-i^^lifl
I
r
BbêÍéj-íV''
ii_r
![__!_____¦
¦»^P-fl
Io recusando
Bfl
_P
fl^v^-^ffl fl£'-'7-7iHT:': y:v^^Bw ^_
|B
'l__-"''j^
Pf-.j^ ^^ ___i______—«¦—_>. ,.^-^-**,^________________B_____________________________________' mwr \
sempre, resolvi7____^_B
do, d'esta vez, a
"^ __^__l
não ceder, apoz
^*_S_S
fl^
\
ter cedido muitas
«<^_
____^^8
__
__
•
____6»(<"¦I «
!T
__ __PHHL*0*
___5_^^l
_k.
ln_ ___B__£s^»X **.
_h__^-^H
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vezes.
v 2_____HBs*ssfwíwêi'
H».
E' o eur '«____
__K^V
muIo ! Vaís me
__l
__nlk
^_______Rv7
;*í»3
''.''l77\v^<á!ll
Pm.W^'
-^fl
^^r
*^i*fl^hi__^fl|
_____t_^f'
d e í x a r m esmo
Ik_i^^_-P!___I
_______t^w*ví
*
nessa situação?
1
BB
flfl
IlhZ?
—
|p-M^
exPois olha
c 1 a m o u B e r 1y ,
detendo-se brusca meu te diante
^fl Mfl
R: '^ J^fl«f-£fl
^^
de seu cunhado
¦ mè\\_^l
_r
e c r u z a n d o os
__v
\fl^_Br «flfl
braços —contava
com ligo ... Tua
irmã também . . .
— Pois diffl_J
K^PSflBBJ
Bi
ras á Heloysa que
sinto muito, mas
Miss LEILA HYAMS, da Metro, governa seu próprio yacht.
que não posso...
Não posso !
Porque não vendes teu automóvel?.. .
Isso é mentira tua! . . . Com tua situação .
Para
me desmoralisar por completo aos olhos
Com todo o dinheiro, que tens ganhado . . . Com o
de todo o mundo? Tens cada uma! Vender meu autolevas . . .
vidão,
que
movei! Não faltava mais nada!... E' horrível ver-se
Ora essa! Você também ganha muito dinheiro,
abandonado por um parente, que se diz amigo...
e asta . . . ainda mais, ao que parece .. .
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— Vou te dizer a verdade murmurou disse
Por favor . . . Não precisas de gritar tanto! .. .
Não estou gritando! Pergunto pela ultima vez:
elle, sem lital-a
Devia ter te c 1 i 1 o ha mais tempo .. .
7
antes de nosso casamento... Fui cobarde, tive medo
dinhu
queres ou não emprestar-me esse cunneiro
-— Não posso .. .
de te perder . . . Receiava tanto ver-te voltar-me as
Não podes . . . E' preciso ter topete! Tu
costas... Não podia comprehender a vida sem ti...
que
Então . . . calei-me . Oh, meu Deus, quanta angustia,
já soubeste o que é uma pessoa ter necessidade .. .
Se eu pudesse.. . podes ter a certeza.. .
quanto remorso!... Quanto mais te adorava, mais temia
Bem o podes e .. .
que essa revelação te afastasse de mim . . . Ao mesmo
Silencio . . . Olha Magdalena . . .
tempo, tinha vergonha de meu silencio . Cem vezes
A porta, de facto, se abrira docemente . Uma
estive prestes a fallar e, sempre, no ultimo instante,
"Não
linda senhora, extremamente elegante, entrou na sala.
. . . queria conservar por mais algum
pensava:
Os gritos de Beriy hatempo seu amor . . ."
viam chegado até seus
Se soubesses como
ouvidos.
tenho soffrido . . .
Que ha >
inOuve, Magdaleterrogou ella, com a
na . . . Esse miserável
disse a verdade : Eu
physionomia angustiada .
já pratiquei um rouNada .. . Deibo . . . Não me interpfe.
!ÍBflifWBffÍBli
_W <¦
^___|b2
^^_^
flj
xa-nos a sós . . . disse
rompas! .. . Deixa-me
Paulo.
dizer tudo . . . Foi a
Porem Berlv, fora de
dezesete annos, ou sesi, gritou :
'«'X'
jam sete annos antes
BBBbI
^P
BBBBBBBBBT4/ '
O que ha é
de te conhecer . . . Eu
átr^^%*
flí^
t ájaJBfll --• '^'fl ¦a-1¦¦«»*, -: '¦' 'iBr' i i I' ' ¦'^flflMBWBBBBBBBBBBBB^
flír
'
a
teu
venho
tinha então vinte e
pedir
que
BI-' "'"^m E^s^IIbbí.
MÊSSSêÊM fl
BI
marido um pequeno
trez annos. . . Era em-.'yjÇr.*" "•'
m
Br» ^/#iflBBP'0*fl s^flCBaP^slwfcm
¦¦-"***¦"., '¦'..' -jM B**r?mflB
^w995Sf%$*."£!¦*«
bbkVX^
favor e elle recusa
pregado da casa banVSV :;|t' - Vfl
fclpl
II
Bfla^ 0^^:^! *aL
servir-me . . . E ainda
caria de L . Duras,
E o
deita moral ...
um amigo de
meu
cumulo ! Paulo prepai .. . Ganhava muibbb; I
^fltaNfc -""íiaft-i'¦>?¦*' ;^mw^L^mwmWÍ^^m^SS^^Áà^^m^^j^^ÊÊÊÊ^^ÊiÍt^!^-' ' ""*. ¦'Tbb BByrf^ bbbI
em
moral
to pouco . . . Desejaquêsgando
toes de dinheiro . . .
va . . . desejava posAh, só mesmo rinsuir mais... Pratiquei
BbbbW '""¦'':' xissai fl
bJ
do!...
loucuras, 1 m p ru d enGastão! ... —
cias. Endividei-me, joPaulo
muiexclamou
guei ... e vi-me per.
Bfl
'^F^fc^B
fl
flÉs^É^áJ^àsáS*
jjfl
fl"*iV';
«saiii
^«3
I
to pallído
dido . . . Sempre me
Bflfl $ I fl ^BflBflfl&iliP^ ^flBBTfl aflaflafl .'"^Bafl I
E' isso mesmo
'0%jjf->
*^B
encarregavam de fam- '?u.
^BkLÍ& iÍp
A
B
flHRHB8BBr x 1 aar^
fl
— continuava o outro,
recebimentos . . .
zer
•¦^ÜB^y
Ir . ^- ^^ IhbbH
^'l
¦'%IP
Jw
m
"^«
incapaz
"'"''^
iTfll
furioso e já
Então . . . Uma vez,
B&B>'%I
fll^S|aMB»B^^^aFV
<**V
'
ridi.
de se conter E'
flBBaas^lflflKr«^''^'^^K
BáB ^BJ
áfl BBBr
Eflfl BBbI
BBBBBBfl
*T'i'
- ':"fl
J«SBBFfv^«S&flBsW^KSK&flV
'flfl '¦•¦ ¦'-'^BBBsa^^SSsflBg.t>'^«fflE-.'
ytBBBWBjt
BV BB Kàfl
fl
fl ,Jl,B;
guardei o dinheiro,
' ¦'.'"'''áfl
fl Bfl
K/
fl
fla
fl
K
flr^ttBr^i
fallar
culo ouvir-te
sem o entregar ao
'^Bk;S;0:'4':^^sbbSÍ^'^B^'¦"'VlPsa
Bfl
a&fl ' fl
B^^^^^V flB»•-.,.-¦¦- >aBarr* '"' TBrJrr^^^^Bar''' ' iia^TiM B*i £ ai
assim: Vende teu auBfl
I
«fl flfll L.^BBafl
(fl
caixa . . . Era em um
tomovel !... Gasta
sabbado . Eu contava
'H
^^flflaL / / áfl P*^ »*"* BB B a
Jate
I4
B am IBv j -' dp:'j|^i,ii<'
menos . . ." — Admiganhar nas corridas,
r a v e 1, meu caro.
no Domingo, e assim
fez
o
se
Quando já
poderia reembolsar...
4fl
|.
a
tem-se
fizeste,
•'^
S
BBBBBBBBT
flT
si
sT
«bBWHL
Ifl
b|||
que
Mas perdi... Só então
f^ JÜJtBBal
BbWV fl B?X
BBBBBBfl -SbT flfii«Íl ^'''V^^afl
obrigação de ser mais
¦¦'¦;.-¦
- ^H
comprehendi a gravif « i**? ifl
B :->i?' ,jtf^ J^flBBBBfl
BT
Bfl.aL. f
' flBBT ^Mflr^fl
indulgente perante a
dade de meu acto .
I II
¦ 4 - InAl
I
''"~'BBB
fraqueza dos outros ...
Bfl
BB/Bbb», ~'^*',% flaaflali
W fâ
B—.
B
Pensei no suicídio . . .
. . Sou pródigo, é ver" 'av CJ
Fa 11 o u -jme a coraI
«bH^P^sP^bÍ
BTatfl I ^aPk .aOflfl »flj fl
'-À
dade, mas nunca deifl '
gem . . . Descobriram
4mW^m bbT^IBI m VbV ^B
^Ba^^^ai
xei de ser honesto !
tudo.. . O Sr. DuPeço emprestado . . .
ras teve piedade de
mas não roubo! .
mim . Assis'.ira o meu
'
|l| B flB
V^BBBBB
| Jflf "^a^flE"
flBT
aBt" t||
Deteve-se de su^^^
*^^^BjM'
desespero e compre^fll
BB
BBBBB.BflV
bito, lastimando talhendera meu horror
vez, máu grado sua
pelo crime que prati*\
brutalidade natural,
cara
. . . Abafou tudo
w
P5
P^b- ^flj
^ '^P^ ^
ter dito tanto!.. .
e nem ao menos me
tflp^Tfl ''*£mwmmW^ & _|R jSbbbbbb bP^* bI bbbV^bbJbI
Paulo, agora li videspediu... Depois, é
'
BBBBBBBBBBaaBBBrBBBBBBBBfl
¦ .¦ í-^^^^^^BBJ
jJBsV tT -i 'fl P" /SaB
do, cambaleava . . .
claro, paguei tudo...
Pvorem dominando-se,
Porem dous ou trez
fl^ ' ^«fll B f^
disse, em voz baixa a
>**
'í^ fll
*^'JB
fl
^U* af-B»: í
e m p re ga d os soubeseu cunhado:
ram ; enl re elles. . .
Sahe d'aqui !
(iastao Be ri \ , me<.;
oO >t.^> iBVf V^^wT^HflVif JHLi -^JhBaaBaaBJflBfl»Ba^BBBPBaB
Ha muitos annos facompanheiro no escrizes pesar surdamente
ptorio do Sr. Duras. ..
CARLOTA KING. - - Estrella do écran francez.
sobre mim essa ameaMas só muito mais
ca . . . de fallar diante
tarde,
quando herdei
d'ella, de revelar tudo... Eu já havia comprehende minha avó e organisei a empreza, que ainda hoje
dido tua chanlage. . . Descansa; ella vai saber tudo,
dirijo, elle me fez comprehen de ique sabia de tudo.
tudo. . . Eu mesmo lhe cíirei . . . Haja o que houver
Queria desposar minha irmã...
Jurou-me que o seficarei livre do silencio, do receio... e de ti...
ficaria
entre nós dous. . . Dipois vim a te conhegredo
de
livre
de
ti...
minha
Sahe
casa,
cer,
Magdalena... e comecei a expiar o que haviaprincipalmente
feito... Recuando sempre teu abandono... Oh, mirepito !. . .
nha querida...
Estava tão pallído, tão ameaçador, que Berly
Não me queres mais? Des prezasmais
uma
retirou-^e
sem
.
me?...
dominado,
Se comprehendesses toda minha dor por
palavra
Magdalena,
também
haver leito isso . . .
Poulo voltou-se para
que
de
immovel.
sem cor, mantinha-se
pé,
(Conclue na parira 91) ,
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Um sobrevivente de oito centúrias. O famoso carvalho de Munchenden ( ln?laterra) velno de mais de £00 annos e
ainda viçoso
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ousar fitai
Deteve-se,
sem
Alas sentiu pousar sobre a sua,
que tremia, a mão cariciante de
I ena
. Sabia-; tudo . . e continuaste a me amar?
sua companheira . Ergueu os olhos e a expressão
—
Sim. . . Ainda que tivesses praticado crime
que viu no rosto de sua esposa encheu-o de alegria
Isso talvez seja
mais grave, continuaria a te amar .
delirante .
— Meu querido . . . Eu já sabia tudo isso — disse
immoral ; p:>rem, culpado ou não .
tu és o homem
—
Para muitas mulheres, queiram ellas
Pensas, então,
ella, com um sorriso ínebriante.
que eu amo
ou não, o amor
que na situasempre se imção em que te
encontras, não
põe 1 Eu sou
uma d'estas .
tens inimigos
e invejosos?
Amava-te...
te
sempre
Quando annunciamos
amei . . . Tamnosso noivado.
bem eu desefoi
meu
pai
java dizer-te a
verdade : isto
preveni do,
anonymamené, que sabia
tute, creio, de...
tudo...
'
.
M a s
de teu acto ..
d o ¦•_. .
a
Enviaram
tam be m não
denuncia com
tinha animo...
todas as proAgora sou fevas... Elle
Hz ..'. . Como
romper
imaquiz
pudeste
nosso noivagii-cir que eu
do . . . Proteste abandona'...
tei . . . Eu te
E sobria ?
amava... Disí reste tant o
o
se
que penpor isso . . .
.
.
.
s a v a
Que
Oh, quetinha sido uma
rida . Agora
loucura de ratudo se acapaz... Que
bou ... iMas e
depois d'isso
v e r d a d e . . .
tinhas levado
Soffri muito...
uma vida de
Tudo nas lemhonestidade
brancas d'asevera,
eras
tempo
quelle
trabaprobo,
me causava
' ' ^ "
1h ad o r . . . e
'S^
*,
'
"
1
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'
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MmtJmmmmW '
horror... Meu
que havia de
acto .. . aquelme casar comIa mulher. . .
tigo, mesmo
Oue musem o consenIher??. .
"girls do Albertina-Raschtimento d'elle.
—
das
bailado
de
numero
Um
Phoiographla jantazlsta
Magdalena
— MagdaBallet, celebres bailarinos de Los Angeles, pnotographado absolutamente do alto
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Limoges e de
Tulle nãe> liariam
descoberto vestigios do tóxico
nas vísceras de
Lafarge, emquanto Orfila assegucava </ue sim.
Raspail declarou, a esse respeito, (jue existia
arsênico em toda
parte e que, se
qu izessem, compro mel lia-se a
encontra l-o na
Ps tirana do proprio juiz instructor, que era o
mesmo Orfilá.
0 progresso da
se iene ia deu rizào a Raspai l
quanto a essa
pa ri i ou tar; da de
do arsênico.

As Jurias da Natureza
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"saA palavra
,T
,
procede, seg undo alguns
vocábulo celta
etimologos,do
"sap",
"sab"
ou
que" representa a ide ia do
pt ou
"baixo".
D'essa radical
de
'savaos francezes tiraram
"ciabatta",
te", os italianos
"zapatos",
os hespanhoes,
"sapalak"
e os
os vizeainos
"sapato".
portugueses
•

,.

TT i
(Jrn instantâneo de rara felicidade, mostrando um aspecto tio ultimo furacão, que varreu Miami (E, Unidos)
pato
e permittindo avaliar todo o furor do vento e das ajruas.
da de jogo .. . Então .. . havia também
uma mulher9 Foi por uma mulher
epie jogaste, que... roubaste? Amaste
uma mulher a ponto de roubar, por
causa d'ella? E depois. . . só depois. . .
é que vieste cortejarme, e s c o n d e n d o - m e
"'"""^TT1^"''^""*"'''''"
t?"ÍíS
toda essa vergonha?!
()h! E's um míseravel ! ...
E Magdalena deixou-se cahir sobre
uma cadeira, soluçara
do e estorcendo-se de
desespero .

erguera-se, pallida, tremula. Elle íitou-a,
desorientado .
Como } . . . Mas disseste (jue sabias tudo . . . Portanto . . .
Fallaram-me apenas em uma dívi-

^sp?$i'trg?t?f|SK'í;

¦

/

"*

Frederic Boutet.

0 ARSÊNICO SE ENCONTRA
EM TODA A PARTE
f

— Uma impressionadora rcena da ascenCinematographo grandioso
"O
prisioneiro da ne»-e".
ção á Jíonianha Sagrada, no film allemão

Francisco Vicente
Raspail, que morreu
em Paris a 7 de Janeiro de 1S7S, lia cincoenta e dous annos,
foi o descobridor das
cellulas, presentiu a
existência dos microbios e, antes mesmo de
Pasteur, recornmendou
a antisepsia. li muito
tese que lidar contra
a ignorância de seus
contemporâneos
Digna de ser recordada c a celebre controversia, que tese co»?
Orfila, o decano da
racuIdade de Paris, a
propósito do arsênico.
1 oi po'' oceasião do
processo da famosa
Aí me. Lafarge,
que
lesada
fora
perante os
iribunaes trance :es,
sob aceusação de li iser
envenenado
seu
mando com arsênico.
Os pharmaceuticos de
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Elegâncias de outr'ora —
Miss Nora Howard, da "Metro" com vestuário de 18H0.
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CONGRESSO FEMINISTA INTERNACIONAL

companheiras substituir os
mens em muitas cousas . . .
agora, mais uma profissão,
pria de homens, que ellas
qinstaram .

hoEis,
procon>WÍ?»

E' verdade ? Disseram-me
que és o novo sócio de Basilio. . .
Sim; assignamos contracto
por trez annos. Elle entra com o
capital c eu com a experiência.. .
E depois ?
Depois?
Depois. . . será o contrario.
Saio eu com o capital e elle fica
com a experiência l
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No mez de Junho ultimo reuniu-se em Berlim sob a presidência da veterana do movimento
feminista mundial, Mrs. Chapman-Cott e da delegada da Tnalaterra Lady Ashby. o congresso
mundial das mulheres. Estiveram presentes mais de 3. OCO delegadas de quasi todos os paizesdomundo. A photographia é a oo desfile das bandeiras dos paizes representados, levadas pelas
alumnas da Universi-

Algl;uns aspectos do feminismo
universal !

O flirt é a licção de esgryma,
qu.e uma mulher ensaia com os
floretes sem ponta, antes de se
apresentar no terreno com a
espada verdadeira, para o grande duello.

dade de Berlim.

Lf

'•''i'•<••'•/'^•vS,

MAIS UMA
V CTORIA DO
FEMINISMO

O sub-chefe da
policia norte-americana, encarregado
da applicação da
lei da prohibição
no Estado de Arkansas, declarou a
um jornalista que
setenta por cento
das pessoas dedicadas ao contrabando do álcool
são . . . mulheres !
Já tínhamos visto nossas amáveis
Ao lado: A força do
habito. — Um operario '.nglez, tranquillamente, solda uma viga
de ferro suspensa no
vácuo, a 85 metros de
altura, sobre Fleetstreet, em Winton
Rood.
\ V'
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O feminismo que, em resumo, nã > é mais do
que o desejo da mulher de se parecer com o
homem, vai fazendo novas conquistas. Entre
essas pode se contar o apparecimento das mulheres em certas espheras da actividade, ordinariomente reservadas aos homens. A gravura ao
alto mostra-nos um aspecto typico do cá es de
Yormouth (Escossia) onde as mulheres se entregam ao rude labor de carregar e descarregar
as embarcações, como também acontece em Vigo
e La Coruna, na líespanha.
-

Ao lado: Architectura moderna. — Construido quasi totalmente de vidro, esse sanatório
para fracos e convalescentes, exhibido por oceasião da ultima exposição da Polônia, está desfinado a servir de modelo para as casas de residencia do futuro.
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! MNHA 1E GALLDS NA ANTIGA NI
í.+tte&sws^^

Recentemente um grupo de
archeologos fez
um importante
descobr i m e n to
em Harwan
(Cachemira),
onde puzeram
a descoberto as
minas de um
templo buddhista que se
acha situado ao
pé de uma collma.
Sobre taes
excavações, um
dos mais reputados archeolo
gos, escreveu o
seguinte :
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"O vencedor" —
Qualro do pintor philippino

'[amais

*" V

^^*-."^54

"

*aaaB> ¦¦rn

^^^ISflF^lfcl

/lmorsolo

U fl|B

Sfí" fl

I

^»»

^*

**^J

*"

coram as baldosas, apresentam
vestígios desçonhecidos até
agora em aicantaria india,
mas muito simil ha n tes aos
motivos esculptoncos do seculo IV antes
da I^ra christa .
A caracteristica"mais notavel daquelles
desenhos consiste na extensa frisa que
pende tios homtaros de cada
cavalheiro, de-

se descobriu
cousa similhante na índia
ou em outro
qualquer
telhas
.
As
que surpaiz
giram ao serem etfectuaas excavações e
das
nas quaes se nota uma
influencia sasaccentLiada
'a - abrem um novo
sani
capitulo no estudo da historia antiga da índia. O
nome Harwan, derivação
phonetica de Shadarha
dvana, a arvore dos seis
santos" se menciona no
Rajatarangun como residen cia d) grande patriar^
¦¦?::.:¦¦*¦&, -j..~- S;.
?>**,Y .'Y-í,- -í, :wY s?*fj:J yfi .>¦£%
cha buddhista Nagarima."
Ficaram a descoberto o
Dous soberbos gallos durante um trenamento
tríplice embasamento do
talhe tão corrente nos relevos persas d'aquelle
templo, uma serie de caUm philipino, em uma attitudc classimesmo período . Q uanto ao influxo da arte da
ca, com seu galío de briga.
pellas, dous pequenos tempios, alguns vestígios de Ásia Central nota- se a configuração das nua
muralhas e outro templo com abside no centro de um pateo gens de homens e mi»heres reproduzidas nessrectangular . Todas estas ruínas pertencem a differentes as baldosas e que apparecem com os pomulos
epochas e os edifícios de que formaram parte foram cons- salientes, os olhos encovados a fronte abatida,
truidos com sugeipronunciadas as
mand 1bu Ias e
ção a trez esiylos
cândida a expresdifferentes . Um
são .
dos detalhes de
maior interesse é
Taes traços phyconstituído pelo
sionomicos não se
encontram entre
pavimento do pateo ;á citado, eua actual populabaldosas
são
jas
ção de Cachemínumeradas para
corresra, mas
numeraque essa
pondem exactade
mente aos habição servisse
tantes de Kashgar
guia aos pedreiros .
e de Yaskand, o
que dá a entender
Essas cifras
que os construetoeram as usadas de
res d'esses ediíi400 a 500 annos
cios foram escitas
de Jesus
antes
e o artista copiou
Christo; mas, na
nos desenhos as
verdade, o templo
faces d'aquelles .
que alli se elevaA repetição de
va foi edificado
um thema d ecoem epocha anteratívo das rinhas
rior . Quanto aos
dc gallos parece
Dous gallos de brita em plena luta
desenhos que deYw»-,,. . ¦ ¦
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O castello de Hurstmontceaux, um dos mais famosos da Inglaterra por seu fausto e beíleza, construído em 1384, acaba de ser
vendido com todas as preciosidades em mobiliário e obras de arte, que nelle se contêm por meio milhão de libras, 42 mil contos.
As gravuras acima mostram o salão das senhoras e o salão gothico d'esse castello.
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A esquerda
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demonstrar que esse recreio era muito estimado
na antiga índia, onde, certamente, constituía lesta
nacional, com o que se prova, mais uma vez, que
o relaxamento da sensibilidade é achaque commum a
todos os povos, como o provou mais tarde o romano
com sua paixão pelas lutas entre gladiadores e, em
nossos dias o hespanhol com sua avidez pelo espectaculo taurino e o britânico toai sua ardente paixão
pelo box .

A direita

— Sala de almoço.

No valle da Morte, árida planicic da*Califórnia, a
temperatura media é de 57 graus centígrados. Supera em
muito á do deserto da Arábia e outras regiões equatonaes
africanas. Durante o verão o sol queima como um ferro
em braza. O terreno d'essa região desolada é um prodiqioso deposito de borax, accumulado pela evaporação das
águas de um grande lago, extineto ha milhares de annos.
Òs norte-americanos tiram d'esse valle trez milhões de
tone Ia da s de bora x, a n nua l me n te.
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quizas scientificas
tendem a supprimír
o enjôo . Tal medicamentp descoberto
produz effeito decisivo ? Tal massa-

gem aconselhada e
,jíb*j*Í BS*-""
_-^-*~»aJi
remédio soberano ?
Tal apparelho detem o enjôo, como
'^I^^
<•;,..
i;....¦„i.y^JL^Z^^V^ Í|
¦'¦
^,,1.mui.»N7
pretende seu inventor? E' preciso, para responder a essas
perguntas, proceder
a experiências . . .
Os professores deofficialsignados
mente para esse fim
têm á sua disposição
barcas
duas
que,
diariamente, partem
um dilema
As ruas do futuro... —A arcbitectura parece ter
de
de S vv i n e m u e nde,
heróico : ou renovar-se ou morrer 1 Eis como os architectos
.
espbenca
casa
A
renovação.
essa
comprehenderam
Dresdem
evoluindo pelo BalVingará essa idéia ? Será uma das muitas iniciativas, quea
tico. Os amadores,
morrem ao nascer ? Do alto de um avião essas ruas darão
tartarugas
impressão de uma grande reunião de.
que acceitaram soffrer pela sciencia ou apenas
foram movidos pelo desejo
de ganhar alguns marcos,
fazem o papel, na circumstancia, de ccbayas. Os medicos experimentam sobre
elles vários tratamentos .
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Uma fabrica londrina de macninas de escrever organisou um original concurso, que consistiu em uma
corrida para moças, que, apoz um curto trecho, cieviam encher uma tira de panei, utihsando uma de
suas machinas, collocada sobre as costas de ura
cavalheiro.

Isso constitue para essa
cidadesinha uma verdadeira
attracção . Os curiosos enchem o cáes e observam cs
pacientes . Alguns d'elles
estão com o rosto esverdeado ? A experencia falhou ? Estão, ao contrario,
e sorridentes? —
rosados
Bem . . . Então tal massagem ou tal apparelho deu
bom resultado . . .
E ha, mesmo, os que la_
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enjôo
agora, o
CONSIDERÀVA-SE,
um temível inconveniente. Os pobres viajantes propensos a enjoar
mal se viam em alto mar,
corriam para seus camarotes e permaneciam extendidos o dia todo; outros, mais teimosos, apa
pellavam
'mg - apenas para
rock
cha ir . Ninguém
imaginava que d'esse soffrimento atroz, poderia
surgir, algum dia, proveito
algum .
Recentemente, em Swinemuende, na Allemanha,
appareceu nos jornaes um
annuncio solicitando individuos de qualquer sexo,
que não pudessem pisar
o tombadilho de um navio, sem enjoar immediatamente . O salário, offerecido no annuncio, era
tentador. Desejavam apenas que os voluntários
comparecessem com urgencia, posto que havia
pressa .
Devemos elucidar um
ponto importante . Em
Berlim existe uma commissão medica cujas pes-
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Inspirada pela arte celestial...
-Miss Ruth St. Denis cm uma
bailado,", inspirapose de seu ultimo
"
da anKan
Van
do pela deusa
csi>ectatiga civilisação chineza, no
culo rcalisado cm New York, em
beneficio da Universidade local.

apostas e discutem
zem após
cáes de Swmemuende!
Os
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O grandioso e soberbo claustro da cat'iedral
Leon ( Hespanha ).

de

sobre

o

planetas e seus volumes,
em comparação com o da
terra

Júpiter é o maior planeta.com
um diâmetro onze vezes maior do
que o da Ferra . Em seguida, temos
Saturno, com um diâmetro dez
vezes superior ao do planeta em
que vivemos. Xeptuno e Urano
sao, cada um d'clles, quatro \ e/.es
maior que o globo terrestre . Venus é pouco menor que a Terra.
Marte tem a metade de nosso diametro . Mercúrio, finalmente, a
terça parte .

j&Jk^Swb
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— Diabos le^¦$>^^i5«*^
partiu, sempre
precipitado . . .
vem Durnovol —Seu verbo alto e
exclamou Mauriseus movimentos
ce Gordon, depois
promptos davamde ler em voz aii ii
n
i> ii
ii
lhe a reputação,
jY
ta o telegramma.
um tanto usur— isso significa
pada, de homem
Romance de H. SET0N MERRIMAN
que vais ter que
enérgico e capaz.
nos deixar 1 EstaJack, espirito
vamos tão bem
mais reflectido,
habituados a vera com a mesma
nao
RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA
te chegar sempre atrazapressa . Acabou tranquiído e a desculpar-te peSir John Meredith, fidalgo edoso e austero, considerando
almoço e
lamente
seu
leviana a linda Mabel Chyne, sobrinha de sua velha amiga lady
rante Jocelyne 1 Vais nos
Cantournc, recusa a seu filho Jack consentimento para desposal-a.
pediu a Jocelyne que o
fazer muita falta, meu
fazer
de
afim
a
África
A' vista d'isso o rapa? resolve partir para
um
acompanhasse,
por
velho 1
fortuna e Mabel promette esperal-o durante dous annos. Mas
instante, até a varanda .
— Isso, sem duvida!
apenas Jack parte, ella começa a namorar Guy Os.ard, outro rapaz
Era um costume que
cpje tambcm a ama.
— disse Jocelyne, servinChegando á África Jack hospeda-se cm casa de um antigo
tinham tomado inconscido o café.
companheiro de collegio, Maurice Gordon, que ahi vive com sua
en temente. A varanda era
Então O s c a r d
irmã Jocelyne e trava relações com um mestiço de maneiras soruma
um local dos mais attradidas ( Victor Durnovo). que lhe communica ter descoberto
também faz parte da cae
muito
poque
Simiacins,
chamada
procurada
medicinal
herva
hentes na casa, um recanravana? — continuou
dera ser vendida a peso de ouro na Europa.
to cheio de plantas exotiResolvem formar uma sociedade para exploral-a e chamam
Maurice. — Vocês arrancas .
Guy Oscar d para seu *ocio.
jaram um excellente reNo mesmo instante,
atirador,
bom
cruta...
Maurice passou a cavallo diante d'elles, saudando
Não o conheço pessoalmente, mas tenho ouetc.
com um gesto largo . . . Era alto, forte e jovial, semvido faliar nelle.
pre de bom humor .
E' um homem muito bem educado, em todo
Embora sempre calma, Jocelyne não podia deixar
0 caso — disse Meredith, tranquillamente.
de pensar em seu irmão, um pouco inquieta . Julgou,
de tudo. . .
esquecida
como
fitava-o,
Jocelyne
mesmo não dever oceultar seus pensamentos a Jack .
expedicção?
da
chefe
o
será
O Sr. Durnovo
Conhecia-o, no emtanto, havia pouco tempo e nunca
— perguntou ella, apoz um curto silencio.
fallára sobre Maurice, quando este se ausentava, com
Não — respondeu Jack, sorrindo.
homem algum .
Quando me lembro ... — começou ella — que
O riso sonoro de Maurice interveiu :
vocês
Ah! Ah! Estou curioso por saber onde
Maurice pode ser arrastado para o mal por qualquer
influencia perversa . . . Nunca pensou nisso, Sr . Jack ?
vão se metter!
—
Sim. . . Porem também acho que elle pode
respondeu Jack.
Vamos subir o 0'íowe
Sim, isso sei eu. . . Mas com que fim l Esse
ser mantido no caminho do bem, por uma influencia
esconde
parentes
boa . . . como a sua ...
rio é cheio de mystcrio. Durnovo
Ouad Receio muito que minha influencia seja
acima...
no
pobres ou cousa parecida,
Não é a procura d'elles que vamos. . .
bem fraca!
Sinceramente ? — perguntou Jack, voltanda-se
Suspeito que elle tenha descoberto algum depotodos os
para ella com um sorriso de duvida .
sito de marfim. . . Essa é a chave de quasi
mao
Eila sorriu também . Sua intimidade, nesses ulmvsterios d'esta região... Bem desejaria deitar boas
de
timos tempos, tornaia-se uma d'essas amizades de
a uma provisão d'estas. . . ou a meia dúzia
homem para mulher, que só não é encontrada, neste
tempo, aqui, nem, mmna
pedras! Não ficariamos mais
mundo, pelos scepticos ou detractores .
querida?
,
T
—
respondeu Jo—-Não vejo razoes para isso
Jack passara já dos trinta e ella approximava-se
d'essa edade prosaica . Ambos conheciam bastante a
celyne.
*tevida. que, para elles era como que um livro aberto .
Tens razão. . . Nunca te queixas, embora
Haviam reconhecido, sem duvida, que muitas de suas
nhas direito a isso.
paginas são vasias...
Ohl Bem que protestaria... se notasse que
Elle já lhe dera a entender que estava noivo;
isso poderia adiantar alguma cousa 1 —
assim, nenhum mal entendido podia existir entie elles.
interrompeu
-- Eis a verdadeira philosophia
Não podia haver pretexto para uma d'esJack.
Ou a resignasas pequeninas e dolorosas illusões, que
ção.
Não. . . Prefiengendram romances
"
ro dizer
philosoe incitam as almas inresignação
A
phia".
genuas a acreditarem
é a mais tola das vira vida tal como a sotudes.
nham. . . De resto, aos
Nem uma nem
trinta annos, já se retenta —
me
outra
nunciou ao ideal da
M a u r 1c e
con fessou
primeira juventude .
Gordon.— Mas, infe— Tenho medo de
11 zmente, tenho de
que surja em seu capartir ... O conimerminho alguma influencio da África Occicia mais poderosa á
dental me reclama !
qual eu nada possa
Você apparecerá pelo
oppor.. .
h e í n,
escriptono,
jack curvou a ca1 Jacl
beca, por um instan— Sim . . . Marte; depois, erguendo-a
I
enum
mesmo
quei
de novo, fitou-a attencontro, lá, com um
tamente .
mestiço mentiroso por
I
— Imagino . que
do
•i
<• „;y/^r,>^or — Celebração do 1.° anniversario da eleição
°'-r
natureza
cozinheiro
e
festejos
aos
assistem
|
se refere a Durnoquatro irmãs do rei
£ Albania.
lln" As qu
de
re, Zogu, da
fi
&
.
por profissão
vo ? .. .
COmmCm°rat;™Sftam
a 1 de Setembro de 1929.
celebrados
Maurice Gordon
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De facto! — disse e Ia — Temo esse homem!
XII
Pois bem . . . Posso tranquillizal-a sobre esse
O crepúsculo tão curto «í.o Equador terminava.
ponto — disse Meredith — Durante dous annos estarei
A natureza inteira estava silenciosa. A escuridão
em contacto diário com elle . . . Eu o vigiarei . . . Sua
invadia a floresta . Um brilho fulvo atravessava as
companhia, de facto, não me agrada .. . Porem, agora,
regosijo-me por poder tel-o sempre ao alcance de
grandes e negras nuvens amontoadas, prenunciando
chuva, talvez tempestade .
meus olhos .
Por que ? — perguntou ella surprehendida .
A noite era pouco favorável a uma caçada . Graças
Porque assim terei a satisfacção diária de
á calma absoluta da atmosphera, o mais leve ruído
era percebido a grande distancia; uma vaga inquieimaginar que lhe poupo uma preoecupação .
E' muita bondade encarar o facto por esse
tação fluetuava no ar . No emtanto um caçador se
aventurara ao longo do rio com o intuito de surprehentado — disse Jocelyne . — Porem não dese.o causarder algum animal .
lhe o menor aborrecimento por causa de uma antiEsse homem era Jack Meredith . Suas vestes
pathia, que talvez seja injusta .
Nao . Sua antipathia c bem comprehensivel . . .
estavam rasgadas em mais de um logar; gottas de suor
attestavam sua fadiga; suas mãos c pernas arranhadas
Durnovo nao pertence a nosso meio, nem por seu nascimento nem por seus instinetos . Não possue titulo
provavam ter elle atravessado algum perigoso pantano algum para ser admittido junto de uma creatura como
Havia uma hora que se arrastava, rastejava, pera senhora .
seguindo um enorme vulto dc animal, que se escondia
Jocelvne não respondeu . Durnovo era amigo
obstinadamente nas moitas da margem opposta . O
intimo de seu irmão, um amigo escolhido por elle.. .
—
— Senhorita ...
continuou Jack Meredith,
que havia de singular era que, quando Jack se detinha,
—
para surprehenclel-o, o animal o imitava .
com gravidade insólita
quer conceder-me
fallando
um favor ?
Por varias vezes tinham permanecido immoveis,
— Com prazer .. .
por mais de cinco minutos, tratando de se descobrirem
mutuamente, atravez da folhagem espessa . Era de
— Confessou-me que tem medo de Durnovo .. .
enlouquecer .
Pois bem... Se, futuramente, tiver alguma razão
para temcl-o mais ainda, conte commigo e prometta-me
Jack sem-pre atacara prezas inclinadas á fuga e,
por isso, sentia, agora, uma sensação inteiramente nova .
escrever-me ou procurai-me para reclamar meu auxiEncontrára-se com um habitante da lloresta, que palio .. .
recia comprehender e partilhar seus prazeres de caça .
— Obrigada ... — disse ella, com voz hesitante.
—
acerescentou Jack
— Ha de comprehender
Um ramo agitado deu-lhe, em certa occasião, a
esperança de surprehender o adversário . Ergueu seu
em tom mais desembaraçado — que Durnovo não
fuzil, visou o ramo, afagou com tentação o gatilho;
me assusta . . . Não é o primeiro homem de sua especie, que encontro . Sei como se de*, e tratar essa gente .. .
porem não disparou; tinha consciência de que o animal
— Obrigada — repetiu Jocelvne, com um susdesenvolvia uma agilidade superior á sua, que seus
movimentos eram mais estudados e menos ruidosos do
piro. — A certeza de ter a quem recorrer, tranquillisame. Veja minha situação aqui ... Os missionários são
que os seus .
excellentes homens, cheios de boas intenções, mas ha
Jack era bastante intelhgente para ser pretencioso,
cousa que é apanágio dos tolos . Reconheceu que nao
cousas, que elles não comprehendem . Não lhes posso
levava vantagem nessa luta; decididamente não era
confiar meus receios, mesmo porque esses espíritos
mestre na arte de caçar as grande feras da África .
lentos não aprehendem perfeitamente os factos .. .
Levou a arma á altura dos olhos, com a intenção
E quer saber uma cousa ? — disse ella apoz um silen—
de fazer fogo, ao accaso, na direcção de seu inimigo,
Eu pretendia pôl-o também em guarda concio
esperando, assim, forçal-o a se descobrir . Porem esse
tra . . . Durnovo!
duello de agilidade e precaução tinha mais encanto e
Jack ergueu-se e atirou fora o cigarro . José estava
continuou a esperar, retendo a respiração .
á porta, segurando as rédeas do cavallo que Gordon
O calor era for i davel. Jack Meredith não perdia
puzéra á disposição de seu visitante .
Sua intenção é gentillssima e eu lh'a agradeço
de vista o caminho de volta, que conduzia á pequenina
—
aldeia de Msala . Era-lhe bastante seguir o curso do
disse elle, de pé diante de Jocelyne,
profundamente
pequeno no, que se vai lançar no grande Ogowe .
que continuara sentada em sua grande poltrona de
Chegou finalmente a uma ciajunco.
reira que descia para o rio . SaElla estava com um vestido
rbranco, como o clima exigia e,
hiu, então, de uma moita e deteve-se para esperar sua preza .
assim, era bem a personificação
da moça ingleza sadia e pura,
Começara a ouvir distinctamente
cujos pensamentos se oceultam
passos apressados, diminuindo a
sob uma sorridente porem imdistancia, que os separava ; de.
reserva
penetravel
pois uma moita se entreabriu e
Nunca o esquecerei —
um alto e garboso rapaz surgiu
continuou Jack. — Porem, desde
na outra margem .
o principio, adivinhei com quem
Jack Meredith saudou cerimolidava .. . De resto . . . See.uin.os
niosamente e o outro caçador,
um mesmo caminho . . . E Durante o cômico da aventura, desanovo o sabe tão bem quanto eu.
tou a rir. Depois, saltando de
Estou contente por saber
pedra em pedra, sobre uma espetambém o
que o Sr. OscardI
cie de vau, chegou até junto de
.11; com
acompanhará! — disse ella,
Meredith
simplicidade.
Parece-me — disse elle —
Jack esperou em silencio, com
que perdemos bom tempo. . .
a convicção intima de que ella
— E eu quasi desperdiço
não dissera tudo. que um outro
pol—•
ainda
sobre
vora
errava
!
e
bala
respondeu
pensamento
Jack,
designando significativamente seu
seus lábios ; porem Jocelyne perfuzil.
maneceu silenciosa e elle se retirou, com um breve cumprimento.
— Também, por duas vezes
avistei-o e duas vezes visei...
O devaneio a que Jocelyn.'
Sua calça tem a cór da pelle de
se entregou ent o não foi perturum veado pequeno.
bado sequer pelo ruído dos cascos
Será, por
A ama de leite... — Estatua do professor
accaso.
.
.
Meredith?
Eu
do animal, desapparecendo á dissou OsLederer, de Berlim. Representa uma ursa
m
se
co
.
us
filhotes.
card...
tancia
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Sim, sou Meredith. . . Muito
prazer. . .
Trocaram um aperto de mão. Meredith sorria,
porem Oscard estava, agora, ser:o; tinha o temperarnento de um caçador e era de humor pouco jovial .
Deixei as canoas a cerca de uma milha de Msala
e abordei com a intenção de caçar um veadinho
que
vira bebendo. Não pude encontral-o. .. Ouvi o ruído
que o senhor fazia entre a folhagem e segui-o de perto.
Mas... eu não o esperava tão cedo...
Sua
chegada estava marcada para. . . Olhe! — murmurou
bruscimente Jack.
Oscard voltou-se e, no mesmo instante, os dous
fuzis fizeram reboar a floresta de uma só detonação ;
do outro lado da margem, a dez metros do local de
onde Oscard sahíra de uma moita, um leopardo
passava, caminhando em saltos onclulantes. .. O animal
cahiu como uma massa, ficou sem movimentos...
morto.
Os dous homens caminharam sobre as pedras,
lado a lado e emquanto se mantinham curvados sobre
o leopardo, soberbo e gracioso mesmo na morte, Guv
Oscard envolveu seu companheiro em um olhar cheío
de estima. Embora muito modesto, sabia-se com
grande reputação entre os caçadores actuacs de grandes feras. No emtanto aquelle homem atirara" tão
depressa quanto elle e a cabeça do animal fera
perfurada por duas balas.
Emquanto era assim examinado, Jack baLxou-se
e tomando o leopardo pelos dous hombros, ergueu-o
completamente e retirou-o do pequeno lago de sangue.
Seria
pena deixar estragar sua linda pelle. . . —
explicou elle, emquanto tornava a carregar seu fuzil.
Oscard approvou com um signal de cabeça. Conhecia o peso de um leopardo macho, adulto, tedo musculos e ossos e elle era um d'esses antigos íypos de
homens, mencionados no Evangelho, que só admiram
um braço ou uma perna em proporção com seu vigor.
Será melhor despojal-o da pelle aqui mesmo.
E retirando do bolso uma longa feca de caça,
cortou um monte de hervas e enxugou cuidadosamente
o sangue que cobria a lace do leopardo.
Ambos trabalharam, então, com a mesma intensídade de attenção, cheios de uma mesma paixão identica por tudo quanto dizia respeito a caça. Tinham
o mesmo senso pratíc°« ° oue promettia exíto a todo
negocio emprehendido cm commum.
Arregaçaram as man?as e mergulharam os braços
no sangue até os cotovel*os> desenvolvendo uma certa
sciencía technica e exprimindo-se mutuamente sua satisfacção.
Tal foi o encontro
de Jack Meredith e de
Guv Oscard, esses dous
homens, que amavam a
mesma mulher.
Estavam
sentados
um diante do outro e
Jack Meredith, o perfeito gentleman, puxava
para si a pelle do leopardo á medida que Guv
Oscard, com mão perita
e ágil, destacava-a da
carne.
Terminado esse serviço, ergueram-se e examinaram os despojos .
Estou satisfeito
com o nosso trabalho
— disse finalmente Oscard. — Aconteça o que
acontecer, que nos batamos como feras, o que
é provável, ou que cheguemos a nos odiar, essa
pelle, ao menos, nos recordará que nossas duas
natuiezas têm muita
similhança.
O Sati/ro do Valle de Hesperides, por

Eram apenas dous homens, bons ou maus, capazes ou não, porem eguaes em tudo .. .
Eraajá quasi noite quando pensaram em voltar.
Meredith, cem a pelle sobre os hombros, indicou o
caminho. Avançavam lentamente e somente o murmurio do rio os guiava . Tinham innumeras perguntas a se
fazer . Porem não é tagarellando que se chega a infundir sympathia e conhecimento mais intimo; um prazer,
um perigo, um intuito commum, appioximam mais
os homens .
Antes de chegar á vista do acampamento, Jack
e Guy ouviram gritos e clamores. Uma voz autoritaria dominava todas as outras.
E' a voz de Durnovo ? —
perguntou Meredith .
Sim — respondeu seu companheiro .
Era uma voz desconhecida para Meredith . Quando
os dous rapazes annunciaram ruidosamente sua chegada, a voz calou-se e Durnovo caminhou immediatamente a seu encontro.
Meredith custou a reconhecel-o, tanto elle ganhára em força e em saúde . Durnovo trocou vigorosos
apertos de mão .
F/ inútil que eu os apresente ? —
perguntou,
fitando os caçadores com attenção .
Sim .. . Apoz um ligeiro engano, travamos conhecimento em plena floresta! — respondeu Meredith .
Durnovo sorriu porem seu riso escondia um mau
pensamento: elle não estava contente por saber que seu
encontro tivera logar longe de suas vistas e sem que
elle fosse o intermediário .

m\
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XIII
Os trez exploradores encaminharam-se juntos
para a cabana em forma de cogumello . As paredes
eram de bambus entrelaçados e o tecto de simples
folhas de bananeira; porem notava-se algum gosto
europeu no jaidim, que cercava a construcçao, nas
janeilas envidraçadas e na porta de madeira .
Quando chegaram junto d'essa porta, trez creanças, semi-núas, correram alegremente e sentaram-se
sobre as botas de Meredith, servindo-se de seus pés
ccmo de um agradável meio de transporte. Concederam pouca attenção á própria pessoa de Jack e
puzeram-se a discutir e a brigar, ora em inglez infantil,
ora em um dialecto desconhecido de Oscard e de Jack .
São os garotos mais engraçados,
que já conheci
—
em minha vida!
disse este ultimo, quando os meninos
se installaram, agarrando-se a seus joelhos com suas
mãosinhas bronzeadas .
Durnovo riu, embora
impaciente e continuou
seu
caminho. Oscard
deteve-se,
caminhando
mais lentamente ao lado de seu amigo, cujos
pés, com aquellas sobrecargas, só avançavam
com' lentidão .
São alegres e camaradas — continuou
CheJack. — Vamos!
ga! .. . Vão procurar sua
mamai... Já deram um
bom passeio, mas por
hoje chegai Estou derreado, comprehendem ?
—-" Derreado!" — repetiram os garôtinhos,
rindo muito e plantados diante de Jack em
toda a nudez de sua
simplicidade,
fitando-o
com olhinhos brilhantes
e íntelligentes .
Derreado ! .. . Isso
mesmo ! Boa noite .. .
Epaminondas! Boa noite, Helena de Troyal
Muito boa noite, gordo
Nestorius .
Néstor, da Academia de Madrid.
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tava de occupar alguns mezes de sua vida e as floresAbaixou-se e trocou um aperto de mão grave com
tas da África offereciam-lhe distracções próprias para
cada um d'elles. E depois de haverem praticado o
seu gosto e parecia-lhe o recanto mais seductor de
mesmo cerimonial com Oscard, como exigira Meredith,
toda a terra . .
foram dormir mal humorados e resmungando.
Nem Oscard nem Meredith concebiam toda a imCreio que esses não farão parte da expedição .'
que tomavam.
portancia da decisão ---exclamou
— perguntou Oscard entrando em casa .
Que demônio!
Durnovo, impaciente
Não . . . Estão aqui com a família, segundo
— Vocês" não parecem tomar a cousa a serio I
supponho . Nestorius está sempre agarrado ás saias
Qual! Por mim — explicou Meredith — conto
.
casa..
da
arrumação
da
encarregada
é
da mãi, que
tomar muito a serio os lucros que, porventura, tenha.
Elle é o caçula ...
mos ...
inGuv Oscard parecia haver herdado o espirito
Durnovo riu nervosamente . Oscard parecia não
seu
de
pai.
quisidor
haver ouvido as palavras de Jack .
— Quem é essa mulher? — perguntou e le emVocês têm muita sorte! — disse o mestiço em
a porta aberta, pela qual,
designando
iàntavam,
quanto
voz baixa — Não correm os riscos, que eu terei de supde sua cunosiob;ecto
o
de
carregada
pratos yasios,
portar, porque, d'esta vez, jogo toda a felicidade de
dade"acabara de sahir
—a
minha vida .
—- E' a mãi de Nestorius — respondeu Jack
Um sorriso singular illuminou a physionomia de
,
.
creada de Durnovo.
Meredith e, sem se mover, mau grado a escuridão,
os ados.
Fallava tranouíllamente, sem olhar para
observou o rosto do mestiço ; porem permaneceu mudo.
uma garrafa nao o perdia de
desarrolhava
que
José,
Foi Oscard quem fallou primeiro .
o curto
Durnovo bebeu lentamente, durante
vista
Estou no mesmo caso — disse elle simplesmalmente, a
1
tomou,
Oscard
seguiu.
silencio que se
mente .
Palaüf
- disse elle E aproveitou uni instante de silencio para accenSe foi.ella quem fez o jantar
der seu cachimbo .
,
.
. , .
é optima cozinheira
Sim .. . No mesmo caso. . . — continuou elle —
_ Sim- respondeu Durnovo- e boa cozinheira,
até um certo ponto . Bem sabe que minha intenção e
na falta de outras qualidades.
a de ficar fora de meu paiz até que a morte de meu pai
outra perEra fácil comprehender que qualquer renderam
tenha sido esquecida . . . Nada tenho a me censurar,
e os trez connvas
recebida
mal
seria
5gunta
'l^^cn
graças a Deus, mas . . .
du;> talentos culinários da
uma homenagem silenciosa aos
Jack Meredith curvou-se para a frente:
i
.
creada de Durnovo.
Mas — disse elle, intervindo — o espirito puappançces,
passando.ou
curtas
Essa mulher fizera
blico c um poço de putrefacção; tudo o que nelle meraspecto imponente. Uma
de
e
alta
Era
a
' i
pratos~ José.
em seus
substituíra
gulha sahe manchado . . . Por isso acho que só devemos
i.OT,„„ra
mafernal
mater»
Hr\'«V.o
ternura
de
expressão
confiar ao mundo nossa existência exterior, porque do
1 nna o^
Hl
ii
-\
j^
A-\
luventucle.
;u^
da
apaixonado
ardor
o
olhos
contrario elle se apodera do que nos é mais intimo . . .
~:„~A^
p <*a nele
pouco escura.
*
e
i^1
amaneirado
e
andar gracioso
E' isso mesmo — murmurou Guy.
corria
em suas veias,
<-U11
O sangue hespannol, que
Fez um gesto de surpreza e
inviva
trahído
era
apenas
pela
Meredith ;
curiosamente
fitou
seu
animava
telligencia, que
nunca fora tão rapidamente comolhar.
encontrara
nunca
prehendido,
— Chamam-me Maria —
homem ou mulher, que possuísse
&»-.t*'.^-.%y*ffiS>m*m:'.:-._•¦' ¦ Hjj^j^^tAmAmm^Ammtl^ "'*
dissera essa mulher a Jack, quino dom de penetrar tão subtilze dias antes .
mente seu pensamento .
Este baptisára ©s garôtinhos
— Pois confesso. . . — disse
famie
sua
segundo sua fantazia
Durnovo — minha única ambiliaridade para com elles ganhara
çao é o dinheiro, porque minha
a sympatbia da mãi. Ella o fitafelicidade d'elle depende . Já é
va com uma surpreza enterneci'
¦•
S^WÉScB ^WV^BeS
9BkB^^^^^^^^S|BI WjirJAm »flHnWafl»^
tempo de deixar este paiz malda e dedicava cuidado especial
dito . Porem só o deixarei dea servil-o .
pois de ter feito fortuna solida.
Meredith,
de
creado
o
José,
A declaração de Meredith pia chamava de Mamme, com
recia ter influenciado seu espi^9fc»^^59flÍf*':• ' ^>mfl9P^ iÊÊmmmm^^^^^^^Ê^mmmW^ -,"¦'- ^^BflnS
uma certa entonação affectuosa,
rito. Arrastado por sua natureza
familiar.
entretanto,
não
era,
que
exaltada, suas palavras se torA situação d'essa mulher,
navam mais expansivas
séria e ainda moça, era equivoE' muito justo ! — disse
ca . Nem José nem seu patrão a
Meredith. — A terra o tem feito
chamavam pelo nome dado por
flm^J^lr^mfllu^^aBflVI^&Jflfl'— Br flB'
flfls
9W <
soffrer . . . Pois faça-a pagar !
flB
tM$BF^r' ^
ella como sendo o seu . José a
TflL •
flflr^ flflflflT afl fl' mmWrPt ''^ ¦ *
E' essa minha intenção . . .
chamava de maneira banal e seu
E espero que meu lote será linpatrão evitava toda e qualquer
fl ^fl jÉ™»* tm^rmW
do ! Esse dinheiro servirá meus
M m mMA Bflr
denominação precisa .
projectes e quando eu o posApoz o jantar, os trez assosuir . . . já sei a quem o irei
ciados passaram para o terraço
offerecer. . . E não será em vão,
dominando o rio e ahi decidiram
espero !
as condições da expedição da
Guy Oscard, incommodado,
Simiacine. Foi á sombra de trez
agitou-se em sua cadeira ; não
decique
fi>í9J
BR*
palmeiras gigantescas
gostava de ouvir cousas, que todo
diram friamente arriscar suas
o mundo pensa, mas que é de
vidas e a de muitos outros i
bom tom guardar para si .
conquista d'esse thesouro inestiNem
Durnovo nem Oscard
'
mavel.
'".i "
'¦¦•
¦-'-,'¦¦
'¦*
^':
notaram (pie apenas Meredith
TO descobridor da herva manada revelara de si mesmo . Sem
ravilhosa era ardoroso, inquieto
se apressar, porque seria confese sombrio . Seus associados apresar uma divida de confidencias
ciavam o negocio, de um outro
para com seus amigos, tomou
ponto de vista. Jack, fleugmafinalmente a palavia .
tico e despreoccupado. De resto,
Parece-me disse que
era impossível crear em seu anios pontos prmcipaes foram commo o menor enthusiasmo. Osbinados . Conhecemos nossas resL^yla Hyams, da Metro.
card conservava sua calma. Tra,,.-,.,!
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pectivas attribuições. . . R.esta apenas uma cousa,
que acho útil fixar desde já .
O cigarro de Durnovo extinguiu-se . Sua attenção
era tal que elle se esquecia de fumar .
— Acho — continuou Jack -— que devemos assignar um acto de associação antes de partir . . . E' claro
que temos a máxima confiança uns nos outros; porem
isso não é bastante . . . Redigi um acto simples ... Se
quizcrem accender um phosphoro, poderei ler...
Oscard riscou um phosphoro, protegendo a cliamma com a palma da mão.
Jack leu:
"Nós,
abaixo assignados, por esse acto, formamos
uma associação, tendo por fim o descobrimento e a
venda de uma planta conhecida com o nome de Simiacine . Os lucros serão divididos em tre;: partes
eguaes, sendo um por cento de seu total reservado era
favor d'ú ceado José Atkinton . Toda despaza sirá
dividida proporcionalmente pelos fundos iornecidos
para os preparativos da expedição, ou sejam dous
quintos para Guy Oscard, dous quintos para Jack
Meredith e um quinto para Victor Durnovo .
"Serão
entregues, mensalmente, 50 libras ao Sr .
Victor Durnovo, com as quaes pagará os trinta homens
por elle recrutados para a colheita da Simiacine e para
a compra de mantimentos necessários á expedição .
"A
opinião de dous associados prevalecerá, sem
contestação, em qualquer circumstancia em que venha
a surgir alguma desavença . Em caso de morte, compromettemo-nos a fazer chegar ao executor testamentario do ou dos fallecidos a quantia que lhe ou lhes
couber" .
Um curto silencio reinou, emquanto Oscard riscava outro phosphoro.
— por
"Compromettemo-nos — continuou Jack
juramento, a guardar o mais estricto segredo sobre tudo
quanto disser respeito á Simiacine" —.
— E é só — concluiu Jack
Quanto a mim
estou disposto a jurar respeito ás cláusulas d este
acto ...
Gu\ Oscard retirou lentamente seu cachimbo da
bocea e, sacudindo a cinza contra o braço da cadeira,
disse, entre dentes...:
Juro respeitar todas essas cláusulas!
Victor Durnovo retirou seu chapéu com gesto
pomposo e, erguendo sua cabeça nua para as estrellas,
exclamou:
Juro fidelidade a todos esses compromissos .. .
Se faltar ao juramento, que o céu me esmague!

i
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XIV
Na manhã seguinte, antes do alvorecer, Jack
foi despertado por seu creado. que não te e grande
trabalho em arrancal-o do somno: apenas José se

'campanha, Meredith
approximou de sua cama de
abriu os olhos .
— Que ha? — perguntou Meredith, completamente lúcido .
— Desculpe se o desperto antes da hora . .
que ha qualquer cousa de anormal entre os homens
da expedição .
Meredith já calçava suas grandes botas .
Não é .. . revolta ? — perguntou elle com voz
tranquilla, emquanto lançava um olhar sobre suas
armas .
Não . . . £reio que estão atacados por alguma
enfermidade mortal... Não sei o que possa ser...
Passei parte da noite com elles: o mal parece contagiosol
Enfermidade? Quaes são os symptomas ?
Moléstia do somno?
Não, senhor —- D . Maria já me fallára d'esse
mal terrível . . . Nada! Os homens nem pensam em
dormir . . . Gemem muito e parecem loucos!
Já preveniu o Sr. Oscard?
Não .. .
Vá prevenil-o . . . e também o Sr . Durnovo!
Ja encontrei o Sr. Durnovo — Elle sahia,
quando eu entrava...
Pouco depois Jack reunia-se a Durnovo e a Oscard, que conversavam na varanda, diante da sala
de jantar. Guy Oscard vestia ainda um pyjama, cujas
calças enfiara para dentro das botas altas; um capacete com visei ra, completava sua extranha toilette.
Isso não é nada — dizia Durnovo com uma
volubilidade singular — Já os conheço! Receberam o
primeiro pagamento adiantado e representam essa
comedia para demorar a partida . . . Ou, então, entregaram-se ás libações de despedida. . . Tentam apenas
atrazar a partida, o que serviria a alguns, que desejam olesertar .. .
Em todo caso, nosso dever é o de ir tomar a
altura da situação .
Não! — exclamou impetuosamente Durnovo,
retendo-o com as duas mãos. — Siga meu conselho. . .
Almocem como de costume, como se nada houvesse;
depois poderão atravessar todo o acampamento, como
se passeiassem .. .
Está bem! — disse Jack, um pouco aborrecido .
Esse incidente tem sua utilidade — acerescentou Durnovo, voltando-se para o lado do rio . — Fazme lembrar uma cousa: não temos quinino em quantidade sufficiente. Vou tomar uma canoa e descer
até Loango, para comprar uma boa quantidade .. .
Viajarei noite e dia e estarei de volta dentro de trez
dias — continuou elle — Durante esse tempo prepa-
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Um baile aristocrático em 1770
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enchendo um copo com mão experimentada, porem
rem o carregamento dos barcos e, logo que eu voltar,
um pouco tremula .
pcderemos partir...
Durnovo esvasiou-o de um só trago e pousou-o
Ergueu-se e pareceu interrogar o tempo, com um
sobre a mesa .
olhar furtivo .
— Ah
Creio que vamos ter tempestade . . . E' melhor
disse elle — Isso reanima!
Sim ? — exclamou Gordon em tom zombeteiro
que eu parta immediatamente .
— - Então vou experimentar!
Durante sua inspecção das nuvens, que se amontoavam negras como tinta, sobre a floresta, seu olhar
lentamente, estalando a
Saboreou seu vinho
limiar
da
cabana,
no
cruzou com o de José . Este, de pé,
língua .
.
Você não sahe, hoje ? — perguntou Durnovo—
fitava-o reprimindo um sorriso
Sim — disse Durnovo — Embarco immediaTenho muito que fazer e gostaria de passar a noite
...
tamente. Almoçarei em caminho
aqui . . .
de
— Pois sim... Jantará commigo!
Jack
Seu olhar manhoso saltou rapidamente
aniDurnovo saecudiu a cabeça, examinando suas roupara Oscard, cujo consentimento mudo era pouco
mador. Depois chamou dous servidores pessoaes,
pas em farrapos .
os
Impossível, meu velho! Não posso me apredeu-lhes ordens em um dialecto desconhecido para
uma
dous Inglezes . Apressava os preparativos, cem
sentar assim . . .
seu
a
lembrou
primeiro
Jack
irritação febril, que
Ora essa! Por que não ? Pensas que Jocelyne
acima,
rio
milhas
a
Durnovo.
encontro com
poucas
nota essas cousas?
agitação nervosa, própria
da
atacado
—- Sim . . . Mas não gosto!
quando estava
duas
livido
e
estava
então,
Como
do clima atroz.
Seu desejo de accei-tar o convite era manifesto,
rugas profundas se cavavam ao longo de suas faces,
embora seu protesto fosse, provavelmente, sincero.
descendo das narinas e perdendo-se era seu espesso
A vaidade das pessoas de cor é maior do que a dos
bigode . 0 trovão ribombou á distancia ... A atmosbrancos .
era
difficil;
respiração
A
de
chumbo.
tornara
se
phera
Está bem . . . Eu te emprestarei rou-pá nova . .
o ar inhalado parecia dilatar os pulmões sem os alliviar.
As sete horas, não?. . .
O rio rolava sombrio . Os remadores nada diziam porem
Durnovo retirou-se apressadamente, com o olhar
demoravam-se na margem, observando o rosto de
brilhante de alegria.
Durnovo; ergueram para o céu um olhar de protesto,
não voltou immediatamente
Maurice Gordon
quando o viram embarcar. Durnovo lançou-lhes uma
ao trabalho; ficou por algum tempo pensatjvo, tamordem rápida e as pagaias bateram as águas negras.
bordando sobre sua escrevaninha .
Mal o barco arrancara, a chuva começou a cahir
Se eu pudesse eonvencer Jocelyne a ser gentil
em gottas fortes . Durnovo ouvia distinetamente a
com Dur.ovo —pensou elle -• ainda poderia ser ad.
De
remadores
dos
nuas
costas
água escorrer pelas
mittido i.esse negocio!
sulito o céu se abriu cem um grande estrondo c as
A's sete horas Durnovo surgiu novamente . Arexplosões se suecederam . Os homens abandonaram os
ranjára meios de mudar de roupa e exhibia uma linda
remos e estenc_eram-se no fundo do barco .
orchidea na lapella . Jocelyne via-o pela primeira vez
Durnovo, livido de cólera, gritou-lhes ; porem,
sob esse aspecto mundano e . . . ridículo . Salvo sua
ruído
por muito tempo sua voz ficou abafada pelo
palestra, nada trahia nelle o homem mal educado,
dos trovões . As faíscas sulcavam as águas do rio como
a não ser a roupa nova .
fogos fatuos . Bruscamente os negros precipitaram-se
do
Jocelyne recebeu-o cortezmente; foi mesme mais
para as pagaias; viam-se ameaçados pelo cano
amável do que Maurice poderia esperar; parecia satisrevolver deTDurnovo. Por traz do cano de aço relufeita por tornar a vel-o e tomava interesse por sua
zente, o rosto molhado do mestiço affrontava a tempalestra .
pestade. Elle sabia ter escapado
Durnovo attnbuia a seu aspecto
de um perigo mais temivel e, com
exterior toda a honra d/esse coralegria evidente, expunha todo seu
dial acolhimento, emquanto Maucorpo á bemfeitora torrente que o
ríce se felicitava pelo alcance de
preservava do contagio .
suas recommendaçòes .
De facto, a varíola surgira no
Durante o jantar, Durnovo mosacampamento de Msala e Durnotrou-se deslumbrado com a attenvo, tomado de terror louco, ameação que Jocelyne dedicava á expeçando de morte sua equipagem
dição . Deu mesmo a entender ser
hypnotisada, não ousando sequer
elle o chefe e Maurice não ficou,
olhar para traz, sem se deter em
com isso. menos satisfeito, porque
sua fuga vergonhosa, affrontava a
a admiração de Durnovo por Jofúria dos elementos tropicaes para
celyne tornava-o mais expansivo .
escapar ao flagello .
— Hão de ter noticias minha,,
Suas viagens sobre o Ogowe
antes de trez mezes ! — disse Du«reram citadas como prodigiosas,
novo em resposta a uma hypopor sua rapidez . De facto, vinte
these de que sua ausência podia
e sete horas depois de sua partidurar vários mezes. — Não sou
da de Msala, mau grado a temhomem que corra riscos inúteis ou
pestade terrível, estava em presencommetta alguma imprudência,
ça de Maurice Gordon, no escrisem lucros .. .
ptorio do entreposto de Loango .
Ah ! — exclamou Gordon,
Dous homens attestaram, mais
tarde, cm Msala, a veracidade
notando a physíonomia transtord'essa asserçao .
nada do visitante. — Ainda está
Mas no fina! do jantar, Jocelvne
por cá? Pensei que a expedição já
sentiu despertar toda sua velha
estivesse exi caminho .. .
Já está, de facto I Voltei
antipathia por Victor Durnovo .
Primeiramente sentira alguma pieapenas para cor* prar varias cousas
dade por elle . O facto de se esforde que nos esquecemos... Tem ahi
um pouco de sherry ?
çar por ser um homem limpo e
-—
Naturalmente!
respondeu
educado, favorecera-o aos olhos da
moça . Não parecia um cavalheiro,
Gordon com vivacidade .
"a
Edmond Guy,
belleza de Paris", que
Abandonou a caneta e, curporem tentava sel-o ; os mestiços
instaurou
recentemente,
contra
o
processo,
frasco
em
têm o dom da assimilação.
vando-se, apanhou um
van Dou. en, pedindo a indemnização
pintor
.
um pequeno armário, ao lado
de 100.010 francos, por haver o pintor
— Toma ! — continuou
elle
f.ito seu retrato em trajes paradisíacos.
(Continua no próximo numero)
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O primeiro passageiro
aéreo foi... um gato
Um jornal de Stokholmo desçobriu que o primeiro passageiro aéreo
na Suécia, foi um gato.
O animal foi levado, a 17 de Setembro de 1784, pelo primeiro balão-sonda, que se soltou na Suécia.
O balão foi construído nessa capital, pelo professor de physica Wilke
e pelo barão Goeran Karl Silverhjelm .
O gaz com que se encheu esse balão de doze pés de diâmetro, foi
produzido com hmaduras de ferro,
água e uma solução de vitriolo. Esse
foi um acontecimento memorável,
pois a elle assistiram o rei, os mem-
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Uma estrada modelo
Entre Detroit e Pontiac —
Estados Unidos construíram
uma estrada, que pode ser considerada única em todo o mundo.
Tem 204 pés de largura. Uma
faixa central, de 40 pés, para
uma linha de bonds, duas arcas
de 23 pés para os vehiculos, que
sejam forçados a deter a marçha por algum tempo, duas esiradas de 44 pés somente para
automóveis c outras duas de 10
pés, para pedestres.
O dentista
Um dente sol Oh! Mas o
senhor devia consentir que eu
arrancasse todos elles, porque
dentro de alguns dias augmentaremos o preço de cada extracção . . .
novos ricos...
Comprei um
magnífico
Rembrandt, na Beljica .. .
De quantos cava lios ? . .
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"estrella"
Loy,
Myrna
".
Warner Brothers

Miss Joy;,e!le em um bailado da revista
hysterica , do
Uma noite
" Ziegfield Folhes " de New Yorl•Ir

.*

da

bros da família real. os ministro> estrangeiros e altos dignatarios da corte.
O mais difíicil era encontrar
um passageiro para a frágil barquinha; porem resolveram collocar na mesma um pobre gato,
com um cartão preso ao pescoço, rogando a quem o encontrasse, communicar immediatamente cá Academia Sueca de
Sciencias, em Stokholmo.
A rainha cortou a ultima corda, que prendia o balão e logo
este se ergueu ante os olhares
assombrados dos espectadores,
tomando a direcção Leste, para
o archipelago de Stokholmo.
Posteriormente foi descoberto
na ilha de Vaermdon, a vinte
kilometros da capital. O envolucro estava intacto, porem a
barquinha desapparecera e com
ella o poure gato.
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Miss Mirna Kennedy,

da "Universal".
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ligeiramente, sustentando uma maçã
e o direito pendia ao longo do corpo,
ale a cintura.

0 cinematographo grandioso
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Leyla Hyans.
da " Metro"
ao lado do
f o rmidavel
bolo de anniversario, que
apparoce no
f ilm-rev ista
da mesma
empreza Brodway - Mello
dy Pesava
145 kilos e levou duas semanas para
ficar promptol
ÍY '

rr

Pequeno cofre de ebano. obra prima da arte itapara "apparecer no
adquirido especialmente
liana
"
.
Metro
film Ben liar da
Ao lado : — Relógio especialmente encommendade Rado na Allemanha, para apparecer no lilm
"Metro .
da
estudante,
mon Novarro, O príncipe
E' uma obra prima da relojoaria aH^ma. feita com
madeiras preciosas. Custou 21.0DO$COO!
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A Venus de Mil Io perdeu seus maravilhosos braços em uma collisão?
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Ha certos indivíduos que nunca
de
nem
nada
de
es: ao contentes
""BBb!
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ninguém, queixando-se sempre, sem
I
E£^ .AflKflfl
o menor fundamento .
e
Se alguém celebra um iestim
como lembrança envia-lhe algum
o descontente deprato de doces,
flfl:
^Vr*** . *flflj
^^^B
seu
de
¦flV'*
"
expressão
volve lhe, como
ter
agradecimento, a queixa de nào
sido convidado .
Hft
-^B
Bt:* ^jãflfnfll
— Sem duvida não me julga di\m'' • fl
IS
BB flfc -Um BBT Tfl
vinho e de sengno de beber seu
- exclama o
AAA
,-.-..c^ct
BhBb I
tar-me a sua mesa
'^sflHLW
' '"^SHbbbS
afl
afl ^cBflBL^, UMeS
descontente.
.
uma
de
Affip9'"^*l ^A I
grande
depois
chove
Se
secca, como não pode queixar-se
fl^4'^^tí-Yf4<^^.siH
':y^v :Awl
da chuva,
A vS -?:¥¦¦"
flÉe!§* ¦b^^'^7'v:ji''^|fl
lamenta-se
-Wk
¦S-âSk:
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por não ha.^^^BBA
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ver chovi¦
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do antes.
A o encontrar em
uma estraA "Venus do espelho" esculptura de Mateo Murria.
d a , uma
..
bolsa com
diz:
dinheiro, inclina-se, apanha-a. porem
Ha creaturas de sorte; mas eu sou
toeum infeliz, por que nunca achei um
souro.
,
de
nascimento
felicitam
o
Aos que
pelo
um filho eo augmento da família, responde : Podem acerescentar, também, que
vou ter augmento de despeza.
E quando vários amigos se reúnem
exclama :
para tiral-o de um aperto,
Como nosso estar satisfeito por esse
serviço, se tenho de devolver esse dmheiro a cada um dos que me emprestaram
e, alem do mais, ficar agradecido .
^^^^flflfc-
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CONHECIMENTO
O Museu dc Londres dedica pouco interesse peli
expedição cmprehendida recentemente em Atlienas, para
6 uma cousa tão
similhantes
nossos
Conhecer
procurar os braços de Venus de .lido.
vital, tão importante, que. se me perguntassem qual
As razoes d'esse desinteresse são: que lendo a estatua
se fazer bons negócios, rescondição
a
para
é
primeira
actuaL
pouco
alcançado fama mundial sob sua forma
seus
de
pondena:
desejável c duvidosamente possível a restauração
Conhecer os homens.
braços, sendo ainda mais impossível que os encontrem
E se me perguntassem
•tudt
de
tanto
depois
intactos.
mal a primeira virtude
tempo de se lerem desprenpara se chegar a ser hoesculmaravilhosa
dido da
mem de Estado, advogaptura .
do insigne ou educador
notável, responderia :
Alguns esculptores inlJ- Conhecer os homens.
ligentes estão inclinados a
E se tivéssemos de
acceilar a versas de que a
aprender unia só cousa
Venus perdeu seus braços
neste mundo, qual seria
em Maio de 1820, quando
a mais necessária, a mais
do vapor jrana tripulação
"
uuhspensa\ ei .
Estafctle" leve um
cez
Conhecer os homens1.
conjlicto com alguns marinheiros gregos, que embarPaulo Ma^tegazza,
cavam a estatua em um
pequeno navio para leval-a
a ConsiantinopIa. Embora
o publico, em geral, esteja
A amizade- - disse um
-e uma
convencido de que ninguém
philosopho inglez
faca. Ha os que a pegam
sabe a postura dos braços
da estatua, existem doaipelo cabo e a manejam
facilmente. Porem ha os
mentos e declarações de lestemunhas, assegurando que,
que a pegam pela lamina
na Nova Mandesene se ferem, quasi sempre
Extraordinário effeito de um terremoto
quando a estatua foi
da
convulsões
dia. - Uma rocha formidável transportada pelas
(errada em Mito, o braço
gravemente.
base.
crosta da terra, cerca de 150 metros além de sua pnnntiva
levantado
estava
esauerdo
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A NOIVA PERFEITA...
Segundo Papai:—A
que sessenta a quatro
metros de distancia do
noivo.
A que não diz que
elle é um A poli o em
belleza e um Seneca
em sabedoria.
A que se conforma
com ir a toda a parte
sem que o noivo a
acompanhe. . .
A que tira a razão
do noivo para dar a
papai...
"Não
A que não diz:
tenho mais perfume e
Ricardo vem hoje. . .'
A que se contenta
com que o noivo a visite
uma vez por semana.
Segundo o noivo: —
A que diz sim e amem
a tudo quanto elle
dispõe.
A que se volta contra toda sua família
para lhe dar razão.
A que se colloca a
trinta milimetros de
distancia de sua cadeira.
A que não vai a parte alguma, desde que
elle não vá.
A que diz que papai
é um velho exquisito e
não se lhe deve ligar
importância. . .
A que acredita nelle
como no Evangelho.
A que não o apressa
se cajamais para
"queque
é a messe e diz
ma cousa estar noiva
ou casada...
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0 Papa pode o dor- .
gar títulos de nobreza,
que se cotizam aos seguintes preços: principe, 10. 685 liras ouro;
duque, 9.600; marauez,
7.500 e barão, 5.400...
Este ultimo não é aòsim tão caro e está ao
alcance de muitos bolsos.
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Voltando a seu estado
normal, o homem, ao
saber-se casado, grita
'
aos céus e pede que
esse casamento seja
o gato preto e a perna branca. . . Um lindo números de
annullado.
film-revista.
g-<j'®®®®®®@
Ignoramos o que resclverá a justiça franceza porem é claro que o me/im Àrcxvz lr0r£, <7 mo/Zâ í/c- chamadas teleplwnicas
lhe do suggestivo, vai ser posto em pratica por mmmilhões!
oito
de
é
dia
por
tas mamais.
D'essas, 4 milhões correspondem a assumptos cemUm noivo se mostra recalcitrante, com pouco
merciaes, dous milhões a assumptos políticos, um milhão
vontade de caa assumptos de
sar? . . .
EMBLEMAS DO REI GUERREIRO...
amor .. .
Dão-lhe aiO restante
guns passes
milhão corresmagne ticos
ponde ás pese. . . zás ! Presoas que não
toria com elle!
obtiveram liTalvez não
a ação.
sejam muitos
os que protestem. . .
Um dos prep a r a cl os de
toucador mais
Um record
antigos é a
de justiça rapiágua de rosas.
da é o que ocDurante secucorreu em Porlos foi consuto Rico.
mula
em abun"
ddane ia, attriUm assassibuindo-se-1 he
no foi detido,
maravil hosas
confessou seu
crime e no mespre priedades
mo dia foi conpara a belleza.
a
de mnado
Quando Sala°a£da
d ino conquistrinta annos de
do templo d. Amon, <" riA^^^m oleiro
ÍSS
Ruínas
tou Jerusalém
prisão.
em 1188, não
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quiz entrar no templo
— que o culto dos
christãos havia, segundo elle, profanado —
senão depois de mandar lavar todas as paredes e tecto com água
de rosas. Um historiador affirma que foram
empregados quinhentos camellos na condueção de pétalas para
fabricar a água necessaria para a singular
operação.
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de se jurar que isso não se passou na Allemade
nha! Será possivel que entre es Allemães, traE*%
diccionalmente disciplinados, amantes da ordem e da burocracia, gente forte e trabalhadora,
também haja .. . vagabundos? Sim como em toda a
parte do mundo. Mas que esses desoccupados se reunam em congresso, até parece pilhéria . . . yankee 1
Mas nãol O congresso de vagabundos, mendigos,
gente sem eira nem beira, sem tecto e sem
f>eregrinos,
ar, reuniu-se, de facto, na Allemanha, na cidade de
Stuttgart, entre 21 e 23 de Maio ultimo.
È quem observar bem, quem penetrar a psychologia do povo, sentirá que na alma allemã ha qualquer
cousa de vago e errante, de ânsia por novos horizontes,
de poeira dos caminhos . A emigração allemã parajos
paizes distantes, espalhando-se por todas as regiões
da Terra, não é uma conseqüência das difficuldades
econômicas dos últimos tempos. Os Allemães sempre
emigraram, sempre venceram estradas, mesmo nos
tempos em que ainda não eram em numero sufficiente para encher a Aller^.anha .
Essa necessidade de caminhar, de percorrer
caminhos, de dormir ao relento e de fraternizarcom a
Natureza, com os passarinhos, com os animaes, e
um habito bem allemão.
Qual o Allemão, que, ainda moço, nao lançou
o saccò para as costas e não caminhou, por prazer,
percorrendo valles, galgando montanhas ? Peregrinar
pelos campos e florestas da pátria é um sport puramente aliemão, que já
existia muito
antes de ser
creada a palavra sport.
Ha mesmo um
typo bem conhecido, encontrado em
todas as regiões da Aliemanha, de
meninas e rapazes, que
par tem em
grupos pelas
estradas, caracte risticamente vestidos, com bornal ás costas.
"WanSão os
dervoegel" ou
"Aves
de
seja
Hans Trombroek. discursando perante um
"
Arribação
Escolas inteiras, associações inteiras, durante o
inverno e verão, peregrinam pelos campos, pelas cidades, pelas aldeias . Principalmente no verão . A Suissa
Holsteinica, o Harz, o Heide, a Floresta Negra, o
Rheno, os Alpes, borbulham de peregrinos e caminhantes . E, da vagabundagem sportiva de algumas semanas
para a vagabundagem profissional vai apenas um passo.
Então começa a vida de judeu errante, de caminheiro sem fim e de mendigo. Uns sã® a isto impelhdos
necessidade econômica, outros, por horror ao traalho, uns em revolta contra a sociedade e outros,
Eor
ainda, espíritos eternamente insatisfeitos, por amor á
vida errante e vadia . Mendigar ? Quem não é mendigo
na vida? Quem já não mendigou uma hora na existencia ? Uns mendigam um pedaço de pão para reatar
a fome. Outros um pouco de amor para consolar ©
coração . Uns mendigam um pouco de justiça para
saciar a consciência . Outros, ainda, um pouco de bondade, para adoçar a vida . E entre esses mendigos de
cousas ideaes, estão muitos mendigos de Stuttgart.
São os vagabundos artistas . De resto, poucas

in ii—.

VAGAPUNDCJ I

classes sociaes poderão apresentar uma lista de nomes
tão luzidíos como a dos vagabundos . Dentre os errantes mendigos sahiram grandes artistas, grandes reformadores, grandes políticos, grandes prophetas... O
maior de todos foi Jesus de Nazareth . Percorreu as
estradas mendigando, sem ter tecto, sem ter lar e sem
Mendigo foi também Buddha, qu_>
ter profissão.
passou seis annos immovel, á beira de uma estrada,
vivendo do que lhe atiravam os caminhantes . Mendigo
foi S. Francisco de Assis, um dos maiores prophetas
da esualdade social.
Modernamente, quantos vagabundos, quantos
indivíduos, sem eira nem beira, findaram por assumir
posições de commando na sociedade actual! Deixemos,
porem, os políticos modernos... São gente pouco interessante . Citemos, no mundo do espirito, os dous
Mapresidentes de honra do Congresso de Stuttgar:
ximo Gorki e
Knut Hansen.
E no alto
m u n d o das
lettras modernas c o n v e m
citar Hermann Hesse e
Si nelair Lewis, que tamb em f o ra m
vagabundos .
Pessoalmente, o vagab u n d o mais
notável, dos
que tomaram
parte no cong r e s s o, 1 o i
Gregor Gog,
que se sobresahiu pelo calor com que
causa dos vagabundos" e pela finalidade
de seus discursos . Typ >s
outros, conhecidos nas lettrás, como Willi Hammelrath, com sua doce physionomia de Siegfried e Graefer, miseravelmente vestidos, longas barbas, parecem
do mais um urso, deram ao
intellccfeição
Congresso
tu ai, forçando a imprensa
a tratar d'aquella assem"congressistas
grupo de
bléa cie semi-nús. A pessoa,
ao porem, que deu Congresso aspecto radical, foi
Hans Tombrock, figura perfeita de fanático, que já
exerceu varias profissões operárias, teve muito que
edita uma ree. actualmente,
fazer com a política
",
"
onde publica deseO Mendigo
vista intitulada
nhos seus, muito apreciados pela critica .
Durante trez dias os oradores.se suecederam na
tribuna improvisada ao ar livre e as apostroph.es mais
ousadas, as imprecações mais terríveis, foram emittidas
contra tudo e contra todos ou pelo amor de tudo ou
pelo amor de todos . E de tudo isso apenas uma verdade surgiu, com tristeza: os tempos estão maus e a
situação actual dos vagabundos . . . é miserável!
Os detectives norte-americanos são os individuos mais mal educados do mundo .
Por que dizes isso ?
Ora . . . pelos que apparecem no cinema! Nunca
tiram o chapéu nem deixam de fumar diante das senhoras !
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SECRETARIO

DABLIÚ

2-1 — A vehcmencia de um grito torna o homem arrebatado.

- 41

R.A.C.H.A.

Desejando este mundo conhecer — 2-j-b
Foi ao cura, sem galhoja, consultar — 5-2-3-4-6-7-S
—
Que bem justo achou meu parecer — 6-5-5-2
1-5-4-8-6
Por ser bom o prazer de viajar

5-1
brados.

Se voltares, sem malícia, foi dizendo: — 4-7-6-7-5
D'uma cousa será que não t'esqueces?
Não, disse: — o teu valor, iá o estou vendo, — 9-5-6
Pois dirige sempre a Deus as tuas preces.

PITTORESCO

v o

Desanca sem compaixão ate ficar com os lombos queEvA

Dio

Ainda o peixe não foi procurado.
Gato Preto — (Níçi/icroy)

Velha — E. San Io)

BlSILVA — {filia
ENIGMA

DIRECTOR

5-2 —- Elle fc/n cuidado com a /.wrfc <&> /wfo todas a.s vezes
que faz inspeccão ocular.
Dabliu

— 42

2-2 — Ha naJreguezia de Vizeu uma moeda que foi achada
.
num ajjluer.ic do Parahyba.
R.A.C.H.A.

í

2-1 — Este musico trancei tem um mflí/o de jaliar <_.oiv. subterJUQÍO

JanüAUEIRO

—

|

(Mangarolibà)

|
|

CHARADAS CASAES
o

^C/JBO

-• 58 a 75

Sou contrario que voltes kjreguczia de Portugal.
Barbazul — (iS\ Paulo)

o/f ÁFRICA
5 — Só toque este instrumento quando houver70^0 íte cartas

b

Dalwa

/tes^^^S

CHARADAS NOVÍSSIMAS
1-5 —

2-1 —

Dr.

43 a 57

Papa.Neoro —
Rio Grande )

Mulher, basta de cacetada/. . .
Jangadeiro

—

{ Jlangaraiiba)

de aroma.
Encontrei o anel no bosque )xmto a um frasco
BüGRINHA — {Rio Claro)

a
2-2 — Da montanha da ilha de Creía, esta mulher, partiu para
_^
antiga cidade da ilha de C/igprc.
q
"branco" no alto da
-

( Gi/hW)

me importunar l
2-1 — Com esse rtn/or sem igual, sempi e a
Copernico — ( Coriiyba)
3.2 — O adcogido
eras sem sentidos.

ignorante escarnecia, pronunciando
Lord

Wind^or — ( S.

—

V.C.Ii.

4-

pala-

Paulo)

|

2 — Achei esse c.ranco num ribeirão de Jlatto Grosso.

T

ThistíE \

I

5 — Você alamanca o sapato, deÍNando-o mal jeito e tosco. '.
Visconde de Ovar — ( P. Alegre)

twlho2-1 —Quem melhora dejortuna, logo se nota que fica
rodo dc posição.
ARTHANO

5-2 - Da «7/* do Paraná vê-se o gelo
serra dc Pernambuco. MOR.NOA

A.C.L.B.

( V.E.R.

l

2_i — Essa raça nem tem geiio para chamar alguém.
—
(Coriiyba)
Copernico

2-2 -

Nereide

5 — Analyse diffícil.

Sa-i/o)

li.

*

\

4 — Trincheira correspondente.

IAi vi um ganso bravo dar um salto.
Bi silva — ( Villa Velha

Rona Kin

Foi por amizade que me tornei estimado.
r..\
Mapeguine — ( i.V. £</ú—Maraul.õo)

Ror-CKR

de

Con oi-:

A absolvição cio réo, depende de uma boa dejesa.

i
|
J

3 — Na Quamição do castello, ha um sargento que entretem
j
com a filha do commandante um escandaloso namoro.
Pedro
Ao

K — ( Bom Jesus Jtabapoama)

Gondemaga:

5 — Você lima. eu arredondo.
Lord

Windsor

—

( São Paulo)

2 — Teve um estorno o homem que causa terror
Scott Mallory — f Belem-Parâ)
2 — O primeiro aclo foi representado com suecesso.
Osmes — (B.C.G. — Rio Grande)
2 — Pessoa estúpida nunca tem assumpto.
Alvasco

( Recije )

L
11
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"pinto" ?
4 — Decifra: o que ê
Papa Negro — ( Í..JE.7?,
2 — No açouque vende-se pe/att /
Dr. Rona

- A.C.L.B. I

Kin

2 — A carga ^o /. ,cw está no por Io.
ENIGMA

De accordo com o resultado da Loteria annunciada. foices ta
a relação dos premiados:
l.° prêmio — 1.° logar — Rico chronomclro de ouro Cyma —
vencedor Alguém.
Magnífico relógio folheado a duro
2.° prêmio — 2.° logar
vencedor Caprichoso.
,
Lindo relógio pulseira para homem
J.° prêmio —• 3.° logar
vencedor Arcos.
4.o prêmio —4.° logar— Artístico relógio.para cima de mesa
— vencedor Pigmeu — Rio Grande.
de prata para
escripta;
5.° prêmio — 5.° logar — Estoio
vencedor Mapcgttine, S. Lui/. •--Maranhão.
5°-A prêmio — Estojo para escripta —- vencedor Streiifz, Beem — Pará.
- Tara dos Fracos - vèn6.° prêmio — Metade das soluções
fedor —- Pseudonymo, Rio Cirande.
7.° prêmio — 40% das soluções -— Assignatura por am armo
de Eu Sei Tudo, vencedor — Alvasco — Recife — Pernambuco.
¦V.° prêmio — 30% das soluções — Obra luterana ricamente
encadernada — .vencedor Bàrbazul — S. Paulo.
9.n prêmio — 20% das soluções — Obra íitteraria ricamente
encadernada, vencedora DaUui, Capital.
10 prêmio — 10% das soluções — Obra íitteraria ricamente
encadernada — vencedor Soldado. — P loriano — Estado do Rio.
Chegaram cm 1.° logar sete charadistas, aos quaes foram cot\feridos Diplomas de Honra.
Todos os prêmios, acompanhados de certificado? impressos,
foram rcmettidos aos Charadistas dos Estados.

Dalwa
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SIBER.IA
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SOLUÇÕES

CHINA
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ANTIGAS — 75 e 76

CHARADAS

.':.

Com ajace muito pallida — 2
Da doença a reflectir — 1
Seus estigmas, semi-invalida,
Vive Maria a se ajjligir.
Dr.

1--

108 í

í

—

( Rio)

— 5
Quem nos traia com desprezo—
1
Sem pezar do nosso fado
Faz isso por velho vezo
E nunca fica oexado.
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Grupo tirado em nossa redacção por oceasiao da entrega dos prêmios do
5.° Campeonato, realizado no anno findo.
Da esquerda para direita: Sta. Dulce Cardador {Jft/r/c); Sía. Odette
Cardador; Armando Duval, filhinho do Dr. Lavrud; Sta. Carmina Cardador
( Ulrica): Sr. Júlio Cardador {Alguém) vencedor do 1.° prêmio. Em pé, na
mesma ordem: Raulino Chaves ( R. A .C. H. A. ); Manoel Nunes (Aloringa);
Durval M. de Paiva ( Dr. Laorud) director d'esta secção; Carlos Maia ( Dr.
Cesario Malajaya); Sylvio Alves ( Apollo) secretario da A. C. L. B.; A. Cunha, gerente do Eu Sei Tudo; Manoel Alves ( Incógnito ); Waldemar Sant'Anna
(Dabliú) secretario d'csta secção .

5.o CAMPEONATO DE EU SEI TUDO

¦.-¦'
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DIVERSAS
Bôas-Festa.s — Durante os mezes de Dezembro e Janeiro recebemos diversos telcgrammas e

cartões de Bôas-Festas.

Dr. Lavriji)— Em viagem de turismo acha-se
«om suae>:ma. família em Buenos Aires o Dr.
Lavrud, direct ord'esta secção.
6." Campeonato nr EU SEI TUDO — Para
este campeonato a realizar se em Janeiro de 1951.
){\ estamos preparando uns trabalhinhos. Devemos
adianta'* que só poderão tomar parte no certamen.
os charadistas oue tenham concorrido anles a um
torneio ordinário
Pediram inscrioção os charn»
In«?cripç_:o
distas Ti'iijr>nha — de Rio Claro; (h'»i>\r do B C.
Ca . — Rio Grande
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DECIFRADORES
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F.l Princi pe, Conde de Rogger, Miss Flay, Lyrio do Vailè,
Strelitz, Moranguinho, 41 pontos; Bàrbazul, Artzano.
Spartaco.
[gnotus
4n; Stephanio Sei.laclc, Janga^leiro, Bisilva, 37; Senhorinha, 36:
Rubião Júnior, Thaüa, Pheho, Lyrio Branco Saturno. Ed. Ne mus Nulos, Iglomacu, 34; Dr. Rona
Kin; 53; Pedro K, 51; Marinetti, 21; R . A. C. H . A ..
SSSESÊmSSm^SSSSS5SSS5Sm\
19; José Drumond, 16; Soldado, Sertaneja. Ttnjui_B__B
mTmmmmá&"P^^^B
B
nha, Soldadinho, Tac, 14; Copernico. 12
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SETEMBRO

85 — Estimo; 86 — Garote; 87 — De barba a barba honra
se cata; 88 — Peso, 89 — Abelmosea; 90 — Archimago; 91 —
Portogallo; 92 — Espanta-raíos; 93 — Desengenhosamente; 94
Mediador; 95 — Esbagachado; 96 — Regolf: 97 — Casa:
98 — Aguapé; 99 — Remora; 100 — Fabiano; 1.01 — Décoroso;
102 — Cortamão; 105 — O amor é forte como a morte: 101 —
Paladar; 10:. — Escabicha; 106 — Logradouro; 107 — Desgracioso:
10S — Fulgencio-a; 109 — Requesta-o; 110 — Bolsa-o: 111 —
Falto-a: 112 — Polaca-o; 115 — Abala-o; 114 — Carocho-a; 115
Fu fia-o; 116 — Ceorgica-o; 117 — Envolta-o: 118 — Alcantiiada-o; 119 — Unctucsa:-o; 120 — Devasso-a; 121 — Boneco-a:
¦ Tcrrads-o: 125 — San122 — Amaço-a; 123 — Cavaca-o- 124
tos de casa não fazem milagres.

Rubião Júnior
¦¦¦;.'

DE

No dia 28 de Dezembro foi feita a entrega dos prêmios d'este
campeonato, na nossa redacção, tendo comparecido crescido numero de charadistas.

Nasci.mpi.vto
Stephanio Sèislad. nosso collaberador e amiao e sua Senhora D. Áurea Duran
Seixlack estão com o s'.'u Ia" enriquecido com o nascimento de Alva, no dia 12 de Dezembro ultimo.
Fai.LEC1MF.NTO—Em Uberaba íalleceu no dia
13 de Dezembro, o charadista José Paulino Gouvf»
( Juau ita ).

CORRESPONDÊNCIA

Toda a correspondência sobre charadas deve ser dirigida para a redacção
Rua Buenos Aires, 103, 1.°
do EU SEI TUDO
andar e endereçada ao director d'esta secção.
Dr. Lavrud.
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Casa Ouvidor — Rua Ouvidor — Rio de Janeiro.

Os negociantes modernos preferem Celotex
íj

Uma installação moderna convida a clientella a entrar, examinar e
comprar. Por isto, hoje, os negociantes intelligentes estão reformando as
suas casas, dotando-as de conforto e belleza, para satisfação dos seus

cm
"'4
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O aspecto encantador apresentado por este tecto foi conseguido com
o Celotex, a única madeira isolante feita das mais fortes e longas fibras
do bagaço da canna de assucar.
Antes de construir ou reformar a sua casa, V. S. deve se informar
ou constructor poderá prestar
O seu arçhítecto
melhor sobre Celotex.
os informes necessários.
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NTERNATIONAL
RIO DE JANEIRO
RUA SÃO PEDRO.
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RECIFE
RUA BOM JESUS. 237
ENDEREÇO

LUMBER

MACHINERY

SÃO PAULO
RUA FLOR. DE ABREU. 130-A
PORTO ALEGRE
RUA 7 DE SETEMBRO, 814

GERAL:
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mm

COMPANY
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TELEGRAPHICO
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Celotex ê fornecido
em folhas com a espessura de 11 mm..
largura de 1.22 mis.
e comprimentos de
2.44, 3.05, 3.66 e
4.27 mis.

clientes.
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O corpo sao e o organismo robusto resistem melhor aos ataques das enfermidades. Por isso é indispensavel nos trópicos um
Xarope
tônico facilmente assimilável
FELLOWS |
| que nao irrite o organismo.
O Xarope de Fellows,
3m TZytç ;, ^ «SaT*» o\Sí
que
preparado scientifico
muitos médicos eminentes
no mundo inteiro recommendam e receitam,
ha mais de meio século é o indicado
n estes casos. Tome-o e fuja do perigo de
contrahir febres tropicaes.
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O segredo da beileza das unhas depende do trato
feias as
da cuticula. Si esta não tiver o trato, ficam
a
mãos mais lindas. Com o augmento da cuticula, perde
unha seu formato natural e, muitas vezes, se desprende,
•e parte e deixa apparecer os farrapos.
Três passos simples manterão suas unhas sempre
lisas e arredondadas.

fe 5

TRÊS PASSOS PARA
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BELLAS
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Prirreiro — Enrola-se um pouquinho de algodão na
da Uutiponta do palito e humedece-se no Removedor e assim
cuia. Applica-se em torno e na base da unha,
será fácil sahir a cuticula e arredondar a unha. Fassa-se um pouco debaixo da unha, para branqueal-a.
Segundo — Lustra-se a unha com qualquer dos_Famosos Polidores de Cutex, em tijeb, ou pó, ou Esmccte.
Terceiro — Amacie a Cuticula com Creme Cutex, o
da unha.
qual mantém í beileza e a flexibilidade
com
Faça isto uma vez por semana e ficará satisfeita todar
os resultados. Os preparados Cutex vendem-se em
as perfumarias, armarinhos e pharmacias.
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Sr. J. Martins
Rua Haddodk Lobo, 30 — Rio
Remetto 5 aellos novos de 300
réis para um estojo de experiencia Cutex.
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6 manicuras completas
po* 1$500.
Envie este coupon com 5 sei"
los novos de 300 réis, para
um estojo de experiência, com
todos osperteness para a boa
manicura, mas só em carta

Nome.
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Um collar de Razoes
que documenta o grande valor do
Refrigerador COPELAND:
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Saudável,
Econômico,
Silencioso,
Electrico,
Sadio,
Hygienico,
Pratico,
Confortável,
Moderno,
Perpetuo,
Secco
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General Câmara 130-134

Rio de Janeiro — Caixa Postal 100 — Phone: 4-1688 Ramal 16
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Peçam informações sem compromisso.

e a prestações.

U2

¦V^^^«íf^-«^^«^

Que Differença!
COM

W
iJBqWlnWWfÜ^ótít

O

USO

DO

(_UXtbrt,

m

¦****

_•?!«'..

MOURA BRASIL
f-islK"-

*™%S:'

pi/

w

&£

*&*&

Podeis obter
esta Transformação.

_$*

CILION escurece as Pestanas, dá brilho ás Palpebras, desenvolve
os Cilios, combate os Terçóes e todas as inflammações.

Pedir nas boas Perfumarias, Pharmacias e Drogarias.
¦*¦*¦¦'V

Abatimento de rs.
este annuncio.
Deposito:

400 a quem

PHARMACIA MOURA

fizer

o pedido remettendo

BRASIL »• Rua

Uruguayana,

37
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DADOS NOVOS
SOBRE A
LIMPEZA DOS
DENTES
SabeV.S....?
que ha milhares de pequenas
fendas nos dentes e gengivas que
parecem normaes?

¦ 7
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que não ha esceva de dentes que
nesses logares microscotoque
picos?

m\ÀJ

'Jf/f/rm

que os resíduos mucosos alimenticios se accumulam nessas falhas,
aonde começa a carie?
e que o valor de uma pasta está na sua qualidade de limpar
nessas fendas?

W

Recentemente uma descoberta scientifica trouxe
á luz alguns dados novos com referencia á. limpeza
dos dentes.
Um scientista mediu a força que têm os dentifricios
para penetrar nas fendas dos dentes e gengivas, aonde
se accumulam os restos alimentícios e aonde começa
a carie.
Encontrou que alguns limpavam somente a superficie externa dos dentes, e outros penetravam só-

€>

e>

mente nas cavidades maiores. Mas descobriu que a
PASTA COLGATE EM FORMA DE FITA tem
MAIS FORÇA PENETRANTE que qualquer outro
dentifricio que existe.
Este é o segredo da sua qualidade extraordinária
para limpar. Penetra nos espaç©s mais diffieeis de limpar, aonde a escova e os dentifricios tsommuns nao
alcançam para limpar.
A força penetrante da Pasta Colgate vem do seu | 113
ingrediente limpador, que é o mais efficaz do mundo.
Ao passar a esc©va nos dentes, a Pasta Dentifncia
Colgate se transforma instantaneamente numa espuma
branca e forte, que passa como uma onda pelos dentes
e gengivas. Esta espuma leva uma qualidade admiravel de uma TENSÃO SUPERFICIAL de baixo
teor, que lhe permitte invadir os logares menores,
onde começa a carie, desalojando todos os restos da
mucosa e da comida, e extirpando toda a impureza com
;:
essa espuma detergente.
O valor do dentifricio é limpar os dentes. Nenhum dentifricio pode corrigir a acidez da bocea.
¦%Wk
Estes são casos que só um dentista pode tratar. Re^b
sa»
males,
estes
dentifricios,
de
alguns
para
clames
'
v
declaraesta
approvam
dentistas
maiores
Os
falsos.
ção.
Peça Colgate hoje; o tubo leva mais Pasta que
&M
nunca usou
se
e
3$,
só
Rio
no
custa
e
qualquer
Colgate mande o coupon:
i
•¦•

¦

9
€>

Note V. S. como a pasta dentifricia Colgate
aonde a esc®va não alcança a limpar.

$

Quadro amdos
pliado
espaços entre os dentes.
Os dentifricios communa
"tensão com
»uperficial" aita deixam de
penetrar nos
logares aonde costuma
começar
a
carie.

,Ç~"~~,

WÊÊÈ

limpa

Este quadro
prova como
a espuma ef
ficaz da Pasta Colgate,
com a "tensão superficiai" baixa,
vae nos logares menores, aonde a
escova de
dentes não
alcança para
limpar.

GOLGATE Co. — R. H. Lobo, 30
Incluo sello novo de 300 rs. para
amostra da Pasta Colgate.
Nome. . .
Endereço

Rio.
'ÍM
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RIO DE JANEIRO
RUA SÂO PEDRO,

66

RECIFE
RUA BOM JESUS. 237
ENDEREÇO
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a Mercethylina,
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dr.

Annibal .Pereira,

é excellente.
?•

¦"-V

.

-

....

',.•

.

'

I Iniecções indolores, 1 e 2.
Começar o tratamento
pela n.° 1.
Informações

á

S. A. Mercethylina
R.

DA

lO^s^S^H

CARIOCA n.
Tel. C. 3909
t—

40 - l.o
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Temos em stock modelos de 225 c.c, 346 c.c.
e 976 c. c.

>_»¦¦

formula do

j7"*t* l ^ji?É$L&%

Velocidades até 130
kilometros por hora.

COMPANY

<S|fe>

GERAL:

"*^J **"r*'--L

4 88 H. P

DE

SÃO PAULO
RUA FLOR. DE ABREU. 130-A
PORTO ALEGRE
RUA 7 DE SETEMBRO, 814

TELEGRAPHICO

« ^_^^

MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS

I-.-

||

-1»-———!»¦

Motocycletas
Capacidade 488
c.c. Cylindro de
85,5 m|m por
85 mim. Freios
de expansão em
ambas as rodas.
Pneus Dunlop
de 26 por 3,25.
IlluminaçSo electrica Lucas.
Temos também
o modelo 505
com o movimento de válvulas
na cabeça do
cylindro.
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Meu vestido
manchado ?
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CRIA ROBUSTOS BEBES
PORQÜ":
GLAXO
GLAXO

GLAXO

GLAXO

é tão digestível, limpo c nutritivo como o leite materno.
não tem micróbios nocivos e
até os recém-nascidos o assimilam.
é puramente leite, que se dissolve em água acabac: de
ferver.
tem criado milhares de robustos
bebês.
De glaxo ao seu bebê.
GRÁTIS

Todas as mães devem l:r o utilissimo
livro "Conselhos de Glaxo para Mãe e
Filho', c!c 80 paginas luxuosamente illustradas e que ensina como evitar a diarrhéa, a enterite e outras doenças fataes.
Peça, grátis,
CAIXA

ao

Representante

POSTAL

n.

do

Glaxo

2755 — Rio.

Isto acontece ás senhoras que não são
modernas e chies.
Hoje a dama chie
não usa mais suadores de borracha, nem
mancha os vestidos de suor,
Todas usam o MAGIC, preparado pharmaceutico que tira
a humidade e o cheiro natural mas desagradável do suor,
conservando seccos os sovacos
e não manchando mais os
vestidos.
Não haja receio em usaTo
pois c aconselhado pelos drs.
Coulo, Aloysio de Castro, Austregesilo, Werneck u Jf achado,
Terra e outros, como moffensivo.
Vende-se nas pharmacias e pe? imarias. Preço 7$00G. (Dá para 6 mezes). Pelo correio 2$000 mais. — Peçam prospectos a Araújo Freitas.
Rua dos Ourives 88 — Rio.
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Perfeito

Nariz

Um

Poda obter-se facilmente
O Trados, Modelo 26, corrige todos
os narizes mal formados, rapidamente,
para sempre e sem dôr, na própria
casa do cliente. E' o único apparelho
com patente, ajustauel e garantido, que
realmente forma um nariz de aspecto
impeccaveJ.
Mais de 98.000 pessoas já emprega- .
ram este apparelho com completo êxito. |
E' recommendado de ha muito por au- <¦'
toridades médicas,
Resultado de 16 annos de expeneniia da íôrma-nariz.
Modelo 25 Júnior para ereanças
Solicite os attestados e folhetos gratuitos que indicam como se pode ter I
um nariz perfeito.
0 especialista mais antigo do ramo.
M. TR1LKTY
Dept. 1168, Binghamton, N. Y.—- E. ü. A

I1
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Uma massagem com o Creme Simon é
tão agradável para o rosto como uma
caricia. Não seca nem en gordura, e pela
sua perfeita untuosidade que penetra
nos poros da pele,

f
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O CREME SIMON

¦
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vivifica a epiderme, amacia-a e faz
realçar o seu brilho natural.

MODO DE USAR. - Espalhai-o sobre a
pele ainda humida, depois da ioilette.
Fazei-o penetrar nos poros por meio ae
uma leve massagem, secando-o depois
com uma toalha. Ele tornará
mais aderente o vosso pó,..
o PO SIMON

t.. X.'

I ::¦¦•'

ti!

Simplesmente triturado ou
moido não está isento de impurezas. Prefiram Sal Beneficiado Especial para Culinária.

PARIS

$
®

• •

PEREIRA CARNEIRO
RIO

DE

Ltd.

& Cia.

AVENIDA RIO BRANCO, n.

*vj>a HU
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110
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SGENA

Incommodos Tfterínos
Para a cura «Ias molesttas que atacam o
utero e o vários,
o MELHOR
REMÉDIO É

fcVâ.

A
::

mais antiga e completa revista
::
cinema tographica do Brazil

PUBLICA

UTEROGENOL

Alem

do

mais recente noticiário
Hollywood

Enredos e photographias
scenas culminantes
'¦
':
¦

dos

melhores films exhibidos
nossa terra.
Em

p «-.

todos

os

de

das
em

números

primorosos retratos a cores,
em grande formato, das estrellas do écran.

quatro

Lê

r =l_
Al sifCIENA A4UflDA
é ter o cinematographo

em

casa.

Tarara* ¦¦.'j
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Mais bellos do que nunca
Note os preços baixo*

«So os modernos padrões dos 1 apeles Artísticos
Congoleum Scllo de Ouro. Ha desenhos apro—
priados para qualquer compartimento da casa
sala de visita, sala de jantar, quartos de dormir, etc.
Não é, porém, somente pelas suas qualidades
decorativas que se recommendam os Tapetes
Congoleum. Elles são exigidos pela hygiene
moderna, pois são altamente sanitários, impermeaveis, de facilissima limpeza e não se deixam
manchar por líquidos e gorduras que, accidentalmente, sobre elles se derramem
As enormes fabricas de Congoleum são
precursoras na fabricação de tapetes modernos
e sanitários; o seu producto é sempre a ultima
palavra em qualidade e acabamento: resultado
da sua longa e ineguakvel experencia. Ha mais
tapetes Congoleum em uso nos paizes civilizados do que qualquer outra espécie de tapete.

210$00Ü 2m 29 x 2m 75 111$000
173$OOU Im83x2m75 87$000
15ò$000 Om 92 x lm 83 30$000
133$000 Om 92 x lm 37 22$500
Om 4b x Om 92 7$500
Nos Estados os preços são ligeiramente mais altos
devido ao frete.

2m75x4m58
2m75x3m66
2m 75 x 3m 20
2m 75 x 2m 75

V'

Procure o "Sello de Ouro"

Ao comprar um tapete, deve V. Exck.
certificar-se de que elle é um legitimo Congoleum Sello de Ouro. V. Exáa. podecá identificai-o pelo Seüo de Ouro, que se encootxB
collado em uma das pontas de todo o
Tapete Congoleum Sello de Ouro.
A venda em todas as boas comm
Venda» por atacado:

Congoleum Company of Delaware
Caixa Postal 1605, Rio de Janeiro
Rua José Boaifacio 12, São Paulo

Tapetes Artísticos

GOLEUM
(ÓN

::¦:¦¦¦

ÉT
:

Mande-nos este

"coupon"

y lhe enviaremos

i

GRATIS-üm Lindo Folheto Colorido 1
Congoleum Company of Delaware, Caixa 1605. Rio

Nome
Rua e No
Cidade e Estado

Sello de Ouro j

1
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CASA

PRIMEIRA
a a
» •

a

AMERICA
QENER0

DO

CAPITAL

NESTA

Casa da elite carioca. Bom gosto, distincçâo,
7*
presentes finíssimos
a
a

• ^
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Si BAZAR
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a
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a
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Porcellanas,
Faqueiros
crystaes,
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Rua

Uruguayana,
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Remédios que curar-111
O PRO \M I

MILHARES

DE ATTESTADOS

licenciado» pela
Premiados na Exposição do Centenário,
>..*-< icob.
Saúde Publica e receítadoB por ílluBtrea

•4

fü:

a

SAL DE UVAS — Refrigerante, laxante e purgante
de fructas. E' um remédio efficaa nas doença» do
estômago, intestinos, prisão de ventre, ana, diarPreço pelo correio, sem selloB.. .......
rhéa etc.
— Poderoso depurativo do
ELIXIR SULFUROSO
Cura syphilis,
sangue, tônico e anti rheuraatico.
etc.
rheumatwmo
coceiras,
doença» da pelle,
de
Caldas.
Poços
de
suliurosas
Substitue as águas
•
•;
v
Pelo correio .-.
ine
—
aromaticas
Deliciosas,
BALAS PEITORAES
fàlliveis na tosae, constipação, dôr de garganta
• •
rtc. Pelo coreio
—
da
cura
na
E' mararavilhoso
COLLYRIO DIVINO
.
correio.
Pelo
etc.
dôr de olhos, trachoma etc.
—
medico
notável
do
Formula
POMADA DIVINA
U. intal
dr. Oroaimbo Corrêa Netto.
oculista
Pelo
rebeldes.
livel no trachoma e conjuntivites
'.V
'i*'
''
correio
V
—
A
salvação
LEITE DE BISMUTTTn COMpOMU
das crianças I Cura gastro-enterites, ^arrhéas, colicorreio....
P
ca» etc. Delicioso e inoffensivp.
tnnico
ideal
—
Delicioso, original
GUARANATOL
gett.1, neurasthenin
reírigerante. Cara fraqueaa
•• • •
e nervosism ->. Pelo correio —
A
melhor,
PASTA DENTTFR1CIA BRILHANTE
e pe-refrigerante
.
antiseptica,
.fica,
se
a mai»
dos
que
fuma •-. -vuandó as gengivites mercunaes
• • •
correio
•
Pelo
usam mercunn.
—
e
ophtalantiseptica
Água
CRUZ
ÁGUA SANTA
míca, que cura feridas, ulceras, dôr de olhos etc.
desB10PILINA — Uma loção original, baseada na
emoíre
com
o
Zunt»
dr.
allemão
cjberfa do sábio
solúvel, para caspa, queda dos cabeMos, cal vicie,
•eborrhéa e para restituir aos cabe H os brancos a
¦ua côr primitiva. E' finamente penumada. Preço
oelo correio

.•ia_a»: *»jm.»i,0> „••*•*'•»» V^-a,^ia*4^*>»ül

b^uuu

8$000
4*000
4*UUU

*
õ*UUU
oJUUU

3$6UU
4$UUU

CALLOS
Não cortem os callos, pois a gangrena fatal
pode seguir-se. Uma gota do novo liquido
mata a dôr em 3 segundos. Enruga o callo
e Q desprende completaOs médicos o
mente.
recommendam com en^^J thusiasmq. Á venda em
fe :5l^sB
^ t0(*a a P^rte- Cuidado
com as imitações!

-GETS-1T
Chicago, E. U. A.

oJUUU

Pedidos pe'o correio em sello ou vale postal.
a TITO LIVIO TEIXEIRA, em Jahú, S. Paulo.
A' venda nas drogarias :
RODOLPHO HESS, ARAÚJO FREITAS, P.
ARAÚJO, CARIOCA, á rua Uruguayana etc.
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NÃO HA
CONFUSÃO POSSÍVEL...
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Saúde-Alegria Assim com Dryco
Peça Dryco-leite em pó.'
Lata grande custa pouco.
Rio
Corte e mande á Diva Drico — Rua Haddok Lobo, 30
Para um brinde.

——-ca

/'_:

m
Nome.
Rua...
Lugar.
V. S. T

E. de

!¦

¦ II ii

'«»
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Lloyd Real Hollandez
(AMSTERDAM)
Serviço regular de passageiros

EUROPA,

entre

Chapéu, Gravata,
Collarinho, Camisa
e a restante
Roupa Branca,
que não se vê mas se
adivinha, são

E RIO DA PRATA

BRASIL

Orania, Flandria e Zeelandia
Escalam no porto de LEÍXÕES, tanto na viagem
de ida como na de volta.
AGENTES GERAES

da CAMISARIA PROGRESSO

Sociedade Anonyma Martinelli

M 5T Ci" A

Branco ns. 106 e 108

Rio

Avenida

1-19
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na loteria?
Quer ganhar sempre offerece-Ihe
hoje a R'I-

A Astrologia
OUEZA. Aproveite-a «em demora e conWirá FORTUNA e FELICIDADE.
Guiando-me pela data do nascimento
de cada pessoa, descobri o modo seguro
experiência*,
pelo qual, com minha»
sem
loteria,
na
todos podem ganhar
perder unia só ve«.
^lilhares de attestados provam as mi»
nhas palavras. Mande o sen endereço
600 réis em sellos, para enviar-lhe gratii»

fl 0 SEGREDO DA FORTUNA I
Remetta
Bndereco:
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Buenos
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CALLE
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Republica Argentina
ESTA REVISTA.

1569

i V

,

R»l^t"

2-PRAÇA TIRADEHTES-ft
w—————

I

Attende-se pedidos do Interior.
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Pequena Encyclopedia Popular de conhecimentos úteis
organizada por um grupo de professores e homens de letras
Edição illustrada com Mapas e centenas de Gravuras

Livro
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de todos e para todos,
que dispensa centos de livros

Agricultura, Astronomia, Botânica, Câmbios, Chimica, Chronologia, Commercio e Industria, Corpo Humano, Datas, Electricidade e Magnetismo, Geografia, Geologia, Geometria, Historia de
Portugal, Historia do Brasil, Historia Universal, Homens Celebres,
Jogos, Literatura, Medicina Domestica, Noções de Hygiene, MeOrdens de
Mytologia, Oceanografia,
Mineralogia,
teorologia,
Architectura, Paleontologia, Physica, Raças Humanas, Religiões,
Signografia, Systema Métrico e Zoologia.

Encyclopedia única no gênero, indispensável em
casa, no escriptorio, na officina e nas escolas.
1 vol. de 800 paginas em optimo papel, elegantemente
encadernado em percalina com gravura a cores
e ouro 15$000 -- De graça!

d em tod as as
A' venaa

Liívrarias

PEDIDOS AOS PRINCIPAES IMPORTADORES :

Livraria Francisco Alves -- Rua do Ouvidor
Buenos Aires
H. Antunes
RIO DE JANEIRO
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GOTTA- SCIATICA-^
ARTHRITISMO
RHEUMATISMO
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VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS
E PHARMACIAS DE Y- ORDEM.
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Impõe-se um
tratamento
digestivo
ANTES

DEPOIS

I

Resultado obtido pelo uso das

PILOLES ORIENTALES
Bemfazeias - sobReconstituintes
o N" 87 cm 26-6 1917)
(Appr. D.N.S.P.
Exigir o frasco de origem sobre o qual
devem figurar o nome e o endereço de

J.

RATIÉ,

Pharmaceutico

45, Rue de 1'Echiquier, PARIS
A rente Geral : A. de COURNAND
87, Rua dos Ourives, Rio de Janeiro.
A venda em todas as Pharmacias.

se soffre de um excesso de acidez
do sueco gástrico. Esta hypersecre.ão d'acidez provoca a fermentação dos alimentos não digeridos
da qual resultam azia, azedume,
pesadumes, flatulencias, e mesmo
dores excessivamente penosas. Um
tratamento alcalino, tal como a
Magnesia Bisurada, supprime estes
incommodos na maior ^ parte dos
casos, pois que neutraliza rápidamente a acidez e permitte assim
normaleffectuar-se
á digestão
mente. A Magnesia Bisurada, que
é inoffensiva e fácil de tomar,
acha-se á venda em todas as pharmacias.
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APENAI!..

t>CE 195S€C€
Uma

maravilhosa machma de eacrevar
f 1|

gj

\ \^

Tamanho:
31x24x12 cms.
Peso:

Muito simples.
resistente

e
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ODNSTUCÇAO : de metal • aço superior, muito resistente—durará muitos annos.
Com esta excellente machina de escrever qualquer pessoa pode fazer sua corresponaencia com elegância e modernismo.
N&o ha mais gente com letra feia e inintelUgível.
Esta machina é indispensável a todo
homem de negocio, pharmaceutico, advogado, dentista, engenheiro, estudante, fazendeiro, emfim toda pessoa que escreve, e custa
menfls do que uma simples prestação das
machinas pesadas e complicadas.
O seu preço i de 195$000, incluído e eusto da remessa para qualquer cidade, vüla ou
aldeia no BraaaL
A machma é vendida com firme garantia de agradar ao comprador; se nio agradar,
devolveremos o dinheiro sem demora: maior
garantia que essa ninguém poderá offerecer.
PAGAMEaSrro : A remessa do dinheiro
deve ser feita em carta com valor declarado,
ou vale postal ou cheque sobre qualquer
banco do Rio ou de S. Paulo.
REMESSA POR BANCO : Podemoe
remetter a machina a qualquer cidade onde
haja Banco, devendo o pagamento ser feito
ao Banco contra a entrega da mesma.
DEVE

SER

DIRIGIDA

A'

HACÜÀDC
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SIMPLICIDADE: Uma das grande,
vantagens é a sua simplicidade; moitas peças
desnecessárias foram eliminadas pelo inventor
desta'pequena maravilha — assim pois, alem
de diminuir consideravelmente o período de
aprendizagem, evitalos innumeros aesarranjos
dias machinas complicadas e custosas.
APARÊNCIA : E' bellisslma, de linha»
simples e elegantes, e de bom acabamento.
QUALIDADE DE TRABALHO: Letras
bonitas, igual a das machinas que custam
seis vezes mais.
ALPHABETO : Todas as letras, minusaimla* e maiúsculas, números e signaes para
as línguas latinas.
ESCRIPTA VISÍVEL: do começo ae
fim.
ROLLO DE PAPEL : Serve para papel
de caria e oíficio até á largura de 22 cms.
FITA: de uma só côr, sempre em stock.
REGULADOR DE MARGEM : Tem
regulador para margens no lado direito ou
esquerdo — muito pratico e rápido.
AUNHAMENTO: Devido a sua construoçio especial, o alinhamento é perfeito,
COPIAS: Com papel carbono commum
a machina pode dar até 4 copias.
TODA

,4?
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kilos

LOGARES

ONDE

NÂO

OURIVES, 63
"DEGEC" — Phone
TEMOS

AGENTES

PRECISAMOS

Norte
DE

RIO DE JANEIRO
6558

VENDEDORES

IDÔNEOS

— Amifo e Senhor. — A presente tem por fia faraasr
Cama da carta de um dos ml *• de compradores satisfeitos
— simples, oommoda, elegante
machina de escrever, qne nada mais deixa a desejar
M msu. bem merecidos ok*ios â r-r- /|
-end. .proveito .opp.rtoni._de p.r. .He-e«r o _.-.
mt"SSA'^
.' _a_*__?^^ _-£ET__ .o.
~_t-_?f-T
Pode»*, Imm o «o que Iheos-ner
... .eptic?. afia de adquirirem esta perfeita machma
áLHU-^^estimo draaim^ão
N.
771, N.ct-teroy, E-tado do _Uo.
*ima e consideração. — Residência: Rua de Santa Rosa
T _tl__^vo-me
sufessrsvo-me com toua
dosta,
De V. S. Amigo e Atto. Ador.
Caetano Perras
P
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Preço pára todo o BRASIL
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A mais importante e luxuosa revista
semanal da A merica do Sul
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ASSIGNATURAS
1'\

52

ANNO

NÚMEROS

50S000

( BRASIL

6 MEZES

26S000

ESTRANGEIRO

UM ANNO

65Í000

REGISTRADA

ANNO

71$000

RUA

6 MEZES

3GS000

BUENOS

6 MEZES

35S000

REGISTRADA

UM ANNO

97S000

AIRES,

6 MEZES

49S000
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