
MARÇO - N2 154



iJ&a&saêa&OTJÍO&tô

?¦** .. '49 -:•'¦" '..;'
Yi^r / ¦'¦' •-••"--

>»., * 
'¦* 

Y'--': ">k f" "'¦/

mm®
fôSffrafóíjw1 M-.A^d'

'mmmmsm,

JL.'t
m v;-,rf- RilaH*

5,7:^*0*^-

y. • ¦#.

u 4$ ¦

mm

m

V

"*Y

Í.W%'.' *.

Y Y.
«£¦

'¦«&

er &.

IA
7y:

íaejSWB

'¦rí*'- fflmM
¦•*• 'SS

fatag#«#ai
i'VjSw-':.'.rta;.'

„ sè^avY'* " 
7;-t * <

,,^sSr:' ?#•-'¦¦,:¦*. - *
#'

YYYsí'^. c.
;-7'Y*

7S

I74

3ÈfâNST'Í .Y

A^^"'^^.i<>''.SwflHAH|

S2aaaL • - "# ';"$£¦* Ap"1' ''^^^sAsBA
H > Y.íí.t.Y-'^'.'3sf7 '"•¦ak3'í'fl.
Ah •'í-Vfíc-vli'Jv* -Bk)'., ' *-HRAy.Al.
bB •*' YY.'. .'. '' 3$ Y-YCY* Híafí+fli

Y fi-r-í

i:»5:

RI
IBB^KÍ-WVf.-.' 7j.-'''V.'íi'.7^ÍWV>l- ''

1 í'.bii»<^^^^^^^^^^J^lj;
^JeM*»*? 

"

¦m?%l XH rum&

ii i» «t*

*&•#»">*»>^SfèfittJluc

#-*-( I 'X.fY; ...7^ ;;'-^>

J"wY

M-
¦ -:>?

sgmãaBBm

ífa
SUS -V7Y.'>

"^#^'"3'
^P5*^*^*':

HtafljBMflf
BflB

^y-«wflwjfl"g:lllIfPP^io:-'-;.1
HP'íA 

' ' BaP'."" 
7 i i"y „ i .limUIUmB. BBBM aBfl&v.i

¦¦V:''Pfl «:¦'?¦"* W/M¦"' .jflJflTpM^..''

K^sjflBfll

S ^** flflBflBBflsfaflfl^ ^*'

A .<g# %psai ¦¦¦¦# /*^. i

WWvyJtkZ a<\Vfl
¦fl^CO^iflf

.-Y lafflTT. ' . .^bbBbh

I'



y*T5!§àríiW47V.

'»¦ v!flKft r^ SSérfí/AwStW/M\flr\ f wMhUàiMmB

»Vfl\. íf*
^s» >*»<rrRTfTf \

/V ^M*f •••••" ,,.,,.'i* \

"*" íü '" -ee• ••',,,.•• » 
\

ffe::í»::i:ii:y..A

adicjas
dos

í

trabalhos domésticos causam,
muitas vezes, dores de cabeça,

das costas e abatimento
geraL !

depressa armulla as conseqüências
"surmenage", e restitue ao organismo o
estado de saúde normal.

antsmo mais áelu
celíente

do
seu

ira
Ctt
preparado BAYER por
absolutamente ínoffensívo
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A CAF1ASPIRINA é recommendada contra
dores de cabeça, dentes, ouvidos, dores nevral

gicas e rheumaticas, resfriados, conse*
quencias de noites passadas em claro,

excessos alcoólicos, etc.
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A' vista dos nossos MOBILIÁRIOS DE ESTILO, TAPEÇARIAS FINAS e

ORNAMENTAÇÕES MODERNAS, recebe-se indelevelmente a impressão revela-

dora de uma combinação incomparavel e perfeita, a par da-qualidade, gosto e do

extremo conforto que é predicado inseparável de todos os nossos productos.

Visite as nossas exposições
Procure saber os nossos preços
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PREMIADA HORS CONCOURS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 1922

65, Rua da Carioca, 67 == Rio
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A mais antiga e completa revista

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

redos e photographias das scena.s culminantes
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Casa Ouvidor — Rua Ouvidor — Rio de Janeiro.

Os negociantes modernos preferem Celotex
Uma installaçao 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
clientes.

O aspecto encantador apresentado por este tecto foi conseguido com
o Celotex, a única madeira isolante feita das mais fortes e longas fibras
dó bagaço da canna de assucar.

Antes de construir ou reformar a sua casa, V. S. deve se informar
melhor sobre Celotex. O seu archifecto ou construetor poderá prestar
os informes necessários.

Celotex é fornecido
em folhas com a es-
pessura de 11 mm ..
largura de 1.22 mts.

e comprimentos de
2.44, 5.05, 5.66 e

4.27 mts.
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PORTO ALEGRE

RIO DE JANEIRO
RUA SÂO PEDRO. 66

RECIFE
RUA BOM JESUS. 237
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RUA 7 DE SETEMBRO. 816
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O locomotiva sur-
volta do desfi-

um pouco de
a pequenina

tinham amar-
para se approximarem. A des-

UANDO a
giu na
ladeiro,
vida animou

estação. Os Árabes
rado seus cavallos ,
pei.o da briza gelada nessem omento, a maioria dos
passageiros desceu á plataforma para desenferrujar as
pernas. André Reville, o agente da estação, approxi-
mou-se do wagon das bagagens
e interpellou alegremente o che-
fe do trem . Este perguntou :

Como vai você ?
Ora! Como pode ir um

coitado, como.eu, condemnado a
viver neste deserto, onde as uni-
cas distrneções sao o vento e a
chuva ? Ha dias cm que tenho a
impressão de que estou no fim
do mundo .

Ah 1 meu velho... Todos
tem que passar por esses peda-
cinhos . . . Você já está aqui ha
quasi um anno . . . Em breve
terá direito a pedir transferem
cia... Mas vamos ao que serve.
Não veiu hoje aqui gente da
mina ?

Não . O tempo tem esta-
do muito máu lá em cima .

Oh ! demônio ... E' que
eu trouxe uma quantia impor-
tante para entregar á gerencia.

Quantia tão importante
assim ?

Sim . Duzentos mil fran-
cos .

Irral O que vale é que,
naturalmente, você não fallou
nisso a pessoa alguma . Desde
que ninguém saiba que eu vou
guardar aqui uma dinheirama
(Testas . . . E bagagens ? Trouxe
alguma para aqui ?

Trez volumes, bem curió-
sos por signal; uma motocycle-
ta e duas caixas de ferramentas,
que mais parecem feretros . Vem
tudo despachado para Antônio
Ibanez.

Antônio Ibanez? ~ repe- A ca;xa resvalou para

BAGAGE
De Edouard de Keyser

| nheço por aqui pessoa alguma
" cem este nome . . . Emfim só se

é alguém que ainda está para
vir . Vamos descarregar isso .

Recolhendo a bagagem á esta-
ção, que se compunha de um só compartimento divi-
dido por v.ma grade baixa, á altura dos quadris de
um homem, Reville notou que a motocyclette, collo-
cada cm ergradado frágil, era completamente nova.
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I tiu Reville pensativo .— Não co

um lado. A tampa da outra ergueu-se. Mas Reville continuava
a bater com a energia do desespero.

#'K
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Os pheumaticos nunca tinham tocado o solo . . . No-
toti também que as duas caixas, feitas de taboas
grosseiras, tinham, de facto, a forma e o tamanho
de caixões mortuarios .

Entretanto, o trem partira e os poucos Árabes
attrahidos pela curiosidade tinham se retirado .

Ficara apenas um Kabyla melancólico, queexercia alli as múltiplas funcções de guarda chave,
bagageiro e electricista . Mas como só d'ahi a 12
horas outro trem poderia appare-
cer, seu serviço d'esse dia estava
terminado .

—- Pode ir — disse Reville .
O Kabyla, que morava em um

diiar, a trez kilometros de distancia,
não perdeu um minuto . Partiu im-
mediatamente .

Reville ficou, como de costume,
so, no pequeno edifício de pedra
isolado no platô deserto. A c.Vuva,
que era, por assim dizer, constante,
recomeçara a cahir. O jovem chefe
de estação estava acostumado
áquillo ; mas nesse dia o isolamento
assustava-o um pouco, por causa do
dinheiro tão inesperadamente con-
fiado a sua guarda. Apanhou um
livro e tentou ler mas não conseguiu
interessar-se pela leitura . Não po-
dia afastar o pensamento do dinhei-
ro. Machinalmente, apanhou seu
revolver e teve a surpreza de verifi-
car que estava desarmado . Abriu
uma gaveta e estremeceu lembran-
do-se de que gastara as ultimas balas
na véspera, atirando ao alvo . Pre-
tendia pedir uma caixa ao chefe do
trem e esqueceu-se de fazel-o . Que
desagradável coincidência 1

Cada vez mais preoccupado,
começou a passeiar pela sala e de-
teve-se diante da motocyclette .
Nunca vira de perto uma machina
d'aquellas. Approximou-se bem, afim
de observar o motor e nesse mo-
mento notou uma circumstancia que
o fez curvar-se mais attento . O re-
servatorio estava gottejando . . .

Ora essa? Quem se lembraria
de despachar por estrada de ferro
uma motocyclette já carregada de
gazolina? O facto era tão íns-dito
que, instinctivamente, Reville se
voltou para as caixas .

Ficou immovel, reflectindo, du-
rante alguns minutos e, de súbito,
sentiu o coração enrcgelado por um
ruido. . . um ruido, que vinha de
uma das caixas ...

Havia então alguém alli ? Num
instante, tudo se tornou claro aos
olhos de Reville e a verdade, quelhe appareceu assim, era tão horren-
da, tão ameaçadora, que elle sentiu
o coração enregelado dentro do pei-
to . Alguém soubera que elle ia re-
ceber 200 mil francos... A moto-
cycletta podia transportar dous ho-
mens e elles estavam dentro d'aquel-
la3 caixas, que se abririam dentro
de poucos minutos, já talvez . Pro-
vavelmente os miseráveis se tinham
informado ; sabiam que' el!e ficava
completamente só, apoz a passagem
do único trem diário... E elle estava, de facto,
sozinho, com um revolver sem balas .

Livido, detendo a respiração, o agente esperou
um minuto, immovel, palpitante. Houve novo ruido
numa das caixas. Naturalmente, dado o silencio, pen-
savam que elle tr\ esse sahido da estação .

Então, num ímpeto instinctivo, Reville resolveu

¦"~l

Dorothy Mackail, da "First Natio-
nal' anda tão distrahida que não
viu que o banco em que se sentou

estava pintado recentemente....

agir . Bateu com uma das mãos sobre a mesa, bocejou
alto e exclamou:

— Irra! Que somno!
Sabia que^ se a tampa de uma d'aqudlas caixas

se erguesse, elle não teria mais um momento de
vida. Sem perder de vista as duas caixas, sentou-se
diante do apparelho telegraphico e lançou um ap-
pello desesperado á estação mais próxima.

Agora, se se puçksese. manter durante duas ho-
ras, estai ia salvo .

Duas horas! Os bandidos não espe-
rarão tanto tempo . Se fosse apenas
uma caixa . . . Mas se elle tentar
amarrar uma, a outra se abrirá . . .

A imaginação de Reville traba-
lha activamente em busca de um
recurso . . . Como impedir que as
caixas se abram ? Se pudesse para-lysar ao menos um dos ladrões...
Mas corno ? Apropria motocyclette
não terá peso <-uifh'ciente para im-
pedir que uma caixa se abra .

Mas era preci o lazer alguma cousa
e, reunindo toda a coragem, o agen-
te começou a assobiar um estribilho
em voga, como se estivesse inteira-
mente despreoecupado. Ao mesmo
tempo, apanhava em uma gaveta
um martellr>, pregos bastante gran-
des e fortes . Tirou também de um
armário uma corda, que enrolou á
cintura .

Feito isso, murmurou :
Mas, santo Deus 1 Como está

isso tudo em desordem . Se um ins-
pector apparecer de repente, eu pas-
so por um relaxado . . . Vamos dar
um geito nestas bagagens. Esta
mala em cima da outra. Irra! como
pesa 1 A motocyclete encostada á
parede ... E estas caixas . . . Vou
pol-as também uma sobre a outra.

Com um gesto rápido executa a
manobra . A segunda caixa está
agora sobre a primeira . . . Mas, exe-
cutado esse acto decisivo, o terror
invade o coração de Reville com
tal intensidade que elle precisou de
fazer um esforço para não fugir . E'
preciso continuar, ir mais alem . . .
Suas mãos tremulas palpam o logar
onde será mais conveniente collocar
o primeiro prego . Mas hesita ainda ;
elle sabe que a primeira pancada do
martello desencadeará a luta . . .

Mas é preciso . Apoia a ponta de
aço e descarrega com toda a força .
O prego atravessou a taboa da tampa
e penetrou um centímetro na paredelateral da caixa. Uma segunda pan-cada segue immediatamente, en-
ferrando o prego de todo . Um
choque violento sacode a caixa in-
teriormente. E' tarde. Reville já
começou a collocar outro prego do
lado opposto . Mais dous e a tampa
ficará irremessivelmente segura .

Uma voz grita dentro da caixa :Sahe, Miguel. Estão me pre-
gando aqui .

Reville está agora deitado sobre a
caixa, pesando sobre ella com todo
o vigor . Da caixa de baixo outra
voz brada :

- Atira atravez das taboas .
os braços— Não V.amos ver seposso mover

tombamos as caixas .
Reville, inquieto com os sobresaltos que os dous

bandidos imprimem ás caixas, colloca mais dous pregos,receioso de que os primeiros não sejam sufficientes .
Mas os dous homens, agindo juntos, conseguem fazer
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Pose de Kay

a caixa de cima cahir para um lado .A tampa da ou-
tra move-se. Reville precipita-se, abraça-se a caixa
com energia desesperada, afim de immobilisar a tam-

pa . Lembra-se da corria . S.mtindo a tampa erguer-se,
o maior receio do. Reville é que com esses ««locamen
tos o bandido possa empunhar o revolver . . . A. coma,
a corda .. . essa idéia fixa absorve todas as faculdades
do agente e dá-lhe vigor de louco. . • E?te'^e.a™
abrindo os dous braços e de súbito volte.a a ca..va com
o fundo para cima .

Francis, da 'Taramount" . ii <¦—-•¦—» ''*—''——"

Victoria. A corda ficou debaixo da tampa. Com
gestos precipitados, frenéticos, o rapaz trança um nó,
pÕ3 a caixa de pé, dá-lhe outra volta e amarra uma se-
gunda vez com força. O bandido, assim immobilisado,
exhala seu furor em urros e imprecações impotentes.

Ouando a locomotiva de soecorro chegou, encon-
traram-o desfallecido, inerte, cahido sobre a caixa,
com as mãos ainda contrahidas sobre a corda ._

Edotjard de Keyser.
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-4 morte oc-
corre quan-
do perdemos

o potencial
electrico?

AS THEORIAS DO
DR. CRILE

Miss Anita Page, da "Metro

A vida e elec-
tricidade. Cada
cellula viva é
uma pequenissi-
ma bateria elec-
trica.

Um corpo hu-
mano, composto
de milhões d'es-
sas unidades vi-
vas, não é mais
do que uma enor-
me pilha de ba-
teria em opera-
ção, mantendo-
se no corpo, que
compõem, em
virtude de for-
ças electricas
chimicame n t e
mantidas, como
as forças electri-
cas encerradas
em uma pilha
secca.

Pelo menos é
isso o que acre-
dita o Dr. Geor-
ge \V. Crile, um
dos mais desta-
cados homens de
sciencia, que tra-
balha nos labo-
ratorios de Cie-
veland nos Es-
tados Unidos.
Esse biólogo ha
muitos annos que
se vem especia-
lisando em estu-
dos sobre a rela-
ção existente en-
tre a vida e a
electricidade.

Uma amiba
imperceptível,
creatura micros-
copica encontra-
da em um desa-
gue qualquer e
á qual é attri-
buida a forma
mais inferior de
vida, foi estuda-
da em todo seu
corpo vivente
com elementos
de electricidade.
E chegou-se á
conclusão de
que, conforme a
electricidade dei-
xa de se manifes-
tar em seu corpo,
cessa a vida.

Quando occor-
re a morte — af-
firma o Dr. Cri-
le — seja de um
micróbio, uma
cellula, ou uma
reunião d'essasIa Metro reunião u essa- t
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PALESTRA MATINAL... Desenho de ifcwn 2Wman.

cellulas, que chamamos corpo humano, isso e de-
vido a que o potencial electrico, que o mantinha
em vida, cessou. A bateria geradora ^e vida gastou-se.
como se exgotta a pilha da bateria electrica de um
apparclho de radio, por exemplo que tenha mu o
tempo de uso ou. ao contrarie, que enha estado muito
tempo sem ser empregada, fechada em alguma
caixa .

Essa electricidade de vida é a melhor definição
da própria vida. >

Os biólogos sempre tiveram enormes ciilticulciaaes

para definir a vida e a morte. Depois que uma pessoa
morre, como está positivamente provado, numerosas

partem de seu corpo, continuam vivas, horas e ate
dias. Cabellos e unhas crescem mais depois da morte
do que em vida . As cellulas do íigado, segundo de-
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monstraram os biólogos, vivem mais tempo do que
qualquer outro grupo numeroso de cellulas . Se reti-
rarem as cellulas vivas do corpo, appareiitemente
mnrto, a que pertencem, podem manter-se com vida
mezes e annos, desde que estejam conservadas em eul-
turas especiaes . Isso mesmo foi evidenciado, entre
outros pesquizadores, pelo Dr . Alexis Garrei, de New-
York, pelo Dr. Strangeways, da Inglaterra e pelo
medico france/. Dr . PoíicarA .

Na Rússia, o Dr . Tchechulin manteve a vida em
cabeças de cães, que haviam sido seccionadas do resto
do corpo, por espaço de írez horas e mais tempo . Seu
collega, o Dr . Kubliako, manteve com vida um cora-
ção humano separado do corpo a que pertencia por um
tempo não menor de trinta horas e provavelmente a.-
gumas horas mais no que dizia respeito ás cellulas
d'esse orgao . Recentemente, no congresso de Philoso-
phia Internacional, realisado em Boston, o Dr . Eusebio
A . Hernandez, delegado de clinicas de Paris, propoz
que os homens de sciencia installassem um laboratório
internacional para o estudo do problema da morte .

Na explicação da morte, os homens de sciencia
não avançaram muito mais depois de afíirmar que é
natural o facto da creatura humana perecer . . .

Na realidade, nenhuma das theorias scientificas
porem, nos dá unva resposta ao que é a vida e a morte .
E isso é exactamente o que o Dr . Crile acredita haver
descoberto, na theoria da bateria de electricidade.
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Nessa assembléa, o Dr . Crile fez varias demons-
trações de electrocução de amibas, assim como cova
cellulas de maçãs, pois essas fructas ainda estão vivas,
embora já separadas da arvore . Se essas cellulas mor-
rem, a maçã começa a apodrecer rapidamente. Expio-
rando as cellulas de maça, o Dr . Crile e outros invés-
tigadorès acharam grande quantidade de voltagens
electricas . E duas metades cie maçãs ligadas entre si
por fios capazes de conduzir electricidade, formam uma
verdadeira bactéria electrica, com potência de um
volt.

Um dos resultados mais notáveis das investiga-
ções do Dr . Crile sobre a relação entre a electricidade
potencial e a actividade da vida tem ligações com a
insomnia . Geralmente se falia do somno como de algu-
ma cousa parecida com a morte e bem próxima d'ell«a.
Ao contrario, segundo demonstrou o Dr . Crile, o somno
é o grande restaurador da vida .

O grau em que as potências electricas agem para
crear o que os homens chamam vida, não é cousa que
se possa determinar com absoluta segurança .

A perda de essência electrica, diz-nos o Dr . Crile,
por meio de venenos, ferimentos ou simplesmente por
exgottamento é o que, a seu juizo, constitue o grande
mysteno da morte .

Emquanto o ser humano vive, é electrico. Quando
fallece ... c por queperdeu a electricidade .

Se essas baterias electricas, que guardamos em
nosso organismo.
pudessem ser"carregadas . . .
Infelizmente isso
é cousa que ne-
nhum homem de
sciencia poude,
até hoje, resol-
ver. — Porem
talvez nada seja
impossível ao h)-
mem, dentro ce
mais alguns an-
nos ...

Brincando cora boneca Parece Miss Mary Nolan •'estrclla" da "Universal.

Existem muitas provas, egualmente, de que, se a ele-
ctricidade não é a causa primeira da vida, é a própria
vida ou cousa summamente vinculada a ella .

Ha annos, o Dr . W. J . G . Osterhout, da Uni-
versidade de Harvard, demonstrou que pequeninos
discos cortados de cipó da costa do Pacifico quando
submersrs em a^ua do mar tornavam-se particular-
mente sensíveis ás correntes electricas . Uma pequena
voltagem electrica fazia com que esses discos soffres-
sem varias transformações chimicas. Essas trans-
formações, por sua vez, alteravam as características
electricas de suas cellulas .

Existem, como ficou estabelecido, voltagens ele-
ctricas mensuráveis nas cellulas viventes de plantas e
animaes . O Dr. Lehmann, de Berlim, descobriu que
uma tormenta de trovões, que se desencadeou sobre
a zona onde se encontra seu laboratório, affectou a
proporção de crescimento das microscópicas paarme-
cias por elle cultivadas.

Tomando cousa menor ainda do que a paramecía,
a amiba, por exemplo, e submettendo-a,ante o micros-
copico, a prova electrica, o prunoneno ficará compro-
vado logo ao primeiro coontacto le electricidade.

O potencial electrico da amiba vem a ser a 05
mínima parte de um vjIí, pressão electrica apenas
imaginável peio homem porem enorme se tivermos em
conta o microscópico volume da amiba .

ser direito nem honesto Cícero .

Quando os jo-
vens desejarem re-
crear seus ânimos
e c nlregar-se á
alegria, guardem-
se da inlempe-
rança, lembrem-se
do pudor; sem o
que nada poder.:

A origem da arvore de Natal
Uma antiga tradicção scandinava relata o patlietico

Jim de dous enamorados, mortos assassinados; no logar
do trágico acontecimento brotou espontaneamente uma
arvore, que, perdurando o Natal e nas altas horas da
noite se /wstia de mi/steriosas luzes, que o vento não
lograva apagar.

Ha quem ajjirme também que o costume da arvore
tradiccional é originário do Egypto, onde as cubanas
eram cobertas com ramos com dactyl, para si/mbolisar
o triunpho da vida sobre a morte. Vistas de longe, pa-
reciam grandes arvores illaminadas.

OS FRUCTOS DO PROGRESSO
0 departamento de Sanidade de Ne.v York injorma

que o commissario da Junta de Saúde Publica, Sr.
Shirley W. Wynne, chegou á conclusão de que a enorme
quantidade de fumaça que duas fabricas despedem con-
tinuainenlc exercem pernicioso ejjeito sobre a saúde dos
habitantes da gigantesca cidade, aggravando-se no ele-
menfo jovem e nas creanças, pois oceasiona a perda de
45% dos benejicios da luz solar.

¦:¦__
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v_A tarde, Mercúrio
e Apoilo encontra-

-<L ram-se nas alturas
do Pnyx . Senta-

dos á beira de um escar-
pado rochedo, contempla-
vam Athenas .
A noite era maravi-

lhosa. O sol já passara
alem do archipelago e des-
cia para o mar Ionio, mer-
guinando sua rubra face

na água azul, calma e muda . Os cumes do Hymeto e
do Pentelico resplandeciam ainda, como innundados
de ouro liquido, emquanto os últimos fogos do poenteabrazavam o céu e o Acropole . Os mármores brancos
dos Propyleus, do Parthenc n e do Erechtcion pare-
ciam rrsados e tão leves que davam a impressão,
como num sonho, de haver perdido todo seu peso'.
O facho da lança da gigantesca Athenéa Promachus
scintillava nesse esbrazeamento, como um pharoiaccesso sobre o Atlântico .
Sob a abobada celeste, alguns abutres regressavam

a seus ninhos escondidos nas rochas, planando pregui-
çosamente, com as azas distendidas .

De todos os
lados, grupos de
indivíduos volta-
vam de seus tra-
balhos . Asnos e

cavallos magros,
com os flancos
carregados com
cestos de azeito-
nas de um ama-
rello dourado, se-
guiam pela estra-
da do Pireu. De-
pois, entre nu-
vens de pó ver-
melho, os reba-
nhos de c\b*as,
de chifres recur-
vados, passavam
em longas ondu-
lacões, ca "'a re-
bauho prece lido
pnr um boda de
ba~bis brancas ;
dos dous la los
corriam cães vi-
gilantes; atraz,
caminhava um
pastor tocando
alguma alegre
ária em uma
flauta ou so-
prando em uma
buzina de chifre.
Entre os reba-
nhos avança-
vam, gemendo,
carriolas atulhadas de aveia e arrastados por bois
indolentes. Aqui e alli passavam destacamentos de
"hoplites" com as couraças brilhando, que iam
montar guarda nocturna no Pireu ou em Athenas.
Junto do Pnyx, a cidade estava ainda cheia de

animação. Na grande fonte, junto do Poikileu, rapa-
rigas vestidas com brancas túnicas colhiam água em

rotundos cântaros, cantavam, riam alto, pousavam
seus cântaros sobre um hombro, então, com o braço
graciosamente erguido, afastavam-se na direcção de

suas casas, encantadoras e leves, como nymphas im-
mortaes.
Da planície da Attica uma brisa fragilissima so-

prou, trazendo ás duas divindades os echos dos risos
e dos cantos.
Apoilo, 

"com o olhar perdido ao longe" scismava

e ouvia.
No emtanto as luzes do crepúsculo se extinguiram

lentamente e o movimento cessou, os escravos scythas
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...lançou o conteúdo do vaso eni cheio no uminoso peito do deus deslumbrante.

mento de cabeça.
Tritogeneia já começa a me aborrecer

mungou o filho de Lotona.
—: Também a mim — respondeu Mercúrio —

Aborrece-me, como seus adoradores, as Athenienses.
O deus luminoso voltou-se para o vencedor de Argus.

Penso que fallas das Athenienses. . . com se-
gunda intenção. São assim tão pouco admiradoras de
teus talentos ?

Fabulosamente, o filho de Latona.
Julgas então que não se encontra nessa cidade

uma única mulher capaz de não apreciar meus cânticos
e minha musica ?

Sim, deus fulgurante. . .
Ouve. Se fosses um deus um pouco mais ho-

nesto, eu te proporia uma aposta. . . Mas, se perderes,
vencedor de Argus, bem depressa hei de ver os saltos
de tuas sandálias. . . E fosse eu procurar-te depoisl

Não! Juro pelo Hades, estendendo uma mão

i 'ii ii ii ii ti ti ti n "—T

fecharam as portas e tudo í
ficou em silencio. Uma |
noite muito calma lançou í
sombrio véu estrellado so- I
bre a Acropole, a cidade |
e a campina. r

Porem as trevas não I
foram longas. Pouco de- \
pois a pallida Selene emer-
giu do archipelago e vogou
como foice de prata, no
iirmamento azul. E, nova-

mente, os mármores da Acropole se .Iluminaram ;
d'esta vez, com luz de um verde límpido, que, mais
ainda lhes dava aspecto de visões e sonhos.

Confesso,— disse o deus "de oloar perd'd*>
ao longe" que Athan_a escoLieu para si uma mara-
vilhosa residência.

Ah! Ella está bem installada, a deusa! Ninguém
faria melhor escolha — respondeu Mercuri >. — Tam-
bem. . . Júpiter tem por ella um carinho especial.
Para conseguir a realisação de um desej >, e.la lhe acari-
cia simplesmente a barba e logo e \t a chama sua Trito-
geneia, sua filha querida, faz tudo quanto ella pede,
approvando todos os seus actos com um lento movi-

13

•8 II

: I

ri í<i

m



^Se^MÜo 13.° Anno— N. 10— Março 1930

34 !

}>

•*.

i
t

sobre o mar e outra sobre o continente, como não farei
o que pensas. Esse é um juramento, que não somente,
eu, mas as próprias magestades mbservam 1

Estás exaggerando... Emfim acceito I Se per-
deres leva ras a Trinochia um rebanho de bois de
chifres compridos, que poderás roubar facilmente em
qualquer parte, como aquelle que me roubaste em
Pieride, quando eras menino.

Bem bem... E que receberei se ganhar?
Dize o que preferes 1
Escuta, deus ''do olhar perdido ao longe

Serei sincero comtigo, o que não me occorre muitas
vezes, bem o sabes. Certa vez Júpiter encarregou-me
de não sei mais que mensagem; passando sobre a Tri-
nachia avistei I.ampecia, que, em companhia de Phre-
tase vigiava seus rebanhos. Desde então, Lampecia,
está sempre presente a meus olhos e a meu pensa-
mento. Se eu ganhar, isto é : se existir uma mulher
capaz de resistir a teus cantos, dar-me-has Lampecia
como esposa. E' tudo quanto peço.

O deus da poesia sorriu.
Curioso... — murmurou — Como se pode

encontrar amor no coração do rei dos negociantes!
Emfim, está bem I Eu te darei Lampecia por esposa.

Os olhos de Mercúrio brilhavam de alegria.
Está fechada a aposta! — exclamou elle. Com

uma condição, no emtanto: eu escolherei a mulher sobre
a qual experimentarás teu
divino poder.Concordo. . . Mas,
ao menos, que tenha espi-
rito!

Muito justo! Mas, so-
cega; ella será digna de ti. . .

Confessa que já a
escolheste !

—¦ De facto !
Moça, viuva ou ca-

sada?
Casada, está claro.

Porque bem podias subju-
gar uma jovem adolescente
ou uma viuva, com promes-
sa de casamento.

E como se chama
essa tão fria creatura ?

Eryphila. E' a mu-
lher de um padeiro.De um padeiro! —
exclamou com uma careta
de desprczi o deus fulgu-
rante.—-Podias escolher
cousa melhor !

Que queres? E' com
essa classe de gente que lido diariamente... O marido
de Eryphila está ausente; partiu para Megara... A
circumstancia é favorável. . . Não podes negar !

Um leve sopro da brisa elevou os deuses das ai
turas do Pnyx e, pouco depois, planaram sobre uma
casa próxima da Stoa.

O vencedor de Argus, com mão poderosa, ergueu
o telhado tão facilmente como uma dona de casa ergue
a tampa de uma panella, e indicou a seu companheiro
uma mulher sentada no interior de uma padaria, sepa-
rada da rua por uma simples grade de ferro e uma cor-
tina de lã.

Olha!
Apollo olhou.
Curvada sobre a mesa, illuminada por uma can-

deia de trez bicos, a padeira estava absorvida por
números, que traçava sobre tablettes de mármore.
Seus longos cilios projectavam sombra sobre eusas
faces; por momentos erguia a cabeça e os olhos, para
recordar o que lhe faltava annotar; então podiam-se
ver se is olhos magníficos, de um azul profundo, tão
intenso que, comparado com elles, o azul dos oceanos
pareciam pallido. Seu rosto, branco como a espuma
das águas e rosado como a aurora, seus lábios deslum-
brantes como a purpura da Lybia, sua cabelleira de um
louro dourado egualavam a belleza de Cyporis. Era
bella como uma flor, como a luz, como uma cançãol

Quando baixava os olhos parecia meiga, muito
meiga; quando os erguia, pensativa, dir-se-hia uma
mu a inspirada.

Mercúrio sorriu maliciosamente e teria, mesmo,
esfregado as mãos de alegria sob sua chlimyde se não o
impedisse seu caduceu.

No emtanto, a bella dos cabellos de ouro apanhou
nova tablette e recomeçou a traçar números De seus
divinos lábios entreabertos sua voz brotou suave como
o som de seus ohormux!

Melanochlés deve dous mezes de pão, a saber :
45 drachmas e 4 obolos, ponhamos 46 drachmas, para
arredondar. . . Por Athenéa, ponhamos 50 ! Meu ma-
rido me approvará. . . Ah esse Melanochlés. . . Se elle
não implica com o " 

peso errado " havia de lhe dar
credito... Mas é preciso ter diplomacia com esse
homem .

Apollo ouvia o som d'essa voz.
Eryphila continuava a escrever :

%/ A

Alcebiades deve 5 "nimes"
pelos doces de
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O poderoso Júpiter meditou antes de responder

mel do Hymetto, entregues em Chipales. Ahi esta
um que não confere nunca suas contas. Ponhamos 4
nimes. . . Elle c tão idiota que pagará. . . E essa Chry-
ris! Talvez alimente com doces as corpas de seu lago,
ou, então, Alcebiades a está engordando para a re-
vender aos negociantes phenicios, em troca de anneis
de marfim, para seus animaes. . .

Então, o filho de Maia
deixou recahir mansamente
o tecto e tudo desappareceu.

Quando terá inicio a
aposta ? — perguntou Mer-
curió, com zombaria mal
disfarçada.

Hoje. . . agora mesmo!
— exclamou o impetuoso
Apollo.

Quando o marido se
ausenta, ella dorme na pro-
pria loja. . . Poderás postar-
te junto da grade. Se ella
abrir a cortina para te ou-
vir, terei perdido !

Vais perder! — excia-
mou o deus" do olhar per-
dido ao longe".

O relâmpago não fende
tão rapidamente as nuvens
como, rápido, elle se lançou
para as ondas salgadas do
Archipelago. Ahi, tendo so-
licitado de Amphytrite uma
escama de tartaruga, nella
atou alguns raios do Sol, á
a Athenas com esse phor--oltouguiza de cordas e

myx improvisado.
A cidade estava mergulhada em completo silencio;

por toda parte as luzes se tinham extinguido; apenas,
a Lua no Zenith clareava as caras e os templos.

A padaria oceultava-se em um recôncavo e ahi,
por traz das grades e das cortinas, dormia a bella
Eryphila.

O deus deslumbrante deteve-se diante da loja
e fez resoarem as cordas de seu phormynx. Os pri-
meiros sons murmuravam docemente, taes enxames de
abelhas nas margens do lllyssus, em uma tarde de
verão; depois, gradativamente, o canto cresceu, como
augmentam os riachos, que descem da smontanhas,
apoz chuva abundante, porem com uma sonoridade
a um só tempo poderosa e terna, enchendo toda a
atmosphera de vibrações harmônicas.

Até mesmo o mysterioso pássaro de Athenéa
veiu em lento vôo, lá dos lados da Acropole e, pousado
sobre uma columna próxima, ouviu, immovel.

Então um Ivaço nu, digno da attenção de um Phy-
dias ou de um Praxteles, mais branco do que o mar-
more do Centelico, afastou a cortina.

O coração do deus fulgurante estremeceu de
emoção ; mas a voz melodiosa de En-phile se fez ouvir:

—• Quem é o desoecupado, que anda pelas ruas,
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fazendo^ tanto barulho a essa hora ? Trabalha-se o dia
todo e á noite não se pode dormir?.

O' Eryphile! Eryphile! — exclamou o divino
musico.

E poz-se a cantar versos de encantadora belleza:Pela santa farinha dos sacrifícios — gritoua padeira. — Não é que esse bobalhão está cantan-
do... para mim? Vai-te d'ahi, vagabundo!

O deus deslumbrante, querendo mostrar que não
era um simples mortal, illuminou-se bruscamente com
uma clarão tão viva que
a terra em redor, os ares,
tudo resplandeceu :

Ora, vejam sói Es-
se vadio escondeu uma
lanterna scb a chlamyde
para se fazer passar per
um deus! — exclamou ella
— Sim senhor! Sabem nos
esmagar com impostos mas
não se lembram de enviar
uma patrulha scytha reco-
lher esses vagabundos!. . .

Apollo continuou a
cantar e tão maravilhosa-
mente resoava a voz do
deus da poesia que pro-
vocou um milagre. Na
noite doce e voluptuosa, a
lança de ouro estremeceu
na mão da estatua de Athe-
néa, situada no Acropolis
e sua cabeça de mármore,
gigantesca, voltou-se para
o Katapolis afim de me-
lhor ouvir o canto.

Ouviam assim o céu e
a terra; o mar cessou de
mugir e deitou-se calma-
ment^ sobre a praia; a pai-
lida S Iene, interrompendo
sua marcha, immobiüsou-
se sobre Athenas. Quando
Apollo terminou seu can-
to, uma brisa se elevou, le-
vando atravez da Grécia
inteira essas palavras har-
moniosas e onde uma só
nota chegou ao ouvido de
uma creança em seu berço,
essa creança se tornou um
poeta.

A voz do filho de La-
trna vibrava ainda quando
Eryphile exclamou, ence-
lensada :

Que imbecil! Pena
é eu não ter aqui meus
en.pregados! Havia de te
ensinar; mas espera que,
mesmo assim, eu te vou
dar uma bôa licção. Por
muito tempo has de te
lembrar da noite em que
andaste aborrecendo os ou-
tros com tua l\rra.

F, assim dizendo, apa-
nhou umvaso cheio de leve-
do e lançou o conteúdo atra-
vez das grades, em cheio, .
nas faces luminosas, sobre o peito luminoso, a chlamy-
de luminosa e o phornvnx do deus fulgurante. Apollo
deixou escapar um grito e, cobrindo a cabeça com uma

ponta de sua chlamyde enxarcada, afastou-se ciieio
de vereronha e de cólera.

Sobre as alturas do Pnyx, Mercúrio que o espe-
fazia niruetas e agitava

se approximou, o malicioso padroeiro dos negociantes
simulou sympathia.

Estou desolado com o que aconteceu, ó deus
do "olhos 

perdido ao longe", não era assim que eu
desejava ganhar a aposta. . .

—• Sane de minhas vistas! — exclamou Apollo».Sim. . . mas dê-me, antes, Lampecia como
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esposa

íe darei
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rava, apertava as ilhargas,
seu caduceu em sicnal de alegria

pin

E erguendo o telhado com ruão podenxa, Mercúrio dissel "Olha.

O vencedor de Argus sabia que nao se devia gra-
cejar com Apollo quando se encolerisava; rccuDU pru-
den temente mas acrescentou:

— Se me enganares, faltando a tua promessa
ficarás sendo Mercúrio e eu Apollo. E's mais forte do
que eu e podes me maltratar; felizmente ha alguém
mais forte do que tu e que decidirá por nós! Eu te
cito, pois, deus deslumbrante, ao tribunal de Kro-

Entretanto, quando, abatido, o lilho de Lato. a nos. Viamos

i
í

Que Cerbero te devore os tornozellos ! Nada f
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Apollo sentiu um arrepio ao ouvir essas palavras
mas não ousou recusar. Partiram.

No emtanto, o dia começava a apontar. A
aurora de dedos muiticores subia para os céus, por traz
do Arch pelago.

Júpiter passara a noite sobre o cume do Ida.
O deus das nuvens cercara-se de um nevoeiro tão opaco
que a própria Hera nada [O e ia distinguir atravez
d'elle . Mercúrio tremia um pouco ao se approximar
do pai dos deuses e dos homens.

—"A razão está de meu lado— pensou elle—mas,
se Júpiter tiver despertado de máu humor, ao envez
de nos ouvir, poderá nos agarrar, cada um por uma
perna, nos fazer rodopiar nos ares e lançar-nos a ur a;
trezentas s':ades de distancia. Ainda por Apollo, ene
tem algum a consideração, mas commigo, embora seja
também seu filho, não tem cerimonias..."

Mas os receios do filho de Maia eram \ã *-s, Kronos
repousava alegre sobre o solo e contemplava com olhos
risonhos e satisfeitos o gl^bo terrestre. A terra, feliz
por sentir seu peso faiia brotarem sob seus pés,
flores odorantes

O filho de Maia, tranquillisado, inclinou-se diante
de seu pai e iniciou, ousadamente, a aceusação contra
o deus deslumbrante: os flocos de neve não se precipitou
tão depressa, durante a tormenta, como, rápidas, as
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Um terror salutar apoderou-se de Mercúrio, que
sentiu seus joelhos fraquejarem. No emtanto, Júpiter
continuou, com sua voz poderosa:"Só nente uma ignorante pode permanecer surda
ao canto de Apollo. . . Eryphile é ignorante e só por
isso assim o rechassou... Portanto, Mercúrio, enganaste
o deus deslumbrante. . . e não terás Lampecia por
esposa.

Não havia appello de um julgamento do pais dos
homens e dos deuses. Nem mesmo estes podiam dis-
cutil-o.

Apollo e Mercúrio afastaram-se e iam tomar o
caminho do Athena, quando uma Figura de b?lleza
sem egual surgiu diante d'elles, sahiado de um tuffo de
myrthos.

Era Venus, que parecia esperal-os e passando os
braços maravilhosos em torno dos hombros de ambos,
disse-lhes.

—¦ Eu ouvi a sentença. O pai dos Deuses sabe tu-
do... quanto é p^ssteei AAOdr... Mas o coração feminino
é um mysterio, que só eu conruço. Por mais ignorante,
que seja, uma mulher sempre é sensível a um canto co-
mo o de Apollo.

—¦ Mas Eryphile — observou Apollo.
— Eryphile

ama seu marido.
Sim, e um padei-
ro, um homem
rude. . . Poiem
ella o ama. E
quando um co-
ração de mulher
contem um amor
verdadeiro, é in-
vulnerável a to-
das as tentações,
mesmo ás tuas
ó deus deslum-
brante e irresis-
ti vel.

E depois de encher os cântaros bojudos pousavam os sobre um hombro com gesto gracioso.

palavras aceusadoras cahiam de seus lábios.
Quando terminou, Júpiter reflectiu um momento,

depois voltou-se para Apollo.
E' isso verdade?
E' verdade, ó Kronos — murmurou Apollo. —

Mas se, apoz a vergonha .que supporteí, ainda me or-
denas que pague a aposta, prefiro retirar-me para o
Hades, onde illuminarei as trevas. . .

Júpiter meditou de novo.
Então, essa mulher — perguntou finalmente —

despreze u tua musica e teu cântico?
Mais ainda, ó pai! Atirou-me á cabeça um

vaso cheio de levedo.

A ultima no-
vídade de moda
em Paris é cons-
títuida pelos pós
ve des, ma *ons,
ama ellas, laran-
ja, etc , para o
rosto feminino,
durante a proxi-
ma estação .

E os lançado-
res d'essas mo-
das dizem:

Um rosto coberto com pó verde e tendo os lábios
pintados de negro tornaria a physionomia interessante
{ l ) um rosto marron com lábios cor de cereja seria .. .
original ( pudera ! ); as faces tintas de amarello ca-
nario, com lábios cor laranja seriam bastante atira-
herdes ( imagina-se, facilmente ! )

E, acerescentamos, cada mulher levará um cartaz,
onde melhor convier, com seu nome por inteiro, para
que não oceorra passar por ella algum cavalheiro de
suas relações, iem tirar o chapéu cortezmente, o que
muito aborrecido seria .

Júpiter franziu a fronte e suas rugas fizeram tremer
í o monte Ida; rochedos inteiros rokram com fragor
I no mar e arvores, rlorestas inteiras vergaram seus cimos,
j como espigas sob o vendava!!

As duas divindades ficaram immoveis de terror
| e esperaram, com o coração cheio de angustia, a pala-
| vra do julgamento.

— 
"Ouve Mercúrio — disse Júpiter—Podes meu-

| tir aos homens tanto quanto quizeres, por que isso
até lhes é agradável; mas deixa em paz os deuses.
Do contrario eu me zangarei e te lançarei no Ether!

Segundo o correspondente, em Moscow, de um
jornal inglez, uma pequena russa, de seis anncs de
edade, atacada da moléstia do somno foi recolhida em
urn Hospital. Isso, em 1923.

Em princípios de Janeiro d'este anno, despertou
isto é: sete annos depois, porem conservando as facul-
dades cerebraes de uma menina de seis annos . Alem
do mais, ma! pode coordenar suas phrases e, devido
á falta de exercício, suas pernas não se desenvolveram .

1

A cordilheira do Himalaya é a mais adx do mundo; \
a dos Andes a mais extensa .
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o ruido de discus-
são — vozes de

duas mulheres
encolerisadas .

Margarida abandonou a
costura e dirigiu-se pa-
ra a iàaiella aberta . Viu
sua creada, Francisco,
rubra de cólera e ba-
lançando na mão es-
querda uma cesta.

Que foi Fracisca?
Nada, não senhora ... — respondeu a creada...

E essa velha malcreada, que está sempre procurando
questões . . . Diz que o menino rouba seus pecegos .. .

Que ? 1
Francisca apressou

o passo e chegou até á
a porta .

Ella accusa o
menino de roubar seus
pecegos ... E que fosse
\ erdade! .. . Ella os dei-
xa apodrecer no pé . . .
Não os colhe . . . Só ei-
ganagem e implicância,
patroa ! Pj: ha-se a se-
nhora no logar do me-
nino . . . Está claro que
fica tentado . . . uns pe-
cegos tão bonitos, ca-
hidus por címéi do muro
para o lado de cá .. . E'
só estender a mão . . .
E ella ameaça com a
policia . . . Gostaria de
ver dar uma queixa
contra o menino .. .
Atrevida ! . . .

Francisca ! —
gritou Margarida —
Não íalle assim . . . Não
gOsto d'essa moral fácil
em minha casa 1

Ora, patroa . . .
Então tirar uma frueta
assim é crime ? De res-
to os meninos são
dous .. .

Margarida estre-
meceu :

Quem?...
João ?.. . S i m, e11e
vem brincar aqui, com
meu filho . . . Mas não
pode ser ... O pai d'elle
é um oi fie a de policia.

E que tem isso 1
— replicou Francisca,
escandalizada com tal
ingenuidade — Hoje
em dia nada me espan-
ta !

Alargarida, nervo-
sa, ergueu os hombros
com um gesto impaci-
ente. Não ou a sus-
peita de seu filho mas
tinha j^rdisa de interro-
gal-o. Era uma sexta-
feira dia de catechis-
mo. Saliiu, mesmo sem
chapéu, em direcção a
egreja . Quando che-
gou alli os meninos es-
tavaia sahindo. Segu-
rou o braço de Paulo
e levou-o rapidamente
pela estrada deserta .

Sabes o que
M:rae . Posirot anda di-

DRAO
zendo de ti ? E contou-
lhe as queixas da vi-
sinha.

P r i m e ir amente,
Paulo sorriu, porem co-
mo sua mãi o assedias-
se com perguntas o me-
nino baixou a cabeça :

— Pois bem mamai...
.. . Eu apanhei alguns

pecegos ...
Margarida teve um sobresalto e com voz alque-

brada murmurou:
— Tu ? ! Oh ! . . . Que horror !
E vergou a cabeça sob o peso d'essa revelação.
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O jantar foi triste .
Está zangada commigo, mamai ?
Muito! Isto é . . . você me causou um grande

desgosto. Mas não pode comprehender. . . Vá-se
deitar, meu filho!

O menino mordeu os lábios fazendo um esforço
visível para não chorar. . . E Margarida ficou só .
Sentia-se sem forças . Ouvia vagamente o ruido do
vento abafado por um instante pelo fragor do trem,
que franqueava, ao longe, a ponte metallica . E recor-
dou todo seu passado de moça, reviu o homem, que
amara, os trez annos de felicidade, depois a catastro-
phe, a multidão diante d'esse louco de província, a
fuga de seu marido, que não tornaria a ver jamais e
que, entretanto, ainda chorava . Sou Margarida Dus-
solier, a esposa de um ladrão!" Quantas vezes, a noite,
sem poder dormir, balbuciára essa phrase terrível!
Mas .. . Paulo alli estava . . . Era preciso viver! Ella
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Um momento de sensação no circo; desenho de Joseph Dorislowatz.

o levara para longe, bem longe, para essa aldeia pacata
e severa, cercada por bosques immensos . Educava-o
carinhosa mas severamente, incutindo o respeito pelo
dever, pelos bens alheios, com o receio horrível de
vel-o revelar a herança de . . . "más tendências" .

Pouco a pouco, no emtanto, tranquillizava-se.
Paulo era escrupuloso, integro. Pelo menos, ella o
acreditava. . . Agora, de um momento para outro,
essa desillusão . . . Ella se enganara, como da primeira
vez . Um suor de angustia banhava sua fronte.

E tinha razão quando affirmava que roubar um
pecego não tinha importância. Sim... se se tra-
tasse de outro!

A dor de Margarida era tal que chegou a balbucíar:
— Meu Deus!... Se meu filho se tornasse um

ladrão . . . Prefiro que

Que ia ella desejar ? .. . Nao terminou a phrase .. .
Deitou-se, murmurando:

Amanhã irei ter com Mme . Parisot. Obrigarei
Paulo a lhe pedir desculpas . . .

Deitou-se mas não dirmiu durante duas horas . . .
Deixara a janella entreaberta . Ao amanhecer ouviu
um gemido . Paulo estava doente . . . Ella o encon-
trou com os olhos abertos e febril.

Sinto muitas dores na garganta . . .
Margarida teve um estremecimento . Recordava-

se de seu pensamento atroz, da véspera .
E seu desesoero não CDnheceu limites: "Paulo

vai morrer . . . E' meu castigo . . .'
No emtanto, o medico diagnosticou uma an-

gina sem gravidade • Receitou alguns gargarejos . . .
Margarida não abandonou a cabeceira de seu
filho ! Só pensava em uma cousa: Paulo ti-
nha uma cousa insignificante e não ia mor-

rer 1 — Uma ternura im-
mensa invadia seu coração e
a indulgência já se fazia sen-
tir. Que Paulo fora culpado,
não restava duvida, posto que,
expontaneamcnte, confessara o
deticto .. . Mas. . . Certamente,
não passava de uma cre n?a-
da . Somente as circumstancias
— por elle desconhecidas —
davam a sua falta tão grave
alcance. Mas, futuramente,
ella o vigiaria .

Mais tarde lhe direi. . .
Farei com que comprehenda .

E trez quartos de hora já
se haviam passado assim, quan-
do um grito de creança estrugiu
lá fora . Depois ouviu-se a voz
de Erancisca:

Ah! Apanhei-te d'esta
vez! Espera que vou contar a
teu pai . . . Has de levar uma
boa surra !

Paulo ergueu-se no leito,
livido, com os olhos multo
abertos:

Não deixa, mamai .. .
Vai . . . mamai! Diz á Fran-
cisca para soltar João.

Margarida correu á janella:Que foi, Erancisca?
Mas a creada já surgia no

quarto:
Apanhci-o quando já

enchia um cesto com o;> pece^os
de Mme . Parisot. . . Sim, se-
nhora! Cinco . . enormes! . .

Margarida, com o coração
aos saltos, olhou para seu li-
lho . . . Tomou-lhe as mãos:

Responde, Paulo.. . Da
outra vez. . . não foi você?

O menino cor.ou e baixou
a cabeça.

, . Disse, mesmo, a João que isso
Se menti, foi por cau;a do pai

Não, mamai
era feio . . . Mas .. .
d'elle . . . E' tão bruto. Teria surrado João... Ao
passo que você. . . voeê perdoa sempre! Mas por que
chora, mamai ? Fiz mal ? .. .

Não — respondeuMa rgarida entre dous soluços.
Francísca observava-os, com os punhos na cin-

tura:
— Ora, ora . . . tanto "mexido" 

por causa de uns
malditos pecegos!. . . Tudo por culpa d'essa velha
malcreada! Mas ha de pagar, a implicante!. . . Sim,
patroa, quero ficar vesga se, amanhã, bem cedo, sem
que ella veja, eu não lhe tirar dous dos melhores para
a senhora os apreciar ao almoço!

PlERRE VlLLETARD
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O manequim — Agnarella de Esseslher.
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Estado mariti-
mo brazileiro, o Estado
do Rio de Janeiro é
dos menores do tem to-
rio pátrio. Ainda assim,

dentro dos setenta, ou pou-
co menos, mil kilometros
quadrados de sua área, fica
riam a gosto qualquer d'es-
tes paizes europeus: Hollan-
da, Bélgica, Grécia, Suissa
ou Dinamarca .

Quarenta e oito municípios, duzentos e quinze
districtos dividem a área de um Estado no qual po-
deriam entrar com facilidade já a Hollanda ou a Bel-
gica, já a Grécia. Suissa ou Dinamarca .

No numero dos municípios fluminenses inclue se
o de Santo Antônio de Padua, município favorecido
por boas pastagens, portanto naturalmente levado á
pecuária .

Sede do município, a cidade de Santo Antônio
de Padua, cidade
desde 1889, demo-
ra á margem es-
querda do Pomba,
tributário do rei
dos rios fluminen-
ses, o Parahyba
do Sul .

Gozando cli-
ma saudável, com-
me rei and o bas-
tante, em café e
cereaes, alem de
aguardente, a ei-
dade de Santo
Antônio de Padua
mantém com gar-
bo a posição de
cabeça de muni-

Aspectos nacionaes

Ml IRACEMA
POR ESCRAGNOLLE DORIA

no

^Séitfdudo a.

Para que nao lhe faltem
affinidades com a cidade e o
município, Miracema se col-
locou sob o orago de Santo
Antônio .

Segundo Moreira Pinto,
geographo nosso que teve
sua época, Miracema come-
çou por se chamar Santo
Antônio dos Brotos.

Isso porque — vozes da
tradição — quando se edi-

um esteio de Caraúna em-

cipio -
Em geral os

municípios tem
satellites adminis-

os dis-trativos,
•tnetos .

Santo Anto-
nio de Padua re-
cebs corte de va-
rios districtos, as-
sim Miracema,
S a n t a Cruz de
Monte Alegre,
Marangatá, Cha-
ve do Faria e
Monte Alegre,
alem de vários
povoados, Baltha-
zar, Paraizo e
Campello .

Estradas de
rodagem sulcam o
municipio em di-
versas direcções,
existindo uma es-
tação da linha da
Leopoldina, no
ramal de Campos
a Miracema .

Aliás em Se-
tembro de 1876
começou-se a construir no municipio de área então
avaliada em mais de seiscentos kilometros quadra-
dos, a estrada de ferro Santo Antônio de Padua, de
trafego inaugurado por volta de 1880. Trez annos
depois a ferro-via atíingia Miracema, ponto termi-
nal da linha actual de Nictheroy a Campos e Mi-
racema .

Este ultimo nome lembra a talvez mais citada
parte districíal do municipio de Santo Antônio de
Padua pelo seu florescimento continuo .

ficava matriz no sitio,
pregado na construcção do templo depois se cobrira
de vistosos rebentos.

O Dr. Ferreira da Luz, nome caro ao municipio,
tanto que denomina e orna o grupo escolar de
Santo Antônio de Padua, prevaleceu-se do suecesso
e procurou passar a tupy a expressão "pau 

quebrota e achou-lhe correspondência na palavraMiracema, de ybyra, páu, madeira, e cema, brotar,
nascer. Os india-
nologos que se
acerquem do ber-
ço d'esta etymo-
logia .

Aliás o munici-
pio de Santo An-
tonio de Padua,
onde a Caraúna
deitou brotos em
Miracema, apre-
senta curiosidade
natural, de que
não se falia bas-
tante .

O Pomba, com
quarenta e oito
kilometros no Es-
tado do Rio de
Janeiro, nasce na
serra da Manti-
queira .

A trez kilome-
tros da cidade mi-
neira de Pomba,
o rio desapparece
por inteiro na ser-
ra, entre roche-
dos, cujo polido
já foi comparado
ao do aço, de gran-
de altura e forma
arredondada .

E ' 
p o s s i v e 1

transitar pelo su-
midouro do rio
Pomba, em parte
fluminense, sem
ouvir siquer ma-
rulho de águas,
embora se fique
nos rochedos que
as encobrem no
seu atravessar de
abysmo. Depois
do mysterioso per-
curso o rio surge,
ainda na serra,

Jardim da praça D. Ermelinda. em ondas de es-
puma. M

No municipio de Santo Antônio de Patina, tão
singular por essa curiosidade natural, tem preemi-
nencia Miracema, fim da extensa linha da L. R.
Co., que parte de Nictheroy e desenvolve quatro-
centos e vinte kilometros atravessando zonas de im-
portancia .

A rodovia Miracema-Palma liga o Estado do Rio
ao de Minas, pondo em freqüente communicação os
dous núcleos de população, Miracema e Palma .
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Corta x)da a rodovia região onde nao sao poucas as |
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bellezas naturaes tão communs em nossa terra de es-
quecidos de nossa gente .

Risonha é a posição topographica de Miracema
onde, de uma encosta de collina, se impõe á vista con-
sideravel edifício. E' o Gymnasio de Miracema, também
com a funcção de Escola Normal e sob a dírectoria
do professor Alberto Lontra .

Um dos pontos mais gratos de Miracema é o jar-
dim da praça
D. Ermelinda,
tão brazileira-
mente è rifei-
tado por pai-
meiras .

A praça dá
realce á exten-
sa sobre bem
edificada rua,
a Marechal
Flonana, dig-
na de centro
onde ha tra-
balho e por-
tanto necessi-
dade de re-
creio .

Para este
of ferece o
maior confor-
to o prédio de
Miracema
Club, por mui-
tos considera-
do o melhor
edifício do ge-
nero em todo
o Estado do
Rio de Janeiro. Ahi, com freqüência, se reúne o escol
da sociedade de Miracema, desejosa de sociabilidade .

Não faltam também a Miracema prédios de gosto
como o do Dr . Theophilo Junqueira, figura de pres-
tigio local, por vários títulos .

Desde o Império, Miracema goza fama fluminense .
No antigo regimen foi agraciado com o titulo de barão
de Miracema, em 1888, o Dr . Lourenço Maria de Al-
meida Baptista, senador fluminense no regimen repu-
blicano. La e cá Miracema não conheceu olvido .

ESCRAGNOLLE DoRIA .
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LICENÇA PARA CAÇAR NA EUROPA

A caça foi por muito tempo considerada um
prazer dos nobres e mesmo privilegio real e, assim,
as autorizações especiaes, que os grandes senhores
tiveram de solicitar do rei, constituíram as "primei-

ras licenças de caça" de que ha memória.
Sob o rei Felippe-Augusto, os

~i

Residência do Dr. Theophilo Junqueira, advogado e banqueiro de Miracema.
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Trecho da rodovia Miracema-Palma, que, communicando as duas cidades, liga o Estado do Rio a
Gera es.

delictos de caça
eram rigorosa-
mente puni-
dos. O mesmo
rigor existiu
durante o rei-
nado de Hen-
rique IV ; o
bom rei era
i m p 1 a c a v e 1
com os caça-
dores-furtivos.
Somente com
Luiz XIV a
pena de morte
foi afastada
do código pa-
ra questões
cvnegeticas e
no final do se-
culo XVI a
invenção do
cartucho de
chumbo teve
sobre a caça
uma repercus-
são muito
maior do que
a invenção da
pólvora e col-

locou ao alcance de todos um sport reservado ape-
nas para os possuidores de grandes e ricas equipagens .

O "direito de caça" tornou-se, então, com a de-
cisão dos jurisconsultos da monarebia franceza, en"direito real", apenas conferido por delegação aos
gentis-homens, altos justiceiros, providos de uma au-
torização .

Infringir essa lei valia por um banimento, punição
corporal, multa, supplicio, etc. ; os senhores podiam,
também, interdlctar as armas e exigir que os cães
usassem eternamente focin hei ras ou soffressem a que-

bra de uma per-
na, afim de se
tornarem inúteis;
algumas culturas
favoráveis ás pre-
zas de caça lo-
ram interdictadas
a todo e qualquer
plebeu .

E isso em uma
epocha bem pro-
xima da nossa .

A Lei G e r a 1
das Águas e Fio-
restas, publicada
em 1669, na In-
glaterra, era ain-
da rigorosa ; os
caçadores furti-
vos nel Ia são tra-
tados como as-
sassinos e apa-
nhar um ovo de
fai.ao era casti-
gado com bani-
mento. Os "guar

das florestaes
dos senhores altos
justiceiros eram
severíssimos .

E' curioso ac-
cresceutar que
mesmo em 1788Minas
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essa disciplina
feroz não fora
relaxada; o Tra-
tado de policia
geral ( 1755 ) é
dos mais claros
a esse respeito :
não era permit-
tido, sequer, a
qualquer fidalgo,
o fazer-se acom-
panhar por ser-
vidor algum ."Deve caçar e
atirar por si só".

A Revolução
Franceza, conce-
dendo o direito
de caça "illimi-
tado", bem de-
pressa assistiu
aos abusos acar-
retados por essa
medida e suas
terríveis conse-
quencias. A lei
de Abril de 1795
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Praça D. Ermelinda e rua Marechal Floriano

™ "* *'>. ¦'.¦".:7. ¦cS ¦¦ 7V7: y-^*" 'y- ¦ 77 ¦-;'7,'7i •-¦-." .¦¦¦¦¦'•• 
'%,. 

t-,-v:-'7.:7.7' _£* ¦¦¦-» "'i.7 *¦';.:'o:íw?i;-.;;i".is.:^vv: ¦' - ¦¦7«-'-^;#iiI^M^

_ÍgÍI_Í_É^Sií_lâ^^^K^il^8^ÍISS:í^w^?5lS^^íS

ca /K. inventario da caihedral gagás-
lava, desde 1425 . 0 trgpiico jalso, cot-
lecado no logar do original, não passa
de uma grosseira imitação, execalada,
provavelmente com o auxilio das phor
tographias do trgpiico roubado .

Não se pode conceber o processo em-
pregado pelos ladrões, para perpetrar
tal roubo .

Em. um consultório medico.
O paciente (indignado ) — Com fran-

queza, doutor. . . A conta que o senhor
me apr-senta é dc tal calibre que jaz-me
jcrver o sangue nas veiao ...

O medico ( sorridente) — Sim ? En-
lão devo accrescentar mais alguma cou-
sa, por essa. . . esterilisação de seu san-
gue !

Gymnasio e Escola Normal de Miraeema,

A Hespanha foi a primeira nação
que usou o mosque te para armamento de
sua injaniaria.

23

veiu regulamentar a permissão,
substituída pela lei de 1844, que
foi, por sua vez, modificada pela
de 1874, que ainda vigora hoje.

Cada um pode praticar o
sport da caça e mesmo sentir as
emoções da luta e, algumas ve-
zes, as da victoria . E' necessa-
rio, para praticar esse bello exer-
cicio sportivo, ser bom anda-
rilho, ter boa conversação, ser
prudente e possuir bom esto-
mago .

Por motivo do desappareci-
mento do trgpiico famoso da ca-
lhedral de Zagreb, um inque-
ri Io descobriu que o original
d'essa famosa obra de arte en-
conlra-se, ha já um anno, nos
Estados Unidos, onde foi vendido
por um antiquario pela quantia
de 10 .000 do lia rs ( cerca, de no-
venta contos ), quantia bem inje-
rior a seu verdadeiro valor.

O celebre trgpiico, que data
do jim do décimo século, jigura-

¦—¦ ;—: ;;¦ : ;. .......... —'
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Prédio do Miraeema Club, o melhor do gênero em todo o Estado do Rio.
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A MODERNA BABYLONIA . . NEW-YORK ! — Grandiosa vista aérea de New-York, destacando-se, á esquerda, Jersey City, ao centro no fundo, North Rives, na margem, em
baixo, Bedloes Island, com a symbolica estatua da Liberdade e na margem, á direita, GovernorVs Islands.
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Cruz-Alta, actualmente,
atravessa um grande pe-
riodo de remodelação
radical. Tudo es-
tá sendo trans
formado,
sob| a vari-
nha de
c o n d ã o
de sua
operosa
a d m i-
nistra-
ção:

praças,
ruas,
serviço
de água
e exgot-
tos, nova
luz, etc .

Depois que
passar a phase
actual de agita-
ção modernista,
Cruz-Alta, que já foi

GRUZ-ALTA
"i ii ii o ii ii o o n.

i
®®®®®®®®®®®®®;ü®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®(. s
—II II II II II II II II 11 ti II— 1
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j A "PRINCEZA DA SERRA
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í
I baptisada de "Princeza
I j_ c_^ » L

I
I
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^j*BJl]jffiflpW
m +*.*. 2SÊA ^aBBBaBaSeiBfljéMi^^
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II aflVaM ¦âatzf^L\ aèf lw~ :;777 MijaS1!

m i^Bwaai-I Í^BfkaT. BíbBBBB BlBl Talil lJt;l LmflLwMBfl flafl Bi . $ !M ¦ í.-*í*gn, tffistâmWmmWa
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\~MM WawãflB, "^ ^'''S"^''^ T- ifkttíir. 
"g:^BBT O

VI flflflB^fla^^ 7 ' T^íflflflHflflfli ^
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da Serra", merecerá, por
certo, o titulo de rainha.

Cidade da região serrana,
assentada sobre a
culminância das
serras, de ruas lar-
gas e arborisadas,
amplas avenidas,
como a General
Câmara e a Gene-
ral Osório, com
industrias de certa
importância no
seu seio, fabricas
de banha e de
massa, xarquea-
das, serrarias, fa-
brica de mosaicos,
etc, Cruz-Alta é
bem o centro mais
importante da re-
gião serrana e está
fadada a occupar

Rua Mariz e Barros e praça General Firmino.

LflflaW> ¦'•M*/'" flfl IP^flB aa^flal -^.^w^e^HÍ^Sflfl^iF^N BL. *
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h^B fll ll^L

fla^^aBBB fltl-^^^^fl Bll~'$Bfl^^>Ji\»,
¦fl V* 1*** <MwwS»iflj ir . ^Bfl>BaflaaV b í^bbV.

II Ifl fl : - 1II llll-állt'B Br~ 1 bb afl 1 bbo~ImI fl ill ral'-li
T^flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflB lr7í*i3n..oi av™ fl flII -ai
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:~1Í£ afl ^Lfl LbbbLL^. 
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fll HB^^ í flfl flfl - BHe-H flafll 1 Bi $&JbT>

Quartel-general da brigada
de artilharia, em Cruz Alta

logar saliente entre as com-
munas rio-grandenses.

O Rio Grande do
Sul possue um

marco natural
que o delimi-

ta em duas
v partes dis-

tine tas
— Zona
da fron-
teira e
zona
da ser-
ra —O
Ja c u -

hy! Na
primei-
ra pre-
domina

homem
campeiro"

e na segunda
o agricultor, ha-

vendo natural-
mente excepções . .

A cidade de Cruz-Alta
assenta sobre uma ramifi-

cação da Coxilha Grande e per-
tence a zona da serra. De mui-

tos pontos da cida-
de descortinam-se
esplendidas paiza-
gens. Pertencen-
do, porem, como
pertence, á zona
agrícola, o munici-
pio tem uma po-
pulaçao de gado
bastante grande
para ser citada :
Bovinos 200.000;
Ovinos 40.000;
eqüinos 30.000;
mu ar e s 20 .000;
suinos 60 .000, que
constitue a sua
principal produc-
çao .

L i m i ta-se ao

¦'¦¦"í-"" ¦¦ ¦ ¦¦•¦ ¦"„.-;. '• '. -. ¦'>¦:¦¦¦¦'.¦¦,."¦.;.¦,:¦:
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Edifício da succursal do Banco Pelotense, em Cruz Alta Outro edifício de banco, em Cruz Alta.



^uS^ei^Mão 13.o Anno — N. 10 — Maço 1030

26 !

Norte com o município de Palmei-
ra, ao Sul com o de Júlio de Cas-
tilhos, a Leste com Passo Fundo e
Soledade e a Oeste com Ijuhy e
Santo Ângelo . Sua população, se-
gundo um calculo da repartição
de estatística do Estado, em 31 de
Dezembro de 1927, era de 47 .050
habitantes para uma superfície de
6 .818 km2 . A cidade tem uma
altitude de 450 metros acima do
mar, possuindo por isso um clima
bem agradável, pois no verão é
muito raro o thermometro passar
dos 32° centígrados . Sua longitu-
de Oeste é de 11°, 8', 47" e sua
latitude Sul de 28°, 36', 43" .

Desde o tempo do explendor
das missões que o actual munici-
pio de Cruz-Alta foi visitado por
missionários, que por alli andaram
catechisando os Índios .

E tanto foi assim que alli le-
vantaram elles uma capella sob a
invocação do Menino Jesus, de-

Jgreja Jtíethodista - Cruz jflta

¦fl* flkflUflflflr X fll 5 W fl1 —J^flt.£*«m

1' flBflBBMflBjflMflflflflflflflflflflflBflflflBBflBBflMflflflflflBBBMflflflflfl *, -• *»
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Edifício da cgreja methodista .
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fronte da qual ergueram
origem ao nome com
Alta .

O fundador de Cruz
foi um tropeiro
que por alli pas-
sava seguidamen-
te vindo de S .
Paulo para com-
prar animaes na
campanha, o qual
agradando-se do
local edificou uma
casa, em torno da
qual em breve ou-
trás foram sur-
gindo .

Esse t r o p e i ro
foi o cidadão João
José de Barros e
a 18 de Agosto de
1821 foi determi-
nada a demarca-
çao do logar des-
ti nado ao povoa-
do, de onde mais
tarde surgiria afi-

Intendencia Municipal.

uma enorme cruz, o que deu
que foi baptisado — Cruz-

Alta, segundo reza a tradição,

» '>.., *% .^aflfl^J-flBfelPiíHHJSvíSi^^.
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Ivdifiiio do Banco Nacional do Commercio,

nal a bella
hoje é .

Em 1824, em viagem
pela serra, alli esteve o
padre Antônio Pompeu
Paes de Campos, que
era, conforme affirmati-
va do Dr. Hemiterio
José Velloso da Silveira,
um grande latinista .

Por pedido dos mora-
dores requereu o referido
padre provisão de cura
da capella do Espirito
Santo, que alli existia,
edificada pelos habitam-
tes e que dependia do
carmelita descalço, viga-
rio de S . Miguel, frei
José de Santo Àvertano,
sendo lhe concedida .

Progredindo, pouco a
pouco, a povoação tanto
cresceu que foi elevada
a parochia por acto de
24 de Outubro de 1852,

sendo dois annos mais tarde, a 25 de Maio de 1854,
transformada em villa e município com o nome de
Espirito Santo de Cruz-Alta .

Eis como narra um chronista tal acto:"Os limites en-
tre Cruz-Alta c
São Luiz da Real
Bragança, marca-
dos pelo rio Py-
ratiny, como cons-
ta do Decreto Im-
perial de 25 de
Maio de 1854, en-
cravam a villa de
S. Luiz na de Cruz-
Alta.

Verdade é que
S . Luiz nunca foi
installada, mudan-
do-se a sede do mu-
nicipio para São
Borja, no mesmo
anno de 1854 ."

Estalando a re-
volução de 55, im-
menso "frisson"
atravessou o Rio

jfranco Jfaciona! do Commercio - Cruz j7/fa

I
cidade que |

í
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í/m hércules desconhecido— Para ganhar unia aposta,
um garçon de café de Paris
atravessou, em uma tarde de
Dezembro ultimo, a praça
Pigalle, levando de pé, em
uma bandeija, um seu collega.

ca Riograndense em 1 de Agosto de 1837 . Eleva-
da a comarca em 6 de Dezembro de 1858, foi em
seguida, por acto provincial de 12 de Abril de
18-79, pelo então presidente da província Dr. Fe-
lisberto Pereira da Silva, declarada cidade .

Eis ahi, em rápidos traços, um pequeno histo-
rico de Cruz-Alta, que, depois de passar pelos
melhoramentos que está soffrendo, será, sem du-
vida, uma das mais bellas e hygienicas cidades do
Estado Gaúcho .

De Paranhos Antunes,

A leitura instantânea , 0 leitor mais rapi-
ao c aquetle que pes-

ca" o sentido das phrases inteiras, quasi ao primeiro
olhar, sem necessidade de pronunciar mentalmente as

palavras que ás compõem. Tal. é a conclusão do pro-
fessor PU kin, da Universidade de Columbia {Eis lados
TTnidos), A qual chegou apoz trabalhosas investigações.

Verificou, de jacto, que os engenheiros são leitores
relativamente lentos, que só "pescam" trez palavras
por segundo, emquanto redaclores c revisores experi-
men lados chegam a abarcar sete em dous décimos de
segundo. . .' 

No emlanlo, os engenheiros sao os indivíduos que
retêm mais conceitos e palavras, em cem,.do que qual-
<fuer outro indivíduo.

*mfà$£SS3Ht\mm\ \mr^ ^^_f_______________________-___
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Mary Pickjord como apparece em
seu primeiro jilm {aliado "A fera-
zinha domada. Nesse film a ceie-
bre artista trabalha, pela primeira
vez, ao lado de seu marido Dou-

glas Fairbanks.
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Lil Dogover, "estrella" da cinematographia allemã.

RELÍQUIAS celebres
Foi venifido, ha poucas semanas, em um

leilão, o fuzil de caça dc Napoleão I; a arma
foi comprada por uni amador jrancez, que a
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Mlle. Simone Deguyse, do Casino de Paris

quantia de 46.700
francos.

Tratando-se de
um fuzil e, prin-
ei pai mente, um
fuzil asstgnado
Le Pagc, com o
escudo imperial, o preço não foi alio .

Os antigos eram mais generosos para a compra
das relíquias de seus grandes homens; assim, umvestuário, que pertencera a Catão, foi adquirido
porJSÍero pela quantia de 500 .000 sestcrcios, cercade 29 contos de reis. Alais recentemente, um ves-tuario, que pertencera a Jean Jacques Rousseau,
foi adquirido por 930 francos ou sejam: 524%600.
Seu relógio, de cobre, por SOO francos (167%500).
O barometro do autor de Emílio foi adquirido porl(in~lnÁ*nnÁC° 

^ J™*-Jacques, por 1.500 jranços{ >UU$U00 ) . Quanto ás cabelleiras, também foramapreciadas pelos amadores de relíquias; assim, a deAant, o t(lustre philosoplw, já Ioda estragada pelastraças, foi vendida por 200 francos ( 67%000); a deòtem, cm bom estado, Joi vendida em Londres poro .000 francos ( I:765%000 ) .
l!"1. Pejueno pedaço de pelle de burro, sobre a

qual Boieldieu costumava escrever suas composições
mustcacs, quando viajava, foi adquirida por 120

francos ( 40%200).
Até mesmo os fragmentos dos despojos mortacsdos homens celebres excitam a cobiça dos colteccio-nadores. Assim, a lingua de EpicO.io foi adqui-rida por 3.000 drachmas. O craneo de'Descartes,

por 1.000 francos (335%000) em Siockholmo eum dente de Newton, comprado por lord Sctiwater-bury, por 750 libras esterlinas ( 32:I20%000 ) / /
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Concluía por decidir
que houvera um "assas-
sinato praticado por um
desconhecido" e portanto
o inquérito policial devia
proseguir afim de escla-
recer o caso.

Voltei para minha
casa e qual não foi meu
espanto no momento em
que retirava meu chapéu,
vendo chegar as duas Stas.
Van Burnam, de mãos
dadas e ambas muito pai-
lidas. . .

Oh! miss Butter-
worth —-exclamaram qua-
si ao mesmo tempo logo
que me viram. — Howard
acaba de ser preso e não
temos pessoa alguma para
nos soccorrer.

Preso ! — repeti
cheia de espanto, porque
não contava cora esse
golpe de audácia do "co-
roner" e do Sr. Gryce.

Sim. . . Papai, coi-
tado, está muito abatido...

RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA
Miss Butterwotrh, uma solteJrona abastada e de bôa edu-cação, ouviu cer,ca de 10 horas da noite, um carro se deter diantecia casa, visinha cujos moradores sabia estarem ausentes. Chegoua JaneUa e viu um rapaz e uma moça, entrarem alegremente na

Mie* R ffí 
de* m.in,utos> o rapaz sahiu sozinho e afastou-se.

Rnrn.rn"tthe™or#, í "fcou reconhecer no rapaz Franklin vanBurnam, um dos filhos do don® da casa e admirou-se de que elledeixasse uma moça naquella casa deserta.No dia seguinte, vendo a casa fechada )á cerca de meio dia,pediu a um policial que a abrisse. Entraram assim ( ella, o poli-ciai e uma creada que chegara nesse momento) e encontraramuma mulher, vestida como a visínha vira na véspera, morta, ca-hida debaixo de um pesado movei. A criada mostra-se muitoattlicta mas guarda silencio, com ar desconfiado. A casa esteáem perfeita ordem. Miss Butterworth apenas nota uma almo-ladinha de alfinetes e um relógio de mesa cahidos no chão.Chega o detective, Sr. Gryce. Pouco depois chega o Sr.van Burnam com seus dous filhos. Começa por desconfiar deque a morta sei a sua nora. porem seu filho Howard af firma terdeixado sua esposa em outra localidade. Diz mais: embora des-tigurada, a morta não lhe parece ser ella. Nem a roupa é sua. Opolicial explica que a infeliz foi assassinada com um grampo dechapeu e, pouco depois, encontra um segundo chapéu femininocm um armário da copa.
Durante o inquérito, o empregado de uma grande casa com-mercial reconhece a roupa da morta, dizendo que <>!la lhe foi en-commendada pelo telephone e entregue num hotel a uma hos

pede que dli chegara no mesmo dia (a véspera do crime) trazen-do um veu tão espesso que ninguém lhe viu o rosto.
Mas, ao ver o segundo chapeu encontrado em casa de seu

pai, Howard reconhece-o como sendo de sua esposa e cahe em
profundo abatimento.

Alem d'isso um amigo seu, o Sr. Ralph Stone declara tel-ovisto afastando-se da casa de seu pai, cerca de 4 horas da manhã.Entretanto, convencida de sua innocencia, miss Butterworth re-solve iniciar um inquérito por sua conta.

—•¦ Isso é muito fácil
—¦ respondeu Izabel. . .

—¦ Sim. . . Se deseja
visitar a casa. . . Está,
por assim dizer, vasia...
a esta hora — acerescen-
tou Carolina — Franklin
sahiu pouco antes de
nós.

Fanklin também; porem
sem se deixar acabrunhar, papai fechou-se em seu
quarto, recusando-se a fallar a quem quer que seja,
nem a nós ! Que havemos de fazer, meu Deus ?. . .
Que vergonha... Uma tal injustiça! Howard nada
tem a ver com esse crime
horrvel. . . Não acha, miss
Butterworth ?

—• Também penso as-
sim —¦ repliquei, tomando
resolutamente o partido
de Howard, porque já
acreditava verdadeiramen-
te em sua innocencia. E
Deus queira que me seja
dado proval-o. . .

Elias não contavam
com uma opinião tão de-
cidida de minha parte, por-
que quasi me suffocaram
com suas caricias, cha-
mando-me grande e única
amiga 1 Mostraram tanta
e tão real emoção, que não
tentei afastal-as ou escapar
a seus beijos.

Logo que sua emoção
se acalmou um pouco, eu
as levei até o sofá e sen-
tei-me em uma poltronadiante d'ellas. . . Coita-
dasl. . . Não tinham mãi
e meu coração que se me
mostra duro, algumas ve-
zes, não é insensível ao
appello da piedade. . .

—• Acalmem-se, mi-
nhas filhas!. . . Tudo será
sanado. . . Desejo até in-
terrogal-as sobre certos
pontos.. . Sim, para que eu tenha alguma probabilida-
de de êxito nesse drama, é preciso conhecer um ponto
da vida de seu pai, seus irmãos e de sua residência, an-
tes que d'ella desappareçam, talvez, os vestígios do cri-
minoso.

Pouco depois estava-
mos na residência dos
Van Burnam. . .

Meu primeiro olhar,
penetrando nos salões, foi
dirigido para o local da
tragédia... O movei fora
erguido e encostado no-
vãmente á parede. . . Po-
rem não vi o relógio nem
sobre as prateleiras, nerri
sobre o fogão, ao lado
do mesmo movei. . . Isso
fez-me reflectir e senti
desejo de examinar nova-
mente esse relógio... Fa-
zendo algumas perguntas
apparentemente insigni-
ficantes, descobri que o
haviam transportado pa-
ra a terceira sala no an-

dar térreo e pouco depois o encontrava, ainda deita-
do, sobre uma das prateleiras da copa onde o Sr.
Gryce descobrira o famoso chapéu. . . Fora Franklin
quem o levara para alli, receioso de que a vista

d'esse relógio causasse ai-
guma emoção a

Mediante uma nota de cinco dollars.

for t e
Howard. . .

Notei que os pontei-
ros continuavam na mes-
ma posição, de onde con-
clui que elle ou outro
qualquer membro da fami-
lia não notara que o meca-
nismo estava com cor-
da. . .

Tendo-me certificado
d'esse detalhe, surprehen-
di as duas moças rogando-
lhes que o tirassem da
prateleira e o collocas-
sem de pé sobre a mesa.
Logo que assim fizeram
o relógio começou a fun-
ccionar, exactamente co-
mo fizera, quando eu pro-
pria o erguera, alguns dias
antes. . .

Ambas, cheias de es-
panto, trocaram um olhar.

—• Ora essa... —I Es-
tá funecionando 1 —• ex-
clamou Carolina.

—• Quem lhe terá
dado corda ? —. perguntou
Izabel. . .

— Ouçam 1 — excla-
mei vivamente, porque o
relógio começara a soar a
hora.

Ouvimos, então, cinco pancadas argentinas.—*. Ohl Isso é mysterioso! — exclamou novamente
Carolina.

Depois, vendo que eu não demonstrava surpreza,
acerescentou:

29
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—' A senhora já contava com isso ?
—* Minhas iilhas -— disse eu com toda a impor-

tancia, que sei chamar a mim, nos momentos de grande
seriedade — peço-lhes que não me façam perguntas. . .
Não fiquem aborrecidas. . . Não ha nisso grosseria nem
desconfiança... Algum dia lhes provarei que tenho
boas razões para agir assim. . . Por emquanto, tenho
que ser muito cautelosa e discreta. . . Estão promptas
a acceitar meu concurso em taes condições?

Certamente!. . . Sem duvidai —* exclamaram as
duas irmãs com vivacidade.

Mas notava-se que tinham ficado. . . um pouco
inquietas.

—• Agora -••¦ disse-lhes eu -— colloquem novamente
o relógio, onde elle se achava e quando seu irmão en-
trar, mostrem-o e digam-lhe que, tendo a curiosidade
de examinar esse relógio, surprehenderam-se ao ver
que elle funccionava, logo que punham de pé. . . Que
o deixaram ficar ahi para que elle visse. . .

Elle ficará também surprehendido e não deixará
de interrogal-as. . . Depois communicará a novidade
á policia, para que esta descubra quem deu corda no
mecanismo. . . Se alguém se reconhecer o autor d'esse
pequeno trabalho, vocês tratem de me avizar sem
perda de tempo, porque isso é de grande importância . . .
Comprehende, Carolina? E você Izabel, é capaz de
não deixar escapar uma só palavra, que possa trahir
minha presença, aqui,
esta tarde, nem o interes-
se, que dedico a esse
drama ?

Elias concordaram
com emoção.

Em seguida, o pri-
meiro objecto que cha-
mou nossa attenção foi
um romance brochado,
que descobri sobre uma
mesinha, em um canto
do compartimento.

—¦ De quem é esse
livro? —¦ perguntei. V

—• Não é meu. . .
—• Nem meu. . .
—• Mas. . . foi publi-

cado ha bem pouco tem-
po —« observei. . .

Elias me fitaram com
assombro e Izabel apode-
rou-se do volume. . . Era
um d'esses livros, que
apparecem a cada verão
e são vendidos principal-
mente nas estações de
estrada de ferro . Não estava rasgado nem manchado,
mas via-se que fora lido. . .

—• Deixem-me ver — disse eu.
Izabel collocou-o immediatamente entre minhas

mãos. . .
Seu irmão fuma ? —• perguntei.

—• Qual d'elles ?
—• Um ou outro. . . Pouco importa!
—• Franklin fuma... ás vezes; Howard, nunca!

Creio até que o fumo lhe faz mal.
Essas paginas cheiram a fumo, embora pouco. . .

Será que o volume tenha sido collocado aqui por Fran-
klin?

Oh, não! Elle nunca lê romances. . . Pelo menos
romances como esse. . . E faz mal, porque —• pelo
menos nós assim pensamos —¦ porque se priva de um
grande prazer. . .

Folheei o volume. . . As ultimas paginas estavam
tão frescas, que quasi poderia indicar qual o local em
que o leitor se detivéra. Senti a alegria que deve ser
experimentada por um cão de fila, quando encontra
uma pista, c entreguei o livro a Carolina, recommendan-
do-lhe que o escondesse. . . Vendo que ella parecia
hesitar, acerescentei :

—- Se seu irmão Franklin dér por sua falta, isso
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provará que foi elle quem o trouxe e não me interessa-
rei mais pelo volume. . .-

Isso pareceu satisfazel-as, porque Izabel collocou
immediatamente o volume sobre uma prateleira, de
modo que não se podia vê:\ de baixo.

Nada mais vendo nesse aposento, que me pudesse
interessar, passei para o vestibulo, sempre seguida
pelas duas moças. Então, uma nova idéia surgiu em
meu cérebro.

—¦ Qual das duas subiu, primeiro, aos andares
superiores ?

—¦ Subimos juntas —• respondeu Izabel. . . Por
que pergunta isso, miss Butterworth ?

—• Encontraram tudo em ordem ?. . .
—' Notamos apenas que o copo desapparecera. . .

mas. . . Oh, Carolina! O porta-alfinetes ? Será isso que
miss Butterworth deseja saber?

Estremeci. Estaria Izabel se referindo ao porta-
alfinetes, que eu apanhara no tapete e collocára sobre
um movei ?

—• Que tema dizer sobre esse porta-alfinetes?—•
perguntei..."—- 

Nada. . . Mas não pudemos explicar que esti-
vesse sobre esse movei. . . Sempre o collocamos pen-
durado ao lado de nossa mesa de toilette. Nunca o tira-
mos d'alli. . . Pois bem. . . esse porta-alfinetes, quasi
sagrado, ao qual ninguém se atrevia a tocar, estava,

quando subimos, sobre
um movei, junto da por-
ta. tendo ainda a fita
pela qual ficava preso á
mesa de toilette. Alguém
o arrancara da parede —¦
e com brutalidade, por-
que a fita estava rasga-
da. Porem um detalhe
tão ínfimo talvez não a
interesse. . .

Não. . . Havia ai-
íinetes espetados nessa
a Imolada ?

Quando a encon-
tramos. . . não havia um
só !

Eu não me recorda-
va de ter visto nenhum,
de facto, quando a en-
centrara persm não que-

ria me fiar cegamente em minha memória.
—¦ No emtanto, tinham deixado nella algum

alfinete ?
—' E' possível. . . Não me recordo. . . Como ha-

via de me lembrar de um tal detalhe ?
— Tem, por accaso, algum alfinete egual aos

que costumava guardar nesse objecto ? — perguntei
a Carolina.

Ella palpou os cabellos, depois sacudiu a cabeça :
Talvez tenha lá em cima — respondeu .
Neste caso, vê se me arranja um .

Porem antes que ella subisse, detive-a pelo braço .
Uma de vocês dormiu nesse quarto hontem ?

— perguntei .
Não . Primeiramente pensamos em fazel-o ~

respondeu Izabel — porem Carolina preferiu dormir
em um dos quartos do terceiro pavimento . Disse que
desejava se afastar o mais possível dos salões .

Bem .. . Gostaria de examinar o quarto que
fica sobre este em que estamos . . .

Esse porta-alfinetes retirado de seu logar habitual,
suggerira-me uma idéia .

Subimos e percorri silenciosamente o quarto,
terminando por me deter diante do leito .

Tudo alli respirava limpeza e sobriedade, o que
me levou a perguntar se o haviam arrumado recente-
mente . Affirmaram-me que não, acerescentando que
mantinham sempre seus leitos arrumados, quando se
ausentavam, porque detestavam entrar em um quarto
desarrumado ...

Mostrando-lhes, então, uma ligeira ruga na super-
ficie unida do lençol, perguntei:

O desafio do policial amador
ao deteetive profissional.
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Eoi alguma de vocês, quem fez isso ? — perguntei .
Elias disseram que não, com um movimento de

cabeça e pareceram surprehendidas .
Que tem isso de particular? — perguntou Ca-

rolina .
Fiz-lhe signal para que me trouxessem o porta-

alfinetes e quando o colloquei no ponto em questão,
vimos que correspondia perfeitamente ao escavado feito
na superfície lisa da cama .

Oh! A senhora é admirável! — exclamou Ca-
rolina. — Co-
mo ponde lem-
brar-se

P
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'orem acal-
mei immedia-
tamente seu
enthusiasmo
com um olhar.
E erguendo o
porta-alfinetes
colloquei-o em
outro ponto da
cama, absolu-
tamente liso...

Agora, ti-
rem-o d'ahi —
disse .

E ellas vi-
ram que um
segundo esca-
vado ficara so-
bre a superfi-
cie do lençol,
idêntico ao
primeiro .

Bem vê-
em onde re-
pousou esse
porta-a) fine-
te^ antes de
ser collocado
sobre aquelle
movei — disse
eu.

Depois re-
cordei a Caro-
lina que me
havia promet-
tido um gram-
po . Ella en-
tregou-m'o e
despedi-me
das duas mo-
ças deixando-
as cheias de
espanto .

XIX  AVAN-
ÇAMOS, NÍTIDA-

MENTE, UM
PASSO

Eu sentia
que dera um
grande passo
para a frente.
Não era, tal-
vez, g r ande
cousa, mas,
em fim, havia — S
progresso. Era
preciso não parar e tirar do
positivas accrescentando certas referencias de factos,
que, estava certa, Mrs. Boppert poderia fornecer-me.

Não sabendo se o Sr . Gryce julgara conveniente
vigiar-me, mas pensando que tal medida era bem de
seu gênio, comecei por fazer duas ou trez visitas na
própria avenida, antes de me dirigir ao subúrbio, onde
residia a creada . Desci do carro diante de uma casa

ílencio e

jectos reuni.os em um tão pequenino espaço. Perdi
pouco temp.) a examinai-os; approximei-me da boa
mulher, que vi curvada sobre sua "caixa" . Mediante
cinco dollars decidi-a a ir procurar Mrs . Boppert e
trazel-a a sua loja .

Ella sahiu . Fechei os olhos e perdi-me em minhas
reflexões . Ao fim de cinco minutos, no máximo, ouvi
ruido de passos na loja . Pouco depois a porta se abriu
e Mrs . Boppert entrou, quasi a correr, com as faces
rubras . Deteve se boquiaberta, ao reconhecer-me:

— C é u s 1
Não é a se-
nhora?. . .

Psiu! Fe-
che a portal
Tenho uma
cousa impor-
tante a lhe di-
zer .

Ohl—ex-
clamou ella,
com evidente
intençao de
fugir . .

Porem eu
fui. mais rapi-
da . Fechei a
porta eu mes-
ma e seguran-
do-a pelo bra-
ço, v fil-a sen-
tar-se em um
canto do quar-
to . v^-.

V o ç ê é
ingrata — co-
mecei — Já se
esqueceu do
serviço que
lhe prestei ?
A polisia nun-
ca descobriu o
que a senhora
tinha que \ êr
com a morte
d'aquella mu-
lher . .. hein ?
—OhINâo...

nao, minha se-
nhora! Quan-
do uma se-
nhora de sua
posição social
declara que
viu a pobre
moça entrar
n a casa á
meia-noite,
como a policia
não havia de
a c r editar ?
Nu n c a me
perguntaram
se eu sabia o
con t r a r i o . . .

Bem sei
— disse eu,
quasi eston-
teada com o
êxito, que co-

que vira conclusõesli

de belchior .
Era uma loja singular . Nunca eu vira tantos ob-

fecha a porta. Tenho cousas de grande importância a lhe dizer.
roava meus

esforços, mas sem deixar transparecer minha satisfac-
ção . Não me convinha que você fosse incommo-
ciada. ..

Muito grata, minha senhora . . . Mas como soube
que ella fora áquella casa, antes de minha sahída ? A
senhora a viu ?

Odeio a mentira, mas tive de appellar para todos
meus princípios christãos para não praticar uma, nessa
occasião .

Não — respondi —¦- Eu não a vi mas nem sempre
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necessito dos olhos para saber o que se passa em casa
de meus visinhos . . .

Hum! Como a senhora é esperta! Eu qui/éra
ser assim . . . Ah: Meu marido, sim! Era esperto por
nós dous! Ai! Meu Deus. que foi ?

Apenas a lata de chá . . . Bati com o braço . . .
e ella cahiu!

Como tudo me assusta! Tenho medo de minha
sombra desde que vi a pobre moça estirada sobre tanta
louça quebrada!Isso é natural.. .

Ella deve ter feito cahir tudo sobre si mesma,
não acha, minha senhora? Ninguém entrou lá na casa
para a matar... Mas como arranjou aquella roupa?
Estava vestida de modo bem differente, quando lhe
abri a porta . . . Cá para mim. acho tudo isso muito
embrulhado e muito esperto será quem desvendar
esse mvsteno!

Bem esperto... sim... ou bem esperta,
pensei .

Acha que Iiz mal? Oh. minha senhor..! Isso é
que me atormenta! Ella tanto supplicou que lhe per-
mittisse a entrada, que não tive coragem para deixai-a
fóra . . . De resto ella se chamava Van Burnam; pelo
menos ... foi o que me disse!

Nova complicação! — murmurei dominando mi-
nha surpreza .

Desde que ella pediu . . . você nao podia lazer
outra cousa . . . Foi pela manhã ou á noite, que ella
se apresentou ?

Foi á tarde, quando eu estava limpando as
salas do andar térreo, que dão para a rua . . . Oh! Ella
fallava bem e não era orgulhosa . . . Forçou-me a dei-
xal-a licar na casa e quando lhe disse que já estava
ficando tarde e que ainda não tinha arruinado os dor-
mitôrios, desatou a rir, dizendo que isso pouco lhe
importava, que não tinha medo da escuridão e que,
se tanto fosse preciso, ficaria só, toda a noite, lendo um
livro que já trouxera com essa intenção . . . Veja só,
minha senhora!

Continue . . . Ella disse que havia levado um
livro ?

Sim e que poderia ler até chegar o somno . . .
Nunca pensei que lhe acontecesse aquillo!

Sem duvida! Como podia imaginar uma cousa
assim? Então deixou-a entrar e ella lá licou, quando
você sahiu? Agora comprehendo o choque, que sentiu,
quando a viu morta, sobre o tapete . . . Você a fechara
a chave, quando sahiu?

Sim, minha senhora. Foi ella própria quem
disse que assim fizesse .

Quer dizer que ella ficara como uma prisio-
neira na casa ?

Estonteada com o caracter nvysterioso de todo
esse negocio, eu disse isto sem o querer e só tive con-
sciencia do que dissera quando a creada pareceu
surprehendida . . . Comprehendi que mais vaiia pro-
seguir seu interrogatório .

Que razões disse ella ter para querer ficar toda
a noite naquella casa ?

Que razões? Não sei... Disse, vagamente,
que era preciso que ella alli estivesse, quando o Sr. Van
Burnam voltasse . . . Não comprehendi bem . . . Es-
tava preoccupada perguntando a mim mesmo o que
iria comer aquella creatura, alli, -ózinha .(

E que comeu ella, afinal ?
Não sei . . . Affirmou-me ter trazido alguma

cousa, mas eu nada vi . . . Coitada! Tão bonita . . .
Ella estava longe de pensar no que a esperava . . .
Ouvi-a até cantar depois de ter subido para o terceiro
andar.

E não tornou a vel-a ?
Não, minha senhora . . . ouvi-a caminhar de

um para outro compartimento da casa .. .
Pelos salões ?
Sim . . .
Mas você . . . não subiu ?
Não, minha senhora! tinha tanto que fazer,

em baixo!
Não subiu antes de sahir?

Não, minha senhora . . . Fiquei com vergonha,
com medo . . .

A que horas você sahiu ?
A's cinco horas . . . Sempre saio a essa hora .
Como sabe que eram cinco horas?
Pelo relógio da cozinha . . . Eu lhe dera corda,

minha senhora, quando ouvi apitarem as fabricas, ao
meio dia .. .

Foi só esse relógio, que você poz em marcha?
Então? Para que havia de correr a casa toda,

a dar corda nos relógios?. . .
Veiu-me uma idéia, que me preoccupou forte-

mente . Ella dera corda no relógio da cozinha para seu
próprio uso; ora, por que, a infeliz assassinada, não
fizera o mesmo com o do salão ? Cheia de esperanças,
interrompi a creada:

Ella tinha algum relógio? — insisti.
A physionomia de Mrs . Boppert não mudou.
Irritada com seu silencio, sacudi-a com mão im-

paciente, perguntando-lhe com voz imperiosa:
Em que está pensando? Por que não responde

a minhas perguntas?
Ella voltou a si immediatamente .
Oh! Minha senhora, peço-lhe perdão . . . Eu estava

pensando se, por accaso. a senhora se referia ao relógio
do salão .

Acalmei-me logo e tomei um ar severo para es-
conder o interesse profundo que ligava a esse assumpto.

Sim . . . Naturalmente refiro-me a esse relógio...
disse seccamente — Foi você quem lhe deu corda?

Não! Mas certamente foi ella, porque me re-
cordo de o ouvir bater, quando ella lhe deu corda .
Talvez se sentisse um pouco só, a senhora sabe...
E o lie >'ar de um relógio faz companhia a gente .

E* verdade — respondi com vivacidade, que
não me era habitual e que a fez estremer como se eu
a tivesse batido . — Isso mesmo! Você é mais intelli-
gente do que eu pensava . . . Mas .. . Quando foi isso .

A's cinco horas . . . Pouco antes de minha sabida.
Ella sabia que você ia sahir?
Sim, minha senhora, porque antes de collocar

meu chapéu, gritei-lhe que já eram cinco horas e que
ia retirar-me . . .

E ella? Que respondeu?. . .
Veiu até o vestibulo e ouvi sua voz... Per-

guntou-me se eu tinha a certeza de que ;á eram cinco
horas e respondi-lhe que sim, posto que acertara o re-
logio da cozinha ao meio dia . . . Ella nada mais disse .
Foi então que ouvi soar o relógio do salão .. .

E a creada exclamou, immediatamente:
Mas a senhora não dirá nada, hein. minha se-

nhora ? Poderiam fazer-me pagar todos os ODJeetos
quebrados...

D'esta vez meu sorriso não foi de simples enco-
rajamento . Porem não teve sobre ella o menor effei-
to . . . As complicações do drama tinham perturbado
novamente seu cérebro e o que lhe restava de energia
escoava-se em lamúrias:

Oh! — suspirava elle — Se ao menos eu não
a tivesse visto! Minha cabeça não estaria assim..
E imagine, minha senhora, que o marido d'ella aíhr-
mou ter chegado á casa, á meia noite, com sua mulher!
Como é pòssivel. se ella já estava em casa e de lá não
pod ía sahu, ? Mas, quem sabe? Talvez tenha dito
isso — como a senhora mesmo — para evitar suspeitas
ultrajantes. Mas por que um gcnilenian como o Sr.

d f \\Howard lez uma cousa cl essas
— Não vale a pena que eu a ponha ainda mais

estonteada, tentando explicar esses motivos ... —
disse eu com superioridade — Já é bastante que eu
própria sinta dôr de cabeça, só de pensar em tudo isso...

Creio que ella não me comprehendeu e nem ao
menos tentou comprehender . Nesse momento, sua
physionomia estava congestionada e pensei ser mais
humana dando por finda a entrevista . Disse-lhe, pois,
algumas palavras de estimulo; depois, vendo que seria
preciso qualquer cousa mais solida para lhe restituir
a tranquillidade, abri minha bolsa e dividi com ella
as moedas pequenas, que possuía .

Emfim, esse era um argumento á altura de sua
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intelíigencia . Logo se tranquillisou e antes de haver
exgottado seus protestos de reconhecimento, eu dei-
xára a loja de belchior . . .

De minha palestra com essa mulher, levava a
convicção mais firme ainda de que Howard Van Bur-
nam era extranho ao crime e de que outra mulher des-
empenhara o principal papel nessa tragédia... Mas,
qual? Resolvi tentar um esforço para encontrar essa
creatura, por qualquer preço .

XX - JUDI-
CIOSA CONJE-

CTURA

O esforço
que eu preten-
dia fazer era
o seguinte :

P r o p u n h a-
me procurar
por meio de
annuncios nos
jornaes uma
creatura ves-
tida como eu
julgara estar
Mme. Van
Burnam, no
momento em
que deixara o
local do crime.
Se tivesse no-
ticias da exis-
tencia de uma
tal pessoa, po-
dena conside-
rar provada
minha theo-
•'ia .

E s c r e v i ,
pois, o seguin-
te an nu ncio :"Desejo en-
contrar uma
senhora, que
procurava um
domicilio na
manhã de 18
do corrente .
Essa senhora
vestia uma
saia de seda
marrou e um
corpete escos-
sez, de qua-
drados negros
e brancos, de
corte elegante.
Não tinha cha-
péu ou se o
possuía, devia
tel-o compra-
do na mesma
tarde — e nes-
te caso rogo
aos negocian-
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Se quizer, eu lhe pagarei a roupa, mesmo que não esteja prompta

procurada activamente por

tes d'esse
nero, que to-
mem nota —
Acreatura,
que correspon-
de a essa descripçâo
sua família e uma bôa recompensa será paga aos que
nos auxiliem a encontral-a . Dirigir-se a T. W. Alvord,
n.. . Liberty Street".

Propositadamente não descrevi sua physionomia,
para não attrahir a attenção da policia .. .

Isso feito, escrevi a carta, que se segue:
Querida miss Ferguson,

"Compareci 
na qualidade de testemunha, ao in-

querito em que a senhora mesma depoz de modo ad-
miravel."Espero não ser indiscreta pedindo-lhe uma pho-tographia de Mme. Van Burnam. Sou uma amiga
da família e considero que a accusam injustamente. Se
eu possuísse um retrato d'essa senhora, eu o mostraria
as senhoriias Van Burnam, que lastimariam bastante
sua própria conducta para com ella e tratariam de
lhe render homenagem, morta, como deveriam ter

rendido em
vida ."Espero 

que
a senhora pres-
tara esse pre-
cioso serviço a
uma pessoa
que é movida
pelos mais pu-
ros sentimen-
tos de amizade
e sympathia .

Sou, corde-
a 1 m e n t e sua
Amélia Buiter-

worth*'

Queira dirigir
a resposta pa-
ra o n u mero
564, X °Aveni-
da, aos cuida-
dos de M. J .
H . Denham".

Esse senhor
era meu forne-
cedor de legu-
mes . Passei
por sua loja,
na manhã se-
guinte, para
lhe pedir que
levasse a res-
posta a minha
casa, logo que
a recebecesse.

Minha crea-
da, levou es-
ses dous do-
curaentos ao
outro extremo
da cidade. Col-
locou-os ella
própria no cor-
reio e quanto
ao a n nu ncio,
levou-o aos es-
cri p to ri os do
Herald. Du-
rante sua au-
sencia, procu-
rei dis tender
meu espirito,
pensando em
outra cousa .
Mas nada con-
segui. Por
mais que me
esforças se,
sempre reme-
morava o de'
poimento de

a minha novaHoward, procurando amoldal-o
theo ri a .

A' vista da saia escossesa de Mme. Van Burnam,
exposta na audiência do tribunal, muito havia refor-
çado as suspeitas, que pesavam sobre seu marido .
Mas não haviam encontrado essa saia atirada na rua;
não haviam encontrado a pobre mendiga, que segundo
Howard, a apanhara . . . Também isso julguei poder
explicar: A mendiga não existe e o jovem casal des-
embaraçára-se de maneira differente do famoso vo-
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lume. Mas, de que maneira? Resolvi passar pela
rua, uma vez pelo menos, afim de conhecer o local e
isso, á meia noite, porque só a essa hora eu podia fazer
idéia da facilidade ou difficuldade de se desfazer de
um volume compromettedor, escondendo-o ou fa-
zendo-o desapparecer [

Uma vez tomada essa resolução, reflecti sobre o
melhor modo de executal-a . Não sou medrosa, mas
tenho que salvaguardar minha reputação . . . Sim . . .
Por que motivos miss Butterworth passeiana, a meia
noite, pelas ruas de New York ? Assim, quando Lena
voltou, pretextei umas compras urgentes a fazer na
pharmacia e sahimos, com grande assombro de minha
creada .

Existe na "Third Avenue" uma certa pharmacia on-
de costumo comprar e foi para ahi que dirigi ostensiva-
mente meus passos. Porem tive o cuidado de seguir
por Lexington Avenue e Twenty-Seventh Street .
Approximando-me do local onde fora visto um casal
mysterioso, examinei cuidadosamente os arredores,
alim de verificar se havia algum esconderijo possível .. .

No canto de Third Avenue detive-me . So vira,
até então, patamares desertos e pateos em sub-solo .
Nada que pudesse dar idéia de um esconderijo próprio
para se esconder algum embrulho de regular tamanho .
Na Avenida. ..quem sabe ? Detive-me sob o lampadano
da esquina para reflectir, sem ligar attenção a Lena,
que me puxava discretamente por um braço, afim de
encaminhar meus passos para os lados da pharmacia .
Olhando para a direita e para a esquerda, diante^de
uma enorme poça d'agua, procurei uma inspiração .

Uma crença quasi obstinada em minha própria
theoria fazia-me repellir de meu espirito a idéia da po-
bre mendiga, que Howard affirmára ter encontrado .
Não atirariam assim, simplesmente, o embrmho no
meio da rua .

Onde o teriam mettido?
. Emquanto assim pensava, meus olhos cahiram

sobre a única loja, ainda aberta e illuminada a tal hora
da noite . Era uma modesta lavanderia chineza e pelas
janellas da frente eu podia a êr o dono da casa occupado
em passar roupa a ferro ;

Ahi — pensei — E atravessei a rua tao brusca-
mente, que Lena teve um sobresalto e quasi cahiu, em-
quanto tentava seguir meus passos, mau grado seu
terror

Por ahi não, miss Butterworth! A pharmacia
fica do outro lado!., •

Mas eu continuei a caminhar, sem voltar a cabeça
e só me detive diante da lavanderia.

Tenho uma encommenda a fazer aqui — disse
então a Lena, á guiza de explicação — Espera-me junto
da porta e não pense que eu esteja louca, se me laz
o favor!

Não creio que essas palavras a tranqaillisassem .
Porem a pobre creatura estava tão habituada a obe-
decer, que recuou, encostando-se á parede, quando
abri a porta para entrar na loja. A surpreza, que se
estampou na physiònomia do bom chinez, voltando-se
e vendo diante de si uma senhora de certa edade e de
aspecto severo, impediu que eu própria faliasse . Mas,
olhar.do novamente, comprehendi que sua surpreza era
lisongeira para mim . Enchendo-me, pois, de cora-
gem, perguntei com a maior urbanidade.

Por accaso um senhor e uma senhora não terão
deixado um embrulho aqui em sua loja, ha poucos
dias, a esta mesma hora ?

Roupa de senhora? Sim... Ainda nao esta

prompta. . . Ella disse que só voltaria dentro de duas
semanas ...

 E' essa mesma ... A senhora morreu, repenti-
namente e o senhor partiu em viagem . . . Certamente
não volt:ará mais ...

Mas é que eu preciso de dinheiro e mão de
roupa r>

 Se quizer, pagarei a encommenda . . . rouco
me importa que a roupa não esteja passada ou lavada
mesmo ...

 50 posso entregar a roupa se me apresentar
o talão... Sem elle é impossível...

Isso era um contra-tempo . . . Mas como, em sum-

ma, eu só necessitava da roupa para examinal-a por
um instante, dominei essa difficuldade...

- Não quero levar a roupa hoje . . . Queria apenas
certificar-me de que foi aqui mesmo, que a deixaram . . .
Quando estiveram aqui ?

Terça-ieira á noite... Era já bem tarde...
Ella queria pagar porem elle não a deixou fazer . . . Não
entendi bem se era preciso passar com bastante gomma .
Já está tudo lavado, como a senhora pode ver — con-
tinuou elle — tirando uma cesta de sob o balcão . . .
Mas nada passado!

Eu estava tão assombrada com minha própria
perspicácia, que fitava o chinez sem dizer cousa alguma,
emquanto elle remexia a enorme cesta . . . Pensava,
assim, que examinando a qualidade das roupas bran-
cas, que elle mostrasse, poderia encontrar a resposta
definitiva para a pergunta, que me agitava havia ho-
ras .

A vista dos olhos de Lena fixados sobre mim
com a maior estupefacção oecupou, por momentos,
minha attenção e quando desviei a cabeça, vi o chinez,
que me estendia dous ou trez artigos de toilette femi-
nina .

Assim, expostos a minhas vistas, esses objectos
quasi me assombraram. Eram ordinários e tinham mes-
mo menos bordados do que era licito esperar.

Estão marcados ? — perguntei .
Elle mostrou-me duas lettras marcadas com a

tinta indelével, na altura do cadarço dc uma saia bran-
ca . Eu não trouxera meu lorgnon, porem a tinta era
bastante negra e pude ler: "O. R." Asjniciaes da "siri-

gaita" — pensei .
Deixando a loja do Chinez, meu ar de satisf acção

era tal que Lena não sabia o que pensar de mim . Con-
tou-me, depois que eu parecia uma pessoa, que grita

i > > mas nao crei o 1kivera todo o instante "Victoria
me expandido tanto assim . Mesmo porque, mau grado
meu contentamento, eu apenas descobrira onde haviam
ido parar as peças de roupa . Era preciso ainda encon-
trar os demais objectos, o vestido e o guarda pó .

Dirigimo-nos machinalmente para os lados da
pharmacia e approximavamos da outra calçada, quando
cheguei á seguinte conclusão . Chovera havia pouco;
um pequenino riacho se formara ao longo da calçada
e ia escorrer na bocca de um exgotto. A essa vista uma
luz surgiu em meu cérebro .

Pensei que, se eu tivesse cie me desembaraçar
de um objecto compromettedor, havia de deposital-o í\
entrada de uma d'essas boceas de exgotto, impellindo-o
depois, simplesmente, com o pé . Persuadida de ter
encontrado a explicação do que fora feito do segundo
volume, continuei meu caminho . Se eu tivesse a policia
a minhas ordens, mandaria rebuscar todos os exgottos
naquelle trecho .

Voltamos de carro depois de ter ido á pharmacia.
Não queria forçar a pobre Lena a um segundo passeio
nocturno por Twenty-Sevent-Street .

XXI UMA FOLHA. DF. PAPEL EM BRANCO

Durante dous dias, nada se passou de novo, apoz
o que a cozinheira veiu me dizer que chegara um sacco
de batatas . Desci á cozinha a pretexto de examinar a
encommenda e escondida sob varias batatas encontrei
um grande enveloppe quadrado que levei directamente
para meu quarto . Não continha a photographia es-
perada, mas uma carta redigida nos seguintes termos:

"Miss Butterworth,
"A sympathia, que affirmou dedicar-me c total-

mente reciproca . Sinto não poder prestar-lhe o ser-
viço que me pede . Não encontrei uma única photo-
graphia no aposento de Mme . Burnam . Isso talvez
se explique, pelo facto de ter recebido ha dias, um novo
locatário, elegantíssimo, chegado de New York e
que se interessava muito por esse aposento . Sentia-se
tão attrahido por esse quarto que só o pude manter
afastado d'elle, fechando a porta com chave .)

(Continua no próximo numero).
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DERROTA
FEMINISTA !

As mulheres
entendem, pre-
sen temente, de-
ver concorrer
com os homens
em todos os ter-
renos . Assim não
sur p r e h e n d e r e-
mos os leitores,
informando que
em Francfort so-
bre o Mein trez
mulheres toma-
ram parte em
um concurso
de .. . fumantes 1

Tratava-se de
saber quem fu-
maria mais len-
tamente um cha-
ruto, sem o dei-
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O frio na Inglaterra actualmente—Bailarinas do theatro Principe_de Galles aquecendo os pés du-
rante um repouso. . .,C:

xar apagar uma so
vez ...

As trez fumantes
levaram de setenta
e seis a oitenta mi-
mitos para reduzir
seu Havana a cin-
zas .. . Porem a vi-
ctoria coube a um
representante do
sexo forte que levou
cento e cincoenta e
seis minutos, mais
de duas horas e
meia, na mesma pa-
ciente operação .

Porem as mu lhe-
res têm conquistado
tantos louros em
mui tas
outras
cousas,
que não
devem
desani-
mar com
uma der-
rota d'es-
sa natu-
reza .. .
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Rod La Rocque e Jeanette Loff, da "Pathé De Mille"

As ultimas tendências da moda

Muito
gostava
de viajar
esse"car-
d e a 1",

que, em
Ottawa
construiu

seu ninho sobre as travessas de sus-
pensão de um vagon da Canadtan Pa-
ei fie RaiLvay .

Embora esse wagon fizesse, duas
vezes por dia, o trajecto Prescot-
Ottawa, o pássaro conseguiu — por
algum milagre de teimosia — terminar
a delicada construcção de seu frágil
domicilio . E agora, fiel a seu ninho,
insensível ás trepidações do comboio,
lançado quasi sempre a cem kilometros
por hora, a mamãí "cardeal" choca pa-
cientemente seu ovo . . .
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John Barrymore e Dolores Costello, que, de resto, são marido e mulher
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O berço atra-
vez dos tem-

pos e das
raças

Na Laponia, a
creança adormece
em uma espécie de
sacco, de entrada
larga e cheio de jo-
lhas seccas, assim
como peite de ren-
nas pequenas. Uma
capota de couro pro-
tege a creança con-
tra a neve, a chuva
e o sol c d'ella pen-
dem contas de cri/s-
tal e correntes, que
distrahem o recém-
nascido .

A mulher tapo-
nia, que acompa-
nha seu marido nas
caçadas, carrega es-
se berço sobre os

O JAPÃO PITTORESCO
Aspectos do dis

tricto de Kyoto
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primeiros mezes de
vida . Um, do jei-
tio de caixote ou
barco, similhante ao
berço romano, com
uma espécie de va-
ra, que lhe servia
de supporte. Por
meio de dous an-
nets prendia-se o
berço na viga do
teclo. Outra forma,
mais coinrnum e
mais simples, con-
y/stia em um cai-
xote quadrado, que
desça n sa va sobre
dous travessões, em
jor ma de ":eia l'ia.

No século XVIII,
ao contrario, os pe-
queninos berços vol-
taram ao uso.

0 inojjensivo dragão... Aspecto de uma fonte publica em Kyoto

No Japão, não
ha muito, as his-
torias cie amor, de

¦^——————————^——————

^^^^HMBJaa'Bâ^^^*£;''>-''^'' ::M:'^^ÊÉ^^^^&^$'%te^ ¦¦

*¦*****¦** í»' &&Wte ¦
¦ii lÊmi •' "

aaVaWaaâaaaMk^aaai HBaaaaafc''^ -' *'
M^mNÊr^'" mÊê^tete-

afv". ' ''^'.^Z/jaVERP ü
sB sStfüm BS?, /" •' /i- - tí^Gt -fX**»d»b^W*^i*PI'I******Hj****aK*j**W*|*if»*^*tn**a*i -EaVMNnaaa* c.'.'r^P'»< \tti-^ ^ '• ''* ***?P»

^LmHi- fíÊt$k0B&sim&& <, - teste IC ?^-•L——sss&v; »»^ ^^**^L^***j*^ - È ' . --"* V— aW<' -iXWl*Vn;***ãk. '«^.K aa^^^JQajíí •-. *..WÊlÊ^mmm ZJt. '2 _^:*|aa^,*-aw-ã*a3*^*v^4a***^ ^r^r a>»."j tll01 liili •»i -a **¦ láv^V Kl a\l

1 .^^!afl ES mm II'Mkàmk^mmWm^mmmWM

£•*] aHtr- 1 ^w VI RW P^^^KilIaKLt- "' ^mmmW^ aH aaaH í

&' ' ^"'V I \ #
;^^-*"fM^^-':# -; '•' J| 

' 
Ml' 

' "'¦¦¦-'"te"

;M J|p;;V ,,#"" -- ^y
<WwiÉWr m^':tes^^te^>:te''''tete. •'.;*.-.¦.¦¦. -^ ^

I VaS?í£'?,v>j!M 3~*»5*8*"»*-í'-iáE'}'.r» ¦¦*¦'¦'-,,r''- • '-'¦-. :",«•'•*' . '5'v i',f« . •»*/

II.' 

' * 'At '^Wkk. Tl% '^iPWVOVCVQ /. Ht* aV^B^HI.'" " íS» *J**»- **t*aV. « fyNrVVVVVVv^i l*V BJ¦. ^**V^B> ^^BBJfcfc- EBBj "W f ^^^BJ^^JB^^iBL^^aV^BX. JK ^B J f ^p *cl a.^ BBBBBBBBBBl
l*' wh ^»Sl "Pâw L ^wCj^^^^yÇlnwl^M |r .íV* ***k C>i,»>**'V-'iV bbjI

VÍ * '.'iiaâraV* ^P*BJr>- *^NBBBaáaaVJ I * ^a^?**r^ PJBBBBBBBBJIlí:i' •' -aTaV- *-3*5&í- **»^B BJWBaak.. fLfLWoaT dT- .•iVi^^^.w-, BBBBB1• i * BBBBi V -. .ãaaJ^VJaU-aY "iJ ^HQBBTaaLSBBBr^ ^aanT^Bk^T i * ^*tJ^*/«>-rí****'a-*«^a»? ¦¦¦
W.', ;BBa M ***n*rla, ^"^BaB^^^fe ^HaBV • ia*.'f 

" ' ^*aV • aaaa' BBBBBI

ala! aaaai ^. ^wTQbIk} ' 
^g^k* *" •* 'BaaaB-^T^ *^-ETl r t^^^^T^aaaaaaaaaT» ^aP^T Wf ^T^^JlmMm,

1 Sr oJcSuS am -aJ-Ám -BJflfeglÍÉfl av^B^^

.JJ làiL- tèüw *"-'»*»i *»> ^*****"**r*l 
***r/ 

aiSBiBB&iaf

f!j *>***•«¦ b^BBBBTJBBBJT *^^J?BBjl ***^^^BBB?<al^PIB^*^^>a> —»a--J( mWJr *

BBjl BVaaaaaa*a>^ -'' '^J^-l^»^^ í A «V BBJ^^BÍ

O boi ainda é o meio de transporte mais commum
alli. O charame (vestuário) é peculiar ao districto

e data de varias centúrias.

honibros e, ao chegar aos pontos de descanso,
prende-o, por meio de uma correia, ao ramo
de uma arvore .

0 berço usado na Grécia era uma espécie
de cesta jcchada, deixando a descoberto a
parte superior do corpo da creança ; esse
herço devia ter a jorma de uni pequenino
barco, jacil de fazer oscillar .

Nos antigos povos romanos, o berço
também tinha a forma de barco. Ro-
deava-o uma multidão de
cordões cm forma de rede,
que impedia a queda do re-
cem-nascido. 0 complemento
dos berços eram as mantas
e almojadas em profusão .

Durante a Edade Media
serviam-se ainda d'esse bcr-
ço romano, apenas modiji-
cado pelas exigências do
clima .

A Uni aturas do século XV
nos mostram diversas va-
riações d'esse movei indis-
pensavel ao homem, em seus

Soberano exótico e platônico — O actual rei cje Ladakh, Cho-Skyàng-
Ruam-Pgyal (Victorioso Protector da Religião) é o 33.° de sua dynastia e
tem por esposa a rainha Lyi-Lodovvaymo ( Rainha da Lua e do Sol) .
Ladakh é, hoje, tributário do Estado de Kashnnir e seu rei é somente

uma figura decorativa, sem attribuicões de importância.
porem c o descendente do primeiro "rei-santo" de sua

pátria.ÉÉÊft

[}i=«õ5* ^Lt-f^te' jp^v' ,>
^m^^^SMMmmmm^. ' '%*<wm&M WPGSènP te" -*¦ w1
1*3- ImWBTtmmmlL^Çf^^mTaSfà - ±
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Um repolho gigantesco — Colhido na Dinamarca,
uma fazenda dos arredores de Copenhague.

elevado sentimentalismo, eram as preferidas
pelos leitores ; porem, agora, como acontece

nos paizes occidentaes, o publico se inte-
ressa mais pelas novellas de aventuras .

As novellas policiaes alcançam, ac-
tualmente, no paiz dos chrvsan-

themos, tiragem de seiscentos
mil a um milhão de exem-
pi a res e seus felizes tra-
ductores fazem fortuna ra-
nulamente .

O Dr. Glichi Takata,
especialista celebre da no-
vella policia!, declarou re-
centemente que essa é a
grande moda da litteratura
criminalogista ; isso indica
claramente o estado de es-
pirito do publico, cansado
do typo sentimental das
historias de amor, que sem-
pre terminam bem .

t* n 1 P>
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tranqudias e re-
confortantes feriar,
passadas em fami
lia, Jean Lestrem
voltou a Paris, sa-

tisfeito, sentindo-se
bem disposto para en-
frentar novamente o
torvelinho da grande
cidade .

De resto, a vida era agradável para elle. Com
vinte e cinco annos, saúde perfeita, physico agradável
e gênio feliz, filho único de "papai" rico, sua mesada
era farta e elle podia, assim, seguir com vagar seu curso
de litteratura. O amor ainda não existira para elle, a
não ser como um passatempo alegre e sem importância .

Com sua família na província, residia em Paris
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Conto de Frederic Boutst
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em hotéis ; e dizemos"hotéis", 
porque gos-

tava de mudar de bair-
ro, residindo cada anno
em um novo trecho da
cidade, escolhendo sem -
pre um estabelecimento
tranquillo e conforta-
vel .

D'esta vez, porem,
não se installára em hotel, mas em um quarto mo-
biliado, em uma vasta residência particular, cujos
moradores, forçados pelas exigências da vida actual,
sublocavam .

No fundo de um lcngo corredor independente
alugara um vasto quarto, ricamente mobiliado, cujas
janellas davam para um jardim .
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Jean Lestrem chegou em um triste fim de tarde,
sob uma chuva torrencial . Apoz algumas arrumações
desceu para jantar, subiu novamente e deitou-se, satis-
feito cem o quarto, cem o scenario e cem a cama .

Dormiu bem, despertou cedo, recebeu a visita
da creada, que lhe levava café cem leite e torradas
excellentes, accendeu um cigarro e abriu as janellas .

O jardim ficava a seus pés . Um jardim estreito
e maltratado. A' direita e á esquerda viam-se outros
jardins mais vastos e, fechando o horizente, um edifício
de trez andares, cem uma só janella para cada andar,
porem bastante largas-

A primeira tinha persianas ainda fechadas; a do
terceiro andar deixava entrever atravez de vidraças
poeirentas, livres e revistas formando pilhas . Alguma
officina de brochura ? — pensou Jean — Porem sua
attenção foi attrahida pela janella do segundo pavi-
mento . Estava aberta de par em par . Por ella poude
\êr um quarto modesto mas asseiado, talvez uma sala
de estudo, certamente habitada por uma.. .

E, mstinetivamente, por timidez e também curió-
sidade, recuou um pouco para continuar a a êr sem ser
visto, porque no fundo
do quarto uma porta
se abrira e por ella en-
trára uma adolescente .

Era de estatura
mediana, esbelta, sob
um vestido azul mari-
nho, com rendas nos
punhos e na golla. Jean,
cuja vista não era mui-
to boa, nao distinguiu
inteiramente os deta-
lhes da physicnomia ;
mas estava certo de
que era linda. . .

A adolescente er-
gueu os olhos para a
janella apenas um ins-
tante e foi apanhar so-
bre um movei uma cai-
xinha de laça. Sentou-
se então em uma pol-
trona baixa, junto de
uma mesinha de pés
curtos e poz-se a tratar
das unhas, com esmero.

Quando terminou,
ergueu-se e dirigiu-se
para sua machina de
escrever. Foi então que
Jean voltou a se de-
bruçar a janella e pou-
de vel-a melhor, tendo
o cuidado de accender
outro cigarro, para ap-
parentar indifferença .
A moça viu-o... e seus
olhares se cruzaram,
porem sem affectação .
Com movimento lento e natural
ça . Elle não insistiu, por discreção e receio de a offen
der . Deixou a janella, apanhou seu sobretudo, seu
chapéu e sahiu, levando ainda nos olhos a !em-
branca d'aquelle rosto lindo, que esperava tornar a
ver. . .

Desde então, segundo abria sua janella mais cedo
ou mais tarde, elle a via caminhando para um e outro
lado, no quarto, ou sentada diante de sua machina
de escrever . . . Nos primeiros dias, ella pareceu ignorar
que elle alli estivesse . Depois ergueu cs olhos e o.a-
minou-o mais detidamente .

Certa manhã, emquanto elle a fitava apaixona-
damente, apreciando o cuidado com que arrumava, e
classificava vários papeis, a meça voltou a cabeça
para o fundo da sala . A porta se abriu . Jean viu surgir
uma senhora já bastante edosa . Immediatamente
fechou sua janella . Porem, atravez da cortina, viu
essa senhora faliar com a moça e tornar a sahir . Então
abriu novamente a janella . Ella ergueu os olhos . . .
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Paisy Rui/i Miller c Alice Whitc, da "First'

;íla desviou a cabe-ab(

Elle sorriu . . . Ella também . Fo; essa sua primeira
intimidade .

Agora Jean encontrava cm seu quarto, que lhe
proporcionara a deliciosa embriaguez d'essa innocente
aventura, um encanto novo . Ignorava tudo a respeito
da linda desccnhccida, a não ser que ella o interessava
cada vez mais, que tinha pressa em tornar a vel-a
pela manhã e que á tarde, remanesça feliz fitava
longamente a janella fechada .

Levado por esse sentimento crescente, que se tor-
nára verdadeiro amor, Jean resolveu usar de um pouco
mais de audácia . Ccmprou um bouquet de violetas,
ateu ás flores vm papel em que escrevera "Amo-a"

e, cem gesto nervoso, lançou-o em direcção á janella
aberta. Porem errou o alvo e o ramo de flores, batendo
centra a persiana, cahiu no jardim .

A meça tivera um instmetivo movimento de recuo,
porem elle ficou tão desapontado cem seu elesageito,
que ella não pcude conter o riso . Elle esteve a ponto
de gritar-lhe 

".Amo-a", mas não se atreveu .
Resclveu, então, empregar outros meios . Sobre

vm encime papel branco escreveu cm lettras enormes
a mesma confissão. Ella
leu, teve uni movimento
brusco e fechou a pres-
sadamente a janella.
Na manhã seguinte não
appareceu, mas, no dia
immediato, a janella se
abriu novamente. D'es-
ta vez, menos nervoso e
esmerando-se na ponta-
na, Jean conseguiu fa-
zer chegar até o objecto
de seus amores uma de-
cl a ração apaixonada,
cscripta em papel ele-
gante...

Na manhã seguinte,
saliiu cedo ainda e, ten-
dp que eflectuar algu-
mas compras, não se-
guiu seu caminho ha-
l)ituai .

Ao dobrar uma esqui-
na, teve um sobresalto
de emoção. Sobre a du-
tra calçada, caminhava
apress a d a m e n t e uma
meça ... Ella] Nunca a

' vira assim, com chapéu,
mas reconhecia sua si-
Ihueta, seu modo de ca-
minhar e o delicado per-
fil, que tantas vezes ad-
mirara curvado sobre a
machina de escrever .

Atravessou a rua e
abordou-a, com o cora-
ção palpitante .

— Senhorita, feliz-
soubesse como tenho sonha-

Não o conheço . . .

Jean era

mente encontro-a ... Se
do . . . com esse instante . . .

Ella voltou-se bruscamente
Senhor . . . Desculpe . . .

Deixe me seguir, por favor . . .
Mas a surpreza estampada nos olhos de

tão sincera, que cila se deteve.. .
Não era ella! . . . Mas que similhança singular! .. .

Duas irmãs . . . Seria possível? .. . Quiz ter a certeza.
Senhorita . . . Peço-lhe perdão . . . Mas é que .. .

eu a conheço! Já a tenho visto . . . Pode crer que causou
profunda impressão sobre meu espirito . . . Não ousei
ainda fallar-lhe . . . Mas sei .. . Sei que mora num segun-
do andar. .. com uma senhora edosa. .. e. .. e sua irmã .. .

Não pudera conter o rubor ao dizer essas palavras.
A moça, por sua vez, parecia estonteada .

Mas ... O senhor ha de comprehender . . . Isso
não é razão sufficiente para que . . .

Não fique zangada . . . Tenho tanto prazer em
lhe [aliar .. .
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E era verdade. Acreditava es
tar fallando com a desconhe-
cida da janella . . . Mas já a
creatura, que tinha diante
de si o interessava. . . por
si mesma . Assim regou-
lhe permissão para ca-
minhar um instante a
seu lado . . .

Ella ouviu-o e res-
pondeu, sempre na
defensiva . . . como
a outra se collocá-
ra . Soube que
eram irmãs de fa-
cto . . . Thereza, a
da janella ; Chris-
tiana, a que alli
estava; tinham de-
zoito e vinte annos
e residiam em com-
panhia de uma velha
tia . Thereza traba-
lhava como dactvlo-
grapha, em casa, pela
manhã e, á tarde, em
um escriptorio . Christia-
na o dia todo . . . em uri
escriptorio. Nesse mo-
mento mesmo seguia
para lá . . . Agora, mais
confiante, ella fallava
com naturalidade.
Aquelle rapaz agrada-
va-lhe, como já agra-
dára a sua irmã.
Quanto a elle, pensa-
va que ella era en-
cantadora como sua
irmã e pensava tam-
bem que, não tendo
Thereza feito confi-
dencias a seu respei-
to, Chnstiana, por sua
vez, também não as
faria. Quanto ás con-
seqüências... não
pensou nc.llas. Quan-
do a deixou, já na
praça da Opera, Chris-
tiana permittiu-lhe que
a esperasse, á noite . . .

Desde então, pela
manha, via Thereza em
sua janella . Atira\ a-
lhe bilhetes apaixona-
dos, envolvia-a em olha-
res cheios de amor. A'
noite, encontrando-se
com Christiana, seguia
com ella pelas ruas de
Paris e também a ella C3n
fessava sua paixão .

Qual d'ei Ias amava
Uma . . . era o sonho, a ou-
tra a realidade . Talvez amas-
se mais Thereza do que Chris-
tiana, se pudesse fallar-lhe,
apertar-lhe as mãos, beijal-a
uma ou duas vezes, furtiva-
mente, como fizera com Chris
tiana . Ou . . . seria ella, de per-
to, menos linda do que Christia-
na ? E lean ficava hesitante . . . Es-
sa dupla aventura, innocente c se-
creta, al!ucinava-o .

Porem essa aventura findou brusca-
mente . Nunca poude saber como The-
reza e Christiana puderam descobrir
que eram rivaes e que elle as trahia,
uma com a outra . Nunca soube — o
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que foi peior— qual das duas o
amara mais, como também

não soube qual d'ellas dei-
xaVa maiores saudades .

Uma manhã, a janella
de Thereza permane-

ceu fechada . A' noi-
te, na praça da Ope-
ra, viu passarem,
juntas, Christiana
e Thereza . Passa-
ram diante d'elle,
iitaram-o bem
nos olhos e segui-
ram sem uma pa-
lavra, sem um
cumprimento . . .
Desolado, elle
não ousou abor-
dal-as . . . Elias sa-

biam !.. .
Embora sem espe-
ranças, aguardou

ainda varias noites,
a passagem de Chris-

tiana, espreitou varias
manhãs a janella de The-
reza . Tudo em vão...
Christiana não appare-
cia; a janella de The-
reza não se abria. , .
Em baixo d'essa ja-
nella, o ramo de vio-
letas, que apodrecia
sobre a gramma, ins-
pirou-lhe idéias me-
laneólicas: assim,
também elle evitou
de tornar a abrir a
janella. . .

De resto, o inver-
no chegara, fazia
tanto frio . . . í

Uma das bailarinas da "Radio

Pietures", que apparcce em
"Rio Rita" da mesma em-

preza cinematographica.

Frederic Boutet. I

A PALAVRA DE JESUS

Jesus disse ao ho-
mem: "E's uma ma-
ravilhosa personali-
dade . Desenvolve-a .
Se tu mesmo. Não

imagines que tua per-
feição estriba em aceu-
mular ou em possuir

cousas externas . Tua
perfeição está em ti mes-
mo. Se alcançares essa
perfeição não te preoceu-
paras com ser rico; os ri-
cos podem ser roubados .

Os verdadeiramente ricos
nunca o serão . Nas arcas de
tua alma existem muitas
cousas preciosas que não po-

dem ser roubadas . Por isso
trata de construir tua vida

de tal modo, que as cousas ex-
lemas não te possam prejudi-

t ar . Trata de desprender-te, de
leda propriedade pessoal.

Esta, implica sórdidas preoecupa-
rees, contínuos cuidados, males

sem fim. A propriedade pessoal é um
obstáculo ao desenvolvimento da indi-
vidualidade.

Oscar Wilde .
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radas. Mas pie

! Ç*\* quatro amidos, reunidos
J y^ apoz o jantar por um ac-

| caso feliz, tinham iniciado uma
1 partida de poker. Eram todob

j ainda mocos — o mais velho

I não passava dos quarenta an-
I nos — e tinham já adquirido
I em varias è.pi:e a. notor:eJa£e

| e fortuna. WilLeio Gunr.ey, o
! amphvtrião. era um advogado
j dos mais ill-iisti.es no foro de Londres; Tom Dexter.

| escriptor via suas novellas disputadas a peso de curo
! pelos melhores inagaüriès; Beutl. v, era o editor mais

j intclligente e por isso mesmo, o mais pro-pero de

] todo o Reino Unido.. . Quanto a Malcolm estava
í em vias de se tornar um personagem histórico como

j Cecil Rhode.5 pois fora elle quem. em dez annos,

] transformáia Mala Ce a st no que é hoje—- uma das
I mais pre iosas gcmmas da çòiôá imperial britànnica

Todos quatro haviam freqüentado o mesmo
i.ollegio ; haviam depois cursado juntos a mesma
universidade: e a vida os manlivéra mais ou
menos junto- até que, um dia. tendo ido a
Mala Coast acompanhando uma expedição
de caça, admirara a fertilidade d'áquelle solo.
indignára-se ante o abandono de uma colônia,
que poderia ser um paraizo e apaixonado pela
obra grandiosa de patriotismo a emprehender
alli, abandonara sua vida ociosa e facd em
Londres para passar dez annos, dedicado so-
mente áquelle tare a sobre-humana, e ifren-
tando perigos sem conta e parte de sua for-
tuna pessoa! em estabelecer ordem e
segurança, organisar o trabalho, abrir
estrada; e até fundar cidade tra.ns-
formando per -.ompleto uma re-
gião intransitável numa terra
tranquilla, farta e feliz .

Seus amigos, sentiam-se um
pouco diminuídos diante d'elle;
invejavam um pouco o destino
que o elevara a taes alturas; or-
gulhavam-se de sua amizade, an-
ciavam por conhecer detalhe:, de
sua soberba epopéa ; porem
Malcolm, que sempre fora pou-
co communicativo, se tornara
ainda mais taciturno e parecia
contrafeito quando lhe fallavam
em suas proezas .

Mas nessa noite, logo á pri-
meira "roda" de p?ker, veiu-lhe
a mão um //'V de azes. De-
pondo as cartas abertas sobre
a mesa, Malcolm sorriu, fitou
o horizonte pela janella, com o
olhar ex tático, perfumado e
murmurou:

—- Só uma vez, em todat'a mi-
nha vida. vi um jogo assim .

— Oh! homem — exclamou o
romancista, rindo. -— Você está mes-
mo um selvagem! Um jive de azes
não é cousa tão rara assim . Já o te-

| nho tido varias vezes .
— Alas eu só uma vez... e em cii

1 cumstancias tão singulares — disse o expio-
| rador com voz surda, que paVecia vir de
J muito longe, do mais intimo recesso de sua
I memória .

Os outros calaram-se respeitando o silen-
I cio que se seguiu a essas palavras . Malcolm
| continuava reflectinclo. com um vago sorriso nos Ia
| bios mas um fulgor sombrio no olhar . Por fim sus-
* pirou com força e disse .

Quando um homem faz uma cousa como eu fiz.
! valorisando toda uma região, transformando-a de de-

serto e assustadora em confortável, segura, rica,

| todos exaltam sua energia, sua bravura, sua tenacida-
de . Esquecem porem de dizer que nem eu, nem ho-
mem algum neste mundo poderia realizar obra simi-

Ia ultima partida 4
lhanie se não encontrasse nes-
sas regiões distantes, no meio
d'e>ses perigos, endemias e des-
confortos, o auxiliar mais pre-
cioso, mais serenamente herói-
co. mais stoicamcnte dedicado
que é a mulher ingleza .

Os trez amigos tiveram um
movimento de surpreza, ouviu-
do essas palavras tão inespe

endo uma confidencia, uma narração,
nada disseram . Malcolm accendeu o cachimbo vaga-
rosamente, como quem quer ganhar .empo, para reu-
nir e coordenar suas lembranças, depois continuou :

A peicr ptaga num logar como Mala Coast
é a desordem . Hygiene. trabalho, transporte, nada é

pcssivel onde ha'desordem. Ora, poucos anro. antes
cahiia sobre a região a peior das desgraças — a fama

de que seu solo cocultava ouro e
diamantes. Isso attrahiu não só
Ias regiòe. iimitrophes como até

de m li i to longe,
de outros con ti-
nentes, a ralé in-

ternacional. os
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— Mãos ao alto, Kcnet Chester =

aventureiros de toda a espécie, cjue vivem sonhando ]
com fortuna rápida e sem esforço. Mala Coast, que já
não era uma região segura passou a ser peior do que o
Far West norte americano, no tempo da febre do ouro . I

A policia, o governo . . . dirão vocês . . . Nada d'isso
existe nas colônias que começam, principalmente na
África |

Quando chegue; ali! pela primeira vez o que mais
me impressunou foi a riqueza do solo ; mas não em
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jazidas, a riqueza agrícola. Café, bananas, algodão,
fructas deliciosas, tudo a pequena distancia de pon-tos naturaes magníficos... e tudo em abandono. Veiu-
me. logo a idéia de que, com algum capital e um poucode organização, poder-se-hia iazer d'aquella terra um
Eldorado. Alem d'isso, o indígena alli é pacifico, tra-
balhador, dado á agricultura .

Mas como trabalhar, como commerciar sob a
ameaça constante do banditismo ? Por que desvanecida
a lenda do ouro e dos diamantes, muitos dos aventu-
rei ros attrahidos por essa miragem, tinham-se deixado
ncar por alli — talvez por falta de recursos para partire como apezar de tudo a terra era far.a, viviam
a custa de rapinagens . As autoridades nada podiamcontra esse estado de cousas por uma infinidade de
motivos; falta de pessoal, proximidade de uma colônia
portugueza onde a policia é uma figura rhetoríca e,
sobretudo, a obrigação de agir mediante methodos le-
gaes em face de bandos organisados e combinados
corro a Maffia na Cícilia.

Ora, como vocês sabem, não houve meio de acabar
com a Maffia emquanto Mussolini não se resolveu a
saltar por cima de todas as leis para alcançal-a . Alli,
era preciso fazer o mesmo; enfrentar os malfeitores queassolavam toda a colônia, por processos extra-legaes;
caçal-os positivamente como feras; utilisar contra elles
a única arma que os tornava poderosos — o terror .

Autorisado pelo governo — mas apenas autorisado
oi 1 idosamente, deixaram bem claro que eu emprehen-
( er:a a aventura por minha própria conta e não poderá

contar com a responsabilidade do governo em caso

... ;
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disse eu entrando subitamente.

de incidente com as autoridades portuguezas ou algum
colono influente . Apaixonado pela obra a emprehender,
acceitei essas condições e organisei um grupo de rapazes
resolutos aos quaes soube communicar meu enthusias-
mo . Com elles iniciei uma cavalgata épica, a D . Qui-
xote, por Mala-Coast, travando combates ferozes, per-
seguindo os bandos de malfeitores sem considerações
de humanidade, obrigando-os a se dispersarem ou
mesmo extermínando-os. Perdi dezoito homens nessa

campanha e eu próprio fui ferido quatro vezes . Mas
em cinco annos limpei a região . Meu nome se tornara
como eu desejara, synonymo de terror e como a bra-
vura, mesmo a crueldade são as únicas qualidades queessa gente aprecia sinceramente, deu-se uma cousa
singular . Não fui odiado, fui admirado e respeitado
pelos próprios miseráveis que perseguia.

Aos olhos dos colonos passei a ser um semi-dev.s .
Estimulados por meu exemplo os raros fazendeiros
inglezes da colônia, organisaram uma policia própria
e auxiliaram-me valentemente . Em summa, quandoMala-Coast começou a tomar incremento só havia
em seu território um salteador que ainda me preoccu-
pava . Mas era realmente temível .

Chamava-se Kenet C_.ei.ter e dizia-se norte-ameri-
cano . Viera, de facto dos Estados Unidos, por occasião
do:, boa'o3 sobre ouro; mas eu estou certo de que era
inglez . Typo curiosissímo, tudo nelle denunciava edu-
cação esmerada e distincção inconfundível. Mesmo
naquella região selvagem andava sempre vestido com
verdadeira elegância . A par d'isso foi o bandido mais
feroz, mais cruel que jamais enfrentei. A maior parte
dos assassinatos que praticou foram atroridades inúteis,
crimes praticados pelo prazer de fazer mal, de deixar
a traz de si uma impressão de horror .

E hábil... de uma audácia tamanha que conseguia
escapar aos cercos mais rigorosos, ás armadilhas mais
engenhosas . Em summa, apoz dous annos de esforços
incansáveis, frenéticos, eu ainda não tinha conseguido
tel-o sob a mira de minha Winchester .

Vi-o pela primeira vez do modo mais extranho e
inesperado . Havia então em Mala Coast uma só cidade
digna d'esse nome, Isanda, uma cidade com ruas cal-
çadas, telephone, luz electrica, um bom hotel, um bar
quasi luxuoso . . .

Um bello dia, desanimando de apanhar Kenet
Chester em campo aberto, resolvi installar-me em

Isanda e esperar o auxilio do accaso .
Essa resolução explica-se do

seguinte modo. O terror inspirado
por Kenet Chester era taí, que
não havia quem o denunciasse.
Passava por um logar, installava-
se, jantava ou dormia... Pois
bem; eu e meus auxiliares podia-
mos passar por ahi, nessa hora ou
minutos depois... não havia quem
nos desse a menor informação.
Ninguém acreditava que eu pu-
desse prender ou abater essa crea-
tura invencível e todos temiam
suas represálias. Um bello dia,
um dos últimos de seu bando, que
prendi e perdoei por piedade —
o infeliz tinha apenas dezesete
annos — ao receber a passagem
que lhe dei para a Austrália disse:

— O senhor está perdendo seu
tempo . No campo nunca apanha-
rá Kenet Chester. Pcrque não o
vai esperar em Isanda? Admira-
se? Pois eu sei que elle «vai lá a

meudo . . . Vai porque não pode passar
sem vida civilisada e sem jogo . Vai para

passar alguns dias com conforto mas principalmente
para jogar...E não o reconhecem ? — perguntei assombrado .

Naturalmente os que o reconhecem calam-se
porque o temem . Mas o senhor que não tem medo
de ninguém ..

Acceitei o conselho pelo que valia, mas decidi
aproveital-o . Fui para Isanda, installei-me no uníco
hotel e passei, invariavelmente, todas as noites, no
bar, á mesa de jogo .

Tive a paciência de esperar assim durante quasi
um mez mas minha pertinácia foi bem recompensada .
Uma noite, logo ao começar o jogo a porta se abriu e o
homem, que entrou, fechou rapidamente a porta e en-
costou-se a ella com um revolver em cada mão. Como
se já estivesse habituado a essa cerimonia, o barman
apressou-se a fechar a outra porta, a que communícava
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com o resto do edifício . As outras pessoas presentes
ergueram-se com os braços para o alto e passaram.
uma a uma, junto do recemchegado, que, com u na so
mão, revistou-os rapidamente e tirou-lhes quanta;
armas traziam. Depois, cada qual voltou a se sentar
em seu logar. Eu — que remédio! — fizera como

os outros. Então, com a mesma calma, o homem
veiu sentar-

i—

rase a mesa em
que eu me acr a-
va e disse com
um sorriso de
perfeito gentle--
man .

— Pôa noi-
t?, capitão Mal-
colm . Até que
afinal nos en-
contramos . Pro-
vavelmente não
era assim que o
senhor desejava
mas . . .

E apanhan-
do um baralho
que o barman
collocára diante
d'elle, começou a
dar cartas para
poker.

Pude então
observal-o bem.
Creatura singu-
lar. Vestido como um
melhor sociedade e tendo maneiras
em perfeito accorclo com sua indu-
mentaria, jogou com exemplar lisuraj

I durante uma hora, depois
I
í
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homem

levantou-se. Todos se immobilisaram.
Kenet foi até a porta, abriu-a e disse:

— Como de costume. . . Quem
não esperar dez minutos para sahir
d'aqui arrisca se a receber um tiro.
Boa noite capitão. Não lhe seria sin-
cero se dissesse que desejo tornar a
encontral-o.

E desappareceu .

Como ? Não o prendeu
nessa noite — exclamou o roraan-
cista visivelmente desapon-
tado .

Não — respondeu
Malcolm — Passaram-se
muitos dias sem que tornas-
se a vel-o e só o consegui
graças á coragem de uma
mulher, uma d'essas creatu-
ras muito mais animosas do que dez ho-
mens e ás quaes, como lhes dizia a prin-
cipio, a Inglaterra deve a melhor parte de
suas conquistas no mundo. Veja lá vocc,
Dexter; este é que é um livro a escrever,
um livro mostrando o papel que a mu-
lher desempenha na fundação e progresso
e civilisação de nossas colônias .

Oh! homem . . . Estás muito ad-
mirador das mulheres — observou o dono
da casa .

Cuidado! — acrescentou o escrip-
tor — Quando se começa assim está-se a
dous passos do casamento .

De facto — disse Malcolm, simplesmente —•
Vou voltar a Mala Coast para me casar om a irmã
d'essa de quem vou contar a magnífica proeza . Mas
não me interrompam .

Tendo me ouvido descrever Mala Coart, se:iam
vocês capazes de imaginar que trez mulheres pudessem

viver alli sozinhas, em uma pequena fazenda, a seis
milhas de Isanda?

Sozinhas? — repetiu o advogado.
Sim; por que o único homem da casa, o marido

de Mr; Kate é agente comprador de uma empreza de
Durban e passa oito dias em dez em viagem . As lia-
bit.an.tes da casa são pois sua esposa Kate G.-aham,

sua irmã Mabel, qüe
conta apenas vinte e
dóus annos e uma pri-
ma orphã, já trintona,
que as acompanhou
de Londres, por não
ter onde ficar alli .
Kate tem um filho de
dez annos. Vivia mais
alli uma creada ingie-
¦a bastante edosa e

duas creadas indígenas, que,
á noite, se recolhiam a quar-
tos separados, lá fora .

Uma noite, o relógio tinha ba-
tido oito horas quando as trez se-
nhoras. reunidas ao salão apoz o
Janta?, ouviram passos de cavauo
diante da casa . A porta estava
apenas encostada . Para que fechai-

nada havia que pudesse
salteadores . Se o houvesse,
nem dez portas seriam sul-
ficientes para dcíel-os . Por-
tanto o melhor era viver
assim; entregues a Deus"—
como diz Mrs Kate, com
uma solida e invejável lé .

Antes que e"a pudesse
racionar, a porta se abriu
e um homem alto, robusto,
de bom aspecto e vestido
com verdadeiro apuro ap-
pareceu no limiar. Mrs.
Kate sentiu um baque no
coração, embora sua phy-
sionomia nada denunciasse .
Eu lhe contara dous dias
antes, ír.eo encontro no bar
de Isanda e descrevera tão
bem Kenet Chester que ella
o reconheceu immediata-
mente .

Felizmente não occor-
reu o mesmo com Mabel
nem com sua prima Graee
Ebosman, que talvez não
tivessem força d'a!ma sufh-

ciente para manter uma atíitude
impassível . O saltcador cur-
vou-se com irreprchensivel

correcção e explicou . Tini a um en-
contro na fronteira; mas seu cavallo
estava tão extenuado que não teria

forças para fazer essa caminhada se não
descansasse um pouco . . .

— Digamos . . . até á-; 11 horas con-
cluiu elle — E se me permíttem que tam-
bem eu repouse durante esse tempo . . .

Pois não — disse Mrs. Kate.
com serenidade de uma dona de casa
hospitaleira e tranquilla, puxando mais
uma cadeira para junto da mesa onde
Mabel e Grace se distrahiam com um
jogo de paciência .

Kenet Chester sentou se, tendo o
cuidado de se collocar de frente para a porta . Mas
é provável que estivesse sem receio . Conhecia de cer-
to, os hábitos da casa e seus habitante;... De resto, co-
mi sempre, tomara suas precauções antes de entrar.

—• Tem sêJe — perguntou Mme. Kate Acceita
uma soda ou uma limonada?

— Não. obrigado .

Com o auxilio de um len-
CO', .Mrs. Kate fez seu fi -
lho sahir pela janela le-
vando os sapatos em uma.

das mãos.
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PB-BB-BB

QUARTA FEIRA DE CINZAS

— Mas nój tomamos . Eu vou buscar — o senhor
nao se negara a nos lazer companhia . . .

f Kenet lançou-lhe um olhar profundo . Haveria
algum intuito naquelle offerecimento ? Teria aquella
mulher reconhecido nelle o homem mais procuradoem toda a colônia ? Pretenderia sahir da sala para lazer
alguma cousa contra elle? Mas que?

O miserável deu de ..ombros e disse:

-- Se faz muita questão de que eu acceite, vá bus-
car os refrescos . Mas confesso que estou mais ten-
tado por uma partida de poker. E' impossível que não
sailam jogar.

E já empunhava o baralho a cuja tentação não
podia resistir.

Entretanto, Mrs. Kate, tendo chegada á copa,
dirigira-se logo ao telephone. Mas o silencio absoluto
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Se eilas tivessem nesse tempo as maneiras de 1930. . .

no phone arrancou-lhe um gesto de impaciência. O
bandido não se descuidava de precaução algurra.
Antes de entrar, isolara a casa, cortando os fios lá
fora. Como qualquer demora poderia despertar sus-
peitas, a dedicada senhora voltou immediatamentè com
uma bandeija, copos, duas garrafas de soda e sentai-
do-se á mesa acceitou cartas com todo o aspecto de
quem se está interessando vivamente pelo jogo e até
abençoando o accaso que lhe proporcionara um par-
ceiro. Mas sua imaginação acíivava-se em busca d'um
meio para agir e de um pretexto para se levantar. De
súbito teve uma inspiração.

—¦ Com licença — disse ella — meu filbinho está
tossindo.

E correu ao quarto do primeiro andar.
Chegando ahi não perdeu um segundo. Escreveu

rapidamente em uma folha de papel solta o seguinte
bilhete, que ainda conservo commigo:

'Caro Sr. Eucel.

Kenet Chester está em minha casa e aqui pretende
ficar até ás 11 horas. Cortou o lio telephomco, por isso
mando-lhe meu filho com este recado. Telephone, sem
perda de um minuto para ísanda e prevma o capitão
Malcolm. Se conseguir avisal-o previna-me, tocando
o sino com que costuma chamar os colonos. Uma so
pancada será bastante. — Katf'

Feito isso despertou seu filho, fallando-Ihe ao ou-
vido e tapando-lhe a bocea para prevenir qualquer
palavra importuna.''Meu 

querido. Silencio. Não façaso menorrumor.
Tua mãisinha precisa de que você vá immediatamentè
á casa de nosso visinho, o Sr. Eugel. Vai: Entrega-lhe
este bilhete e íica lá, quelinho, até que eu te vá buscar.

Não te assustes e não percas tempo.
Assim dizendo, vestia-o. Fel-o levar os sapatos em

uma das mãos, desceu-o pela janella com o auxilio de
um lençol e voltou a mesa jogo.

Tinha inteira confiança no menino que era mimoso
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e iívtelKgente.
Sua anciedade
era por saber se
o Sr. Eugel me
encontraria e se
eu chegaria a
tempo. Se losse
avisado se n de-
mora, poder i a
com um bom ca-
vai Io vir em me-
nos de duas ho-
ras.

Ao fim de meia
hora, uma pan-
cada de sino an-
nunciou a Mrs.
Kate que eu fora
prevenido e isso
lhe infundia re-
confortantes es-
pe ranças. Mas,
ainda assim, co-
mo lhe custou
passar o tempo !

• •*%$& mm rasjMi
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// renascença dos habitos romanos -A piscina do Grosvcnos Hotel (Inglaterra), recentemente inaugurada.
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O progresso e o feminismo na Turquia
As sennoritas Fatha Tunfik e Ada Senime,
i.° e 2.° prêmios de um concurso de beileza
realizado ultimamente em Constantinopia.
O' manes do Sultão ! Como estamos longe

do tempo dos véus e dos harcns!

Felizmente Kenet Ches-
ter estava tão interessado
pela partida que não pa-recia pensar em outra
cóusa. Jogava com pai-xão, perdendo quasi cons-
tantemeníe c, por isso
mesmo, encarniçando-se
em jogar mais, tão apai-
xonado por essa persegui-cão á sorte que r.e.n viu
quando eu appareci dian-
te d'elle, de revolver em
punho, dizendo :— Chegou afinal meu
dia, Kenet. Renda-se,

El'e ainda tev • um s:>
bresalto. Largando as car-
tas, tentou occultar-se pDrtraz de Mrs. Kate, fazsn-
do de seu corpo uma trin-
cheira. Mas eu já estava
junto d'elle e encostava a
sua cabeça a bocca do

revólver.
Então, lem-
bro-me bem.
iMuito pai li-
da, mas com
movimentos
calmos, se-
ímros, Mrs.
Kate collo-
con suas
cartas sobre
a mesa, alim
de me aju-
dar a pôr ai-
gemas no
bandido e
olhando, por
accaso, para
essas cartas,
vi que ella
tinha um
five de azes,
o primeiro
que me era
dado admi-
rar.

Ella no-
tou minha
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ie varias cores
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surpreza e sorriu, dizen-
do :

— Vê 7 Eu hoje estava
com sorte em tudo. . .

*
* *

Fant.tzia viennense — Para fazer reclame, uma casa espe-
cialista em roupa de cama expoa, em um grande restaurante
da capital austriaca, um leito, no qual uma linda empregada,
com o rosto encoberto por uma meia mascara, exhibà suas

elegâncias... intimas.

E Malcolm terminou :
— Digam lá vocês se

é possivei esquecer um
jogo visto em taes condic-
çoes !

Fred M. WÍviTE.
*^''^^^,''^^M"-i^™^"^^^""^^"""^aBBBBa»»»^^^MM»j^»«i»BB»«BBB»»aaBBaB»»

l mulher educada de
verdade, tem os mesmos
gestos e modos em seu
quarto de vestir que no sa-
tão onde recebe e a mesma,
benevolência para com seus
creados que para com seus
hospedes.

CaRxMEn Sylvia.
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6V exaggeros do cinema — Dorothy Sebastian, da ''Metro ,
tocandô'um gigantesco violino... Marceline Day, da ''Metro .
affirma que não está de "cabeça inchada"... Gwen Lee, tom
um elefante relógio de... algibeira ! Fay Webb, com ind.imen-
taria moscovita, ameaça-nos com um sabre capaz de cortar ao
meio o Pão de Assucar... E Joan Crawjord, também da ''Me-

tro", corta os cabellos de um seu cpllega com uma tesonrinha
de unhas. Todos esses objectos são necessário:, em um studio,

para os trucs de sensação.

^^^-^S^^^c^^^^^^^Hflfl^RP^
BBBfl BBBBBBBfa£aL' 

"^"^^*>''^^^''^'^^

P^Sl bB!*?^^^^^-^''"^/77^ a^^aMTÊÊ^AÊ^^^M^^^^^^^^^^^^m^^^^^^È^^^^ "

SSfCCT^flHHHHHHjr^HHfli - ' ^¦'-J>áBÉ^l'ÚlL»í'£ií^~',iF *¦* "^ÊTfT^lMMMMMMMtr'''-' ' '^'v^ffiP^^WffVmm^^^tímS^^^SLMMBÍlwSi wflfl HflBaaf ^

b ^BflBBflBÈJJwflBa fl B? flCflJ Ha a* flfl •' ^^w^^•*'v*í"3bB H BBwflfln

P^Tflfl flY.-^^Jflfl B^Tr^ ^-^^l flfl¥ÍS§?Hífflf8í§*flfl Iflr^B^^fll
HBBJ yjHr^" *^ wP Ba^^a^^^^^Bfltfla fcàa». B

Bflflfl BB^L'1* ¦/*J^flflKaflfl HB'BB^^?P*|iflBfl flfl

¦B'' iBflflaaiflflfl wF-iS' BjW^^bbwI laW -*•! Sflflflfl£^l:'-t-í j .^H I

BflEr- Bflfl fl?^^^^^ Br$5B LflwV * ^*?*ÍPÍ^§BJL *^ ^•BUat™!-" '*•'¦*"' flfl flfl

fl H^ííSoSoií :JiiÉi8|jt* - »%jjif- '*-''.£• '^fla^B B7fll H

¦flier* • '^A-^Jg^aBBaT^^ff^7 '*'"-'* .JflaBfc^BflH fl: ^^fl

BflT-"''7--i'^ÍBh^*ií^flflHl IflflHfljB^'- '7' ^ «r^- ¦t.^BB-fcflB flflB5*WB»a*B^Ba<e^BfflraE^!r^
flfl7^''a£íSCfi||Bflflfl wÊsW ¦¦ *' JÊ " '¦l^íflfl BmI" i S~~jFlB'i"iTrf

LBsfl*^ 
'~^3H HEr^B^w^BflflflflBBJÍ " '^^V^^^^^^^^^^bB BBflBBav

flfô-^. :7'''-&^fl BflBB^BBBBlMflflR WLw^TtY

HB^bI HflwlH^'''''-- ' ^'flflaBBBBBBro^SJ SflT ^Bwa&Bh,

rjjjl i *i.' BB*'. ¦• -flW^Ha'.7'BJf] jBjBfl''^1*^^*»-. 
"^fll '•! 

^Ki

L ¦*¦£'¦'¦ ¦ Laalw fl^l Ü': ^afl HbW-'^tB nPiftMa*

___^__—— ¦ 
¦

Devemos ou
não usar
chapéu/

As modas
nem sempre
são sumptua-
rias nem são
creadas pelo
capricho de
fazer dispen-
dios . Muitas
vezes são ii-
lhas da ne-
cessidade e
estão apadri-
nhadas pela
pobreza. Du-
rante a guer-
ra estiveram
em moda va-
rias co usas,
usos e prati-
cas, que não
passavam dc
miséria dis-
farçada .

Nos grau-
des e luxuo-
sos hotéis eu-
ropeus viam-
se gra n d e s
damas e no-
bres authcn-
ticos alimen-
tar se de cou-
ve, como se
ess i hortaliça
f o s s e um
manjar deli-
cioso. A mo-
da não era
o ut ra cousa
que a conse-
quencia do
escasso rectir-
so monetário
d o s p o v o s

belligera n t es, que se
impuzeram uma sobrte-
dade determinada pela
escassez.

D'áquella epocha fi-
caram em certos paizes
algumas modas, taes
como as cia presciencia
do chapéu masculino,
cjue não tem, como se
julga, origem hvmenica,
mas sim uma diminui-
çao da despeza . Os
partidários do uso do
chapéu dirão que este
é uma das peças da indumentária, que denotam maior civili-
zação, posto que os selvagens e bárbaros andam em cabello .

No emtanto, cm algumas trilous da África, nada recom-
mendaveis por seus costumes, homens e mulheres cobrem suas
cabeças com pequenos chapéus fabricados rusticamente com
palha . E' curioso o aspecto cbesses indivíduos, completa-
mente nus e cuidadosamente entoucados .

E se não constitue um desmentido aos que affirmam a
"civilização" do chapéu, concorre, ao menos, para que se
tenha duvida nesse sentido .
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Preparando o almoço — Um indígena
da África Oriental ao lado de um enor-
me crocodillo de 4 ms. e 29 centime-
tros de comprimento, prompto para

ser assado... e comido.

Surgiu e desapparcceu entre tragédias — Primeiro
retrato official do aventureiro Habilullah, q e tendo
usurpado o throno do Afghanistan, neile foi assassinado.

Nos Estados Unidos, o numero de processos por violação
da lei-secca foi, no ultimo anno, de 56.786. Essa cifra ultra-
passa a do anno anterior em 1.057 rasos e c quasi o dobro
dos registrados durante o anno de 1921, quando entrou em
vigor a lei de Volstead. Por esses algarismos se verifica a
nenhuma efjicacia de tal lei prohibicionisla .
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e a
que, actual mente,
consiste em tentar
rehabílitar os per-

sonagens históricos, julgadas
com severidade exaggeradá
por seus contemporaneis; pz-
rem, muitas vezes, essa ge-
nerosidade vai alem' dos limi-
tes admissíveis c é com sur-
preza sempre crescente que
vemos evocar suecessivamen-
te a nossos olhos assombra-
dos personagens históricos,
que muito nos custa reco-
nhecer, tanto se afastam e
differem do aspecto com o
qual até agora os figurava-
mos . . .

Devemos attribuir essa
amor do paradoxo ou á preoecupação da verdade .
Eis um ponto sobre o qual talvez fosse delicado formar
um juizo; porem a tendência existe de modo incontes-
tavel e é com um sorriso um tanto sceptico que lemos,
agora, elogios enthusiastas a homens considerados até
hoje criminosos vulgares ou verdadeiros monstros .

O historiador Henri D'Alrneíras, tentou justificar
Robespierre e, se essa espantosa disposição se accen-
tuar, e bem possível que ainda vejamos beatificar
Fouquier-Tinyille e canonisar Marat!

Quererá isso dizer que não nos devemos mostrar
muito severos e, ao contrario, ter
indulgência pelas fi

. . •&S8S®®®®®®®®®®®®®®®®®®*,
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As mulheres na historia
e na legenda

me. DU BARRY
PELO VISCONDE DE REISET
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propensão singular ao

alheias? Ta
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de facto, algu
nagens histoi
depois de m
conhecidos
estudados
mediante
pesquizas
conscien-
ciosas,
a p p a re-
cemnos
hoje sob
aspecto
bemdif-
fei ente
do que
lhe era
dado pe-
los teste-
m u n h o s
co n t e m po-
raneos.

Citaremos
como exemplo
notável es tu
consagrado a Man-
drino pelo Sr . Funck
Brentano. O eminent
historiador, respeitando es

que elle nos apresenta é toda
ternura, seducção e encanto
e não corresponde moral-
mente aos retratos que d/ella
conhecemos.

A perfeição do corpo e
do rosto da favorita de Luiz

.XV não admíttia duvidas e
ninguém, jamais, contestou
a attracção irresistível de seus
cabellos louros e das longas
pestanas escuras que som-
breavam seus olhos azues,
tristes e cheios de meiguice.

Mas se essa maravilhe-
sa belleza reuniu a unani-
midade das homenagens, nin-
guem, todavia, pensara até

- então em nos fallar de suas
generosas qualidades, nem <M delicadeza de seus sen-
timentos . Seu novo historiador tomou a si a tarefa de
nos provar que a seduetora heroina foi calumniada e
que a moral da favorita não destoava de seu physico .
Affirma que foi com systhematica malevolencia quea posteridade se encarniçou sobre seu nome e revoi-
ta-se contra essa perseguição, com esse desencadear
de mentiras que nada, diz elle, pode justificar .

Talvez o Sr. Saint-André se deixasse commover
pelo encanto da creatura, que desejava defender. E'
certo que, com documentos comprobatorios, eliminou
mnumeras e cruéis legendas com que a haviam cer-

cado, demonstrando que, máu gra-
do a leviandade de sua con-

ta, Mme. du Barry
não teve juventude

ada como
foi attribui-
a pelos pam-
phletos da

epocha.
Ou ando

d e i x o u
sua pre-
v i n c i a
para vir
a Paris,
tinha
apenas
quinze
annos e
era tão

linda co-
mo o nc-

medeLan-
ge, que era

o seu nesse
tempo. Tudo

conspirava "pa-
i preparar arma-
as sobre o ca-
de sua belleza''

virtude, de resto
tardou a se per-frágil, nao.,__.... ""&") nau laruüii a se oer

crupulosamente a verdade dos factos Mme. EU BARR\R, retrato de Decrensc jer ^as a queda era, por assim di
e nada escondendo das pilhagens oi

he:oe era contumaz, soubeexacções em que esíe
realçar em innumeras circumstancias os lados gene-
rosos de seu caracter, conseguiu»o tornal-o sympa-
thíco a nossos olhos .

Mas se, em certos casos, a Historia julgou com
severidade excessiva ; se houve figuras históricas in-
justamente calumniadas, talvez seja perigoso enve-
redar pelo excesso contrario, querendo por qualquer
preço desculpar todos os erros, absolver todas as
leviandades c limpar indistinetamente todas as cons-
ciências

Tal é, a nosso ver, o caso de Mme . du Barry, cpie
° Sr. Saint-André em um livro publicado antes da
Crande Guerra nos mostrou sob um aspecto bem diverso
d aquelle com o qual nós a figurávamos A du Barry

zer inevitável para uma pequenaoperaria de modas ... tão só e tão bonita 1 Ape-
zar d'isso seu apologista affirma que ella continuou
a ser a "grisette" amorosa e faceira e nunca desceu
ao plano de cortezã venal, como noí-a pintam os nu-
merosos libellos de Choiseul.

Uma "grisette" com todas suas qualidades, todos
seus defeitos e todos seus appetites . Eis o que pareceter sido Mme. du Barry em toda sua existência e talvez
isso a desculpe um pouco . Guardou durante toda a
vida os mesmos gostos e sentimentos e sem se deslum-
brar com a espantosa fortuna que nunca sonhara e
e que, sozinha nunca lograria alcançar .

Em Versailles, entre sua perruche favorita, sua
cadelinha Derine ou Zamor, seu lacaio preto, como
Drouais nol-a mostra no enorme retrato tão conhecido,

47
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O castello de Versaiiles.

só das terríveis "leitrês de

continuou a ser o que era, despreoccupada e risonha,
sem pensar em cousas que mal caberiam em seu cérebro
de pássaro, em sua cabecinha leviana . Uma so vez
se intrometteu em política e, isso mesmo, entre duas
gargalhadas... que derrubaram um ministério.
"Salta, Choiseul! Salta, Praslin!" — dizia ella fazendo
malabarismo com duas laranjas .

Occupou-se menos com os Jesuítas ou cem os
Parlamentos do que com as festas em que era rainha,
com as jóias com que ornava sua belleza . . . Viver como
bem entendesse,
satisfazer todos
seus caprichos e
agradar a Luiz, o
Bem Amado, taes
foram suas únicas
ambições e tam-
bem sua constan-
te oecupação . Sua
irresistível alegria,
nuas traquinadas
de creança amima-
da alegravam o ve-
lho rei, fatigado
dos demais pra-
zeres.

Sua bondade
natural nao se ai-
terava com a vio-
lencia dos ataques
de que era objc-
cto . As canções,
que lhe prodigah-
zaram, não azeda-
ram seu caracter e
não lhe impuzéram
jamais nenhum dc-
sejo de vingança .
Nur.ca solicitou uma
cachet" e foi a seu pedido que libertaram os autores
da Belle Bourbonnaise, que por uma rima mais ousada
tinham sido levados a Bastilha. Não era ella a primeira
a rir da cançoneta e a"Nunca fiz mal a ninguém
Tinville, que a condem no u, quando compareceu tre
muTa de medo perante o tribunal revolucionário para
ouvir sua sentença.

Legenda ainda,
dirá seu biographo,
essa grosseria de
linguagem, que
lhe attríbuiram e
com a qual qui'„e-
ram sujar sua lín-
da bocea. Ouvindo
todos seus contem-
poraneos, que se
referiram a ella,
não se encontra o
menor vestígio
d'essa injusta im-
putação! Ao con-
trario, são gabados
seu gosto incontes-
tavel pelas artes e
seu amor pelas cou-
sas bellas. Apoian-
do essas affirmatr _
vas o Sr. Samt-
André cita as obras
primas com que en-
cheu seu encantador
que ella própria
artistas .

D'Espinchal, em suas "Memórias" nes informa
que as lettras não lhe foram extranhas . "Depois de
retirada das ruas de Paris — diz elle — 

^sua principal
oecupação, apoz a toilette, era a leitura" .

Taleyrand mesmo sahiu de sua maledicencia
habitual e fallou-nos não somente de sua graça trium-

cantal-a para o próprio rei :
disse cila a Fouquier-

phante mas ainda do encanto de sua palestra;e Bclleval,
pouco suspeito de indulgência, surprehendeu-se^ por
vel-a amoldar-se tão rapidamente ás maneiras da corte.

Acreditamos sem esforço em todos esses perfis
seduetores, mas essas qualidades attrahentes não serão
sufficientes para inr.ocentar a favorita do escândalo
causado durante tantos annos em Vcrsailles por sua
presença ao lado de Maria-Antonietta e das princezas
da casa de França; e, máu grado tudo, o nome de Mme.
du Barry lembrará sempre tristes circumstancias.

Sem duvida o Sr.
Saint-André, com
o auxilio de do-
cumentos índiscu-
íiveis lavou a cas-
t e l l ã de Luci-
ennes de numero-
sas a|ccusaçõe!s,
mas não se satistez
com isso. Ampa-
rando uma legen-
da puramente fan-
tazista, quiz lazer
desempenhar pela
favorita do rei um
papel cuja altura
não era própria,
cm pr e s t a n d o-1 h e
um heroísmo de
que a pobre crea-
turinha não era
capaz.

Era nos dias
mais negros do
Terror — conta-
nos essa extranha
legenda — e pou-
cos dias antes de

Mme.Du Barry, presa em Santa-Pelagia, subir á fatal
carriola para fazer sua ultima viagem.

E' sabido como no mez de Marco de 1795 (com uma
imprudência que não tem explicação, Mme du Barry
deixou a Inglaterra, onde vivia tranquiliamente, para
voltar á França e expor se aos furores populares, que
deviam-lhe ser fataes. Teria sido attrahida pelo desejo
de recuperar seus thesouros enterrados nos jardins

d e Lu c i e n n e ,
suas baixellas de
ouro, seus dia-
mantes e seus ob-
jectos de arte,
restos de seu anti-
goexplendor? Te-
ria sido o desejo
de recuperar suas
jóias, perseguindo
os autores do rou-
bo de que. dous
annos antes fora
victima

Appartamento de Mme. Du B;;rry,
de Mármore.

visto tio Pateo

Ou, co-

pavilhão
encommendára

Quarto de dormir de Mme. Du Barry

de Lucienne e
aos mais «lebres

no castello dele Ve rsaiiles.

mo pretenderam,
viria executar uma
missão secreta a
serviço do partido
contra-revolucio-
nario, buscando
para seus amigos
novos subisidios?
Eis o que não é pos-
sível af firmar de
modo categórico.

O certo, porem é que suas sympathias políticas
bem conhecidas, a respeitosa dedicação que demonstrara
pela família real, o luto que usara ostensivamente, por
cecasião da morte de Luiz XVI, tudo, mesmo suas
relações em França, se reuniam para tornal-a suspeita.
Seu maior desejo, vendo seus bens confiscados e as de-
nuncias accumuladas contra sua cabeça, fora o de obter
um novo passaporte para voltar á Inglaterra. Mas
era tarde e ella ia pagar caro sua temeridade. A 21
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dc Setembro de 179o. Foi atirada em uma prisão, de
onde ío devia sahir para o eadafalso.

Aqui entra o episódio relatado por seu apologista.
Durante os dous mezes em que ficou, por assim

dizer, esquecida, um amigo dedicado penetrou até
junto d'ella e oi tereceu-lhe um meio de se eva-
dir em troca de uma quantia considc-
ravel para comprar a cumplicidade d
seus guardas: 

"Poderá salvar duas
pessoas?" — perguntou a prisio-
neira. E como lhe respondessem
que o plano preparado só par-
mittia salvar uma:""Então — replicou Mme.
du Barry • dêem Fuga a
Mme. de Montemart...
Aqui esta um cheque para
meu banqueiro,que lhe en-
íregará a quantia neces-
sana.

Mme. de Montemart,
Adelaide-Pa vdi na-Rosa! ia
de Cossé-Brissac, era fi-
lha de Thimoleon. duque
dc Brissac, commandan-
te geral da guarda real,
governador de Paris, mas-
sacrado diante do gradil
de Vcrsailles. O duqufi ti-
nha a mais terna affeição
pela favorita do rei. que um
dia viu os Setembristas, certa
noite, atirarem a cabeça sangren-
ta cm seu salão d.e Lucienne.
O ultimo pensamento do duque fora
liara essa mulher adorada, á qualdirigira as ultimas palavras, que poude traçar sobre um pedaço de papel. Em
troca d'esse affectoe d'essa fidelidade. a Condrssa
Mme. Di Barry desejou salvar a v.'da da (Quadro dc

çuS!ei^/Mdo
•"•»

filha do duque, sabendo perfeitamente que o fazia
dando a sua em troca.

Por mais commovente que seja essa legenda, pecca
pela inverosimilhança e tudo se junta para demonstrar
sua completa inanidade. Os descendentes do duque de

Brissac, o duque de Montemart, a cóndessa Guy
de Ia Rochefoucauld e todos os demais

affirmaram ser essa narrativa purafantazía e a seguinte declaração é
ainda mais categórica:"Desde os primeiros dias da Re-

volução — disse-me a marqueza
d'Havrincourt — neta de

Mme. de Montemart, mi-
nha avó emigrara com seus
filhos para a Inglaterra,
onde vivia em companhia
da duqueza, d'Harcourt,
mai da primeira muiher
de seu marido e que lhe
dedicava grande amiza-
de. Não foi, pois, á in-
tervenção de Mme. Da
Barry que ella deveu
sua vida. De mais, nun
ca esteve presa, nem em
Santa Pelagia, nem em

outro qualquer logar. Es-
sa narrativa é despida de
ioda e qualquer veracida-

de."
De resto, a favorita de Luiz

XV, nada tinha de uma he-
roina de romance. Se ainda

pudesse haver duvidas a esse res-
peito, seus desfallecímentos, na ultí-

ma hora, ahi estão para desmentir o
generoso sacrifício que teria feito em cir-

Du Barry cumstancías tão trágicas! — A pequera
Drouais) medista de outróra pode ter sido boa crea-
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ÜM\ SESSÃO de ESCULPTURA NO salão dr Mme. Du Barry. (Quadro de Gevezes Cain). 1
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abrindo passagem, embora
lentamente; vão se emanei-
pando economicamente, po-
nem serão sempre o ponfo
negro da família, o molieo de
ir ri seio dos s> brinh.>¦•...

Segundo o director-ge-
ra! de Estatística dos Es-
fados Unidos, durante o
ultimo exercício iinancei-
ro, O total das receitas tis-
cães sobre cigarros e cartas
de jogar attingbr a cifra
record de 785 milhões de
doílars (8065.000:000$000)
oito milhões e sessenta e
cinco mil contos de réis!. . -

Durante o mesmo pe-
riodo foram fabricados mais
de 66 milhões de baralhos
de cartas, para jogo .

O negrinho Zamor, famoso pagem de Mme.
Du Barry. Retrato pintado por Vanloo.

tura e mesmo capaz de louváveis sen-
timentos, porem não faria um tal
sacrifício, mesmo por uma pessoa
que lhe fosse muito cara. Sua
alma um tanto vulgar não
tinha envergadura para
actos, grandiosos nem para
grandes sentimentos. Não
pertencia á raça das que
subiram ao, cada falso, co-
mo martyres resignadas e
como christãs; foi, ao cor.-
trario. a primeira victima
d'essa epocha sangrenta
que teve medo de morrer
e tremeu diante da gui-
lhotina.

Apreciava muito a vida
para d'ella abrir mão volunta-
riamente. A morte parecia-lhe
tão horrivel e medonha que, mes-
mo junto do cadafalso implorou
com soluços e gemidos de cortar o co-
ração e, para salvar da lamina luzidia
sua cabeça encantadora e leviana, já
sob o rude punho do carrasco, ainda se
debatia!. . .

Visconde de Reis et

Pernas nuas
Ha tempos, quando o

vestido, abandonando a
cauda, descobriu o torno-
zello, o mundo inteiro sor-
riu. E a saia descobriu mais
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O túmulo de Fifi, o canário de Mme. Du
Barry. (Terra cotia encommendadn ti Clodion).

Vista do pavilhiío de I/iiciennc
em Morly, propriedade da 1011

dessa Du Barrj*.

As solteironas
Sempre se tem dito que as mulheres só tem um objeclivo

na vida: o casamento . 0 papel da
solteirona é, pois, entre nós, lamen-
lavei, resignado, inerte .

Uma mulher que não se casa,
vai apregoando seu estado infeliz,
sua feialdade ou sua pobreza . Eco-
nomicamente. as solteironas gravitam
sobre o pai, sobre o irmão, sobre o
cunhado... Vêem a ser "a mão morta"
da família as pensionistas do lar.
E' claro que com o progresso e os
officios c profissões femininas sem-
pre crescendo, as solteironas vão

n
MAf'. ...

«_$£__£>'*- - /-
t_T,_^;-TÉ___Li'>/''7V* í •¦''

_______!. _ i& _,MrtJSSh__S_I J^*..~*»^ wf^v... v-âíi__-.-
^B»«iP'' ¦- ¦¦¦¦'-¦'' ¦ > &ÊÈÈÊL\WÊk

sY $**ét. ' « jmwJMW*®6,
Wíái^TvBv ,~* j__^___5_ffiw_^V^flill^^b-«*~-r^L_^_í__í^_^fl^_^^
"^-IflHl P^

.^^^^^^VfH*-^-l-*'^^ni^*V|V|HmflflPfll9MQVVP^-

um palmo de perna . . . Continua-
ram os sorrisos. A saia subiu ate

<s joelhos, os sorrisos augrren-
taram. .. Ella foi mesmo alem

dos joelhos e o sorriso crês-
ceu . . . D esta vez a saia
chegara ao limite de sua
carreira . Porem as mulhe-
res não estavam no lim de
sua malícia . Que augurio
conseguirá estabelecer tu-
do quanto lhes é ainda
possível supprimir de sua

gentil indumentária?
Apoz as saias, as calças e

corpinhos, eis que algumas
resolveram desfazer-se egual-

mente das niei.is e svas per-
ra?, como >eas braçDf, ficaram

r.úas como no dia em que nasce-
ram .

Agora, a nota cômica; os mesmos m-
gcciantes, que enfrentaram os moralis-
tas, fazendo a propaganda da ia a curta

, de seda em substituição da
lã, levantam-se hoje junto dos po-

deres públicos e religiosos, eil-os envoltos
em suas meias de seda como em uma purpura car-
dinalicia, apontando com dedo e • ersrico "o terrível
abysmo de corrupção a que a nova moda poderia
arrastar a humanidade 1"

Emfim . . . Trata-se de uma moda! .. . Ha de pas-
sar e de todo esse barulho restará apenas a lembrança
da luta entre os fabricantes de depilatorios e os

de meias .. .

da
de

WSBkW

Trenó de Mme. Du Barry. Tem ...orno orna-
to, á frente, um busto do negrinho Zamor.

Por oceasião de recentes ex-
cavações archeológicas, levadas a
effeito no local onde se erguia o
Capitólio, em Roma, foi descoberta
u/na escada exoa\'ada na rocha, (/ue
parece ter sido construída pelas tro-
pas gaulezas, durante o famoso as-
sedto em que tanto se distinguiram
os gansos do Capitólio .
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As maravilhas da sciencia

Um Solarium gy-
ratorio

O 

SOI; é o medico mais anti-
go e também o mais ca-
príchoso, nao só pela ir-

regularidade com que exerce sua
missão, como por que sua energia
movimenta toda uma escala de ra-
diações, cujos componentes pc-
dem agir de differentes formas
sobre o organismo .

Se, para as pessoas, sãs, os
raios solares constituem um agen-
te hygienico de primeira ordem,
ao contrario, quando empregados
em caso de enfermidade, será ne-
cessario seleccional-os afim de
que sua acção benéfica não seia
diminuída ou annullada por ef-
feitos antagônicos .

A helbtherapia, que acarre-

¦*'* jtoS- f, ' '^Ww^mW 2^mltm^Ê>F -^0*^*,t,***,fl'^ilím^m\l^•^ '

O solarium gy ratorio, Aix-les Sa ms.
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'^£ flflWflflfly^^^^^flP
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ticos, para a luz azul, verde
ou vermelha, passando portodos os typos de lentes,
de uma transparência pre-
gressiva . Porem o problema
não consistia, somente, em
decuplicar a radiação solar e
seleccional-a segunda as af-
fecçoes; era necessária, sobre
tudo, dosar sua acção; e isso
não so no primeiro reconhe-
cimento clinico, como tam-
bem no correr das própriasradiações .

A sensibilidade de cada
enfermo é comprovada em
uma serie de suecessivas ir-
radiações, de differente du-
ração e cuja maior ou menor
influencia sobre a pelle per-mitte escolher a dosagem
óptica. ¦'.¦'¦/"

Não considerando essa
comprovação sufficiente, o
corpo de cada enfermo irra-
diado será provido de uma
pilha thermoelectrica, para
tiaisformar os raios solares

iGKS.

O ultimo typo Ac garage — Comaproveitamento do espaço, construi-da em Zòrés; Tem 14 andares com
pratelleiras", onde- os (arros são

arrumados.

ha uma sala mais larga e saliente, queserve de moradia dos médicos, que vi-
giam de um e outro lado cinco cabines de
tratamento solar. O conjunto pode— gra-
ças a um systhema de roldanas montadas
sobre trilhos — seguir, ce certo modo, o
movimento do Sol e orientar-se sob o
angulo iras favorável. Um ascensor ins-
tallado na "torre de sustentação" que tem
quatro metros de altura, sobe e desce os
enfermos . Em cada cabine, estarão collo-
cados os apparelhos de concentração,
reílectores immenso*^; uns, cylindricos; ou-
tros, planos .. . Sua superfície total permit-te captar, alem de consideráveis quantida-
des dos invisiveis raios ultra-vioíetas, uma
potência luminosa equivalente a mais de
cinco milhões de velas e uma grande
energia calorifica .

Os filtras serão constantemente uti-
lisados, desde os vidros cobertos por uma
fina camada prateada, que reflecte a luz
ultra-víoleta, até os écrans monochroma-

m» mêmim mm

WÊ 'Vfl WrjMs fl

Ikt. JmWrJtjm torjmm W
tWrmmmw^ jlfiím m&r^ mmmW

flri 'y^m^LWJffii 
W^mmmP^mW

Bi fll -"flrVá^ífl»! IFr bh bp^t"^I

¦¦ ¦flflflfll jBfl?^'-.' ^0^^mm WwV^a
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mesma garage, vista exterior-
mente, á noite offerece

curioso aspecto.

tou a actinotherapia
vai beneficiar os
aperfei ço ame n tes
d»'esta ultima. Ao
envez de irradiar di-
rectamente sobre um
enfermo, deixando-o,
finco, de/., quinzeminutos ou uma ho-
ra exposto ao Sol, é
preciso captar a ra-
C':a;ão solar, concen-
tral-a e filtral-a afim
de medir rigorosa-
mente seu contingen-
te variado de ener-
gia .

Agora, está sen-
do construída em
Aix-les-Bains, (Fran-
?a) u m a Casa de
oaude, que se com-
P o e principalmente
de uma galeria de-<> metros de largu-
Tíí e quatro metros
«e altura . No centro

—-ri  
^^ 
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O luxo das modernas decorações —Quarto de dormir em estylo ultra-
moderno, inclusive a cama suspensa, creação de Franz

Wimmer, de Berlim.

em corrente electri-
ca . Todos esses dis-
positivos serão uni-
dos a apparelhos re-
gistradores, dispôs-
tos na cabine central
therapeutica. Se a
quantidade de ener-
gia recebida exceder
a dose prescripta, o
graphico assignalará
os pontos anormaes
e o medico reduzirá
a radiação manejan-
do reflectores ou len-
tes . Finalmente, um
es peclogra p ho de
grande potência as-
signalará a cada ins-
tante as variações
de energia luminosa,
permittíndo assim
ao medico encurtar
ou alongar a sessão,
segundo os caprichos
meteorológicos .

Tudo está pre-
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visto, inclusive o
momentâneo eclip-
se trazido por uma
nuvem . Se occor-
rer essa diminui-
ção de irradiação
natural, accender-
se-hão instanta-
neamente innume-
ras lâmpadas, de
luz artificial mas
perfeitamente
egual á do sol;
lâmpadas ultra-
violetas e infra-
vermelhas, para
que não occorra
interrupção algu-
ma durante a cura.

Assim, a he-
liotherapia se está
transformando em
uma sciencia qua-
si mathematica .
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Gerdas Maurus, protajomsta do film allemão de Eritz Lang, // Mulher na Lua.
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Historia Nacional"dê Darm s t a d t,
cjue conseguiu re-
censear 640 des-
cendentes actual-
m Sn te vivos de
seu avô .

O mais curioso
é que n e n h u m
d'esses descenden-
tes usa o nome
de Luthero, o que
íez com cpie se
acreditasse estar
ex ti neta total meu-
te a posteridade
do grande refor-
mador .

Alguns ramos,
que se ligavam ao
tronco genealógico
não puderam ser
assim reconheci-
dos até hoje . . .
Mais de me tule
d a descendência
actual \ive ainda
na Thuringia e em
Saxe . Outros es-
tão espalhados
pela America,
África e Austrália.

O auto-amphibío —
nar em terra como
qualquer de seus
congêneres actuaes
ou no liquido
elemento como
uma lancha, foi
invento do enge-
nheiro norte-ameri-
cano Sr. ' Dauhen-
berg, do Iou>a, offe-
recendo ainda a eu-
riosa particularidade
de terem sido, todas
suas peças, construi-
das a mão. pelo in-
ventor. Tem motor
Nash que lhe asse-
gura velocidade de
100 kilometros por
hora, em terra e de
40 na asua; sua es-
tah.lidade é perfeita
em qualquer de suas

appli cações.

A descendência
de Luthero

O pastor Sar-
torius, que é um
descendente d o
reformador Mar-
tin Luthero,
communicou por
oceasião da re-
cente Assembléa
da Sociedade de

E' a mais recente conquista do automoleilismo esse novo lypo apto a funccio-

Na ultima noi-
/_• de Natal, em
Berlim, uma du-
zia de infelizes,
de ambos os se-
xos, procuraram
a morte por meio
do sl Lu d to, no
meio da rua . ITm
dos des e sp e r a do s
suicidou-se d/ante
de um restai rani,
absorvendo veronal
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Pedindo esmola para eníe.vav o corpo de D. .-\lvaro <lc Lunn" qua Iro de Ranlírez Ibanez.
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FASCICULO III

1 I
TERCEIRA PARTE

OS POVOS, SUA HISTORIA E SUA
EVOLUÇÃO ATE' OS NOSSOS DIAS
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O povo
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Monteneg-rinp

Montenegro, a menor das nações européas, antes
da guerra, occupava, entre os planos do sul uma po-
sicãQ única, devido a firme convicção com que defen-
dia sua liberdade . Sua historia está cheia de tradicções
mais gloriosas do que as de Marathona e Thermopilas
» , n ° eJxt,"-uir"se o/eino servio no fatal campo de
batalha de Kossovo (1389). as fortalezas montanhez*s

situadas entre o valle do Zeta e o mar Adriático
ioram o ultimo refugio da raça .
Durante os cinco séculos seguintes, o Montenegro

foi o único Estado balkanico, que defendeu com feli-
cidade sua independência contra os Turcos.
; Ao fixarem-se na península dos Ballcání, os Ser-

vios estaueleceram a Zupania de Zeta, que tomou "o
nome do no, que atravessa aquella reg ao. Sua cjpital
foi Doclea, próxima da actual Podgositza . Nessa cj-
dade, hoje um montão de minas, nasceu o imperador
romano Deocleciano .
Excavações archeologicas, effectuadas em 1914,

trouxeram á luz os restos magníficos de edifícios pu-
bhcos, taes como egrejas e basílicas, testemunho da
prosperidade de Docléa durante o domínio romano .A Zupania de Zeta, então, comprehendia a Her-

zegovina, uma larga faixa da.costa do Adriático como lormoso porto de Cattaro e a parte septentrional daAlbânia, com a cidade de Scutari. Este principadohcou incluído no grande reino servio, que EstevãoNemanya, originário da Doclea, logrou fundar emilòy. -
Desde então sua historia se achava unida a da™ ' Porem, depois da morte de Estevão Duchan1Ó5Ò.) e da dissolução de seu império, á poderosa fami-

4\ Va i re3tabsle=eu a Zupania independente deZeta lixando sua caoital em Scutari. O novo prin-cipado viu-se envolvid) em guerras contra os Turcose contra a republica de Veneza, que ambicionava a
posse de Scutari .

A família Dalcha extinguiu-se em 1421 e um homemapparentado com a mesma, Estavão Crnoievich ou oPríncipe Negro , encarregou-se do poder e fundouuma nova dynastia.
Estevão Crnoievich fixou sua capital em Zhabliak,sobre á margem nordeste do lago Scatari e junto comseu parente, o celebre Scanderbsrp, da Albânia, tomou

parte em muitas campanhas contra os Turcos . Mortoem 1465, succedeu-lhe seu filho Ivan, cogncm nado
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IVAN, O NEGRO, INCENDKIA ZVBLIAK NO ANNO 1484 — Ivan, o Negro, um dos maiores he-oes da historia de Mon'eneíro remou entre 1465 e 1410. Susíentou muitas campanhas contra os Turcus, que se achavam, então, conquistando os F.st&ât s^nnstaos díi península balkanica. Em 1484," vendo que não podia defender sua capital, Zhabliak, tomou a ousada resoluçã idequeimal-a. Retirou-se com seu povo para as fortalezas das montanhas de sua pátria e fixou sua nova capital em Cettígne quefoi o baluarte dos Montenegrinov, durante a longa resistência contra os Turcos.
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UM INCIDENTE DO LEVANTE DE KARA GEORGE -

A rêbelliSo contra os Turcos, dirigida p >r Kara C-eorge. d.-rou

quasi sem interrupção de 1804 a 1813. Nessa data ««Turcos
invadiram a Servia com um exercito numeroso •• K-r.ra ueorge

foi forçado a abandonar o paiz

"O Negro". Naquella epocha os Turcos iam conquis-
tando um apoz outro os Estados chnstãos da penm-
sula balkamca . ..

A Servia, a Bosnia, a Herzegovmia e Albânia
haviam cabido em seu poder em 1459. 1463, 14/0
e 1479. Scutaria, que então pertencia a Veneza, toi
tomada em 1481 e o sultão Mohamed 11 decidiu cas-
tigar os Montenegrinos pelo auxilio, que haviam pres-
tado aos Venezianos .

Abandonado por Veneza. Ivan, o "Negro'* reürou-
se com seu povo para as regices mais montanhosas de
sua pátria e, em 1484. íundcu sua capita! em Lettigne »
Ahi edificcu um mosteiro e estabeleceu uma sede epis-
copai .

Mais tarde erigiu a fortaleza o mosteiro de Obod,

próximo de Rejka, onde montou a primeira prensa
impressora para livros Slavos, só uns vinte annos depois
de Caxton haver inaugurado a sua em \\ estminster,
na Inglaterra ,

Ivan. ò."Negro . que mcrreu em 1490, e um dos
maicres herces da histeria do Montenegro.

Em 15:6, o ultimo prireije da dynastia Crucie-
vich abdicou e confiou o cernir, ando da nação ao bispo,

personagem (pie o seguia imrrediatamente em impor-

15.° Anno N. 10 Março 1930

tancia no paiz. Desse modo, o Montenegro. como alguns
dos Estados allemães da edade media, Foi governado
por bispos .- .

\ instituição de um governo theocratico salvou

provavelmente o paiz <\o destino commum aos outros
Estados de raça
Servia. O facto de
residir o poder su-
premo em uma
pessoa cujas func-
ções ecclesiasticas
a collocavam sobre
todos os outros che-
fes, chegou a ser o
melhor meio de
evitar contendas ci-
', is» Ao mesmo tem-
po assim se evitava
o perigo de ver ado-
ptado o mahome-
tismo no par/ .

Até 169b, o car
go de principe-bis-
po ou "vladika" foi
electivo . Embora
os Turcos tivessem
pretensões sobre o
paiz. aquella raça
de valentes mon-
tanhezes logrou.
quasi sempre, re-
pellir os exercites
invasores, ínflingin-
do-lhes grandes
perdas.

Durante o século
XVI1. Cettigne foi
por duas vezes to-
mada e incendiada
pelos Turcos ( 16J5-
1687) . Porem.

"*Í

RKI PEDRO KARAGFORGEVíCi:
O rei Pedro nasceu em Lu44 e

era neto de Kara Georgè, o heroe
da primeira revolução Fervia. Foi
elevado ao throno em ISÓ3. morreu

em 1919.
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n PFTFRRE MOSTEIRO DE OSTROG Esse famoso mosteiro, que contem (.túmulo de S. Basilio,
Pv^itado annualmente por vários milhares de peregrinos. Deu-selhe o nome de "O Lourdes dos Balkans
aZSÍ ía muitas curas milagrosas que nelle se verificaram e verf.cam. Em duas occasioes, nos ann *s

1768 e 1862 csaemóSciro foi theatro de outras tanta, cefezas heróicas, .contra as forço* turcas muito
i/oo <- xu superiores, 

por um punhado de valorosos montenegrinos.

comprehendendo os inconvenientes, que acom

panham, inevitavelmente uma eleição ao throno, os
Montenegrinos resolveram fortalecer a posição do

príncipe, tornando a soberania hereditária em uma
fair iha .... r-\ -i r>

Em 1696, elegeram prire pe-bispo Danilo retro-
vich. da aldeia de Nvegosh; esse personagem foi sobera-
no dà ultima dvnastia e obteve faculdades para nomear

seu suecessor
entre seus pa-
rentes . Seu lon-
ízo reinado 101
memorável pe-
Ias numerosas
invasões turcas
e, também, por
haver iniciado
relações com a
Rússia, que du-
raram até nossos
dias .

Esses laços se
e s t r e i t a r a m
quando Danilo
visitou Pètro-
grad em 171 o •

Danilo morreu
em 1735, deixan-
do a seu sobri-
nho Lava. uni
principado cujos
habitantes ha-
viam conquista-
do com sua bra-
vura. o respeito
de toda a chris-
tandade.

Um dos maio-
res principes-bis-

«.
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pos foi Pedro I (1782-1830), que em 1796 infli™aos Turcos tao esmagadora derrota, qi,e hSô occorreu nos vote annos seguintes nenhuma outr" invâ-sao ottomana no Montene-ro ma

R 
C°n?°l^l!£ld0 da RVSSK" siUou os Francezes emRagusa l 1806) e, em 1813, com o au.xilio da rotbntann.ca, eX1 u scu-os de Cattaro 'Inle.izmentç. ao ser assignada a paz, teve de ceder

^ le oile^m, ^T P°H° ' A'=l'nS a"'>os ^1 Ik IO! examinado pelo povo

fyo$ie£fMdo

q eu successor Pedro II í 1850-51 ) que, alem deprudente, estachs a e reformador, era inspirado poevaestorvou-Se por educar seu povo e melhorar a situarão'econômica do paiz. Seu sobrinho, Danilo II (185°60 ) foi o ultimo prmcpe-Uispo, pois em 1852. separo ,a dignulades secular e eclesiástica, transformando o.Montenegro em Estado leigo . Tomou o titulo de L°podar e hcou/a successãp em favor dos descendentesvarões em In ha '^cmcs
dirccta.

A té e n t ã o, o
throno fora sem-
pre transm ittido
de tio a sobrinho,
pus, sendo religio-
sos, os príncipes-
bispos uno podiam
contrahir mafri-
mcnio .

Erri 1858, com-
m a ri d a d o s porMirko, irmão do
príncipe, os Mon-
tenegrinos Serro-
taram os Turcos
em Gichovo, lo-
ca , que será éter-
namente recorda-
do como a Mara-
thona do Monte-
negro .

Succedeu a Da-
nilo, em 1860. seu
sobrinho Nicoláu
filho de Mirko quecontava então de-
zenove annos de
edade . Fm conse-
quencia de uma
insurreição na
Herzegovinia, o
Montenegro foi
invadido, em 1861
por um poderoso
exercito turco e
supportou grau-
des penalidades .

Quando reben-
<ou a rebelliào da
Bosnia e Herze-
gmni.a, em 1875,
() Mónténegro, ai-
'l; do á Servia de-
ei arou guerra á
Turquia f 1876 > .

Em seguida au-
míiou com êxito, a
Rússia, pôr ocea-
&ião da guerra russo-turça de 1877-78.

Commandados por Nicoláu, os Mbntenegrinossomaram a praça forte de Nikchich e os portos deAntivan e Dulcigno no Adriático . O Tratado de Berlimreconheceu formalmente a independência cio Mente-
^Srp. que, na verdade, nunca fora perdida e conce-deu-lhe grande augmento de território.

c-ssa nova nrovincín comprehendia

ÍÜ SSe^|S^Í a ^'^idade, illustre.
Progresso '"' 

d° Pr"'C'pe NícoIáu< formidável

rh,J:m \9°5' £ PrinciPe aboIiu formalmente o svs-
S*:t,C° 

e CO",cede" »° Povo uma ConsVi-tuieao e um governo parlamentar regular.
,U vi 

"! 9 Parlamento proclamou a elevaçãodo Montenegro á categoria de reino e o principè N°colau adoptou o t.tulo de rei, adherindo áTamosa ali -anca balkamca formada em 1912, tendo sido o ori-me.ro a declarar guerra á Turquia 'Alem d
I

.. ^ ,^— - ~ "V 
ÇÒIÇÇ |r\ ~-^**&^^ ';) j

UM INCIDENTE DE FRONTEIRA ( VNNÒ 1912). - A sravtói ilustra u,„'•'!"¦• > •!-...h por um soldado montenegrino durante^;àiguerra balka-acto de vaor realizado por um soldado montenegrino durante à guerra bàllca-m..a çte I/l- No correr de- um ataque contra um fortim turco, um soldado doextrato cie Montçnegroconseguiu por-se de pé junto da parede eriçada de cá-- inimigos. Prendendo, então, sua camisa nõ extremo de um báünos de fuzis inin.ígos. .>...,;.•...., ...;!ll., s|1.. ,...,1Msa ,„, cx(l.(.n,il tU ,,.., T. -
?) ao fortim forçando os Turcos nelle entrincheirados a entregarem-se.'

nrinn rnV^ \n • -^v!us, o exercito monteneT
e PaikoV p" AU)ar C °CCL,pOU as cidíldes & Ipeh
terW 

" 
?°refri ° i,m a <Jue se dedicaram os Mon-tenegrinos esiorçadamente foi a conquista de Scutaria antiga capital de sua pátria .Iniciaram o assedio da poderosa fortaleza emprincipio da guerra ( 26 de Outubro de 1912 )

Depois de redu-
ziv Tuzi, encontra-
ram os Turcos for-
temente entrin-
cheirados em Ta-
raboch. Por varias
vezes e com gran-des perdas, os
Monte ne gri nós
tentaram tomar
de assalto a posi-
ção .

No emtanto, seu
exercito lograra
outro dos obejeti-
vos prineipaes da
campanha, oceu-
pando S . João de
Medua na costa
do Adriático .

Apoz varias ten-
tativas para assai-'
tar a fortaleza,
os dous exércitos
mais importantes,
com mandados res-
pecti\ amente, pelo
herdeiro da coroa,
príncipe Danilo e
pelo general Mar-
tinovicli, decidi-
ram estabelecer
seu assedio regu-
lar .

Porem o plano
dos Montenegrrnos
tropeçou com in-
numeras difiicul-
dades: insufficien-
cia numérica de
seus soldados e
falta de artilharia
pesada, própria
para assedio . Por
outro lado, a güar-
niçâo turca d'a-
queüa praça forte
demonstrou gran-
de valor e capaci-
dade . Porem os
furiosos ataques,

.')"'¦'.¦

Mcntenegrihos continuaram seus
ganhando sempre algum terreno

C i . 
i)

ic.e

'ómente 
um dWes assaltos ( 7 de Feivereiro

zona!-wV„ província comprehendia umacosteira, fornecendo ao paiz uma sahicla para o Adna-com o qual, por tao longos annos, nao puderacommunicar •
Desde então, o Mcntenegro desfruetou longo

1913) custou-lhes 5.000 baixas
Entretanto, a Conferência dos Embaixadores,

reunida em Londres sob a presidência de sir Eduardo
Grey, decidira a creação do novo Estado da Albânia.

Ante as enérgicas reclamações da Áustria, a Con-lerencia decidiu que Scutari fosse incluída na forma-
ção da Albânia, a 26 de Março de 1913. ímmediata-
mente as potências pediram ao rei Nicoláu que levan-
tasse o assedio d'aquella praça forte. Como Nicoláu

¦ m
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0 POVO BÚLGARO

O reino da Bulgária
comprehende a maior
parte das provincias
romanas de Mesia e
Thracia .

Na epocha da grande
invasão do império ro-
mano pelos bárbaros,
essas provincias foram
submettidas. primeira-
mente, por varias tn-
bus germânicas e de-
pois pelos Slavos .

Estes últimos alli se
haviam estabelecido
fortemente, quando os
Búlgaros cruzaram^ o
Danúbio, no século Vil
è se asscnhorearam

NICOLAU T. 
'— 

O rei Nico-
láu nasceu em 1841 e occupou
o throno em ISCO. Durante
seu longo reinado deu provas
de grande capacidade e o Mon-
tenegro realizo'.! grandes pro-
gressos econômicos, políticos e

artísticos.

se negasse a obedecer, as

nella
Abril

potências decidiram blo-
quear a costa montene-
grina com uma esquadra
internacional.
A 10 de Abril de 1913,

essa esquadra, composta
de navios de todas as

58 grandes potências, ex-
cepto a Rússia, sob o
commando de sir Carlos
Durney, iniciou o bloqueio
de Antivari . Porem, em
virtude das negociações
entaboladas entre o alba.-

- nez Essad Pachá, que
commandava a guarniçao

. e o rei Nicoláu, Scutari
rendeu-se e os Montehegrmos
fizeram sua entrada a 22 d 2

de 
1913.

A Áustria exigiu desde logo que ós
Montenegrinos evacuassem a praça . Na

Rússia, a agitação foi grande . A Áustria

mobilisou, annuncíando que ia entrar
em acção se não se respeitasse o ac-

cordo das potências sobre a sorte de
I Scutari.

Parecia inevitável uma guerra entre
I a Áustria e a Rússia, com todas suas

complicações européas, quando o rei
Nicoláu se submetteu ao pedido das
potências .

A 6 de Maio de 1913, os Montene-

j grinos abandonaram a cidade cuja con-
quísta lhes custara tanto sangue; a ei-
dade foi entregue á commissãò interna-
cional.

Nas divisões, que se seguiram a;

guerras balkanicas, o Montenegro obteve
a parte occidental de Novi-Bazar e Al-
bania septentrional, ganhando 5.700 ki-
lometros quadrados . E como a Servia

já obtivéra a parte oriental de Novi-
Bazar, os dous ramos da raça Servia
viram realizado seu velho sonho de se
tornarem visinhos .

^^^ §m mm b ^^^
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pára cá, quando os Búlgaros abraçaram
o christianismo .

Durante os dous séculos intermediários
guerrearam contra os imperadores bv •

zantinos, augmentando seus territórios e
consolidando seu poder .

No correr de taes guerras, varias ve-
zes surgiram ás portas de Constantino-
pia. Em 864; seu príncipe E»:is (852-
88 ) adoptou o Christianismo, decidiu-
do-ss em favor de Egreja grega ou on-
ental, contra a Egreja occidental ou ro-
mana .

Durante o reinado de Simeão. cogi o-
minado o Grande (893-927), a Bulgária
alcançou logar proeminente entre as po-
tencias do mundo .

Simeão fundou o império Búlgaro e
levou-o ao zenith de seu poder. Suas
afortunadas guerras contra o império
byzantinò entenderam seus domínios do
Danúbio ao mar Egeu e do Mar Negro
ao Adriático . E tendo submeítido,

egualmente, os prineipa-
dos servios, Simeão viu-se
senhor da maior parte dá
península balkânica .

Em 921. adoptou o ti-
tulo de 'Tzar dos Bulga-
ros e Autocrata dos Gre-
gos" . Também foi pro-
tector enthusiasta das let-
trás e seu reinado foi a
eda*e de ouro da antiga
litteratura búlgara .

Pouco depois de sua
morte, o império foi divi-
dido . A metade orientai
passou novamente para
o poder dos imperadores
byzantinos, emquanto no
Oeste o nobre Vhisman
constituía em 953; novo
império búlgaro, que com-
prehendia a Macedonia e
parte da Albânia, teiu! i
por capital Gerida .

Porem, em 1018 esse

IVAN CHI SM AN III.
O tza" Ivan Cbisman III
H 365 93) i*oi o ultimo prin
>ipe da Bulgária indepen-
dente. T^m sua epocha os
tunos iam conquistando a
península balkamca.Em 1393
invadiram o paiz. tomaram
Tirnovo, sua capital, apoz um
siiio de trez mezes e anne-

xaram a Bulgária ao
império turco.

d'aquelle território .
Os Búlgaros, povo de

raça turania, sempre
habitaram as steppes
da Rússia Meridional,
ao longo do Volga, de
onde avançaram grádu-
ai mente para o Da-
hubio .

Emb >ra conquistado-
res, nao eram numero-
sos e, tendo adoptado
a língua e os costumes
da povoação submet-
tida, foram, passo a
passo, absorvidos pelos
Slavos e com elles con-
fundidos .

Essa assimilação foi
rápida do seculc IX

iyL*r"™:~"."-'!y?'~:'.*.':' 
'•'•""**." ""¦¦. ..:'---.. 'r"í^m »¦'••'. •'"„ . K
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PRÍNCIPE DANILO. DE MONTKNKGR,)-
-O príncipe Danilo, herdeiro do throno tle

Montenegro e filho do rei Nicoláu, nasceu
em 1871. Sobresahiu durante as guerras bal-
kanicas, com mandando o heróico exercito

(]ir.' siti i u Scutari.
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império foi des-
leito pelo impe-
rador byzantino
Basilio, cogno-
minado por isso
o "Matado: de
Búlgaros" .

Durante os
cento e setenta
annos seguintes,
a Bulgária foi
uma parte inte-
gral do império
By zanti no, ate
que, em 1186, os
Búlgaros se re-
be lia ram sob a
direcção dos ir-
mãos Pedro e
João Asen, que
puderam fundar
o segundo impe-
rio búlgaro .

] o ã o Ase n
morreu assassi-
nado em 1196 e
seu irmão Kalo-
ian ou Johan-
nitz occupou o
t hrono .

Foi um grau-
de governador,
cpie consolidou
seus domínios e
obteve do pon-
hfice romano o

¦ ¦ í 
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IVAN CHISMAN III ENTREGA SUA IRMÃ AO SULTÃO AMURATES T — Em 1366, o tzar Ivan Chisman viu-se força-
do a reconhecer a autoridade do sultão Amurates I. Duvidando de sua sinceridade, &. sultão pediu como refém, para seu harem

1 irmã do príncipe búlgaro. A antiga chronica da Bulgária falia da "grande dama, que foi entregue ao poderoro sultão Amura-tes pelo povo búlgaro e que embora se (ornasse sua esposa, conservou a fé christã". E quando lhe offereceran; grandes riquez
para que abiurasse o christianismo, respondeu com altivez: "Minha religião está acima de tudo!...

Nunca serei uma mulher turrai...
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ANIQUILAÇÃO DO EXERCITO GREGO (ANNO 811 )
Kntm (£02-15) o imperador byzanthino Nicephoro
kans e ao voltar para sua p-.itria o exercito grego f

invadiu

una s ó prisioneiro; o próprio Nieephoro morreu, sendo seu craneo convertido

titulo imperial, adoptando o nome de Imperador dos
Búlgaros e dos Valacos .

Em 1205, derrotou', em uma grande batalha nes
arredores de Adrinopolis, Baldulno, conde de Man-
dres, fundador do império latino de Constan.tinop.la .

Durante o reinado de João Asscn II ! L218-41 ),
o segundo império búlgaro chegou ao ponto cülmi-
nante de seu desenvolvimento, estendendo-se por
quasi toda a península balkanica . Aquelle soberano
aspirou então ser eleito imperador de Constantinopla
mas não o conseguiu .

A Bulgária prosperou, graças a um extenso com-
mercio e sua capital, Trinovo. foi embellèzada com
magníficos edifícios públicos e particulares. Porem
pouco depois da morte de João Assen, como quasi
sempre oceorreu
na historia tan-
to da Bulgária
quanto na da
Servia, o impe-
rio foi dissol-
vido .

No emtanto,
a Servia conver-
tera-se em po-
de roso reino e
a rivalidade en-
tre ambas pro-
duziu uma nova
guerra. ^~

Em 1550, os
Búlgaros foram
derrotados pelos
Servios em Vel-
buzhd, a actual
Kustendil e a
Bulgária tornou-
se um estado
vassallo do gran-
de tzar servio
Estevam Du-
chan .

Durante esse
tempo, também

13.° Anno —N. 10 — ,^a co 1930

os Turcos ha
viam robustecido
egualmente sua
posição .

Em 15òl con-
quistaram Adn-
nopolis e no an-
no seguinte eram
senhores da par-
te da Bulgária
situada ao sul
dos Bál kans .
Q ua tr o annos
depois da bata-
lha de Kosovo
(1589). os Tur-
cos oecuparam
Trinovo ( 1595 )
e acabaram com
O império- bulga-
ro. A Bulgária
foi incorporada
ao império turco
e. durante cinco
séculos, desappa-
receu até mesmo
seu nome .

Esse período e-
um dos mais te-
nebrosos na his-
tona dessa na-
çà" • .

Os g r a mies
proprietários se
fizeram mu sul-
manos para cm-
servar seus pn

vilegios. Uma parte do povo abraça também o
mahometísmo e seus descendentes, conhecidos com o
nome de potnaks, ameia h j _ sã) encontrados em
muitas regiões d'aquelle pai/..

Porem a nação búlgara s .fíreu outro golpe mais
terrível do que sua submissão política aos turcos c que
foi a perda da Egreja nacional, que ficou sob a auto-
ridadé do patriarcha greijo de Constantinopla :

Este proveu com gregos todos os cargos ecclesias-
ticos. O clero grego destruiu as liturgias slavas e o
serviço das egrejas passou a ser feito em grego .

Pode-se dizer, na verdade, que a tyrannía espiritual
dos gregos foi peíor ainda do qüe a tyrannia política
dos Turcos.

(Continua no próximo numero). ^

— Durunte o reinado do príncipe guéíTéirp
Bulgária. Krum eercou_as passagens tios Bal-

Não foienvolvido c ahiquilàc.ò pêlos Bu'garos. feito
e í.! uma taça!

*- A jjH^BBflHB3ftJjtjB_SK^*_ V 
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MOSTP71RO DÈ RILO — Esse formoso mosteiro é um dos mais antigos e famosos tia Bulgária. Occupa
pitioresca posição nos Balkans e está dedicado ao santo padroeiro d'aquelle paiz, João de Rilo, que durante

o século X pregou o christianismo naquella região.
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OS MAIS BELLOS OLHOS DA SCENA MUDA
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Dorothy Revier "estrella" da "Warner Brothers"

j Quasi verdades...
Se todo o mal que ;>e diz das mulheres,

fosse verdadeiro, ellas estariam bem próximastia perfeição .
As mulheres são capazes de tudo; os ho-

mens .. . do resto .
A velhice é, entre os homens e as mulhe-

res, uma espécie de decrescimento das águas
da vida . Segundo os seres, nelles descobrimos o
fundo de rocha,, de a *eia ... ou de lama !

Miss Telma Todd, da "Firsstt"

Uma mulher
não se fita em
um espelho só-
mente para
se .. . ver, mas
também para
saber como é
vista .

As mulheres
são raramente
amadas como
desejariam ser,
isto c; por um
deus todo-po-
d eras o, que
lhes desse tudo
e nada lhespe-
disse em troca.

Notei sem-
pre que as mu-
lheres esco-
lhem com mais
cuidado suas
amigas do que
seus esposos .
Pedem á ami-
¦/.ude uma cons-
tar.cia e uma
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Gwtn Lee da 'Metro"

segurança que sa-
bem perfeitamente
nunca poder encon-
trar no amor .. .

As mulheres pre-
lerem a brutalida-
de á ironia. Os
homens brutaes di-
zem francamente o
que são e o que
pensam d'ellas; o
ironista põem-nas
desconfiadas de si
próprias e, isso, é
imperdoável 1

A piedade em
amor é provisória
e sempre chega a
hora da crueldade
e da franqueza.

Miss Dorothy Burgless
da ''Metro"

W—M
Mi

Ser o primeiro
amor de uma mu-
lher nada signifí-
ca. . . O importan-
te é ser o ultimo.

^/- ' '.VV^S.

Mlle Feriha Témfík, de Angora, eleita
recentemente Miss Turquia.
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Artistas excêntricas
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C/am 5<w, da "Pa-
ramount", em dous

graciosos aspectos.

Estatuas com...
óculos...

Um sa b io a lie m ã o
realizou, recentemente,
uma espécie de recensea-
rnento, para saber quan-
tas estatuas, com óculos,
ha no mundo .

Não sao muitas.. . Menciona u/na estatua do pro-
phela Jeremias, da autoria de Cal ts Siiler. Outro pro-
pheia, no museu Kaiser-Friedrich de Berlim, uma Santa
Anna, em um quadro de Gicrlgen .

Em um madeiro esculpido, do anno 1.600, repre-
sentando a morte de Maria, vê-se um apóstolo com
óculos.

Finalmente um busto de madeira, representando um
bispo, segundo a posição da mão esquerda, deixa suppor
que usasse l metas .

Porem os modernos não appcltaram muito para os
recursos da oplilalmologia .. . Hoje, por exemplo, para
ficar de accordo, deviam cot locar no "Penseiir", de Rodin,
óculos ... de vidros quadrados !

0
Anda Pape. "estrella" da "Metro", em

uma praia da Califórnia.

3 médicos não gostam dos curandei-
ros ... E é natural . Elles foram obri-
gados a seguir um longo curso, cheio

de espinhos, para conquistar um diplo-
ma afim de, só então, adquirirem au-
toridacle para tratar dos enfermos.

Ora, de um dia para outro, um ho-
mem, uma mulher, o primeiro que ap-
pareça, que nada apren-
deu, que não se esforçou,
mas que se afiirma dotado
de um poder

milhares
de bolsas

:"ív. '¦'.-' -r'~ . 
'.:,¦'¦ • '.'". '_ 
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Marcarei Lee e Kathryn Crawjord, em alegres exercícios na praia
de Palm Beach.

particular, at-
trahe para si

de clientes .. . e
Não é justo

nem regular. Alem do mais.
pode ser perigoso para os
próprios doentes .

Até ahi . . . muito bem !
Mas...

Mas é fora de du-
vida, que certos
c u r a n d ei ros c on se-
guem supprimir
uma dor .

Assim, recen-
temente, em
Rouen (Fran-
ça ), organi-
zou-se uma
commissao
medica para
examinar os" trabalhos"
de uma eu-
randeira fa-
mos a, que
surgira de
um dia para
outro, arre-
banh a n d o
toda a clien-
tela dos me-
clicos e pra-
ficando, af-
firmava-se,
verdadeiros
milagres .

Essa com-
missão, é cia-
ro, foi de um
r i g o r bem
comprehen-

-¦-'àwA
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Miss Jean Barru, da "Fox'
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Rachel Torres e ///ar,™ .S7. .7//..,? admirar, do-se no espelho cia água

sivel e esperava, ao fim dos exames,
encaminhar a curandeira para a ca-
deia mais próxima . Porem, tal nao
aconteceu e um d'elíes, mesmo,
confessou :

— Não contestamos queessa mulher, por um po-der que lhe é próprio,
consegue adorme-
cer e mesmo sup-
prim ir a dor,
cousa diffi-
cil de con-
t r o 1 a r . . .
Porem ne-
gamos
p o s s a

que
cu-

rai; i
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Colleen Moóre em um dos bailados de "Eootlighls and Fools"
da "First-National".

Ora, no
mesmo dia,
outro medi-
co, e s t u -
dando uma
q u e s t ã o
muito dif-
ferente, de-
clarava :

ouppn-
mmdo-se o
sof f rimen-
to, colloca-
se o sysíhe-
ma nervoso
— e com
elle o erga-
nismo in-
teir i — ao
abrigo de
u m a d a s
causas mais graves de seu exgotta mento. Essa tremia pode per-mittir aos medicamentos uma .c;ãi) rápida e effc.ente, desde
que sejam capazes. Em todos os santuários religiosos, em todosos tempos, viram-se doentes incuráveis, curar-s?, quando sua ener-
gia nervosa readquiria as forças, ex-
g/ttadas pelo soffrimento, alli via
do ou eliminado pela fé" .—- Então ? — perguntamos•nós .

Então . . . parece quenão devemos fazer pou-
co dos eurandeiros, quetalvez não curem, mas
preparam o campo
para isso . Talvez
sejam os precursores
d'essa medicina ner-
vosa, que parece sur-
gir no ho r i.zonte
scieutifico. Devemos

.^.,^3^5 _____s_______^_.
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ao envez de perse-
gml-os, os médicos
diplomados seriam,
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Miss J/imi Kennedy, estrella da"Universal" .

certamente, mais inspira-
dos se os auxiliassem...

>.-

Diane Etis e Carol"Lombard, duas louras dá "Patbé",
em uma praia da Califórnia.

O nome da cidade de
Tetuan, no Marrocos
hespanhol, compõe-se
de duas palavras
zxeljas, Tit e Auen,
que significam "Abre
o Olho" ; allude ao
perigo a que, ha mui-

.^ tos annos, estavam
H expostos seus habi-

tantes, victimas dos
tomando banho de sol contínuos ataques dos

mouros montanhezes.
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0 PRINCIPIO DA
GEOGRAPHIA

A Geogra-
phia scie.itifica
deve ser consi-
dera da do mo-
mento em que
os homens co-
meçaratn a de-
senhar mappas,
arte que joi co-
nhecida desde
as primitivas
nações civiliza-
das.

A primeira
tentativa de um
mappa do num-
do, mencionada
por Herodoto, é
uma taboa em
bronze de A ris-
thagoras, onde
está inseri pio o
circuito inteiro
da terra, o mar
e todos os rios;
porem, para os
antigos, o imiti-
do conhecido
era muito li nu-
tado .

O in a p p a
contido na obra
de Gladstone

n tu s

A maravilhosa arte oriental
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" J LI ?
mundi", que
re pre se h ta o
mundo e o grande. rio-Oceano
rodeando-o inteiramente, se-
gundo os poemas homericos,
suggere a nossa intelltgencia
o nascimento da Geograplua .

Posleriormente, no mundo
conhecido dos geographos, iaes
como Strabon, as terras ha-
bifadas jormavam uni vasto
ovalo, que se estendia desde
as columnas de Hercules até

Os Ídolos quadrifaces de Angkor, obra* gigantescas do século X11I

a remota índia e desdi a IIri-
ca tropical até a Europa polir.

.V Geologia incumbe cxoticar
como o mar e a terra chegaram
a possuir sua forma actual
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Em Vienna, se as clironicas
não mentem, existe uma "Es-

cola de boas maneiras", para
chauffeurs, guardas civis, co-
bradores de omnibus, trens,
bõhds, garçons de bars e ca-
lés, vendedores, etc .

Dado o crescente augmento
dos mal educados em nossa
capital, deveriam installar uma
d'essas escolas, pelo menos em
cada esquina . . .

Ah 1 . . . E fazer com que a
assistência fosse obrigatória!

Militar exótico Soldado ty-

pico do ex-rei Arnanulah do Arga-
nistão.

A aviação auxiliar da
pesca

A ultima temporada de pes-
ca do bacalhau nas águas da
Islândia foi mais fruetifera do
que'as registradas nos demais
annos.

A esse bom resultado deve-
mos acerescentar o ganho de
tempo e de combustível.

De facto, os pescadores sa-
hiam em seus barcos directa-
mente para os bancos piscosos,
graças as informações, que
aeroplanos, dedicados especial-
mente a esse serviço, lhes for-
neciam, com toda exactidão,
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Entrada de um templo de Angkor, ostentando as
quatro faces de Sivu.

posto que possuíam estações radio-telegra-
phicas, transmissoras e receptoras .

O governo islandez ampliará esse serviço
dando-lhe caracter permanente .

Uma companhia hespanhila de aviação
*••• 1*1*também j«á iniciou esse svsthema de ínior-

inações em beneficio da pesca, obtendo a
industria da pesca na Hespanha, de inicio,
um rendimento uma vez e meia superior ao
do anno anterior .

»".
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Progredia com difficuldades infinitas,
com fortes gemidos; eu porem termina-
ra meus preparativos de defeza
antes mesmo d'elle se achai
a meio caminho.

Empunhando en-
tão uma pistola em
cada mão, disse :

— Mais um pas-
so, Sr. Hands e re-
bento-lhe os miolos!
Os mortos nao tal-
Iam. .. diz o senhor...
— accrescentei, com
uma risada nervosa.

Elle se deteve immediata-
mente.

Comprehcndi, pelas contrações d-seu rosto, que tentava reflectir, porem issoera para elle uma tarefa tão longa e Iabo-nosa que, de meu novo

JIM, O PIRATA
AMADOR

Romance de R. L. Stevenson

ZA,

í^aj

Jil

descobrel»
D ias

aurigo, desatei a rir.
Finalmente, com ai-

gum esforço, elle fallou,
sempre cnm a mesma ex-
pressão ,le extrema pêrple-
xidade. Para fallar, foi for-
ç.ido a retirar o punhal de
entre os dentes, porem con-
tinuava a parecer iinpas-
sivel.

Jim —disse elle —
e asneira nossa. . . querer
bvigar um com o outro.
Embora eu já o tivesse li-
quidado, se não fosse o
choque do navio... Já lhe
disse que ando sem sorte...
Bem ve;o que sou forçado
a ceder, o que é duro para
um mestre-marinheiro. ...
Ooedeeer a um fe lêlho co-

•mo você, Jim...
Eu bsbia suas palavrase sorria, orgulhoso como

um gallo no alto do poleiro,
quando, bruscamente, sua
mão direita fez um movi-
mento por sobre o hombro.
Qualquer cousa assobiou no
ar com) um i flexa. Senti
uma pancada seguida poruma dor aguda e vi-me pregado ao mastro por um hombro.

No soffnmento e surpreza do momento — porquenao posso dizer que tenha
si:1o um effeito de minha
vontade e estou certo de não
haver visado — minhas duas
pistolas descarregaram e "*m-
bas cahiram de minhas mãos

Não cahiram sós...
Com um grito abafado, o ca-
noeiro largou as cordas, queempunhava e mergulhou de
cabeça nas águas tranquillas.

VI
MOEDAS DE OITO...

Com o navio assim tom-
pado, os mastros pendiambastante longe, sobre a água
e, de meu refugio sobre os
travessões, eu tinha abaixo
de mim a superfic.e liquida.

Hands, que estava mais
abaixo e, portanto, mais pro-ximo do navio, cahiu entre
a amurada e o ponto em
que eu me encontrava.

RESUMO DA PARTE /,\' PUBLICADA
IliHvkinv m <-> i-\ i ,i r. ,1

uS ;:lad0s"^„tC 
Un\ »ll>-Sue. no littoral da Inglaterra

mar-2e S?*£¦ ?í~ 8™ honiem m™*° grosseiro, que diz cha
e ell ' ° : 'V-aS ° •UletlKO âo !'^ar* Dl • ^veséyMm uie e um antigo pirata.lepois, o pai de Jim adoece e morre, deixando a viuva

red/r-s n" l'mUí,r 
miseri«-,N* "Vesma semana aparece nos ar

i) ^ Aanii° 
dC matll?heiros, que manda ao "capitão" uma

' £%£? çsse 
papel, o capitão cahe fulminado por uma»P< picxia. A mai de Jim atreve-se a abrir sua mala para retirar1 dia o que o morto lhe ficou devendo e Jim, como cretu ca lMtambém um masso de papeis, que ahi encontra fte ^'

examinando esses papeis, o Dr. Livcsey e seu amigo o „V//m,Ireawney. verificam que ha alli a indicàçlò de um grande <'esou o enterrado em uma ilha deserta e resolvem ir procura -o.
S,™m„pram 

l,lm na^o, ò Hispanióla e o ,{uin- organizaequipagem, na qua! se introduzem typós suspeitos sob a^Hefíade um marinheiro com uma perna de páu ( John Silver), qUc'éa bordo o cozinheiro.
Ao chegar á ilha, Jim descobre que quaki toda a equipagemse compõe de antigos piratas, que esperam apenas o encontro dohesor.ro para assassinar os donos do navio, inclusive o próprio) nn . U menino communica o facto a seus amigos e o capitão, tendooccupadú os poucos marinheiros fieis em serviços urgen'es d-'»icenca aos demais para irem á terra . Jim segue-os. Chegando acria . ve òilver matar um marinheiro, que recusa adherir ;\ revoltaIjoge horronsado e encontra um homem semi animaüsado, quehe du chamar-se Ben-Gun e ser um marinheiro abandonado alliha Ire/, annos, por outros piratas.
Entretanto, sabendo que ha em terra uma espécie de forum, o .%'utre e seus companheiros resolvem abandonar o navioe installar se alli. bem entrincheirados.
Silver tem a audácia de vir como parlamentar e o capitãorecusa ouvil-o. Pouco depois os pirata*- atacam o fortim e são re-inilidos. terminado o combate, Jim sabe aventureiramente dofortim. mette-se num bote, alcança o navio e entretem com manobras o pirata Israel Hands, o uneo que está a bordo. Este tentaassassinai o.
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Gladys Auburn, aclriz ingleza, tem como animal... domes-
tico, um macaco da Austrália, raro sobrevivente das eras

ante-diluvianas.

faSs^udc

Tornou a apparecer, mais uma vez, á su-
perficie, com o rosto cheio de espuma e

angue e desappareceu, novamente,
para sempre.

Depois que a água se acal-
mou, pude vel-o deita-
do de lado, como uma

massa confusa, sobre
a areia brilhante e
branca, á sombra
dos flancos do navio.

Ura ou dous pei-
xes correram, passan-
do rapidamente sobre

seu corpo.
Algumas vezes, com o tre-

mor da* água, Hands parecia
mover-se um pouco, como se qui-

zesse levantar-se. Mas estava bem mor-
to, lulminado pelos dous tiros ou afoga-

do; e, agora, ia servir de
alimento aos grandes pei-
xes, no mesmo local em que
pretendera assassinar-me.

Desde que adquiri essa
certeza, comecei a sentir
vertigens. . .

O sangue escorria, es-
caldante, j:or minhas costas
e meu peito.

O punhal, no ponto
em que me pregara ao mas-
tro, parecia queimar como
lerro em bra/a.

No emtanto, não eram
esfes soffrimentcs reaes que
me desolavam, porque eu
os podia supportar sem ge-
mer; o peior era o pensa-
mento de cahir. desfalíeci-
do, nessa água verde e cal-
ma, ao lado do corpo do-
ca noeiro.

Agarrei-me com as
duas mãos, até magoar as
unhas e fechei os olhos
para não \ê: o perigo.

Depois, gradualmente,
a calma voltou a meu es-
pi rito, meu pulso voltou a
bater naturalmente... Meu

» ,» . primeiro pensamento foi ode retirar o punhal, porem estava muito encravado e,mesmo, faltou-me a coragem para tanto, de modo querenunciei com um brusco
estremecimento. Cousa eu-
riosa: foi esse estremecimen-
to que me serviu. A faca
na verdade, por pouco não
attinge o alvo e prendia-me
ao mastro apenas por uma
estreita faixa de pelle, quemeu estremecimento brusco,
rebentara.

Com grande esforço des-
ci e dirigi-me para o monte
de cordas de tribordo.

Por nada neste nundo
eu me teria arrircido pelaamurada de estibordo, poronde Israel cahira, havia
pouco. • x •

Tratei de vendar meu
ferimento o melhor que
pude. Ardia muito e sangra-
va em abundância, poremnão era um ferimento pro-fundo nem j^erigoso e só
me fazia soffrer, quando er-

.„.,

te-y'
tete
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guia ou encolhia o braco
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Olhei em torno de mim e como o navio fosse, por
assim dizer, inteiramente meu, pensei em me desiazer
do ultimo passageiro, o homem do bonnet vermelho .

Elle rolara, como já disse, contra aamurada onde

jazia como um horrível manequim deslocado :

Na ocsicão em que estava, eu o podia atirar ao
mar e como' meu terror já desapparecera, segurei-o

pela gola do casaco, como se se tratasse de um sacco
e apoz varias tentativas precipitei-o pela amuracla .

O corpo cahiu com um ruido de mergulho, o bon-
i.et vermelho de.tacou-se, continuou a fluctuar e,

quando o remoV.o acalmou pude vel-o, ímmovel,
ao lado de Israel, ambos vacillantes com o movimento
tremulo da água .

Os peixes corriam rapidamente sobre seus corpos.

Eis-me só sobre o Hispaniola.

O refluxo voltara e com elle uma brisa regular.
O velamc começava a cantar docemente e o navio jo-
gava um pouco. Julguei-o em risco serio. Assim,
larguei apressadamente os jors, que deixei cahir sobre
o tombadilho. Porem a vela-mór era mais dilhcil e

perigosa de manobrar... Enchendo-me de coragem
e de paciência consegui apressar a operação cortando
todas as amarras com uma faca .

O Hispaniola estava a^ora sem acção, como eu

próprio . Durante esta minha ultima operação, o an.
coradouro se enchera de sombra. Os últimos raios
cabiam filtrados pelas altas arvcres do bosque e bri-
lhavam como pedras preciosas sobre a velha carcassa
de navio .

Comecei a sentir frio ... A goeleta calua cada ; cz
mais para um lado . Caminhei até sua popa e olhei as
águas. O ponto em que estava era pouco profundo;
segurando um cabo com ambas as mãos, por maior

precaução, deixei-me deslisar vagarosamente . A água
chegava-me apenas á cintura! A areia era firme e cheia
de ruças e pude vencer a distancia com rapidez, dei-
xando o Hispaniola deitado de lado, com sua grande
vela estendida sobre a superfície da bahia .

Quasi no mesmo instante o sol desappareceu e a
brisa soprou docemente, nas trevas da noite, atravez
dos pinheiros agitados .

Ao menos - e emfim - eu sahira do mar e nao
volta\ a com as mãos vasias .

A goeleta lá estava, livre dos piratas e prompta
para receber meus amigos e voltar á pátria .

Eu só tinha um desejo: achar-n.e por detraz
da estacada, descrevendo minhas gloriosas acçce. -

Talvez me censurassem um pouco, por minha fuga,
porem a recaptura do Hispaniola fornecia-me^Um ar-
gumento sem replica e eu contava que o capitão Smol-
lett me defendesse .

Com essa idéia, encaminhei-
me para o blockhaus. Recordo-me
de que o riacho a leste, que se vai
lançar no ancoradouro do capitão
Kidd, corria junto da collina de
duas pontas, a minha esquerda .

Apressei-me nessa direcção,
afim de atravessar a correnteza
emquanto estivesse baixa .

Encontrei-me, finalmente,
próximo do local onde encontrara
Ben Gunn e caminhei, então, com
mais prudência .

Pouco depois notei um brilho
vacillaüte sobre o céu, produzido
— pensei logo—por um grande
fogo, diante do qual o homem da
ilha preparava sua ceia . Isso me
surprehendeu. Porque, se eu avís-
tara essa luz, Silvei* e seus ho-
mens também a podiam avistar.
E essa imprudência de Ben Gunn
fez-me scismar.

A noite tornara-se negra e eu
tinha grande difficuldade em me
guiar, embora approximadamente,

para meu destino; as estrellas eram raras e palhdas
e sobre o terreno baixo por onde eu caminhava, tro-

pecei innumcras vezes em moitas, rolando pela areia .
Bruscamente uma espécie de claridade me cercou .
Ergui os olhos. Um brilho palhdo .iluminava o

Guine da "Lorenette" e pouco depois, vi qualquer cousa
longa e prateada subindo lentamente por traz das ar-

vores . Era a Lua, que surgia !
Isso me permittiu terminar rapidamente o resto

do traiecto e, ora caminhando ora correndo, cheguei,
cheio de impaciência, junto da estacada .

No emtanto, ao passar pelo grupo de arvore do
norte, caminhei devagar e com certa prudência .

Seria terminar tristemente minha aventura se
viesse a cahir nas mãos dos piratas .

A Lua subira mais e sua luz começava a cahir
aqui e alli entre as partes descobertas do bosque .Jus-
tamente diante de mim, uma chamma de cor o.He-
rente appareceu entre as arvores . Era vermelha e
ardente e de tempos a tempos diminuía de intensidade.

fogueira mal apagada,
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como se fossem as cinzas de uma iog
Finalmente cheguei á borda da clareira . O lado

Oe^te já estava completamente lílummado pela Lua;
o resto e o próprio blockhaus — mantinha-se ainda
mergulhado cm sombras, pontilhada por fe.xos de
luz prateada r

Do outro lado da cabana uma immensa fogueira
acabava de se consumir em cinzas claras, espalhando
um reflexo rubro, que contrastava fortemente com a

pallídez morna tia lua .
Tudo era silencio . A própria brisa cessara .
Detiveme, com o coração cheio de angustia e

talvez medo. Nao era costume do capitão accender
essas enormes fogueiras .

Ao contrario, por sua ordem mesmo, economisa-
vamos madeira e comecei a receiar que qualquer cousa
má houvesse oceorrido durante mmha ausência.

Contornei a estacada pelo Ia .o Leste, sempre pela
sombra e em um ponto propicio, onde a escuridão era
mais forte, penetrei no recinto .

Por maior segurança caminhei de joelhos c ras-
tejei, sem ruido, até o canto da cabana .

Como já estivesse próximo, meu coração sentiu.
um Grande ar ivío * 1

O ruido, que ouvira, nã) era muito agraoavcl
e, mais tarde, 1 ts i neí minha impradercia ; porem,
en'ão, foi orno musica para meus ouvidos, distm-

gulr o ronco forte e tranquillo de muitos homens
adormecidos , ^ ^ • w

Uma cousa, ao menos, era fora de duvida : elles
relaxavam muito a guarda .

Se Silver e seus homens tivessem rastejado, em
meu locar, certamente os apanhariam desprevenidos

e a luta seria curta .
Cheguei junto da porta e

puz-me cie pé . Tudo era escun-
dão; no interior, meus olhos nada
podiam \ ê:*. Quanto aos ruídos,
ouvia se apznas a respiração re-
guiar dos ro n cado res . . . e um
pequeno ruido. dc tempos a tem-
pos, um ligeiro roçar e pequem-
nas pancadas, que eu não podia
explicar.

Ent rei francamente, esten-
dendo os braços para a írente.

— Vou deitar-me em meu
logar pensei rindo interior-
mente e gozarei a surpreza
do capitão, do squire e do me-
dico. quando me virem, pela
manhã.

Meu pé bateu em qualquer
cousa, ciue cedeu; er.i a p_rn.
de um homem, estirado; elb
vclíou-se, roncou mais forte, po-
rem não acordou

Bruscamente, uma voz cs-
tridente gritou nas trevas:

Moedas de oitol MoedasVera Reynolds, estreita da Patliê De Jliiie,
ainda gosta de brincar com boneca. . .

í
i
i
i
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de oito, moedas de oito! — % assim, sem pararcomo um relógio...
O papagaio de Sílver, o "Capitão 

Flint"! Era elie
que fazia o pequeno ruído roçando com o bico contra
a madeira, era elle, quem montava a guarda muitomelhor do que um ser humano e annunciava minha
chegada com seu estridente estribiiho.

Não tive tempo para raciocinar. Aos gritos fortes
do papagaio, os homens despertaram e puzeram-se de
pé. Com uma grande praga, Silver gritou:Quem está ahil ?

Voltei-me para fugir, esbarrei violentamente con-
tra alguém, recuei e cahi em cheio nos braços de um
outro, que os fechou sobre meu peito e manteve-se se-
guro, fortemente.

Accendam um archote!— gritou Silver, quan-do verificou que minha captura era um facto.
Um dos homens sahiu da cabana e voltou em se-

guida com um archote acceso.

LIVRO VI—O capitão Silver
I—'Nu CAMPO INIMIGO

A chamma rubra do archote illuminando o inte-
rior do bbckhaus deu-me a certeza de que minhas
apprehensões estavam consumadas.

Os piratas estavam senhores da cabana e dos vive-
res. O barril de cognac alli estava e também a carne de
porco e o pão, como dantes. O que augmentava mm
horror era nao avistar um só prisioneiro. Não podiaconceber a idéia de que todos elles tivessem morrido
e minha consciência torturava-se por não ter morrido
ao lado de meus amigos.

Alli estavam seis dos corsários, ao todo, nem um
mais estava vivo. Cinco estava n de p'\ rubros e e?-
tonteados, arrancados bruscamente a seu somno de
ebrios .

O sexto apenas firmára-se sobre os cotovellos,
continuando deitado .

Estava pai lido como um morto e um panno man-
ehado de sangue cercava sua cabeça, provando quefora ferido recentemente e tratado ainda mais recea-
temente .

Recordei-me do homem ferido, que fugira bosque
a dentro, durante o grande ataque e não duvidei de
que fosse o mem o .

O papagaio, arorá tranquillament?, limpava sua
plumaeem, pousada sob-e um hombro de Silver.

Este, por sua vez, pareceu-me mais pallido e mais
severo do que de ordinário .
Vestia ainda o bello vestua-
rio de drap. com o qual nos
surgira como parlamentará);
porem agora em mau estado,
cheio de terra e rasgado pe-
los espinhos do bosque.

-—¦ Olá! — exclamou —
E' Jim Hawkins. Oh.1 de-
moníos! Que surpreza, hein ?

E, sentando-se sobre
um barril vasio, começou a
encher seu cachimbo .

Dê-me o archote,
Dick ! — disse elle.

E quando puxou a pri-
meíra fumaça:

Bem . . . Prende o
archote junto da porta . . .
E quanto aos senhores po-
o em ir dormir novamente!
F inútil permanecer de pé
para o Sr. Hawkins . . . Elle
desculpará, estou certo!...
Então, Jim- -disse elle —
que boa e agradável surpre-
za para o pobre e velho
John. Eu sempre te achei
mtclligente.. . palavra! Mas
essa, agora ... /-. •. _ i n -r. — Coitado do Basilio. . .

A essas palavras, natu- — E' verdade... Casou-
ralmente, nada respondi. ella deu o numero errado!

Elles me haviam collocado de costas para a pa-rede e fiquei de pé, fitando Silver em face, corajosa-
mente, creio eu, em apparencia, porem com o coração
mergulhado no mais negro desespero .

Silver fumou ainda em silencio, por vários se-
gundos, depois continuou, com grande calma:~ Já q^ aqui estás, Jim — disse elle — vou tefallar francamente. Sempre te estimei porque éscorajoso ... Eu fui a mesma cousa, quando era moço
e bonito ...

Sempre desejei que fosses dos nossos e, palavra,havia de te fazer um perfeito cavalheiro... Agora,
meu rapaz, é a occasião ... O capitão Smollett é um
excellente marinheiro, sem duvida, mas severo com a
disciplina ... O dever é o dever — diz elle . . . E tem
razão! Não acredite muito nas palavras do capitão,
jim! 

O medico também... Sabe o que disse de ti?
Que eras um ingrato e um vadio; ahi eúéil Em resumo
eis toda a historia: Nto p}des voltar para junto de teus
amigos, porque elles não desejam mais saber de ti, a
menos que queiras formar uma terceira equipagem,
sozinho, o que seria um pouco triste; só te resta ficar
comnosco .. .

Respirei mais livremente. Tudo ia bem! Meus
amigos estavam vivos e embora acreditasse em parteno que dissera Silver, ou seja que estavam irritados
contra mim. por causa de minha deserção, fiquei mais
tranquillo do que alarmado pelo que Long John meínrormara .

—- Nio faUo de tua captura — continuou Silver—- embora estejas na minha mão, pode estar certo . ..
Prehro discutir... Nunca empreguei violência paraconvencer ninguém... Se te a-rada... fica! Se não...
Ora! E s livre para responder não!

De/o respmler, então? —¦ perguntei com voz
que tremia um pouco .

Durante todo esse discurso zombeteiro, adivinhei
a ameaça de m>rte suspensa sobre mim; minhas faees
ardiam e men coração batia dolorosamente dentro
do peito .

cu 
~~ No°ciha mUÍfca PrS33a> m3u vkpiz ... — disse

Silver— Redecte... Aqui, ninguém te força, camarada
e o tempo passa agradavelmente . . .Pois b3m —¦ marmarei, tornando-me mais
ousado — Antes de escolher tenho o direito de saber
que foi feito de meus companheiros e por que estão
os senhores aqui e não elles ...

Com seu ar mais'gracioso Sílver respondeu:Hmtem, muito cedo ainda, o Dr . Livesey aqui
veiu com . uma bandeira
branca. Declarou-me: "Ca-

pitão Sílver, foste trahido!
O navio partiu . . ." Na ver-
dade não sabíamos . . . Fita-
mos iodos para o mar e,
raios! O Hispaniola desap-
parecera. Nunca vi bando
de molengas mais ridículo,
pode crer! E olhe que eu era
o mais desanimado de to-
dos.. . "Bem — continuou
o medico — Vamos arranjar
as cousas . . ." E assim foi
feito: Ficamos com provi-
soes, aguardente, blockhaus,
madeira para fazer fogo e
tudo o mais contido no mal-
dito recinto . . . Quanto a
elles. . . deram o fora .. . Não
sei para onde foram .

E continuou a fumar
tranquíllamente .

— E para que não pen-
ses que contavam comtigo
— acerescentou elle — eis o
que me disseram, antes de
partir . . . "Quantos 

são os
senhores — perguntei? —
Quatro — respondeu elle, en-
tre os quaes uni ferido.
Quanto ao garoto, não sei

Quatro filhos de uma vez 1.
se com uma te.ephonista. . .

67



- : ¦". 
y.-,"' , '*'

J • '

níu- S.eí^uãom 13.° Anno N. 10 Marco 1931

I

&

¦ 68 j

:.'¦.'-'

-*-

I

por onde anda . . . Que vá para o inferno, será me-

lhor1 "Taes foram suas palavras...
Eétuclo?

—- Sim, meu rapaz - respondeu bilver .
E . . . agora tenho de escolher .

Sem duvida .
Bem . . .Não sou tolo e sei o que me espera . . .

Pouco me importa! Tenho *isto morrer muito homem,

desde que o conheço . . . Mas vou dizer-lhe duas cousas
— disse eu, bastante excitado - Os senhores estão

em diflic.il posição... Navio perdido, thesouro per-
dido, vários homens perdidos . . . Iodos o< bellos sonhos

desfeitos. . . Equer saber quem foi a causa de tudo . ,-...

ouça: Fui eu! Sim... Eu estava no barril de maças

na noite em que chegamos á vista de terra eouvi-o

John e a você Dick Johnson, em companhia de tlands,

que agora está no fundo do mar; repeti tudo quanto
disseram, ao capitão e ao squue. Quanto a goeleta,
fui eu quem cortou ás amarras e fui eu quem matou

os homens que deixaram a bordo, fui eu quem levou

o Hispânica para logar onde nunca poderão achaí-o . .

De^em-me rir . . . Sempre ganhei as paradas em todo

esse jogo... Não os temo... Matem-me se qurze-
rem .'. . ou poupem-me . . . Más ainda lhes direi outra

cousa: te me pouparem, o passado morreu e quando
compareceram perante o tribunal, accusados de pira-
taria, eu os salvarei, se puder. Matem inutilmente um

homem a mais, ou poupem-me a vida e conservem uma

testemunha para os salvar da torça .

Detive-me, porque estava sem fôlego e com

grande surpreza minha, nem um só homem fez um

movimento, todos ficaram sentados e fitavam-me em

silencio . .
E emquanto assim me olhavam, continuei:

E, agora, capitão SiKer - creio que o senhor
é o chefe— se as ccusás nf.o correi em muito bem para
mim, isto é, se resolverem matar-me. muito grato lhe

ficarei sé contar ao medico e ao srjure. tudo quanto tiz

e por que bz... •. ..
Pode estar tranquillo .. disse Silver com

um tom de voz tão extranha, que não pude saber se

zombava de meu pedido ou se minha coragem o cho-

cara. ,,
Eu me encarregarei do recado — gritou o velho

marújo, que chamavam Morgan e que eu vira no ai-

bergue de Long John. no cies de Bristol .

Era elle o amigo de Cão Negro. .
Pois bem — accrescentou o cozinheiro - Direi

mais ainda, com mil raios! Foi esse garoto quem roubou
o mappa da mala de Bill Jones . Do principio ao tim
fomos embrulhados por Jim Hawkins!

Então, peior para elle! - disse Morgan, com
uma praga .

E ergueu-se, puxando
tivesse vinte annos .

sua faca. como se ainda

— Alto lá ! — gritou
Silver Quem é você.
Tom Morgan? Julga sei."
capitão! Ah! Eu o farei
\e: que não! Se tentar
affrontar-me irá . . . para
onde outros já foram, com
mil demônios! Nunca, ho-
mem algum, depois de me
fitar entre os olhos \iu

Uma casa . . . única

nascer o so
guinte

no dia se-
. Cautela, Tom

Morgan !
Morgan hesitou, po-

rem os outros avançaram
resolutamente .

Tom tem razão -

disse um d'elles .
Sim . .. Deixei-me

intimidar por muito tem-

po - -accrescentou outro
— Não tenho mais medo
de ti, John Silver . ^

Hum! Será que
algum de vocês quer 

"con-

versar" comungo 
*? ___ ru

Foi construída em Southern Cal
e representa, fiem

giu Silver, sentado ainda em seu barril, mas curvado

para a frente e prestes a se erguer. — Digam em duas

palavras o que querem! Creio que não são mudos!
Aquelle que me procura encontra com certeza! Não
vivi tanto tempo para que 0 primeiro gato pingado
ouse desafiar-me! Vocês conhecem as regras... iodos

são cavalheiros da fortuna . . . Portanto . . . Estou

prompto. Aquelle que ousar deve puxar da faca...
E eu verei o que elle tem no ventre, antes d'este ca-
chimbo apagar •

Ninguém se mexeu; nem um so homem rallou .
 Ah] Ah! E' assim? — continuou Silver rindo

—- Que bella collecção de poltrõcs . . . Pois fiquem sa-
bencío: sou o capitão por direito da força e do valor . . .

Então, com os demônios, obedeçam! Esse garoto \ ale
ouro . . . Nunca vi outro tão intelligente . E mais cora-

joso do que qualquer de vocês. . . Quem erguer a mão
sobre elle terá cie se haver commigo . . . E* o que digo.

Um longo silencio reinou .
Eu estava de pé, centra a parede, com os braços

cruzados, com o coração aos saltos; porem começava
a entrever um raio de esperança .

Silver, agora, estava calmo .
No emtanto, seus olhos erravam furtivamente e

observavam de esguelha seus homens reealeitrantes .

Estes, por sua vez, retiraram-se pouco a pouco,
até a outra extremidade do blockhaus e o rindo surdo
de seus cochiches resoava constantemente em meus ou-
vidos, como água entre pedras .

Um àpoL outro, erguiam os olhos e a luz rubra do
archote cabia por um segundo sobre suas phy lono-
mias enuvadas. Porém nao era para mim c sim p: r.i
Silver, qlte voltavam seus olhares . .

Vocês parecem ter muita cousa a combinar
observou Silver, escarrando longe, em direcçào do

grupo. Feiram alto. par» que eu ouça... ou íiquem
calados .

Peço perdão, capitão respondeu um dos
homens - - O senhor que é tio rigoroso com as regras,
deve conhecer a seguinte: A equipagem está deseon-
tente e não gosta de ouvir censuras injustas; temos todos
os direitos das demais equipagens . Segundo suas. pro-
paias regras, julgo que podemos conversar. .. Peço per-
dão porque o reconheço ainda como nosso capitão,
mas reclamo meu direito tle sahir para organisar um
conselho ... -

E com uma breve inclinação de cabeça esse ho-
mem, um rapagáo de trinta e tantos annos, alto, phy-
sionornia de doente, caminhou friamente para a porta
e desappareceu .

Um por um, os outros o seguiram, sempre com a
mesma saudação a Silver e acrescentando alguma
desculpa .

De àçcòrdò com as regras — disse um .
— Conselho de mari-

riheirpsl- declarou pom-
posa mente Morgan .

E assim sahiram to-
dos. deixando Silver e eu,
sós, com o archote .

O cozinheiro retirou
im mediatamente o ca-
chimbo da bocea:

Agora, ouça-me,
Jim Hawkins - disse elle
com voz apenas percep-
tivel Estás a poucos
passos da morte e. o que
é peior, da tortura . Elles
vão depor-mc... Mas eu
estou comtigó de corpo e
alma. Não era essa mi-
nha intenção. Eu estava
desesper ido por perder o
thesouro e ganhar, alem
de tudo, a forca . . . Mas
eomprehendo que és mi-'
nha u nica taboa de sal-
vação . . . Assim, pensei:"Defende Hawkins, John
e Hawkins te defenderá. •
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E's sua ultima esperança e, com os demônios, Johnelle será a tua! '
Costas com costas pensei Salva tua teste-munha e ella salvara tua pelle!
Eu começava a comprehender .

- Quer dizer que os senhores estão perdidos? - -
perguntei •*.;

~: 0h! Sem dúvida respondeu elle — Estandoo navio perdido, também nós o estamos... Quandoolhei para a bania e não vi mais o Hispaniolu, oh!òou rorte, palavra, mas confesso que fraquejei
Quanto a essa ameaça de revolta, nada vale . . Sãouns poltrões... Se Fôr possivel salvarei tua pelleMas, e claro, J«m, olho pòr olho . . . Você salvará Lone
|ohn da . . . íorca ! ?

Eu estava estonteado .
Pareceu-me que elle implorava uma cousa deses-

perada elle. o velho pirata, o chefe supremo do bandoterrível!
— O que puder fazer, farei! — declarei .

F/um pacto! - exclamou Lòng John Fallascomo um homem . . . Com os demônios"! Resta-me umaesperança .. .
Dirigiu-se, aos saltos, até junto do archote, sobrea arcada da porta e accendeu seu cachimbo .
- Ouça, Jim -- continuou elle — Estou do lado

do sgráre, agora .. . Sei que levaste o navio para algum>ogar seguro . . . Como conseguiste fazel-o ? Não sei.. .Mas tenho a certeza de que está em segurança . . . Te-nho a convicção de que Hands e O' Brien fizeram toli-
ce... Agora, note bem, não discuto nem deixarei osoutros discutirem . Reconheço que a partida está per-dida e sei, também, reconhecer um garoto esperto e
corajoso . . . Oh! Tão moço ainda! .. . Juntos poderíamosieahzar muita cousa!

Apanhou um pouco de cognac do barril, com um
pequeno pote de estanho.

Quer provar, camarada? — perguntou elle.
E como eu recusasse:

Bem, vou tomar um pouco . . . Preciso de um
excitante, porque graves aborrecimentos se preparam...A propósito . . . Por qüe motivo o medico entregou-me
o mappa da ilha. com a indicação do thesourc. Jim?

Minha physionomia exprimiu uma surpreza íT\o
natural, que elle comprehendeu a inutilidade de insistir.

Bem... Deve haver qualquer cousa por traz
d'isso . . . Bóa ou má. íim .. .

F tragou o cognac, sacudindo sua enorme cabeça
loura, como um homem que prevê más occorrencias .. .

.II
Novamente a"marca nkgka"
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Os Estados Unidos constróem

O conselho
dos piratas du-
rava havia já
«*¦ Igum tempo,
quando um d'el-
les voltou á ca-
pária o, repetiu-
do a mesma sau
dação, que tinha
para mim qual-
q ú.ér cousa de
irônico, pediu
que emprestas-
semOs, por um
momento, o ar-
c lio te .

Si 1 ver a c-
q Luesceu com
um gesto e esse
emissário sahi u
novamente, dei-
x and o-nos em
co mp 1 et a es-
curidâo •

Vamos ter ventania, Jim — disse Silver, que,agora, adoptára commigo um tom amistoso e familiar.
Voltei-me para a setteira mais próxima e olhei .
As cinzas da grande fogueira estavam esparsas

e seu brilho, agora, era tão fraco que comprehendi o
dese;o dos conspiradores de possuírem o archote .

A pouca distancia da estacada estavam reunidos .
Lm segurava o archote . Outro, de joelhos, no centro,
abriu a lamina de uma faca, que brilhou, com reflexos
rubros . Os outros curvavam-se sobre elle e pareciamobservar o que fazia .

Pude distinguir que tinha um livro em mão e ser-
via-se da faca, com ligeireza . Fiquei surprehendido
que um d'elles possuísse um objecto tão inesperado;
imaímente o homem ajoelhado se ergueu e o grupo ca-
minhou para a cabana .

Ahi vêm elles — disse eu .
E voltei á minha primeira posição, porque me pa-recia contrario a minha dignidade que elles soubessem

haver eu espionado seu trabalho .Deixa-os, meu rapaz7 Que venham... Ainda
tenho uma bala em minha pistola .

A porta se abriu e os cinco homens, de pé e aper-
tados uns contra os outros, ímpelliram um d'entre
elles para o centro do blcckhaus . Em qualquer outra
circumstancia seria cômico vel-o caminhar lentamente,
hesitando a cada vez em que punha o pé em terra, poremmantendo a mão direita fechada e estendida para a
frente .

Chega mais para cá, homem! — gritou Silver —
Não vou te comer, que demônio! Vamos . . . Conheço
as regras . . . Não farei mal a um delegado .

Assim encorajado, o pirata caminhou mais desem-
baraçadamente e tendo passado qualquer cousa a Sil-
ver, de mão para mão, voltou apressadamente para
;tnto de seus companheiros.

O cozinheiro olhou o que lhe tinham depositado
na mão .

A "marca negra"! Hum ... Já previa! — disse
elle^— Onde arranjaram esse papel? Mas, oh! Céus!
vocês cortaram a pagina de uma Biblia! Qual foi o
insensato, que ultrajou uma Biblia?Ah! Eu bem dizia! — exclamou Morgan —
Eu bem dizia! isso não foi bem feito!Estão bem arranjados, agora! — continuou
Silver — A corda está mais próxima agora! Quem tinha
uma Biblia?

Dick! — exclamou um dos homens.Dick? Oh! Dick deve recitar suas orações.. .
O castigo não tardará!

Porem o homem, que parecia doente, interveíu:
Chega de palavreado, John Silver! — disse

elle — Esta equi-
o maior dírigivel do mundo! pagem lançou-

lhe a "marca ne-
gra" em conse-
lho completo, co-
mo era de seu
direito . Volte o
papel e leia o
que está escripto
atraz .. . Depois
poderá fallar .

— Obrigado,
George — res-
pondeu o cozi-
nheiro — Você
sempre gostou
de soluções ra-
pidas e conhece
as regras de cor.

"iiSSWa

Emfi m, vejamos 1

A muítidno em visita ao hangar de Àkron,
gigantesco navio aéreo, o futuro Z. R. S

(Ohio), ond^ iniciaram a construcção do
- 4; cuias primeiras vigas metallicás da

careassa pedem ser vistas na photographia.

Ah! Deposto
hein ? Está bem
escripto, pala-
vra! Foi você,
George ? Bem...
Passem-me o ar-
chote ... O ca-
chimbo tornou
a apagar!

1": 
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— Vamos disse George — não zombe de uma
equipagem como a nossa ... O senhor pode ser um ho-
mem bizarro, como pretende, mas já está liquidado e
melhor seria que sahisse de cima d'esse barril para
que pudéssemos votar.. .

 Pensei que você conhecesse as regras — repli-
con Silver, desdenhoso — Em todo caso, se não as co-
nhece conheço-as eu e esperarei aqui, continuando
como capitão da equipagem, até que me tenham exposto
suas queixas; depois responderei e affirmo que reduzirei
sua
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Muito tenho que fallar sobre esse ponto... Quem
contava obter um bom medico ... de graça? S:m, fallo
para você John, com tua cabeça quebrada e você Mer-
rv, que estava tremulo de febre ainda não ha seis
horas . . . Talvez iffnorem aue um navio de soccorroignorem

7
que

"marca negra" a zero! Vamos \ ê.
)emOh! — respondeu George — U senhor L

'sabei Primeiro: estragou o cruzeiro do Hispanipla
e seria cynismo se negasse . . . Segundo: deixou rugir o
inimigo 

*do 
blockhaus . . . Por que queriam partir í

Não sei . . . Mas é evidente que isso ioi com vantagem

para elles . . . Terceiro: Não deixou que nós os seguisse-
mos... Òh, Silver! Já conhecemos tuas marVias . . .

Você quer perder-nos e salvar-se. eis tudo! bmalmente,
ha esse garoto atrevido!

E' tudo? — perguntou Silver com calma .
-Eláé muito!— replicou George- -Havemos de

seccar, todos, com a corda no pescoço, por culpa sua;
— Bem . . . Ouçam, agora: Vou responder a esses

quatro pontos, um apoz outro . Estraguei o cruzeiro,
hein! Ora, vocês bem sabem o que eu dese;ava 

jazer
e que, se me tivessem ouvido, estaríamos todos, hoje,
a bordo do Hispaniola, com saúde e cheios de ouro,
com o thesouro no porão . . . Irra! Quem me forçou a
agir ? Como capitão legitimo.quem me lançou a marca
nep-ra", no dia do desembarque? Quem iniciou a dan-
sa? Oh! Linda dansa, concordo, mais parecida com o
extremecimento do corpo, na ponta da corda, no cães
das Execuções, em Londres! Quem fez isso? Pois bem,
foi Anderson. Hands e você, George Merrv ! E tem
a insolencla de se apresentar como capitão em meu
logar, você que nos perdeu!

"Oh! . . . Isso é muito cynismo! ^
Silver deteve-se e pude ver, pela physionomia

de Georges e seus camaradas, que essas palavras não
tinham sido pronunciadas em vão .

E é só, para o numero um! — exclamou o ac-
cusado. iiii £ 1

Enxugou a fronte banhada de suor, porque tal-
lára com veemência, que fez tremer a casa .

 Qual! Vocês não têm cérebro, nem memória e
bem queria srber em que pensavam suas mais, quan-
do os deixaram partir sobre as águas . . . Marinheiros .
Cavalheiros da fortuna! Amas seccas é que deviam ser!

Contirúi, John — disse Morgan — Falia-nos
dos Outros pontos. aiiTH • ¦

Dos outros — respondeu J ohn — Ah! Pois sim...
Dizem que o cruzeiro falhou ... Se pudessem avaliai

quão srave é a situação
cadafalso que chego a
sentir a garganta aper

.* • 1

tada . . . Voe ê; iá devem
ter visto os enforcados,
pendurados, com os cor-
vos em torno e os man-
nheiros mostrando-os
com o dedo, quando ca-
hem de podres e são le-
vados pela correnteza. .

"Quem é aquelle?'
pergunta alguém —

"Aouelle? E' John Sil-
ver".— responde outro...
Ahi está o que nos es-
pera, graças a George. a
Anderson e a Hands . . .
alem de outros loucos
e imbecis como vocês...
Então esse garoto não
é um bom refém ? E va-
mos perdel-o ? Oh! Nun-
ca! Talvez seja nossa ul-
tima taboa de salva-
ção...Matal-o?Nãoeu,
camaradas!. . . Quanto
ao numero trez . . . Oh.

Estamos tão perto do — Hu

Viagem de nupeias. . .

está para chegar? Então veremos quem dará graças
aos céus por possuir um refém . . . Quanto ao numero
dous e por que negociei com o sqiire e o medico, res-

ponderei: vocês próprios vieram, de joelhos, implorar
que assim fizesse, porque estávamos todos quasi
mortos de fome; porem, mesmo assim, eu não teria
feito se, se . . . Vejam!

E atirou sobre o sòalhò um papel, que reconheci
immediatamente pelas trez cruzes vermelhas e que eu
encontrara envolvida em um pedaço de tela encerada
no fundo da mala de Bill Bonés...

Por que razão o medico entregara esse documento
a Silver, não pude comprehender . Porem se para mim
era apenas inexplicável, a apparição do mappa cons-
tituiu surpreza ainda maior aos patifes sobreviventes
da equipagem .

Precipitaram-se sobre elles como gatos sobre um
camondongo .

Passaram-o de mão em mão, cada qual arrancando-
o do outro e, pelos gritos, pragas e risadas infantis,
que acompanhavam esse exame, dir-se-ia que o thesouro
estava entre suas mios e, mais até, que só lhes restava
transportal-o para o ancoradouro e embarcar .

Sim — disse um — é a lettra de Flint . . .
e um traço por cima, com dous semi-circulos .
fazia sempre assim!

Isso é muito bonito — disse George -
como faremos para leval-o se não temos navio?

Silver ergueu-se bruscamente e, apoiando-se á
parede, disse:

Já expliquei tudo. George. — Se pronunciares
mais uma palavra atrevida, terás que conversar com-
migo... Essa é boa! Como havemos de embarcar ? 

j
Que tenho eu com isso? Você é quem devia explicar, •
você e os outros que perderam minha goeleta, canalhas,
que são! Nunca poderiam formar a menor idéia sobre
a situação, idiotas! Mas pode, ao menos, fallar com mais
delicadeza e ha de fazel-o, George Merry, sou eu quem
o diz!

E' muito justo! - disse o velho Morgan .
Justo, sim! — disse o cozinheiro — Vocês per-

deram o navio, eu encontrei o thesouro! Quem traba-
lhou mais? Mas acceito! Considero-me demittido! No-
meiem quem julgarem mais competente para ser ca-
pitao, já estou farto d'isso!

Silver! — exclamaram os homens Viva
Barbecue! Viva Silver capitão! . . .

J.F.
. Elle

Hias

m E' assim
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Uni distineto casal de San Diego (Califórnia), parte em excursão
de lui de mel nesse curioso veViiculo de trez rodas, contendo^todo

o necessário para estacionar em pleno campo, fazer refeições,
tomar banho c ouvir... radio.

exclamou o cozinheiro -
George, creio que terás
de esperar o u t r a ocea-
sião, meu amigo e de-
ves dar giaçvs a Deus
não ser eu rancoroso...
Então, camaradas e a
"marca negra?' Inútil,
hein? Dick péccou ees-
tragou a Biblia... Eis o
resultado de tudo isso!

Posso ao menos
beijar ainda O livro,
hein?- perguntou Dick
evidentemente alarma-
do com a maldição que
attrahira sobre sua ca-
heça .

Uma Bíblia fal-
t and o um pedaço! —
respondeu Silver. zom-
beteiro - Nunca! Isso
agora vale tanto como
um a 1 bum de musica !

{Continua no próximo
numero).
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Bois no trabalho — Quadro de Rosa Bonbeur.
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Um povo em que a origem, o idioma, os costumes
: o caracter ~- tudo constitue mysterio :

f
1

nem morrer na ca-
ma onde nasceu.
cditio se trouxesse
um sei Io fatal .

Elles mesmos
os ciganos — di-

;uam, ao começo,
que assim era; que
andavam pagando
antigas culpas, fo-
ragídos da pátria.
Mas, com o fundo
ardiloso da r a ç a,
nunca explicaram
de que espécie eram
esses velhos erros.

Homens e mu-
lheres, num lamu-
riar humilde, c >m-
moviam a piedade
d'esses séculos in-
tensamente cr,ris-
taos, cheios de fé,
dizendo que vi-
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família equipada para

da terra onde est: vera o menino Jesus, e. fallando naVirgem Nossa Senhora, come se a esfyessesi v.endo,consejuiam abrigos e provisões, guarda ido ciosa-mente seu segredo .
Inventaram-se-lhe então ascendências entre os

grandes culpados doutras eJade>: eram a tribú dis
Chaariitas, expulsa por Josik, ou eram de uma caii?.

inferior da índia; vinham dos foragidos de Suigara áchegada do Apóstata Julião ou dos que tinham sidoescorraçados das velhas terras hindu s pelas hostes delamerlão. Depois acceitoü-sè que eram da raça dosíndios de Sindy, enxotada por alguma culpa ou deantede algum cataclysmo, toda essa gente de olhos eshrárzeados e inquietos, as faces bronzeas, o espirito arteiro,
o corpo ágil e que
f ai lava um idioma
tão extranho e tão
secreto que ainda
hoje c o menos di-
vulgado, como se
fosse uma lingua
usada para alguma
cabala terrível .

Passadas as
epochas sem lhes
modificar o espiri-
tD, sem lhes mudar
as tendências, elles
ahi andam pelo
mundo, com os seus
nomes de um sabor
antigo, resoantes e
bárbaros, com seu
eterno ar de mvstç.-
rio, que seduz e at-
trahe, que nos leva
para elles com uma
vontade enorme de
conhecer sua k e as
e seus feitos .Acim-
invernos ou na do-

atravessar toda a Hespanha.

pados pelas estradas no rigor dc, ..._....,., v,„ ilo .....
cura das primaveras, têm sempre o mesim a; pittores-cç. Suas formosas mulheres, trabalhando nos arranjes
da tnbu, as crianças, esmolando, os homens andando
na tosquia do gado ou na venda de alimarias. er.c;n-
tran conhecidos em todas as terras, nalgumas até
compadres, porque o cigano baptísa catholicamente cs
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^ Apoz um dia de íeira cm Portugal. O negocio correu bem

O cigano janta a farta.

OS CIGANOS
., - rr*'* í-uvv t-uustiLue mysterio : : : ?

JA 

correram cinco séculos desde que os ciganos en-traram na Europa, vindos, sem que soubessem aocerto elles próprios de que região, nascidos £enque se conheça de quem, com o aspecto de um povocondemnado, de uma raça de peregrinos, que des-t,nada a expiar pelas estradas de todo o mundovelhos e tremendos peccados, não se podendo hVara terra alguma '';

I 7í 7,
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filhos, tantas vezes
quanto possível
afim de receber dos
padrinhos o enxoval
da criança, qu?. ao
nascer é logo bapt*.-
saca segundo seus
ritos . Parece que a
mergulham em água
corrente, com pala-
vras que significam:
Eu te baptiso neste
ribeiro para que se-
jas um cigano per-
feito . . .

Nos casamen-
tes têm cs ciganos
seu ritual pagão,
mas hábil., porque se
a sua moral é elas-
tica para os delictos
de roubo e assassí-
nio, é estreita, em
demasia talvez, para
vem o mvsterio tão
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Lavando seus farrapos

a i niidelidade á
guardado de

____¦ flE"' y'
_______¦ J-Bflfl-rtí^.-¦__*> '

_fl !___ flffl^ **"Çí^m

fl H_r E __^ ^*HB • ' fl ____.
HE—Bl-^—HI-i ______________ SQ_Rt v»> JM.m. Mfe^fl ^^

___- ^^mtr^ ^^ü Bfl. 
\ H _»V^H BI mS 

^^iflH__

?__j 
^^^ ^_____H__ 

J_i vJt 'V^^^^^v_P'fe ^^^k_B

^__^"-&-*_•'-" .flfl,. t_V ______ ___.'-a~'l'_i4-«_- ¦' ^HK- 1r« ___r ¦•.'__!_%• .i _B' ___ ¦*.-.v ^mr m
*-_ _-"¦ y^È- H i* 

' 
*i ij&mmmmW _H '' TZ-'"'*''^S_. _^^

''-* 4?:^."'^'* ^_B

Um burrinho que conhece toda a Europa.

raça e dahi
bem guardado de sua origem

e seu idioma e o abandono total da mulher, que
atraiçôa o companheiro . Essas lindas ciganas de
olhos de braza. cujos corpos nervosos têm requebros

1 angu. idos de
bayadeiras, po-
dem supportar
aquella v i d a
de misérias,
atravessar os
caminhos mais
terríveis, ms-
p i r a n d o os
maiores amo-
res; e são sa-
gradas sempre
para o cigano
até á hora do
consórcio .

Então, com-
provada p o r
uma matrona
idônea, a purê-
za da noiva, o
chefe ( porque
as tribus são
governadas e

os ciganos têm reis ) dá a licença para o enlace.
Desde logo se atira ao ar a bilha tradicional cujos cacos
se guardam, como se em vez de restos de barro fossem
de rara louça e assim íicam casados aquelles dous entes
que vão fazer a sua vida
pelas estradas, sem fim do
mundo, lado a lado .

As tribus errantes no
dia dos casamentos armam
as suas tendas como arrai-
aes fronteiros; de um lado
a gente do noivo, do outro
a da noiva . Em volta as
crianças olham espantadas
a festa; as mulheres — as
cal fardos — de cabellos cor-
tados, por serem viuvas,
evocam seu tempo feliz, as
raparigas com as amplas
saias enfeitadas com fitas
de cores garridas preparam-
se para a folia . Os animaes
da tribu pastam no campo
e como numa scena primiti-
va cozinha-se o jantar sobre
duas pedras. O sol brilha no
alto, porque a festa cigana
carece de luz. Os chefes
com as suas barbas alvas

q uad raiutcv o 4>rot*i-.__
zeado da tez sahem
gravemente da ten-
da cia noiva e de
súbito vê-se appá-
recer a mui hei", com
seus melhores vesti-
dos, com suas jóias,
sorrindo para o seu
escolhido, que está
no campo fronteiro.

De súbito rcsôa
um grito, um inci-
tamento:

Pilha que é
tua! . . .

Elle salta lesto
numa corrida; ella
foge-1 lie até que os
braços musculosos
do homem a se-
guram. a levam, a
arrastam como num

rapto . Assim se unem esses ciganos ágeis, bons ca-
valleiros, atrevidos com as ciganas de olhos de luz,
lindas ledoras de buchas diclias e cuja belleza vai
murchar dentro em pouco por uma extranha con-
dirão d'essa raça .

ei ganos arfflflBfe
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O pao para toda a familia

,,^mdímÊÊL^í^^fA __^tJ_I !____" •*—¦

~**B9f_ '^CíSQfij^fl _PP*_____rv^ ~^^ 
¦^^mum\^-*'

3it_j'fc vflv_£__^r__h__T'' HfV_fc A9 -^yA*¦ ^_1H_BJ^Í!^B]^^^BB^^^^B____^________^^^^^^^^^^

Hpàfi - ^lf&%r^^-__________________F_nÉ___^r ''V -'V_X4 _r ,- JT j$9 - _K___fl !_____

_^^^^»M_____p|lr____M___af__^''' _• * wJ CT

mB mr jpi**'^ ' pf. -^ *B ^|'
_________kj>,n'!7'7«^** _F \ ¦¦'¦_____**_¦ _T
-1ff_no_fílfi lii" is^.^^«_4âí?:_®___JB B___

/&0$mWmmWm __r íí-*^ '^áfíM.'&i_ÍS ____:
J&wSMSFL-*_;•*___•!¦'' i**^ J>-..- """• ¦ "''y*.M_^_^__j_? Ei

«^_3^_fw_____^ fP^íMiálF' >,' ¦# ' *-<'>'' '¦''¦¦••*¦¦'Vál^lÍ^S««_?al B
,i__*i^B___-Bft_-__^-- V^j*^frX. i ._f jjp./,' V''" ' ¦ 'iÊrülfeü .ri w_S.^;!i_P--' tv';» '••?.¦:. -_>«_^>JII_____P|_Bh________B_____

_-WP_m_:" 
"^_I_^__1-^_B-I^If^_!^ " '' 

? ri N_^_ll__r^__r
J^&:S_____B___^iBPiBfepP;f-^lÉ__B^8llf5J_Sf-_r -4' B^sÉi 9/HSB'^"'^ '^H__S__ÍWp*_!^_P,^'tô*^B____í-' . :-.?'^-;/_aÍMKifJtuJJMH._Jt_.

^______BfeS-lSr^k *, ' ,.;->'.'í-i,?^''i_al_^J.fc._i>-,*___a_______ÉlB'<flj ¦&. M- \h ¦¦ -- s-a ¦-.¦*'¦"¦iA^í$km\mm mmmhèXM Tr^rnYw—sím HsBter**-' \' •. '¦.. ,.^^_____pspíL'.'|__r'^__pws_ix"B______r
^fSfcflEssrS-HÉfe,*•» «-"¦¦ •%,: i.JfiV--' _»'.rf'___IB_r 1_*" _".i-MmwL __%t__PH_____í¦f-fi^'_¦_»•'¦'T_íii'^'./-' " ' 

iiiÉPr1^ '-4___ánnl..gBB^W-HII firWfí'^1' f'*¦'"'iPH!______¦ __r
A rainha de uma tribu nos arredores de

Os
têm praticas se-
culares já sabi-
das e cjue mal já
servem, como
seja a de pica-
rem com uma
agulha entre os
dedos os velhos
ca vai los sem
nervos ou de
pintarem o ga-
do de tal forma
que ás vezes o
vendem aos an-
tigos donos sem
que elles o co-
nheçam; mas as
m e I h o r e s de
suas partidas
são as que sur-
gem de momen-
to e com que
vão enganando
os mais sabidos.

As ciganas ssrvem-se da sua arte de ledoras de
sinas para arranjar dinheiro, como de outros meios, que

constituem suas industrias,
como a venda dos artigos
fingindo contrabando .

Amadas pelos poetas,
queridas pelo mysterio,
que, as envolve, as tribus
ciganas vivem correndo 0
mundo . Andam pela IIun-
gria como por Hespanha,
por Portugal como pela
França, na Itália, na In-
glaterra, na Allemanha c
até na China e o Buvel
chamando-se bohemios ou
gitanos, ciganos ou romã-
nichels, zingaros ou g.vp-
sios, zigner ou cikan, des-
prezando a terra e amando
a vadia_rem, deixando as
casas que lhes deram na
Bohemia para dormir sob
tendas, fugindo aos ai-
fagos da rainha da Ruma-
nia, que os queria ligar e

Cadiz. dar trabalho, para irem
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Cadiz.

ypos

peios campos com seus ursos domes-
ideados, em seus misteres de pelotiquei-ros . Sacrifica-se o ei ia no pelo cale —
o da sua raça . Odeia num instineto
invencível o jambo o extranho . A
mulheres não se domam a estes e se
Margarida do Monte foi amante d'o rei
D . João V, nao diz a tradição se ella»o amava .

Na Inglaterra, uma cigana, feita
lady, abandonou seu palácio, suas galas,
suas carruagens, para ir ser a raml, a
mulher do cigano aventureiro . Na
Hungria, um valoroso rapaz cTessa
raça chegou a coronel do exercito; um'1
dia desappareceu, desertou, foi pára : ua tribu, paraos gozos de sua* vida errante .

Ao ver-se passar uma d'essas tribus que se arras-
tam pelo mundo, com seus ursos amollentados, com
suas mulheres, com um bando íamelico de creanças,
que choram e
têm olhos des-
confiados, ao
observar os ve-
lhos tro pegos
que as acom -
panham e tem
corrido a Euro-
pa de ponta a
ponta, ha uma
anciedade de sa-
ber se não irá
alli um rei. um
de seus sobera-
nos, aquelle que
tem todo o po-
oí^v, a quem va-
rios agrupamen-
tos obedecem e
que em França
e designado pc-
lo titulo de rei
d'Arnac .

Ao fitar uma
d'essas velhas,

^Zé!&W&*. , >irWqf \ y Im";' » '" ¦¦¦* ' . ^VA.WMte^*.

Uma sopa de pão para o juntar

com ares de feiticeiras emmagrecídas e de
boceas cy nicas, que nos pedem a mão para
er a buena dicha, ha também a vontade de

lhe perguntar se ella nao será a soberana das
ciganas, aquella a quem chamam a rainha de
Coestre . E como são eguaes nos trajos, como
soffrem as mesmas misérias, a nossa fantasia
laz dos que têm mais grave aspecto os reis e
as rainhas, os eleitos por elles nos mysterios
das florestas, quando o velho rei ou a antiga
rainha morrem como esse Esau Smíth, de 86
annos, que era o chefe dps gi/psio.i de: Inglater-
ra, ao qual suecedeu uma rainha, que, nos dias

das corridas de Ep-
som, arma sua ten-
dá no alto da colli-
na e vê desfilar to-
da a fidalguia ingle-
za, que mal a sus-
peita de um sangue
nobre na raça no-
made que anda a
penar pelo mundo
negros feitos de ou-
trás eras .

Todo esse mys-
terio, toda essa vi-
da de aventuras, os
seus ditos, suas
proezas, nos attra-
hem. Dá-nos von-
tade até de os ver
encole cisados, por-
que são bellos nesse
estado, bradando
com ar terrível ."Eu te amarello con
una choitril (Mato-
te com uma faca)!
Mas geralmente ei-
gano não mata ei-
gano .

As divergências
das tribus liquida—
as o chefe e se
acontece serem pre-
sos pela policia das
terras que através-
sam ou se são jul-
gados pelos tribu-

naes e, embora absolvidos, recebem de seus chefes
os castigos, que a sua lei impõe, na maioria dos ca-
sos, o castigo corporal, que o culpado humildemente
recebe desde que o superior lh'o administre. E'

usual ver-se um cigano, castigado assim, apóz a sa-
hida das mãos
da autoridade
legal e ha a res-
posta celebre
de um conhece-
dor de seus cos-
tumes ao qual
se perguntava
a razão d'esse
castigo: Ah! E'
para não se
deixarem agar-
rar! E a respos-
ta é boa, por-
que as melhores
condições d o s
ciganos é serem
ligeiros e ardi-
losos .

Metomo —
o chefe cigano
de Hespanha
— teve ardis
pa a escapar
durante annos

typo de cigana de
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á policia
der .

que o prcurava pren-

têãooi
ieirO)
gamo,

um ty po curioso de sal-
das estradas, um bandc-

ousado, ligeiro como o
altivo como um rei, mo-

reno e galhardo, que assaltava
os viandantes nos caminhos des-
culpando-se com uma phrase
que dá a nota do seu espirito .
Não roubo — dizia Metorra —
peço emprestado áquelíes que têm
mais do que eu!

No fundo expremia talvez a
moral de sua raça perseguida,
que vai de monte em monte, de
cidade em cidade, de paiz em
patz, sempre alcançada pela des-
confiança de que tentem esses em-
prestámos de Metorra a que
Proudhon, com mais proprieda-
de. chamava restituições .

Os ciganos têm extranhas
superstições; não jogam com car-
tas porque têm mata page — má
sorte — visto as cartas serem
sempre os emblemas mysteriosos
onde se lê o futuro . Não gostam
de vinho nem de bebidas espiri-
tuosas, mas adoram os doces co-
mo a vida ao ar livre e o sol, que
é como o seu Debt l — o Deus —
e sua mulher de quem dizem com
aii-ior: En Ias farsidaras de mi romi
sgroelo . — Durmo nas saias de minha rnuher .

Se ellas são tão formosas, d'essa formosura ar-
dente da Carmen de Merimée, gilana, cujos olhos tanto
mal causaram, como a da Esmeralda de Victor Hugo,
como a da Margarida do Monte, como a Severa, que
adorando o Vimioso, não se queria presa, sentindo
todas essa anciã de liberdade, que é característica da
raça .

E elles lá vão, passando pela Terra, sem dizer
de onde vieram nem para cnde vão, deixando, no em-
tanto,nos logares onde acampam, signaes estranhos nas
arvores e pedras, coisas mysteriosas que só outros
ciganos sabem

Rocha

Martins

" ~—¦;
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Journal fez as seguintes c
rações sobre esse facto:

Durante os dias de calor a
fina lamina de aço, que constitue
a molla, é sugeita a dilatação; sua
força augmenta e, quando o relr-
gio recebe corda, essa força se
torna, a:, vezes, tamanha, que a
lamina se quebra .

E' ainda essa particularidade;
que explica o facto dos ponteiros
soffrerem sempre a tendência para
o atrazo no estio e para adianta-
rem-se, no inverno .'

O relógio é, portanto, uni
exccllente barometro: quando se
átraza o tempo é bom, quando se
adiante faz frio ou chove • . .

Por mais um pouco e lhe
pediríamos previsões meteorolo-
gicas, mas isso seria exaggerado e
quando um relógio registra re^u-
larmente o tempo, isto é, a hora
exacta. devemos nos contentar,
sem pensar em lhe pedir ainda a
temperatura do dia de amanhã!

m.u

Cada anno o numero de auto-
moveis cresce com rapide~ espantosa.

i/a act uai mente, no inundo ir.-
tetro, 12 milhões de vehicutos ante-
moveis, dos quaes, mais de dous
terços estão nos Estados Unidos,
quê contam 24 .484 .600 . A Eu-

rapa tem 4.218.900; quanto aos demais Estados da
America, possuem, em total, I .H15 .765 .

/'.m compensação, é a Europa que possuo o maior
numero de mohcyclciás, 1.851.500, contra II7 000
dos Estados Unidos e 127 .000 da Oceania .

DE CFRVANTES

Fallar niuilo e bem é próprio do homem i Ilustrado
Fallar pouco e bem ê do caracter do sábio .
/aliar niuilo e mal é a manta do Intuo. . .
Faltar pouco e mal é a infelicidade do ignorante ..

Os effeitos
do caTor
sobre os

Relógios

0 calor tem
re percussões
curiosas e ines-
p e r a d a s e
quando surge,
forte e cons-
tante, começa-
mos a sentir
extranhas per-
turbações nos
relógios de ai-
g; beira, atra-
zando-se uns,
parando deíi-
n ifivamen te
outros...

Um celebre
reíüjoeiro pa-
rísiense, inter-
rogado p e I o
reoorter de L:

——

t^tjT*^^ ^ mostruario de uni cigano em uma feira no Porto. ^È9^~^Ín>> ^*^
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| OS SCENARIOS VERTIGINOSOS - Dou* aspectos de uma ascensão ao Monte Branco^————_—_ 7 na França
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preciso procurar attentamente para descobrir, minúsculos como formigas, os aseensionistàs perdidos ness
encostas geladas.

as immensas
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A LUTA PELAS
ALTURAS...

eeveeveetteevctrM NOSSA TERRA -- Aspectos de

Su r giram ou
estão surgindo
ein.o rivaes proe-
minentes do fa-
moso Woohvorth,
Building, o arra-
nhacéu maiv alto
do mundo, dc
24.0 metros de ai-
tora .

Já está tci mi-
nando o Clirvsler
Building, com se-
tenta e cinco an-
dares e 255 me-
tros de altura .
Já foi autonsada
a construcção do
Empire State
Building, que oc-
cupará o local do
antigo hotel Wal-
dorf Astona; terá
oitenta andares e
uma ai t u r a de
291 metros. Um.
pouco menor será
o edifício que as
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0 município «le trez
Cerros, nos arre-
dores de Pelotas.

não ficará muito
atraz com seu
Chicago Tower
Building, que te-
r . uma altura, de
264 metros. Nes-
sa cidade, entre-
tanto, ficou esta-
belecido definiti-
vãmente íjuc a
altura dos arra-
nha-céus está li-
mítada u n 1 c a-
mente por quês-
toes de interesse
econômico ou fi-
nanceiro. porem
nunca por ra-
zões de enge-
nhana .

Em uma re-
cente reunião do
Instituto Ameri-
cano de Cons-
trucções de Aço
iicou dete rmina-

Praça da Republica, vendo-se ao centro o Grande Hotel do que sobre um
terreno avaliado

companhias unidas do City Bank eo Trust de Gran- em 200 dollars o pé quadrado, o máximo lucro, isto é:
jas construirão; terá 71 andares e se elevará a 277 o 10,1/4%, pode ser servido unicamente por um edi-
metros . O quarto dos rivaes
é o proiectado edifício da
Metropolitan Life Insurance
Companj, que terá i00 an-
dares, porem cuja altura ain-
da não foi determinada com
exactidão . Por ultimo, meii-
cionaremos o mais ousado
dos competidores, o Lef
court Build, para o qual se
projecta uma altura, de 315
metros. Todos esses gigantes
pertencem — é claro - - á ei-
dade de New York .

No em tanto,

Illusão de óptica

Ê/r ' /á/' "'"'

!

Chicago
./ espectadora distant

homem corajoso !
que não viu o bode - Céus ! que

Como se atira ao encontro do touro.

fíciò de sessenta e trez an-
dares de um custo approxi-
mado de ô() milhões dc d d-
lars . Duplicando-se o valor
do terreno, o arranl.a-ceu
deve elevar-se a setenta e
cinco andares, para que se
torne economicamente, pro-
veitoso.

No s; sthema métrico de-
cimal: um terreno avaliado
em 1:572$ o metro quadrado,
exige a construcção de um
arranha-céu de 63 andares.
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Pelotas, vista de um aeroplano
—I

eee^eeocoerf ee»e e Pudera !
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Subúrbio de Pelo-
tas vendo-se : 1 —
A r roi o de Santa
Barbara. 2 — A\c-
nida Saldanha Ma-
pinho com o grupo
escolar D. Antonia,
ao centro. 3 — Es-
taçao da Estrada

de Ferro.

com um preço
de 511.500:000$!

O facíor mais
serio 6 o dos ele-
vadores. que po-
der iam chegar a
oecupar todo o
espaço disponi-
vel, uma vez ul-
trapassada certa
altura .

O único reme-
d 10, aliaz já pos-
to em pratica, é
o de augmentar
a velocidade dos
mesmos, de mo-
do que possam
transportar mais
pessoas com o
mesmo numero
de ascensòres.

Q pai de André
Carnegie, antes
de deixar a Escos-
sia para se esta-
belecer nos Esta-
dos Unidos, rece
beu emprestado,
cie um parente, a
quantia de 500
l|rancos, porem
nunca chegou a
restituir nem o
capital nem os
juros...

Oiilhode Car-
negte, quando se
viu rico, quiz pa-
gar a divida do
pai, porem ao
envez de devol-
ver os 500 fran-
cos enviou an-
nualmente, como
juros, a mesma
quantia .

Passado algum
tempo, Carnegie
fez uma viarrem

HBãastaw ^^^^r^^t^Bajá^^AB—B ^^B^^vl * ***í» f^^^^v^^^Ba^abâãatftuM -J *^^T*x * m* * ^^tS Ji a^.— aaa» ^aa>.*. *^BÀi * ^. ^*-^-**#^ - —aBB?^**-*^!?»^^^ *^— ^. ^jfl '% ^^^ShajBflafllBsaBaw^l a

Panorama do centro da cidade

LM BaVr^anfll l*^^.>Ba?i '^afa^sfl
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lismV'1»»^»! Bf1' • ^«aAS?B mI "íT^PaBBBura "•fc^sff-^WiÇfA11 SgSmm ' *K ' S ^kag; fl feTI av

l^tataaal gãal 11 
"^t_^*^w*flk íàm ; ;':^^'fllfl 1^ b^b

k^™4 taav*"^'1'' Ifl v- •'-iaBa^-7-74V.jMí^^
^£&jl . J"fl |. >.-ii.vv..B^ '.TOt^aBflBL 1:1 T3 flfli^al
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á Escossia e foi visi-
tar seu parente, ma-
nifestando-lhe o dese-
jo de restituir a quan-
tia emprestada .

— Não te preoceu-
pes com isso, André

replicou o outro
Deixa que as cou-

sas sigam como es-
tão... Em pregas te
bem o dinheiro e isso
me satisfaz .. .

Os thesouros de um passado de arte c de. Gloria — Primorosa e gigantesca cabeça de um estatua
de mármore recentemente descoberta em Roma, durante uma exeavacão nos arredores da egreja

de S. Nicolau de Cesarim. Infelizmente, o corpo d'essa estatua não foi encontrado.

Qual o cumulo para
um fabricante de c; a ar-
da-chn.vas1

— Morrer . . . da
ooiia!
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// paixão pelo "choras" na Inglaterra Scena do ultimo bailado apresentado pelo
Adeiphis, de Londres.

'Helen Burnellnnd Chorus", no
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l^_S^

9 ?^j-i -Bmw ^,^ ^H _E_SmW?r^'^"

*^y^ BflBUllfl Bli-i-g^---

*''MaH8e»_S B^1" '-'-.-^B '.^*_^__S^%'' i7; yy^-^^fSia£jÍR53_r_____B -Bam'"" ' Tflfl SBtfT«^^^y^!7^^Af!^l-?^ 
'-flfNFi

WÊÊÈfiSÊÍA m JmW ~'ÍÊIÊÊT*&
i^^^^mÊ W (mm mt mf^'"- Y^^l*lf^^«-^^.-.-
Ü-4?S_-^^fl ¦'' f_fl l_ jniíip2-ffi_l-_f_!^_BBBB-_c,BflBB-_>B-M-i • tflflif-il8i«%-MMillWKmfl.-ifl BnLBJ BL«__-lK'' ~i»sí____i_-_«_b_B_S4«ãBJtnHa-l BI _.« SA*'*'''

* "^flBflBBBfl fl. * ;V> ri, Sj^

H M_t^_«l.B_*W_! m '¦

l^^^^^flBBBBBP-BBB|IIIBg_^
iWM^M^MwEy^^.^y'''*.''*' ¦ 7»l__Pfll_9^j3fl™JP_fE'*'''¦ »

^Víío é um ornamento para algum bolo de
casamento — Trata-se de miss Ürsu'a Mynors,
exhimia bailarina ingleza, de 6 annos, trr.i uma

iinda pose phoío.-rraphiea.

ARCHEOLOGIA

Durante as necessárias excavações para
a construcção de um aerodromo e respecti-
vâ estação radio-telegrap.hicâ na ilha de
Cozumel, fóra da costa dcj território mexi-
cano de Quintana Roo, os operários desço-
briram uma antiga cidade Maya, sem du-
vida uma das perdidas cidades legendárias
da America Central.

Na excavação da cidade esquecida appa-
receram peças de uma madeira tropical des-
conhecida e muito bem conservada, imagens

?tJ P_*¥£:'''''^ fl il.' ¦•?
^^B|pC 'I^UmtS ^

UM Wmm^ 
^^^^^^^sBBr , rnflF^ ^W ^^p k

^_I_Py^* B^^^^_^__^^^É Bé_\ jF' " _BB_I B_F

^flí mmT^ \' ^ i Bir ^ ^** fl \^aT

ttflflflflflfisflfl_-im--< (BBflP^^^ »Bfl ^*^^

B__flB__PJP^> "'-»* _Bfl_S __k ¦ -flifl-i __!_Bf_ iT ' -lit*. * "tB__b' ¦¦':-j'v iTymSjiuB

BL ^-/ * ^> "^ "•" ^^sPBflflflflflr ^^^Bfl-flflfF ^JflW" ™*"^-^7 ^__&flflflfl__w. ' ' *•>¦ ' 
\

/ ^ ^^^Bflflfla. 
_l*^^™»â____''^ '"** ¦ s-^S' 

'já-Ví-* ¦'*^*.>""- '"*T-9^^BÍ

Carol Lombard e Diane EUis, da "Pathé Píctures", lutam por i ausa
de uma bola.

de pedra representando pessoas, serpentes e diffeientes ani-
mães, que pesam centenas de libras, alem de outras reli-
quias, provavelmente de dez mil annos de edade. A cidade
é pequena e acredita-se que tenha sido uma das commu-
nidades de segunda ordem da civilização Mava.a

0 numero lotai de espécies dc animaes dislinclcs, ,/ue
exislem sobre a lerra e nos mares, i>ai alem dc 400.000.'

H M ii I H i ii ii» 'I ii nini ii ii ii M.—n« .ii ii ii.
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GNEZ apertava o fecho de
seu collar, fitando-se no Conto de Jacques Chrhtofle que el,le Gra llie a^racia
espelho. Estava prompta va ora a aborrecia. Havia oc

ahir . Em uma mesinha, ao lado depara salur
bolsa de mao estava uma pequena folha de
papel, com a lista das compras a
fazer :

Georgette para vestido
Velludo para manteaux
Ta f fe ta laranja
Água de Colônia

Narciso
para a

p a ra

_4 Rn i_ii H*jwá?i« -1 a.
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Avental
copeira

Escovao
o soalho .

Ignez adora-
va as lojas
modernas.
Nellas seria
capaz de
passar o dia
inteiro. Alli
fazia as
unhas, on-
dulava os
cabellos,
toma v a
chá; po-
rem o que
a encan-
tava era,
com as
m u d a n -
ç a s ei as
estações,
as trans-
formações
bruscas
mediante
as £q u a e s,
da noite
para o dia,
sabia-se qual
a nova côr em
moda, que ge-
nero de chepéu
a a do p tar. . .

Casada aos
dezenove annos,
viuva dous me-
zes apoz, Ignez
vivia em compa-
nhia de sua mãi,
sem pensar em
amores; indifferente
aos homens, que lhe
pareciam todos os
mesmos. Todos lhe di
ziain que ella precisava
de refazer sua vida, pen-
sar no futuro; tinha, ape-
nas vinte e trez annos, não
podia viver sozinha .

isso não a decidia a imagi-
nar um novo casamento nem
a dar attençaoVaos que lhe fa-
ziam a corte. Um d'esses, Marol-
do, era irais insistente do que o:-
outros. Ignez pensava, ás vezes.

Se eu algum dia, m-2 resolver
a casar novamente . . . será com elle,
mas prefiro viver scS

Elise Roofh. 1> bailari-
na da Alhertina Raslti
Girls" de Los Angcles.

casiões em que dizia a sua mãi:
Uu^ rapaz encantador I

Mas, já no dia seguinte, queixava-se:— Que homem insupportavel I
Essa ultima opinião tinha uma

causa toda especial, que cila não
confessaria a pessoa alguma.

Na véspera em um baile,
entrando no salão já

tarde, quando não
mais contavam com

sua presença, en-
contrára Haroldo
conversando

com Claudina
. Pommier,

uma viuva,
que tinha
fama de ir-
res i s t i v e 1
e lhe pa- .
reci a . . .
dar de-
m a s i a d a
attenção
a.. . isso
com uma
aggravan-
te... Ja
em outra
festa, dias
antes, co-
mo Claudi-

na interrom-
pesse sua pa-lestra com sinis-

tencia, Ignez dé-
ra a entender a Haroldo que não gosta-

va de o ver junto cKessa mulher... E
elle, imaginando que el'a não viria, estava
alli em palestra com a linda viuva...

Por isso, agora, quando a creada ihe
veiu annunciar a visita de Haroldo, Ignez
teve um movimento de mau humor .

— Não estou em casa — disse ella á
creada em voz muito baixa, como se Ha-
roldo a pudesse ouvir do vestibulo .
Sua mãi protestou :

E' a segunda vez em que elie vem
recusas recebel-o .

— Que me importa?! — exclamou
Ignez com a mesma voz surda e irri-
tada >f
Depois ouviu, sem cessar de faílar
mal do importuno, o ruido da por-
ta, que fechavam, os passos na
escada. E só se animou a sahir,

quando viu por traz da cortina
da janella, o rapaz subir paraum auto-omnibus .

Na mesinha da saleta ficara um
cartão, em qi e Haroldo inscie.e a :e.i
novo nu.rr e:o do telephone .

Ignez lhe pedira, na véspera, essa informa-
ção. Guardou o cartão em sua bolsinha cujo

bordado de ornato representava uma aranha,
segundo um desenho que ella própria fizera e

julgava original . Uma aranha de ouro sobresa-
hindo sobre um céu rubro e negro, distendendo
suas. sete patas desmesuradas.

— A aranha... dá sorte! —dizia ella que, como

i
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tocas as mulheres era supersticiosa .
Tomou um taxi e correu as lojas cen-
traes. Diante d'ellas as caixeirinhas
mal podiam esconder sua impacíen-
cia, porque, ao envez de se contentar
com um chapéu, que lhe ficava bem,
ella pedia outro e fitava-se longamen-
te no espelho . Assim viu uma deze-
na e acabou por não comprar nenhum
dos que a embellezavam; escolheu um
cloche. de feltro, sinistro, com uma
cauda plissada e alem do mais desgra-
ciosa . . . por que era de ultima moda .

Quando terminou suas compras,
a fadiga não a impedia de olhar as
vitrines onde se viam vestidos ou
jóias . Sentia-se um pouco tonta, po-
rem estava satisfeita com o seu dia .

Repentinamente notou que os
transeuntes se esvaiam em fumaça .

Minha vista não está boa ... —

pensou ella — Oh! mas seja lá como
iôr, nunca hei de usar óculos !

Ao mesmo tempo sentiu-se mais
leve, como se não tocasse o solo com
os pés; depois seus joelhos vergaram e
ella cahiu desamparada .

Uma syncope! — gritou ai-
guem . — Chamem um taxi .

Ignez foi levada para o automo-
vel, emquanto um guarda-civil abria
sua bolsa com o desenho da aranha .
Viu apenas a lista (fazenda para um
vestido, para urn manteau, etc.) e o
cartão de Haroldo, que julgou de
se a cever entregar ao chauffeur .

O rapaz não estava em casa,
cjuando o taxi se deteve diante da
porta . O creado declarou não conhe-
cer Ignez .

E esse cartão ? perguntou o
chauffer .

E' do patrão e também a let-
tra é d'elle; mas não conheço essa
moça .

Devo então leval-a para a As-
sistencia ? E se seu patrão não gos-
tar ?

O creado reflectiu. Pareceu-lhe
ouvir Haroldo dizer :

Você deixou levar para a As-
sistencia essa senhora? Oh, animal!

Pagou o chauffeur, recolheu a
desconhecida e telephonou para o
"club" onde Haroldo devia estar .

Sahiu agora mesmo — disse-
ram-lhe .

Ignez não recuperara os sentidos,
mas quando Haroido tocou a cam-
painha quatro vezes seguidas, como
de costume, ella estremeceu e abriu os
olhos .

Estarei sonhando ? — excia-
mou o rapaz.

Também eu ? Oh! . . .
Mas ... o creado contou tudo; a

chegada de um taxi e por que motivo
cedera ás instâncias do chauffeur.
Ignez corou .

Oh! — confessou ella — quan-
do esteve em minha casa, hoje pela
manhã, mandei-lhe dizer que não es-
tava porque ia sahir para fazer com-
pras . Machinalmente apanhei seu cartão ao passar
pelo vestibulo . . . Não tinha outros papeis na bolsa . .
Soffri uma syncope . . . e certamente leram o cartão
e o tomaram por meu pai ou meu marido . . .

Haroldo achou a historia excellente .
Estou vingado! — disse elle . — Não me rece-

beu, passei o dia todo a sua procura inutilmente; não
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Entrando no salão já tarde, quando não mais contavam com sua

consegui failar-lhe nem pelo telephone . . . E, agora,
ao entrar aqui, vejo-a sentadinha na saleta, como uma
solicitante . . .

Ignez recebeu o gracejo com um lindo sorriso e
pcc.iu-lhe que a conduzisse até á casa de sua mãi .

Em caminho elle voltou ao velho thema; {aliou
do futuro, da felicidade ... e do casamento. Ignez

'D-->
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presença, Ignez encontrou-o conversando com Ciaudina Pon inier

nao protestava mais... Ouvia tudo, fitando-o nos
olhos . . .

Mamai deve estar inquieta com minha demora
— disse ella - Se não quer jantar comnosco, vou dizer-
lhe adeus.

Janto siml — exclamou Haroldo — Quero
mesmo fallar com sua mai ... E' preciso que ella
saiba que fomos unidos por um guarda civil, um

cartão de visita e um chauffeur. . .
Mezes depois, o rapaz dizia a sua

mulher que deviam sua felicidade a
uma syncope .

— Não — respondeu ella — Foi
á aranha ...

Jacques Christofle

***>**o*?*'****>

A DURAÇÃO DA IMAGINAÇÃO
Os que ajfirmam que o talento vai

se apagando com os annos, não se lem-
brain de que quasi todos os famosos au-
fores do mundo eram já bem edosos
quando escreveram algumas de suas
obras mais admiráveis. Entre outros
citaremos:

Cervanles, que tinha cincoenta e
muitos annos, quando escreveu a histo-
ria gloriosa de D. Quixote, cheia de pen-
samenlos vários, nunca imagindaos por
nenhum outro . . .

Jean Jacques Rousseau era já bem
edoso quando se tornou novellista e,
mesmo assim, foi mais precoce do que
La Fonlaine .

Goethe terminou seu Fausto pouco
antes de morrer.

Calderon e Lope morreram bastante
edosos, sem deixar, até o fim da vida,
de escrever cousas maravilhosas.

Hartzenbusch e Breton, já carrega-
dos de annos, raramente tomavam a pen-
na que não fosse para enriquecer a litte-
ralara de sua pátria .

Com o que fica dito e com o que se
recorde o leitor, tem-se a certeza de que
a imaginação nunca envelhece naquelles
que possuem, verdadeiramente, talento.

<>W£-^^^^

QUANTO TRABALHA 0 LEITOR?

O Illinois Engineer responde a
essa pergunta do seguinte modo :

"Sempre ouvimos dizer: " Estou
cansado de trabalhar tanto, durante
tanto tempo...' Mas, na verdade,
quanto tempo o leitor trabalha?'- O anno tem 365 dias . Ora, só em
dormir gastamos oito horas por dia,
ou sejam,. 122 dias annuaes, restando,
pois, apenas 243 dias de trabalho . Te-
mos pelo menos oito horas diárias para
passeios, cinemas, leituras de jornaes,
café, etc .. o que perfaz outros 122
dias, que, tirados de 243, deixam só-
mente 121. em que trabalhamos. Ha
53 domingos por anno; tirando esse
numero de 121, temos apenas 69 dias
de trabalho . A maior parte dos cm-
pregados no commercio trabalha aos
sabbados. até o meio-dia apenas, o
que perfaz o total de 26 dias de tra-
balho perdidos, pois ha 52 semanas
por anno; 69 menos 26 egual a 43 dias
de trabalho. Empregamos, diariamente,
uma hora para o almoço, o que vem

a perfazer o total de 16 dias. que, tirados de 43, dei-
xam apenas 27 dias de trabalho. Alem do mais temos
os quinze dias de férias annuaes; ora. tirando os de
27, restam 12 dias para trabalhar. Tiremos ainda 11
dias perdidos, por motivos de feriados, festas nacio-
naes, enfermidades, etc, e teremos apenas um só dia
de trabalho em todo o anno " .

83

Po r esse processo



çu Ser/uao ?3.ü Amo N. 10— Marco 1930

84

*" " " ii  n ii ii ii

Unia familia. . . e companhia I

¦ II BBBBBB— II» • li II- '-"1

Quando Roosevelt era presidente cios Estados
L nidos, effectuou uma viagem ao Oeste, onde ainda
habitavam os Pelle Vermelhas . Desejando conquistar
a amizade d'esses selvicolas. mandou dizer-lhes que
teria muito prazer em os receber com suas esposas e
filhos .

E mandou preparar uma espécie de luneh para
seus convidados, calculando-os em cincoenta .

Porem qual não foi seu assombro ao ver chegar
o primeiro; era um chefe de tribu e vinha acompa-
nhado por 45
pessoas !

—- Esse ani-
mal veiu com
toco; os paren-
tes —disse
Roosevelt abor-
recido .

P o rem, de-
pois, foi intei-
rado de que o
pelle-vermelha
viera com sua
esposa e... 44
filhos ! Estes
eram filhos de
outras mulhe-
res, que o chefe
tivera anterior-
mente e, sem
duvida, pare-
ceu-lhe p ouço
correcto exclu-
íl-os do convite.

locidade lhes era communicada inicialmente que, pelo
menos, uma cfellas, logrou livrar-se da acção gravi-
tatoria immediata da massa do sol e se estirou para
a estrella perturbadora, que passava. Talvez uma
erupção similar tivesse logar no extremo opposto do
sol devido ás leis de symetria .

Parte desse gaz solar se condensou e formou nove
ra^ellites do astro-rei. E um delles, tão pequenino diante
do sol como uma bola de gude ao lado de uma outra
de foot-ball, era a Terra . . .

A magnífica transformação celeste, que acabamos de
descrever summariamente e que deu origem a Mercúrio,

Vcnus, Terra,
Marte, Júpiter,
Neptuno, Sa-
turno e Urano,
teve logar ha
menos de 5.000
milhões de an-
nos, e, muito
provavelmente,
h a mais de
1 .500 milhões .
Podemos, pois,
dizer que a Ter-
ra tem. mais ou
ha 2 .000 menos
milhões de an-
nos .
•;,Tal é, em es-
séncia, a ultima
resposta d a cia
pela sciencia, á
eterna pergun-
ta : Oue edade
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tem a Te.'rra

A formidável
edaie da
Terra. . .

Um dia, ha
milhões de an-
nos, emquanto
o solitário sol,
desprovido de
planetas, cons-
tituido por uma
immensa bola
de gazes em
combustão, per-
corria os espa-
ços es t ei lares,
foi parcialmente
d e s i n t egrado
pela approxima-
ção ex cessiva
de outra es-
t reli a . . .

A m e d onha
a t t r accão da

3

estrella. elevou
duas marés em
cada lado d o
sol; emquanto
este ultimo con-
tinuava sua rotação, as duas línguas de fogo e gazes
permaneciam mais ou menos fixas devido á força de
attracção exercida pela estrella perturbadora . Essas
marés de gazes, que se projectavam a centenas de mi-
Ihares de kilometros da superfície do sol, não tardaram
em assumir proporções demasiadamente grandes para
permittir que o astro seguisse normalmente sua rotação;
pouco a pouco as enormes quantidades de massas
gazosas foram sendo expelhdas violentamente e a
grande velocidade, dos vértices de ambas marés solares .

Tão formidáveis eram essas explosões e tanta ve-

Miss Etliclinc Dane da Jfefro.

expeli idos na almospliera pelos vulcões

Quem íalra
o mar ?

0 Dr. Thomaz
A. Jaggar, di-
redor do obser-
valo rio videano-
lógico das ilhas
Iíasvai, acredita
que o sal é depo-
sitado nas águas
marinhas por
4S5 vulcões da
terra, que des-
carrega/n annu-
almenle nos oce-
a n o s mais de
100 milhões de
í o n e Ia das de
ácido hydrochlo-
rico, adminis-
Ira n do, d'esse
modo, o chloruro
de sadio neces-
sano para sal-
gar os oceanos.

A mistura é
jeita por pene-
tração marinha
ou por disso Li'
ção dos gazes

As qualidades que um homem deve possuir
Um homem deve cultivar a virtude, a bondade

e o saber . Deve ter valor, cavalheirismo e paciência .
Deve amar a verdade, o desinteresse e o trabalho.
Deve governar seu caracter, sua língua e sua condueta .
Deve defender a honra, a pátria e os amigos . Deve
desconhecer a crueldade, a arrogância e a ingratidão .
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duqueza de Orme pousou o bordado, quasibrutalmente — ella, a figura mais cortezmais grand-nche da aristocracia de nc^ótempo . oltandc-se para o Sr. Albert Fen-exclamou:
Mas afinal. Üertie, que razões

tem você para não querer que Leno-
ra se case com rülíò ?

Elle fez um gesto vago
porem antes que tivesse
tempo para articular
uma palavra, a duqueza
proseguiu com ímpeto

Que tem você
a dizer contra esse ra-
paz? E' de bôa família

é meu sobrinho — não é
r:co mas contando apenas
vinte e seis annos já conquis
íou nome tao notável que ganha,
annualme-.tc. com seus desenhos, uma
media de mi! libras. Alem d'isso figura cm meu
testamento com duzentas e cincoenta mil libras .
F' um bello rapaz, sadio, robusto .. . Lenora, evidente-
mente, gosta d'elle .

Ora! exclamou Alberto Fenwick. dando de hom-
bros Lenora não gosta ainda de nin-
guem . E' uma creança '.

Com dezesete annos! —e:
velha duqueza cem ar quasi escan

Ora meu amigo . Se é assim qu
o coração das mulheres ! Com
annos cu já amava loucamente
que foi meu marido c o único amo
nha vida. Nao se laça de tolo.,
cpie também se metteu a me namo
pouco naquelle tempo lembra-st
d'isso por que até teve o cavalheii
de levar suas assiduidades em .
de mim e casar com outra .

O Sr. Fenwick suspirou
prol lindamente e confessou,
com voz desalentada .

Eu sempre fui contra-
nado em tudo. Agora queria
tento conservar Lenora junto
de mim por algum tempo ainda.

Mas isso é um egoísmo
atroz — exclamou a duqueza

Sua neta também tem direi-
to a ser feliz .. .

_— Mas pode esperar —
replicou o Sr. Fenwick com
cólera
ha um
collegio . Só depois que a tenho
em casa comprehendi como era triste
minha vida, cozinho naquella casa im-

Era bom tel-a assim junto de
• E apparece logo este pinta-
oara leval-a.
Oh! Alberto. . . murmurou a di

za, cruzando as mãos. com piedade —
dito sem censura . . Mas cu nunca vi
ter de sua própria mulher o ciúme que
de sua neta.

Não é ciume atalhou elle
mente .

- Como não. E' e do mais egoísta . Você
quer que a pobre Lenora passe a mocidade
tendo apenas sua companhia, muito agrada-
vel c carinhosa é certo, mas .. . insufficiente
para um coração moço... F quer que lhe
diga . Você com esses zelos cxaggerados é quetem mais concorrido para precipitar as cou-
sas. Eu conheço ir eu robrinlo. Júlio é um
rapaz hercúleo, ousado entre seus eguaes
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viva-

Não podendo resistir
aquelle ímpeto de
ternura, Júlio en!a-
çou-lne o busto e
beijou a com verda-

de ira devoção.

Ora!. . Vive a seguil-a por toda a parte, con-
versa cem ella longamente...

Pois sim: mas eu o conheço e elle não tem segre-
dos para mim . Conversa sobre assumptos indifferentes,
cententando-se cem o prazer de fallar-lhe e ouvir sua

voz ... Olhe . . . Você que tanto se im-
pressiona com a presença de |Júlio,

devia reservar taes cuidados
para com esse tal Geoffrey

Young, um sujeito suspei-
tissimo...
— Oh! não diga isso. ..
Um rapaz distineto . . .
Foi-me apresentado no
club pelo secretario da

legaçâo da Bulgária .
— Que tem isso ? Pode

ter relações com diploma-
tas e não ser digno de fallar

com Lenora . E você apresentou-o
a sua neta e parece ter prazer emapproximal-os .

J-^r' ?enwick n3o respondeu e. pouco depois,despediu-se de sua amiga de infância sem que tivessemvoltado a esse assumpto .

Intcllígente, perspicaz e
tendo vivido muito, observan-
do o mundo com olhar attento
e lúcido, a duqueza de Orme
não se enganara . Desde que
sua neta viera do collegio e se
installára em sua casa, o Sr .
Fenwick considerara sua pre-
sença uma felicidade tão per-
feita que, desde esse momento
ficara com apprehensão do dia
em que ella se casaria e parti-
ria dcíxando-o de novo sózi-
nho . Julío Payton, o sobrinho
de seu melhor amigo fora o
primeiro a approximar-se de
Lenora, a captar sua sympa-
thia . Com elle se voltara todo
o seu rancor injusto mas in-
vencível de velho .

Então, procurando ílludir-
se a si mesmo, imaginou queLenora se deixara impressio-
nar por Júlio por que elle era
o primeiro que lhe fazia a
corte . Se outros rapazes a re-
questrassem ella se distrahiria
com um e outro e tão cedo não
se decidiria por nenhum . Foi

a ide ia ingênua, que, elle próprio,ou relações com Geoffrey Young,
i pareceu um íypo perfeito para

o quanto ao Sr . Fenwick . Com
relação a Júlio também a arguta senhora
vira claro . Lenora parecialhe tão pura,tão ideal, que elle se contentava com
adorai-a. Mas uma noite, na mesma noi-
te que se seguiu a palestra entre sua tia
c o Sr. Fenwick, encontrou-a em casa
de amigos e dansaram ao som de uma
victrola . Então, de sentil-a tão junto de
si, de respirar o perfume de seus cabellos,
ce teu iosío, Júlio sentiu-se invadido
por uma onda de ternura . . . Sim, nao
era um ímpeto brutal era ternura muito
doce, muito meiga

mas
uma timidez espantosa diante de moças . Seu capaz
t.e apostar que ainda não disse uma palavra de amor
a Lenora.

Mas tão intensa
que, ao despedir-se, tendo ficado a sós
com ella no corredor, enlaçou-lhe o busto
e beijou a .

E cila, embora o gesto fosse inesperado e não pre-cedido per qualquer declaração não teve um movímen-
to de protesto cu revolta. Recebeu essa caricia como se
fosse a cousa mais natural d'este mundo; como se com-
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prehendesse quanto era puro o amor de Júlio e quanto ella
própria já lhe pertencia .

Ma? já o desenhista, como assustado por sua própria ou-
sadia, fugia sem uma palavra .

O mais curioso é que no dia seguinte quando se encon-
traram de novo, em um chá, conversaram um pouco^ mas
não tiveram uma referencia ao incidente que lhes deixara, a
um e outro, tão enebriantes recordações .

De resto Geoffre.v estava também presente e o Sr. Fen-
wick maldosamente chamou Lenora para sua mesa e mano-
brou com tão infernal habilidade, que Júlio não mais lhe pou-
de fallar nesse dia.

Desde então, Geoffrey.. com seu ar dominador e calmo
não mais cessou de lhe fazer a corte . Sentindose tacitamente
apoiado pelo avô tomava attitudes de namorado official e se-
guia-a por toda a parte, com tal insistência, que o velho co-
meçou também a se alarmar com elle . Mas era tarde . Geof-
frey ia tinha preparado seu golpe e desíechou-o subitamente
com segurança e audácia .

Uma tarde, o Sr. Fenwick esperava sua neta para o
almoço . Lenora sahira pela manhã para fazer pequenas com-
pras em companhia de uma creada . . . Era já meio dia.
Ella nao podia tardar. Ouvindo abrir-se a porta do salão,
o velho fidalgo estava tão certo de que era ella quem chega-
va, que nem se voltou . Disse apenas .

F/s tu, minha querida ?
Não — respondeu uma voz grave .

Eo Sr. Fenwick viu diante de si Geoffrey Young que
sorria de modo singular .

Estava esperando Lenora . Foi para lhe fallar em seu
nome que eu vim aqui agora .

Em seu" nome? — balbuciou o Sr . Fen wick,.attonito.
Sim... Nós nos amamos e já percebemos ambos que

o senhor não deseja vel-a casada . . . nem commigo nem com
ninguém. Então resolvemos forçal-o a dar seu consentimento .

Como ? .. . Ella . . .
Ella está em inteiro accordo commiízo . Foi ella pro-

pria quem me explicou que nunca se poderá casar sem em-
pregar meios enérgicos, por que o senhor se oppõc ate a
seus namoros . . .

Mas não e possível. . . Ella. ..
Ella ama-me e está disposta a partir commigo com

ou sem sua licença . Mas é claro que nós preferimos
uma solução sem violência sem escândalo... Tudo depende
do senhor.

Mas onde está Lenora?—perguntou o Sr. Fenwick
tremulo de desespero, de horror .

Em logar seguro, em um refugio onde ficará inacces-
sivei a suas pesquizas ate que o senhor se resolva a. . .

A lhe dar dinheiro, não é assim? — atalhou o Sr.
Fenwick bruscamente .

Geoffrey Younc: teve um movimento de recuo como se
tivesse levado uma bofetada mas não tardou a dominar-se e
de novo sorriu, com um sorriso frio, hediondo . E sentou-se,
com calma . Desde que estava descoberto, melhor . Jogariam
jogo franco .

De facto, o Sr. Fenwick via agora absolutamente claro .
O olhar d'aquelle homem, toda a expressão de seu rosto,, até
seus gestos denunciavam vdleza, infâmia . Como tinha podido
lidar com elle até então sem dar por isso ? Não acreditava em
uma só de suas palavras . Tinha a certeza de que sua neta não
o amava. E tinha essa certeza porque já observara — com
que tristeza, meu Deus! — que ella amava Júlio Payton .
Portanto aquelle miserável apoderara-se de Lenoral median-
te qualquer ardil.

Onde está ella? — repetiu vibrando todo de furor e
estendendo as mãos como se fosse agarrar o chantagista
pelo pescoço .

Geoffrey, sem sahir de sua calma, disse :
Cuidado . Nada de violências, se quer tornar a ver sua

neta . Tomei todas as providencias para que o senhor nada
me possa fazer . O melhor é discutirmos com lógica .

O Sr. Fenwick suspirou com força e comprehendendo
nue estava em mãos d'aquelle homem, fez um esforço e per-
l.untou apenas uma palavra:Quanto ?

Cincoenta mil libras. . . respondeu Geoffrey com o
mesmo laconismo .

Saia de diante de meus olhos ! — bradou o Sr . Fen-
wick, indignado — Retire-se immediatamente .
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— Está muito bem. Sua irritação é na-
tural — disse o outro, impassível . — Mas o
senhor reflectirá, estou certo de que refle-
ctirá . Vou deixai o reílectir algumas horas.
Um pouco antes das seis, tclephonarei . . .

E sahiu sem rumor .

O Sr. Fenwick ficou um longo instante
immovel, acabrunhado . Depois começou a
reílectir e immediatamente uma idéia lhe
surgiu, como a única capaz de salval-o em
tão doloroso transe. Payton!... Júlio Pay-
ton ! Metter a policia em um caso tão melin-
droso parecia-lhe uma vergonha. Júlio Pay-
ton comprehendería e, amando Lenora, teria
a energia, o ardor e o engenho necessa-rios .

Apanhou o chapéu, correu ao aparta-
mento do rapaz, situado, felizmente, numa
rua próxima e contou-lhe tudo quanto se
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Ainda no impeto dos golpes, que vibrara, Júlio
voltou-se e viu Lenora, encostada á parede.

passara. O desenhista ouviu, petrificado pelo
horror, mas quando a narração terminou
elle já dominara os nervos . Apenas ficara
com os músculos do rosto duros, immovcis
como se fossem de pedra, o que elle dava uma
expressão de força quasi selvagem .

Eu nas acredito que ella o seguisse de
bom grado. . . — murmurou o velho com voz
desalentada .

Oh! não . . . exclamou Júlio, com uma
segurança tal que o Sr . Fenwick não soube
se devia lhe agradecer o juizo que fazia do
critério de Lenora ou invejar a convicção de
seu amor .

Mas já o rapaz, andando de um lado pa-
ra outro, decidia .
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Elle prometteu telephonar um pouco antes dasseis... U senhor, se não me engano, tem dous telephones
em casa . . . Pois muito bem . . . Naturalmente per-mitte-me que vá para lá . . Eu tenho relações na Cen-trai telephonica . . . Vou providenciar já . . . Vamos .Sahiram . Túlio passou pela estação dos telepho-nes e chegando com elle a sua casa, o Sr. Fenwickencontrou, muito afílicia, a criada qi e acompanhara
miss Lenora pela manhã . A moça entrai a cem o SrGeoffrey em uma pharmacia e mandára-a comprarum sello na loja próxima . Depois ... não a encontrara
mais . . .

Onde fica essa pharmacia?— perguntou Túliocom voz breve . A criada explicou . Alli perto . O rapaz
foi observar o loca! . Era o que imaginava. Essa phar-macia licava em
uma esquina e da-
va portas para um
becco deserto que
ia dar em outra
rua.
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Júlio Payton voltou e sentou-se diante do Sr.
Fenwick num silencio e immobilidade tão completos,
que chegavam a exasperar o velho angustiado. Só se
moveu uma vez para telephonar a uma garage e pedir
um automóvel com um chauffeur de sua confiança .
Mandou que o vehiculo ficasse á porta .

A s cinco e meia horas disse:
— Quando elle telephonar trate de ganhar tempo ..

Use para isso de todos os processos . Logo que a ligação
cor feita, eu ligarei o outro telephone para a Central e
saberei de onde elle está telephonanco . Partirei im-
mediatamente no automóvel . Se elle não estiver muito
longe e o senhor scuber demoral-o, eu poderei encon-
tral-o . . .

O Sr . Fenwick approvou com a cabeça . 0 plano
era fallivel . . . Havia muitas probabilidades de vel-o
lalbr, mas não havia outro a adoptar . . .

E esperaram . Ch ! Como foi longa a espera d'a-
quelles minutos!

*

Geoffrey conseguira a confiança de Lenora, di-

zendo-se o amigo mais intimo de Júlio, encarregado
por elle de dístrabir as suspeitas do Sr. Fenwick.
Naquella manhã, seguira-a e fallando no desenhista
disse-11 e qui o ( rapaz desejava ter uma explicação ...'
Para isso era preciso afastar a criada. Entrariam numa
pharmacia .. .

Lenora deixou-se levar. Sahindo pela porta do
becco. o miserável fizera-a entrar num automóvel.
Lua cbedecera machinalmente sem reflectir e imme-
diatamcn'e um lenço apj licado sobre sua bocea im-
pediu-a de gritar. Com as cortinas fechadas o auto-
mo\ ei entrara num pateo . Depois de fechado o portão,Geoffrey obn>.ára-a a descer do vehiculu, fizera-a
subir uma pequena escada, atravessar uma sala sum-
manamente mobiliada e passar a um quarto onde
havia apenas uma cadeira de pau, uma d'essas cadei-
ras chamadas de cozinha, inverosivelmente suja .

Até esse momento ella não sabia o que pensar.O Sr . Geoffrey tão correcto, tão bem educado . Quesignificaria aquella attitude? E Júlio... Seria porordem sua que se fazia aquillo? Estremeceu ouviu-
do uma voz estranha e espiando pela porta entre-
aberta viu Geoffrey fallando em voz baixa com um
homem vestido com decência, mas de feições grossei-ras, com o nariz quebrado . Esse homem, enor-

me, hercúleo, parecia um criado que recebia
ordens .

Geoffrey sahiu e o outro depois de lan-
çar a Lenora um olhar attento foi se sen-
tar diante de uma escrevaninha, onde ficou
recostado, fumando.

Lenora pensou em interrogal-ò mas não
se atreveu e todos seus pensamentos se
concentravam na única creatura de quem
nesse momento esperava soecorro e sal-
vação: — Júlio .

Mas as horas foram passando . O ho-
mem de nariz quebrado parecia cochi-
lar . Lenora teve um accesso de pranto

que suffocou no lenço; depois revistou
rapidamente sua bolsinha afim
de \ êr se teria alli alguma cousa
com que se pudesse matar . . .
caso Júlio não pudesse salvaba...
Encontrou uma pequenina the-
soura c chorou de novo baixinho
contemplando-a .

Quando a campainha do te-
lephone tilintou, o Sr . Fenwick
estremeceu como se houvesse
recebido uma descarga electrica.
Júlio, apparentemente mais cal-
mo do que nunca, disse:

— Comece por fingir que
o telephone está funecionando
mal ... que não está ou\rindo
bem ... Já com isso poderá ga-

nhar alguns minutos . . .
E com gesto brusco tomou o phone do outro appa-

relho . Um minuto depois, quando o Sr . Fenwick ainda
repetia: "Falle mais alto. . . Não comsigo entender uma
palavra'' . . . elle sahiu com os movimentos rápidos e
ageís de um felino. Implorando, simulando hesitações,
discutindo a maneira de pagamento o avô de Lenora
conseguiu manter a desagradável palestra durante
mais de dez minutos . . . tinha a certeza d'isso porque
por duas xrezes a telephoriista interrompeu a commu-
nicação para obrigar seu interlocutor a pagar nova
ligação . Por fim, o outro telephone tilintou . Era o
signal combinado para avisal-o de que podia suspender
aquelle supplicio . Oh! então com que alegria, com que
fúria delirante elle despediu o chantagista, gritando .

— Nem um penny. miserável! Nem um penny!

Quando Geoffrey Young sahiu da cabine tele-
phonica, não sabia o que pensar. Em sua vida de
aventureiro, tinha atravessado graves crises mas

í
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nunca se encontrara cm uma situação tão difficil de
comprehender. Que homem aquelle Fenwick . Por
que demônio rompera elle assim, de súbito, o debate ? .. .
Depois de ter quasi cedido porque oppuzera uma re-
cusa tão cortante?

Que rumo tomar agora ? Manter Lenora presa ?
Era perigoso . O velho parecia ter perdido a cabeça .
Era capaz de dar uma queixa á policia . . . Mas teria
a audácia de envolver assim o nome de sua neta em u:a
escândalo que deixaria seu nome irremediavelmente
eompromettido ? Não era possível! Mas aquelle rom-
'pimento assim deixára-o indeciso sobre o que devia
fazer. Esperar mais um dia e telephonar de novo?

E Geoffrey seguiu pela rua tão preoecupado que
nao viu um automóvel detido do outro lado da mes-
ma . Nem viu que d'esse automóvel saltava alguém
que o seguia .

Júlio não teve que seguil-o durante muito tempo .
Viu-o entrar por um postigo em uma casa de aspecto
antigo e que parecia deshabitada. Não pensou em
pedir auxilio . Todos os seus músculos de athieta vi-
b-fivam. Havia uma única janella entre-aberta no
primeiro andar .

Reflectir . Como reflectir diante da idéia de que
Lenora estava alli ? Juho lançou um olhar á rua . Es-
lava deserta e a noite era já quasi completa.
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rua, como um louco . Quando viu sua neta saltar do
automóvel precipitou-se com um grito estrangulado e
tomando-a pelas mãos arrastou-a para o vestibulo
como uma presa preciosíssima .

Mas de súbito lembrou-se de Júlio .Voltou-se,
teve um movimento para abraçal-0 mas uma idéia me-
lhor inspirou-o . Segurando Lenora docemente pelos
hombros, impélliu-a para seu amado.

O desenhista fitava-a com enlevo e ainda arque-
jante da angustia por que passara, ao ver os olhos de
Lenora., cheios de lagrymas, scintilantes de emoção
e de ternura, esqueceu tudo; o logar em que se achava,
a presença do avó c curvando-se para sua amada
beijou-a .

Selwyn J EPSON

PARA EMITTIR 05 AUTOGRAPHOS. . .

Juan Belmonte, o maior toureiro hespanhol de todos
os tempos, era o idoto das multidões . Aquelle rapaz, que
jogava a vida diariamente em piruetas trágicas diante
do louro, parecendo buscar a chifrada que lhe atravessasse
o coração, escra visou a Hcspanha inteira por sua des-
treza extraordinária e especialmente por seu valor.

BfcSflBfc afl S^y * > (flajfll BSR?^Bfl»fliw»B. MBr^* bI" ~* aãav^**òB !¦»*?¦' i9'.fl^flT -fl»** *BB9 s*- Bp*?^ ^ ^fl - '^B*

Miss Dorothy Mac Kail, da "First Nacional"

Num salto, o rapaz agarrou-se ao rebordo superior
da porta, ergueu-se a força de pulso, alcançou um or-
nato da parede e deitou mão á janella . Um novo
impulso e segurando-se á grade saltou para dentro de
casa .

Ao ruido de seus pés, dous homens se voltaram
surprehendidos . Antes de poder reconhecei-os, Juho
distendeu os dous braços cie accordo com as velhas e
boas regras do "nobre 

jogo" . Foi uns dous soecos ape-
nas, mas sólidos, bem visados, infalliveis, apanhando
os dous adversários tão desprevenidos que elles cahiram
num bolo um sobre o outro .

Houve apenas um grito; grito de mulher . Júlio
ainda cambaleante do ímpeto com que batera voltou-se
e viu Lenora muito paliida, encostada á parede .

Não hesitou, não perdeu um minuto. Tomou-a
nos braços, empurrou a porta com um pé e desceu a
escada rapidamente . Chegando á rua, correram de
mãos dadas como duas creanças . Na primeira es-
quina tomaram um taxi que passava .

Não se fallaram . Quasi não olharam um para o
outro. Ambos tinham, a impressão que a aventura só
estaria terminada quando Lenora estivesse de novo
em sua casa, ao lado de seu avó .

O Sr . Fenwick estava sem chapéu, na porta da

As mulheres, principalmente, sentiram-se subjugadas
pelo ousado "matador" e centenas de cartões poslaes clie-
gavam a sua casa, implorando um autographo .

Belmonte não se esquivava e assignava todos elles e
lambem os enormes leques perfumados ...

Certa vez, porem, os pedidos eram tantos que Bel-
monte se queixou do assedio .

— lrral Passo o dia lodo escrevendo meu nome!
Isso é insiipportavcll

Nalalio Ricas, seu amigo, que o ouvia, cocou a ca-
beca, meditou um instante . Depois, dirigindo-se a Bel-
monte, disse: — "Dê-me mil pesetas!"

Recebeu-as, sahiu e voltou meia /ura depois .. . com
uma magnífica machina de escrever . . .

— Aqui está! —- disse elle ¦¦— Agora poderás escrever
mais descansado teus autographos. . .

/' o valente toureiro, que enfrentava sem desjalleei-
mentos os terríveis louros de Miura, sentiu que seus joe-
lhos vergavam e que ia perder os sentidos . . .

O jovem que pretenda tocar em sua carreira a
meta desejada, muito deve soffrer e fazer, suará e se
ufanará, abstendo-se do vinho e das mulheres.
Hor \CIO .
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píR£mSENDO=o=MüNro As singularidades e
mysterios das Ilhas de Galapagos !iiiuiiiliHiKiii V«_T i •••¦-•*«. a RR RRa I. ri"-*-*?'» ,. I

Ao Sr . Gif ford Pinchot e a sua esposa nao po-deria occorrer outra idéia, voltando aos Estados Uni-
dos, depois de uma excursão pelo Pacifico, senão a
de pedir ao Parlamento vankee ao governo, a com-
nra, para os Estados Unidos, do archipelago dos Ga-
lapagos . . . Para isso o soffrego viajante allega queessas ilhas de nada serviram aos Hespanhoes, seus
descobridores, para nada servem aos Equatorianos,
seus actuaes donos; po-
rem ao Estaods Unidos
seriam de grande pro-
veito, porque estão na
rota do Panamá á No-
va Zelândia e Austrália
e na do Chile a San
Francisco de Califor-
pia . . .

As ilhas dos Cocos
serão dentro de breve
tempo uma sentinella
collocada ante a desem-
boccadura no Pacifico,
do futuro canal de
Nicarágua ... O archi-
pelago de Galapagos,
embora afast-ado do
Continente quasi sete-
centos kilometros, po-
deria ser, em caso de
guerra no Pacifico, uma
formidável posição es-
trategica, capaz de fe-
char o Canal do Pa-
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A esposa do explorador Pinchot examinava de perto uma "fragata"
em seu ninho.namâ .

Navios hespanhoes, desgarrados da expedição
de Guevara, que explorou o Pacifico em 1526, foram
parar a esses inhospitos sessenta e cinco ilhotes e os
foram baptisando com claros e rotundos nomes hes-
panhoes: Isabela, Santa Cruz, Fernandina, San Crís-
tobal, San Salvador, Santiago, Santa Maria . . . Mais
de século e meio depois, em 1684, arribou áquellas
costas o navegador Cou iey, guiado pelas referencias,

legendárias quasi, que ouvira no littoral. Não havia
habitantes nas ilhas .

Na soledade immensa do Oceano, elevavam ao
ceu os cones de seus vulcões apagados . Somente os
geólogos poderão reconstituir a historia mysteriosa
d'esse archipelago, formado por blocos de lava, que
parecem torturados e rasgados por titans. Em muitas
d'essas ilhas não ha indicio sequer de vegetação; nas

demais crescem cactus
eriçados de espinhos e
arbustos cor de cinza,
que também têm espi-
nhos ao envez de fo-
lhas . Nas ilhas maio-
res, na Isabela, singu-
larmente, as aportaçoes
do mar crearam no lit-
toral extensões de terra
vegetal, onde se for-
maram bosques de man-
gueiras, que se cobrem,
duas vezes por anno, de
fructos magníficos . . .
Como o caroço de man-
ga, enorme, não pode
ser transportado pelo
vento, forçoso é acredi-
tar que essa plantação
foi obra, dos primeiros
descobridores ....

Tudo ue nvysterio
nesse archipelago. De
que epocha foram ás
primeiras erupções vul-

canicas? Entre a primeira expedicção dos.Hespanhoes
e a chegada do navegador Cowley houve commoções
geológicas, que forçassem a fuga dos primeiros habi-
tantes ? Morreram todos? Esquecidos.talvez do dis-
tante continente sul-americano, sem navios em que
pudessem navegar, teriam morrido de fome ?

O enigma e tanto mais impressionador, quanto
os bois, os cavallos, os burros, as cabras:, os veados,
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Captura de um "petrel" com uma
isca de peixe, na ilha Galapagos.
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Um magnífico exemplar de Tartaruga, capturado pelos' híembros' da' expedição Pin-,

chot nas ilhas Galapagos. ,, - -,.„ í';,,
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os cães e os gatos, levados, sem duvida, pelos primeiros
descobridores, recem-aclimatados em Nova Zelândia,
Nova Granada e o Vice-Reinado do Peru, haviam-se
reproduzido alli em plena liberdade e tornado a sua
primitiva condição de feras .

Talvez esses animaes ou alguns d'elles, foram
levados por expedicções posteriores a de Covvlev, por
aventureiros sobre os quaes não ha referencias; ou
por navegadores, que naufragaram nos terríveis recifes
do archipelago . Nos dous séculos seguintes, de 1684
a 1879, não ha memória de nenhum navegador que
arribasse á deshabitada Santa Isabela . Não in.]uie-
tadas pela perseguição do homem, as tartarugas de

fácil viver reproduziram alü em quantidades incalcu-
laveis e alcan-
çaram t a m a-
nho assombro-
so .

Os na tura-
listas encontra-
ram outro mvs-
terio nesse sin-
guiar archipe-
lago . Surgido
do fundo do
Oceano em
uma erupção
de cerca de
ceirí v u 1 cões
differentes, co-
mo se reprodu-
ziu em seus pe-
nhascos de la-
va a vida ani-
mal ? Curiosa
fauna de inse-
ctos de azas de
ouro eaguilhão
envenenado,
de iguanas ver-
des e bronzea-
das, lagartos
mons truosos
de apparencia
e timida con-
dição, com car-
ne e ovos co-
mestiveis, de
sabor agrada-
vel. . . Parece
absurdo que
também esses
animaes te-
nham sido le-
vados por na-
vegadoresmys-
teriosos .,

Imagina-se
q^ue a ave que
os inglezescha-
mam fragata c
os francezes
f regale e nós
bem poderia-
mos chamar
fragata, se a
Academia tivesse
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Um dos caçadores do " Mary Pinchot " disparando o arpão contra um filhote de.baleia, da proa do barco dedicado a " caca-maior", próximo das ilhas Galapagos.

recolhido esse designação, tenha
ij chegado de outras terras, embora a mais próxima

diste oitocentos milhas.. . A fragata — digamos
assim — é a ave de azas mais rijas e poderosas,
que cruza os ares, podendo, segundo se acredita, atra-
vessar num só vôo o Oceano e também tão corajosa
e segura de sua força, que se approxima para comer
sem receio, do pedaço de carne, qúe se lhe offerece,
deixando-se também, acariciar em seu próprio ninho,
pela mão do homem, que jamais viva .

Onésime Reclus falia-nos no archipelago dos Ga-
lapagos como de um mundo deshabitado, isolado de
todo contacto com a Humanidade, elevando ao céu
suas duas mil crateras nos cumes dos cones de pedra

negra e burnida, que surgem das profundezas do Ocea-
no. Escrevia isso, antes de 1880, quando chegou a
Galapagos a expedicção de Gormaz. Em 1S91, chegava
um grupo de exploradores, capitaneados por Bour
e em uma d'essas expedicções foi — talvez entre a hu-
milde marujada ou entre os cozinheiros de bordo —
áquelle gênio audaz que julgou encontrar-se ante uma
mina de ouro puro, contemplando alguns trechos de
praia, onde tartarugas enormes sahiam da água em
tal quantidade, que cobriam materialmente a areia
em extensão de muitos kilometros . . .

Pois quel Não poderiam ganhar milhões de dollars,
milhões de libras esterlinas, estabelecendo em Isabela
ou em Fernandina, em Santa Cruz ou em San Cris-

* •• tobal, uma la-
brica de con-

servas, que
abasteceria de
carne de tar-
taruga as me-
sas ricas da
Europa e Ame-
ricas ?

Levada a
idéia genial a
Londres, achou
logo numerosos
partidários e
capitalistas .
Para estudar a
captura das
tartarugas e
sua utilização
e transporte,
ijnst a 11 o u-se
nos Galapagos
uma ousada fa-
milià de aven-
tureiros e foi
criada, na In-
glaterra, uma
companhia
merca n ti 1 ou
sociedade ano-
nvma, sendo
emittidas ac-
ções .

O negocio
fracassou pela
dif li cul dade
dos transpor-
tese pela incle-
mencia da li-
nha equatorial,
que cruza so-
bre o archipe-
lago. A mil
milhas da de-
semboccadura
do Canal do
Panamá,noPa-
cifico e com
uma tempera-
tura abraza-
dora e asfixi-

..'..¦'¦'. ante, a nova
industria exigia a installação de um enorme frigori-
fico, com operários pretos ou amarellos e o preparo de
navios espeçiaes . Assim, o negocio ficou reduzido a
uma fantazia financeira e as tartarugas ficaram salvas
do extermínio, que gastronomos insaciáveis lhe pre-
paravam .

Agora, o antigo governador da Pensvlvania, Sr-
Gifford Pinchot, affirma que a aviação pocle reintegrar
o archipelago dos Galapagos ao domínio do homem.
Oitocentas milhas, que separam esses ilhotes da Re-
publica do Equador, sua proprietária, não é distancia
impossível de ser percorrida diariamente . Nas ilhas
hespanholas, rebaptizadas com nomes inglezes, poderáser estabelecida uma base naval e um "ninho" 
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submarinos e hv-
dro-aviões, poden-
do ser provida de
viveres uma impor-
tante povoação e
c r e a n d o-s c não
uma, mas varias
fabricas de con-
servas.

Na City londrina
poderá ser nova-
mente installada
aquella famosa The
Ship and Turile
Ta vera ( Taberna
do navio e da tarta-
ruga ) aberta em
1850, onde apenas
era servido um
prato: sopa de tar-
taruga. Foi alli que.
visto o consumo ex-
ceder as possibiü-
dades de abasteci-
mento, foi inventa-
dá a "imitação cie
tartaruga", que
ainda hoje é servi-
da ao incauto cc-
mensal em todos os
grandes hotéis do
mundo; não passa
de carne extrahida
da cabeça da vae-
ca, cortada em qua-
dradinhos e regada
implacavelmente
com bastante pi-
menta ...

Para que, então,
ir incominodar as
authenticas tarta-
rugas do archipe-
lago de Galapagos ?

flfl Bfl flflAflBl HB
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nos mesmos um pe-
rigo para a saúde
publica, mas a ou-
trás pessoas, cujo
interesse fica á .. .
flor da pelle .

Assim, os encar-
recados de explorar
os institutos, não
mais sabem que ar-
tigos para belleza
devam lançar no
mercado .

Sobre a pelle bron-
jz c a a a, i

ri j • tfmanaar ina
rouge

Os membros da expedição Pinchot exbahia de
Jíiss Alargarei Ramsay, da alta sociedade de S.Luís ( E . Unidos) e que passou o verão nas ilhas Ha-u-at, ganhou o primeiro prêmio, que a praia de Wái-ktki concede annualmente â mulher mais tostada pelosol.
Os banhos de sol, aos quaes, incondicionalmente, asmulheres se submeltcm nesses últimos tempos, constituemconstante preoccupaçào para innumeras pessoas. Não

nos rcjerunos somente á classe medica, que começa a ver

aminando as
Chatham.

iamosas inscripções da

nao
jica bem; o carmim
para os lábios não
se destaca; o azul
dos olhos jica perdi-
do .

Os próprios mo-
distos tremem ante
a incoenita do in'
verno. Assentarão
com a nova côr da
pelle das mulheres
os tons dos modelos
rece.m-cread.os? ...

Antes, já se sa-
bia que a pelle ligei-
ramente tostada pela
brisa do verão em-
pallidecia com os
primeiros jrios, tor-
nando-se in te ira -
mente branca com as
primeiras geadas e
tudo quanto podia
acontecer era algum
especialista lançar o
rouge '' manda ri na
ao envez do "coral",

para as jaces, po-
innovações, dentro dore/n sempre se mantendo, em suas

tom vermelho .
Mas hoje, os especialistas cocam o queixo e pergun-tam, desolados: "Que côr de pelle será usada este in-

verno í
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txemplar de arraia (filhote) pescada nas immediações das ilhas
Galapagos.

Um filhote de gaivota, que parece protestar contrao pnotographo dos exploradores,:na bahia
de Danven.

93

...f ' 'r-

A
i

¦\Ji



^S^tf/Mclo 13.° Anno — N. 10 — Março 1930
r .ti M ii ii- ¦ii ii-

! ---

OS

Prejuízo indi-
recto

O tribuna! cor-
reccional de Com-
piegne ( França )
está a braços com
um caso interes-
sante : trata-se do
prejuízo que um
accidente de rua,
naquella cidade,
causou a uma cy-
clísta, Mme . Mi-
chel, no dia 25 de
Julho do anno pas-
sado .

Essa senhora foi
atropelada por um
automóvel e deu
uma queda, que
lhe custou não só-
mente onze mezes
de permanência
no hospital, ma>
também o abando-
no do lar conju-
gal por um mando
assaz ciumento,
para nelle esperar
tanto tempo o re-
gresso da infortu-
nada. E essa gran-
de victima do cor-

do coração
:onse-

po e
reclama, em
quencia, 80.000 francos de perdas e damnos,
ao autor do golpe de volante desastrado, que

lhe causou tão
terríveis prejui-
zos phvsicos e
moraes.

Porem o chauf-
feur solicitou ao
tribunal, por in-
termedio de seu
advogado, que
lhe fosse permit-
tido pagar ape-
nas 11.000 fran-
cos por uma in-
capacidade de
trabalho de
25 % , porque
não estava dis-
posto a se ver
responsabilisado
por um prejuizo
tão indlrecto,
como o abando-
no do lar conju-
gal pelo Impa-
ciente marido da
infeliz.

.-*:•-:; o-.'v*V VÍ<%Vi-; ¦. .- " h- "-V-

[:;:v;::, ¦/.,.-:;; ' 
\^r.:'\ ¦ .' M'!::y.

\['':'\----. 
" ** viv.-'"* ¦ ¦

¦Ü ¦. '"''•¦•:*.*¦¦¦¦>'¦, 
H ¦ '*¦¦.-.>¦>' ¦.'¦;/¦ *»&'''' '^ *' '¦'

-jfl Ifli^flflflJB p; ....

nal de Paris resol-
vendo jazer um ver-
dadeiro recensea-
mento d'essas ruas
tão mal baplisadas,
cita c rtre m ilha res
a ella s as seguintes:
— Em A antes existe
uma Avenida de
Todas as Alegrias
e, em Çoutánces,
uma viella do Car-
rapato que Sobe .

Em Bruxc lias,
capital da Bélgica,
ha verdadeiro res--
peito pelos velhos
nomes de ruas. Se/n
contar a rua da
.1 tonta nha das Ver-
di i ra. ¦• de lio ria, ba • r-
tante. conhecida, a
do Mercado das
flervas, suas r;as
do Jferrado de Gal-
linhas, do Velho
Mercado de C creaes,
da Pe ixada, das
Lãs e seu cães do
Fe no.

De s e. m b ocea n do
na Grande Praça
BruxeUas, ha a rua
da Manteiga, a da
Carne-c-Pão . Aqui
e alli, as ruas dos

Cavalheiros, dos Armarinhos, do Tabeilião, do Verde Caça-
dor, da Amazona, do Taciturno, dos Cômicos, etc.

Dous amigos trocam seus cartões. Residem na rua des
Quatro Vento r, dos Seis R.imos, da Longa Alameda, do
Fosso dos Lobos, da Colmeia, das Andorinhas, da Lei ou
da. . . Bondade !

Muitas ruas lembram um facto histórico, como a rua
do Governador-Provisório.

_^ ¦ 
—_—. 1

'.'. ''' > '•'!''.''.''' • '

-'"¦ 

' •-;.-'¦ 

-,, • 

' 

. 

' ' '

. " ¦' Vv í $'M 5¦ ¦'. ¦f^§ -i

'**í^^*^^»'^^^i2»flB9—¦flflflBflflBflfl**^^^ - ^aifaScrv* | -.- ^^2^m1Êmmm^^Ammmmm^^^^i' - i ií^.iíí

¦.¦;'-•¦.- :—¦¦a»>'««i; -A>,ís.V.JI'V-rffcJ
¦ ¦ — ¦-¦  —.—  —a— -i ¦¦.¦¦¦i — ¦¦ i—i-.i ni .i- — ,.. i-iiaiuii i» uni uaa»ja»aaa^^aaaaaaa^iaaaaaaiaaaaaaa»»»iaaM»»U»UU»SUU^U»^««aa»»aaU»<L

Captura de um lagarto ' iguaná " 
pelo explorador Pinchot, na ilha Galapagos.

A ELEGÂNCIA NA PRAIA  Ves-
tuario para banho de mar, cal-
ção em jersey azul e blusa de

seda branca, em forma de
collete.

Se nós aqui te-
mos ruas com
nomes franca-
mente disparata-
dos, os habilan-
iès da mais ceie-
bre capital da
Europa, quando
parlem em ville-
ia atura peta pro-
vinda, ficam bo-
qui abe rios diante
de nomes de ruas,
na. verdade gral-
tescos. . .

Assim, um for-
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A MARAVILHOSA E INSTINCTIVA ARTE ITALIANA—*Ó mon umen 10-OSSa'l IO
inaugurado no dia 3 de novembro ultimo, no cemitério militar de
Ghencea, próximo de Bucarest (Rumania). Nelle estão sepultados
cerca de trez mil soldados itaüano:. mortos durante a guc—ra e cujos
ossos foram recolhidos de vários cemitérios rumaicos. Essa obra de

arte é da autoria do architecto italiano Mario Stroppa.
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« espada
cravada na
rocha — Tra-
ta-se do tu-
mulo de S.
Galga no, de
c ¦*oiena, que vi-
veu nossa ei-
rlorú „„  i7

Costumes europeus — Ed monde
Guy e Van Duren, famosos baila
rinos francezes exhibem-se
ao ar livre na elegante
praia franceza de Biarritz.

TIm sábio hindu, muito
celebre em todo o

mundo, descobriu, se-
gundo os jornaes ingís-
zes, uma planta, que
prolonga a vida ; essa
planta se encontra sobre
o Himat.iga .

O sábio c aeafadissi-
mo e, assim, ama com-
missão de medices ton-
druios partiu immedia
lamente afim de estudar
nas vertentes nevadas
da formidável cordilhei
ra a famosa planta de
que se dizem maravi-
lhas .. .

Se fosse verdade ? Se
uma infusão d ' c s s a
pia pita redobrasse a ei da
e fortalecesse a saúde?
De resto . . . por que
não? lemos visto, nesse
ultimo meio século, tan-
Ias cousas c.vtraordina-
rias. . . Não custa mui-
to aos médicos inglezes
irem examinar a planta
de. per/o.

Alas, h a v e r á real-

milile eremita
e nella morreu
em 1181, com
a edade de 30
annos. Essa
relíquia nota-
vel do século
X í I é h o i e
ainda obieeto
de constante
peregrinação

dos fieis.
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mente alguma receita
para longa-vida? "Sim

- ajfirma um pintor
canadense, Sr. !Jrestou,
actualmente com a eda-
de de oitenta e oito an-
nos e que possue toda
sua activtdade plij/sica e
inlcllectiial. . . Declarou
mesmo a um jornal de
Otawá —- que verificou
suas affirmaçocs — t/ue
em sua família todos
che iam á maior velhice,
''¦lie tem vinte e um ir-
mãos ou i r m a s . dos
quae.s vinte ainda vivem,
¦tem uma irmã cie cento
e sele annos, uma outra
de cento e quatro, um
irmão de noventa annos
e emeo outros, que se
seguem, de cincoenta c
seis a oitenta e nove an-
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/r^r /.«. 7 «9í/c7.r gozam
perfeita saúde .

Os médicos cana-
deuses devem ter nes-
sa família bem maus
clientes. . .

No amor pode ha-
ver medo, i'Ilusão, des-
confiança, paixão, sa-
crijicio. Porem não
deve haver nunca
egoísmo, porque, cn-
/iio, deixaria de ser
amor . — Liszt .

A proeza de um policial-al «aciano — Bruno, o vencedor do grande
concurso promovido pe!« Sociedade de Cães de Poli.ia e Exercito de

Londres, saltando por cima de cinco homens.
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0 jamante impenitenle ou "Mr. Rockyfeliow",

como o chamam os norf e-aniericanos, é um

rochedo tle Nova County. na Califórnia, que

tem a perfeita forma de cabeça de um ancião

e ao qual accrcscentaram **m enorme cachimbo.

O í/e«j <V« Rússia Vermelha — Colossal esta-
tua de Lenine. cujas proporções podem ser
avaliadas pelo 

"homem 
sentado em uma viga

do andaime que a cerca. E' destinada a orna-
mentar a praça principal de Leningrad e nella
o fundador da Rússia dos Soviets, em uma de
suas poses características, parece fallar ao povo.
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Só ha uma classe
de amor . . . Porem
as imitações são
muitas . . .

La Rochefoucauld I- í
í

.***.
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Arfp PYPpntríríí ^m esculptor allemão, o Sr. Gunintsch, especialisou no
;' y'te"tetete-tetetete::, ¦.¦¦.::.:'-.,..¦, c\e "cabeças syntheticas". Damos abaixo algumas

gcnero que chama
de suas creações.
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FACEIRICE.

general,

que com
elle batesse
no grossei-
ro nobre ;
porem este
objectou-
lhe que nao
podia rece-
b e r s i m i -
lhante cas-
tigo da mao
de um sim-
pies solda-
do, tendo,
como ti -
nha, o grau
de general;
á vista d'is-
so, o mo-
narcha im-
m e d i a t a -
mente fez
o modesto
guarda
(chamado
T o 1 s t o i )

para obviar
ORIGEM DE UM TITULO

NOBILIARIO

A .origem e creação do titulo
de conde de Tolstoi, usado pelo
grande escriptor russo, univer-
sal mente conhecido, foi rodeada
por curiosas circumstancias.

O primeiro a ostentar esse
titulo foi um guarda de Pedro,
o Grande, em recompensa do
modo como deu cumprimento á
ordem de seu senhor, para que
ninguém entrasse em seus apo-
sentos privados, para o aborre-
cer.

Certo príncipe russo, altissi-
mo dignatario da corte imperial,
insistiu em forçar essa ordem e,
ante a firmeza do modesto
guarda no cumprimento de seu
dever, o iracundo titular chegou
a lhe bater no rosto com uma
chibata.

Sabedor d'isso o Tzar, pelas
vozes e o ruido, entregou ao
guarda seu próprio bastão para

DESGOSTO.
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conde e
aquelle inconveniente.

0 príncipe, por sua vez, rece-
beu o castigo com humilde phi-
losophia e o guarda de Pedro, o
Grande, ficou sendo o primeiro
conde de Tolstoi.

dthletisnxo e... Jaceirice — Lucille Mendez,"estreíla" hespanhola da cinematographia norte-
americana e esposa do ensaiador e director Ralph
Ince, fazendo exercido para não engordar. . .

diante do espeiho.

COMO Efu^c%x> •• TUDO SE EXPLICA PEQUENA ENCYCLOPE-
DIA POPULAR

Como tornar iricombuslisàl um panei? — Para tornar incom-
bustivel um papel impresso ou não, é bastante mergulhal-o em
água contendo, em dissolução, por litro : 80 grammas de sulphato
de ammoniaco, 30 grammas de ácido borico e 20 grammas de bo-
rato de soda.

Apoz trinta segundos de immersão relira-se o papel e deixa-se
seccár ao ar livre.

»
Quaes as cores )[undahteriia.es <ju.A nosso olho distingue? -—A

parte sensível do olho humano ou melhor, a retina, é capaz de dis-
tinguir trez cores elementares; essas cores têm sido objecto de ardo-
rosas discussões entre os mestres no assumpto. Uma experiência
rigorosa demonstrou que essas cores fundamentaes são o vermelho,
o verde e o violeta. Graças a sua percepção podemos distinguir
todas as tonalidades.

Quaes os princípios constituintes do corpo humano? — O o\y-
gênio, o hydrogenio, o carbono, o azoío, o phosphoro, o enxofre,
o chloro, o flúor, ;o iodo o bromo. o arsênico, o silicium, o potassium,
o sodium, o caícium, o magnesium, o ferro, o manganez.

Esses princípios são isolados ou agrupados sob a torma de
água, saes mineraes, gazes e substancias orgânicas.

Quaes os prixcipaes peixes el-.-clricjs? — São os pertencentes
á família dos selacianos: torpedos ou arraias eiectricas, que vivem,
por assim dizer, em quasi todos os maré. do mundo, os teleosteanos,
gymnotos, enguias de Surinam, hospedes da America do Sul. mala-
pterures, peixes africanos. Todos elles possuem, de cada lado do

corpo, órgãos — provavelmente tecido muscular modificado —
enervados por filamentos nervosos especiaes, que parlem da moella
espinhal; quando querem, d~o verdadeiras descargas eiectricas,
cuja íoVça electro motora pode ultrapassar 100 volis.

Em 1772, na Ilha de Ré e em La Rochelle, Franca, foram
feitas varias experiências sobre os pei n es •torpedos, afim de tentar
aproveitar sua electricidnde.

/-/ que. bases onjanicas está submetlido nosso senso do equili-
brio?—O equilíbrio éa resultante de numerosas impressões pró-venientes da pelle, dos músculos, dos olhos e dos ouvidos.

Essas impressões são coordenadas no cérebro medio.
As mais importantes são as que provem de uma parte do ou-

vido interno, chamada "canaes semi-circulares "
O homem, que possue trez pares de canaes semi-circulares— horizontaes, verticaes posteriores e verticaes superiores—pode

conceber um espaço de trez dimensões.
Os "lamprosados", 

que apenas possuem dous pares de canaes,
deslocam-se sómeníe em duas direcções !o espaço, ignorando total-
mente a terceira.

Os ratos japonezes. chamados "ratos dansarinos" possuem um
único par de canaes semi-circulares, razão pela qual só se podemdeslocar em uma única direcção, á direita ou á esquerda, conhe-
cendo um só espaço com uma única dimensão.

A secção dos canaes semi-circulares, em um anima! normal,
provocou perturbações de equilíbrio, que provavam positivamenteseu papel e assim esse assumpto ponde ser resumido sob forma de
leis exactas.

i
A saudação dos orientaes j

Na Europa e em quasi todos
os paizes aa America, quando
dous amigos se encontram cum-
primentam-se trocando um
aperto de mão ou um abraço,
conforme o grau de intimidade.

Um oriental, quando encontra
um amigo, começa por dizer-lhe:"A 

paz seja comligol" A que o
outro responde : "Comtigo seja
a paz e a graça de Deus e suas
bênçãos". Depois se inclinam e,
elevando a mão direita, tocam
o coração, a bocea e a fronte,
o que significa : "Meu coração,
minha voz e meu cérebro estão
a teu ser\iço". Findo o que,
abraçam-se cerimoniosamente.
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A Itália Pittoresca —

112 horas e 25 minutos ao piano.
Segundo informações de Sgdneg, na Austrália, o

Sr. Albert Sfeele, agricultor neo-zelandez, cheio de ate-
grià por haver sua esposa dado á luz uma linda menina,
sentou-se diante do piano e tocou seguidamente durante

112 horas e
25 minutos.

Tomara,
antes, o cui-
dado de cha-
mar duas tes-
temunlias, que
verij icara m
haver elle ba-
tido de 18 mi-
nulos o record
para esse ge-
nero de perto-
mance, que es-
iava em poder
do professor
norte - amcri-
cano Kamp .

O grande
erro da crifi-
ca — d 1 s s e
Ilenrg Becque
— é julgar-se
útil e necessa-
ria: Sua pres-
são sob re o
publico ceplie-
mera e o do
dias depois jA
não existe .. .

Um aspecto de Torbole.

Acredita-se que a espessura ou altura da atmos-
phera, que rodeia a Terra, é de 74 kilometros; porem
é já tão. rareificada aos 19, que a essa distancia é im-
possível toda e qualquer respiração .
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•^•-.e religiosa moderna — As novíssimas
normas da arte attingem, também, como não
Podia deixar de acontecer, a arte religiosa.
J_m Ratingem, próximo de Dusseldorf (Al-lemanha) foi aberta ao .culto uma egreja
catholica, construída de accordo com a "ar-
te moderna". O altar é encimado por um
mosaico gigantesco representando (1) Chrísto

e illuniinado por meio de luz central.
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"Za Cfioya"', esculptura de Peyro Mesquita.
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A archeologia e os ingênuos desenhos encontrados em rochas prehis-
toricas permittiram-nos conhecer o modo ousado e grave como o homem
primitivo, antes de conhecer o uso dos nietaes, já enfrentavam as feras muito
maiores e fortes do que elle, podendo-se chamar formidáveis. Pois bem, ainda
em nossos dias, os indigenas da África Central, tão primitivos como os homens
da caverna, repetem essas prodigiosas façanhas, utiiisando processos absoluta-
mente análogos. Nossas gravuras dão disso uma idéa bem nítida. A de cima
representa, um grupo de Zulús atacando um gigantesco elephante a golpes

de azagaia.

sos, mesmo presein-
dindo da qualidade
das victimas .

No em t an to, por
uma contradicção
inconcebível, todos
esses actos vis e cri-
minosos são realiza-
dos sem escrúpulo.,
abertamente, na caça
contra seres inoffen-
si vos .

Rebentar uma ca-
beca contra o tronco
de uma arvore, es-
quartejar, são os ac-
tos mais communs
da caça.

E, no e m tanto, é
natural compadecer-
se dos animaes .

Por que, po is, na
caça, os homens não
só não sentem com-
paixão por esses ani-
mães, como nem ao
menos se sentem en-
vergouhados por sur-
prehender á trahição.
perseguir e atormeh-
tar os pobre seres

-
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A CAÇA...
E' bastante ima-

ginar a condueta do
homem, quando ca-
ça, para se cpnven-
cer de que, dando
livre curso a seus
peiores instinetos.
realiza actos cuja só
idéia o envergonha-
ria em outras ocea-
siões .

A astucia, a perfi-
dia, as armadilhas,
a emboscada, o ata-
que de muitos con-
tra um só, do fraco
pelo forte, o roubo
dos filhos a seus pais
e dos pais a seus fi-
lhos são outros tan-
tos actos vis por si

*a" r^i-'^^-^*-",%'-'iMfaf ' '^ " w^ 4W^?J^MwFÍÁwjS& JÇ" ^A. 11 * . JP^Ij^N. *t"^- **¦- .J" 'j J JB^flM\Th * ^^nt^™" |s^ ' jf" I^vOsbl Jm. If f% TJdJBJtL ^BJb. * \ l^Bb *JV** Êmt '

Outro processo dos selvagens conservado dos tempos primitivos. Começam
por abrir no chão uma grande cova; depois disfarçam essa abertuia com
um trancado de galhos e folhagens. Feito isso, cercam e enxotam nessa
direcção a força de gritos e gestos todos os animaes que encontram, para

que elles caiam nessa cova e ahi fiquem aprisionados.

Um benemérito. —
O Sr. Malcoln Strat,
jovem engenheiro 11-
glcz, com o appare-
lho de sua invenção,
que stipprinie o in-
supportavei ruido das
machinas de abrir o
asphalto das ruas.

por todos os meios
possíveis? LeON
To LSI OI .

De La Bruèyre

U m a m u 1 h e r
formosa, que tenha
as qualidades de um
homem honrado, é a
cousa mais deliciosa
que se pode encon-
trar no mundo, pois
encontramos reuni-
do nella o mérito de
ambos os sexos .

Censurar um ami-
go, é cousa pouco
apreciada e, no em-
tanto, útil e provei-
tosa . — Plauto .

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

PEDIA POPULAR

Quando o leito começa a ferver deve-se passal-o para outra
yasilha e submergir esta ultima em água f: ia, deixando ficar até
esfriar o leite.. Só assim o leite perde o máu gosto e o cheiro des-
agradável. a. a '-V

Para limpar, as medalhas oxydadas, deve-se mergulhal-as
em sumo dehmão até que a oxydação desappareça completamente,
o que acontece ao fim de dous dias.

Para ennegrecer o calçado de cor, p systhema mais simples
é esfregal-o com pedaços de batata crua; depois passa-se sobre o
couro betume negro e dá-se lustro com leve camada de graxa
preta, como de ordinário.

A picada da vespa é curada rapidamente se applicarmos na
parte attingida um trapo hurnido.que contenha um pouco de anil.

O mel conserva-se por mais tempo, sem se estragar, quando
guardado em logar escuro. «

a -¦ ' : '/Zs '' S. ' '-d1' ;' ¦¦ ;, . '• '- '•" 
. 4 •-:' ¦''''

O leite quente é um admirável calmante para os nervos.

As pessoas que suam nas.mãos devem passar sobre as mesmas
um pouco de licopodio em pó.

Para conservar os dentes nada melhor do que enxaguar a
bocea, todas as manhãs e todas as noites, com uma solução anli-
septica e não irritante: trez ou quatro gottas de iodo em meio copo
de água morna.

Quando a dona de casa e\ecutou algum traballio rude, deve
lavar immediatamente as mãos com água quente e esfregal-as
depois com casca de limão e um pouco de sal grosso. Depois passaruma leve camada de vaselina pura e deixar (jue esía desappareça
por si só.

As pedras de mármore ficam perfeitamente limpas quandosão eslregadas com um pouco de kerozene.

Para tirar saídas: Prepara-se a seguinte composição :
Bichloruro de mercúrio, 4 grammas; sulphato de zinco, 8;

álcool camphorado, 10; água destillada, 100.
Duue-se com um pouco de água e passa se no rosto com uma

pequena esponja molhada, na hora de deitar. Em pouco tempo
as sardas desapparecerão.

Para apagar certas cicatrizes do rosto, pode-se applicar sobre
ellas a seguinte solução:

Álcool, 24 grammas; benjoim, 10 gottas; balsamo da Judéa,
20 gottas.

j
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Romance 
de H. SETON MERRIMAN I

Guy

Porem, a me-
dida que o jantar
corria e o vinho
auxiliava seu arii-
mo, sua natureza
imperou pouco a
pouco. Elle se tor-
nou ousado, per-
deu o domínio so-
bre seus instinc-
tos. Sua confian-
ça em seu mérito pessoal
augmentava. seus olhos se
animavam ao contemplar
Jocelvne.

Ella percebeu essa mu-
dança e bruscamente sua
antiga aversão por esse ho-
mem se reanimou sem
que ella pudesse explicar
porque— Então — - disse Mau-
ncio, logo que sua irmã
se retirou da sala — sup-
ponho que estarás millio-
nario dentro de seis mezes.

E emquanto fallava im-
pel!ia a garrafa para junto
de seu c-mensal.

D u movo não dormia
havia q u a ren t a horas. .
A excitação de sua fuga precipitada tornava-o mais
febril ; o brilho dos crvstaes sobre a mesa, a luz das
lâmpadas de carbureto, a sensação de um bem-estar
refinado agiam sobre sua natureza quasi-selvagem .
Elle não era mais senhor de si mesmo . Apoderou-se da
garrafa e d'ella abusou lamentavelmente .

Em seis mezes, não direi ... — exclamou elle .
Mas ha de chegar o dia . . .

Que sorte a tua! — suspirou Maurício inten-
cional mente .

Vou te contar — disse Durnovo em um movi-
mento de franqueza devido ao vinho . — Trata-se da
Simiacine . . . E' tudo quanto te digo . . .

Da Simiacine? — repetiu Gordon, detendo
seu copo a meio caminho e fitando Durnovo com fin-
gida surpreza — Ha muito, já, que andas atraz cbella,
hein ?

Dentro de seis mezes, o entreposto, aqui, estará
cheio d'ella ! . . .

Irra! Daria fosse o que fosse para ter um inte-
ressesinho no negocio . . .

E Maurício tornou a encher o copo do mestiço.

RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA
Sir John Meredith, fidalgo edoso e austero, considerando

leviana a linda Mabel Chyne, sobrinha de sua velha amiga lady
Cantourne, recusa a seu filho Jack consentimento para desposal-a.•V vista d'isso o rapaz resolve partir para a África afim de fazer
fortuna e Mabel promette esperal-o durante dous annos. Mas
apenas Jack parte, ella começa a namorar Guy Oscard. outro rapa/'
que também a ama.

Chegando á África, Jack hospeda-se em casa de um antigo
companheiro de collegio, Maurice Gordon ( que vive ahi com sua
irmã Jocelyne) e trava relações com um mestiço, de maneiras sor-
didas ( Victor Durnovo) que lhe communiea ter descoberto uma
herva medicinal chamada Simiaaac, muito procurada e que po-
dera ser vendida a peso de ouro na Europa.

Resolvem formar uma sociedade para exploral-a e chamam
Oscar d para seu sócio.

Um dia, Jocelyne falia a Jack no receio, que tem, da influencia
de Durnovo sobre seu irmão. O rapaz promette-lhe au\iiial-a a
velar sobre Maurício e parte com Durnovo e Cuy para o alto platô
desconhecido onde cresce a Simiacine. Mas eis que irrompe entre
os pretos da evpedição uma epidemia de varíola. Durnovo, que c c
primeiro a descobril a abandona os companheiros e foize para a
«.idade do liltora!. No mesmo dia vai jantar em casa de Mauricio
com a preoecupação evidente de jer amável com Jocelyne.

não faltaram,
pois nesses trez
dias'qualquer
cbelles demons-
trou actividadé,
lealdade, huma-
n idade, affecto
fraternal, cora-
gem e dedicação.

A varíola faz
terríveis estragos

na África, como é fácil de
imaginar. Os indígenas
combatem-a, ás vezes, po-
rem na maioria das vezes
supportam-a com esse fa-
talismo do vencido diante
dc um antigo inimigo, pro-
fundamente temido. A
epidemia não era nova
para elles e fácil teria sido
a Jack e a Oscard deixar
pensar, em seu próprio in-
teresse, que a presença em
Msala de trez homens
brancos, não era de ne-
nhum auxilio para os in-
digenas e que o flagello
constituía perigo somente
para elles. . . Ter-lhes-hia

dt
* Isso não é impossível,

irei!" Eis minha divisa!...
— Ajudar-te. . . Como?

— Hoje não te posso
dizer ainda. . . Mas fica
tranquillo. . . Quando
julgar que chegou o
dia!. . . Vamos para ti
vara n d a fazer compa-
nhia a tua irmã ?

Mas nesse momento
a creada trouxe o café,
dizendo baixo, a Mau-
ricio, que miss Jocely-
ne. atacada por forte
e n x aq u eca, fec h á r« i - se
em seu quarto, pedindo
que a deixassem dormir.

'Ajuda-me, que te a;u-

XV

Durante os trez dias
que se seguiram á par-
t ida precipita da de
Durnovo de Msala. Me-
redith e Oscard pude-
ram estreitar sua inti-
m i d ti d e . O s m o t i vos
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Em prol da aviação tran-
satlantica — Essa pia-
taforma de cimento ar-
mado com 350 metros
de comprimento por 200
de largura, provida de
hangares para grandes
aviões, com accessorios.
posto medico, etc, será
construída em pleno Oceano Atlântico a
Europa c as Américas. A gravura mostra o modelo de autoria do
Sr. Armstrong, engenheiro norte-americano,

peake Day,

sido fácil afastarem-se da
região ribeirinha e abandonar os homens atacados. . .
Porem um tal pensamento não lhe viera sequer á
cabeça .

O acampamento foi installado do outro lado do
rio onde todos os que pareciam fortes e sãos armaram
suas tendas, á espera de um final. . .

Quanto aos doentes,"foram transportados para um
acampamento especial, preparado especialmente para
elles e vigiado. Tudo isso foi quasi inteiramente exe-
cutado pelos trez homens brancos, auxiliados por ai-
guns indígenas, que já haviam tido variola.

Durante esses trez dias, os trez Inglezes andaram
de um para outro acampamento, arriscando suas vidas,
tratando dos doentes, encorajando os desesperados,
estimulando os cobardes e despertando em todos uma
espécie de amor-próprio salutar. Durante esses trez
dias, não se alimentaram regularmente, nem tiveram
duas horas consecutivas de repouso. José, Meredith
e Oscard chegaram juntos a essa abnegação de huma-
nidade onde patrão e empregado, homem instruído
e simples soldado, se sentem eguaes diante do Creador.

Graças á rapidez das medidas tomadas para isolar
os doentes, a epidemia não se propagou... Ao todo
onze homens foram atacados e dez morreram em trez
dias: um curou-se, mas ficou eventualmente em Msa!a.

Somente na noite do
terceiro dia Jack e Guy
acharam tempo para
faliar sobre s e u s pro-
prios negócios. Não ti-
nham deixado a casa de
Durnovo e agora senta-
vam-se para jantar.

Você não acha —
perguntou bruscamente
Oscard — que Durnovo
sabia qual era o mal
dos indígenas ?

Oh! Não devemos
ter a menor duvida a
esse respeito! responde
Jack.—¦ E. . . fugiu ? —
insinuou Oscard.

—* Exactamente!
Guy Oscard não pou-

de conter üm riso cheio
de desprezo, onde o in-
sul to se fazia sentir

meio caminho entre a
iria

installado em Chesa-
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| mais profundamente do que qualquer palavra.
— Que vamos fazer agora? —¦ perguntou elle.
— Nada. Os heroes de romance se elevariam até

J o pinaculo das virtudes e lá de cima excommungariam
| Durnovo e suas obras. Porem é muito mais pratico
I tirar d'elle o que ainda pudermos tirar... Actualmente
I é o modo mais sensato de ver as cousas e, já que não
• podemos dispensal-o...

—Mas é horrível!— resmungou Oscard . Tenho
| horror a lidar com cobardes!

Eu tenho mais horror aos imbecis, palavra!
Nas relações diárias prefiro ainda lidar com um poltrão.

—' Tens razão. . . No emtanto, renunciaria a tudo
se. . .

Também eu — disse Jack voltando-se viva-
mente sobre sua cadeira.

Se...
Oscard sorriu e esperou.
—'Se — continuou Jack — se pudesse! Mas agora

sou forçado a ir mais alem. Tacs oceasiões não se
apresentam todos os dias e não posso deixar escapar
essa. A verdade é que prometti a uma pessoa, cujo
nome não direi, conquistar uma fortuna afim de poder
assegurar lhe a situação social á qual está habituada.
Tenho, portanto, que ganhar esse dinheiro.

Estou nas mesmas condições — disse Guy
Oscard com voz indistineta, devido ao enorme ca-
chimbo, que tinha em bocea .

Serio? Que engraçado! E' mais uma affinidade,
que me lisongeia . . . Quer dizer que . . . trabalhamos

grande esforço e domi
nelle, era quasi

para um mesmo fim ?
Sim .

Guy deteve-se, fez um
nou, finalmente, esse mutismo que
uma doença !

A razão que te dei, ha dias, a ti e a Durnovo,
é bem verdadeira, mas tenho outra razão... E' bem
verdade que necessito de me manter afastado durante
algum tempo, mas tenho necessidade, também, de
ganhar dinheiro . Estou . . . noivo, por assim dizer e
nâo sou suficientemente rico, como pensava . Haviam-
me dito que, com a morte de meu pai, eu teria 75.000
francos de renda, mas verifiquei que esses cálculos
estavam erradíssimos . . .

O que quasi sempre acontece — murmuiou
Jack en co raj ando-o .

Tenho apenas 50.000 francos de renda e minha
noiva está habituada a muito mais do que isso . . .

Hum! Quasi todas as moças de hoje estão nas
mesmas condições. Minha noiva, por exemplo, foi
educada com fausto e gasta muito mais do que isso,
sozinha ; é esse o lado máu de nossa situação .

E Jack Meredith, recostando-se em sua. cadeira de
palha, contemplou o céu .

—Naturalmente — continuou Guy, extranhamente
expansivo uma vez que começara a fallar —- cíncoenta
mil francos de renda não deixam de formar um bom
lote, principalmente para começar. Mas não ha a
menor probabilidade de augmento ... Os financistas,
consultados por mim, prevêm mesmo uma baixa so-
bre as rendas ... Ora, não conheço meio algum de
ganhar a vida . Não fui educado com o fim de enri-
quecer e não tenho
espirito commercial.
Ha rapazes que mo
vem uma cidade . . .

Isso quer di-
zer que elles traficam
com o dinheiro dos
outros — explicou
Jack .

— Pois bem ; meu
pai nunca me ensi-
nou a ganhar a vida;
não permittiu, tam-
bem, que eu fosse
soldado; enviou-me
para um collegio com
o intuito de fazer de
mim um litterato,
mas não dei para

A lucrativa industria do cinematographo
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isso... Ficou-me a África, por junto! Infelizmente não
sou como você, Meredith, apto para tudo .

Agradeça a Providencia! — exclamou Jack
com voz grave .

Mas conheço um pouco a África e tenho alguns
dados sobre Durnovo . Esse homem tem uma idéia . . .
a Simiacine! Podemos nos fiar nelle sobre esse ponto,
senão em outros . Elle conhece esse paiz e não commet-
terá erro algum sobre essa planta rara .

Por menor que seja sua vocação para enfer-
meiro ? — objectou Jack, rindo .

Sim . . . Acceitemos o homem tal como é!
Que remédio!
Tenho absoluta confiança nessa empreza —

continuou Oscard, apoz um silencio —- é verdade que
quem puder descobrir a Simiacine pura poderá fixar
seu preço . Fará fortuna e creio que Durnovo conhece
uma região onde ella cresce em abundância . . .

Não vejo qual seria sua vantagem em me en-
ganar sobre esse ponto — disse Jack com ar serio .
A primeira vez em que encontrei Durnovo, elle parecia
moribundo e, nesse instante, eu o julguei honesto.
Ha indivíduos que só se tornam honestos quando
sentem a morte próxima . . . Eu estava tão longe de o
conhecer perfeitamente, que acceitei immediatamente
entrar no negocio . . .

Se quizer continuar, pode estar certo de que o
auxiliarei no que puder! — disse Oscard com voz inal-
teravel .

Então, adiante! Creio que juntos, valemos bem
o mais manhoso mestiço da África!

Fumaram algum tempo silenciosamente, apreciam
do a poesia da noite dos trópicos . Do outro lado do
rio, algum pássaro atrazado chamava tristemente sua
companheira . Por vezes um enorme crocodilo per-
turbava com seus movimentos bruscos a calma das
águas. A atmosphera estava illuminada por esse re-
flexo ardente que se observa á noite e somente na região
do Equador.

Durante esse silencio, Jack, apparentemente,
meditava sobre as confidencias que devia em troca a
seu companheiro, por que retomou a palavra e fallou
seriamente do que lhe dizia respeito, cousa um tanto
fora de seus hábitos .

Supponho — disse elle —- que você sabe que
briguei com meu pai ?

Sim — ouvi fallar nisso vagamente — respondeu
Oscard em tom que implicava que sua curiosidade ja
estava plenamente satisfeita .

Pois foi justamente a propósito de meu noi-
vado — continuou Jack sem hesitar . — Não posso
comprehender, porem meu pai e minha noiva não se
entendem . Supponho que ella é bastante honesta e
orgulhosa para ter querido condescender em lisongeal-o .
Por que penso que uma linda moça pode facilmente
fazer um ancião mudar de idéia, por pouco que se
queira dar esse trabalho

1
Parece-me refractario ás moças em geral — disse
Oscard.

—¦ Conhece-o ?
Sim, um pouco. . . Já o encontrei duas ou trez

vezes, em bailes e re-
cepçoes. Mas não
creio que se recorde
de mim . . .

Calaram-se.
E' espantoso que

alguém se possa
approximar tanto de
um abysmo sem o
ver, sem o presen-
tir. . .

Mais tarde recor-
d a ram essa palestra
e Jack Meredith não
poude explicar qual
o presentimento que
o íizéra, então, mu-
dar o curso da con-
versa.

— Hum! Com seu pai. . . não acho provável. . .

como se explora a emoTão alheia.
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Se você concordar — disse elle -- vou descer
o Loango e insinuar a Durnovo, que necessitamos d'elle
aqui. . .

Optimo!
Sim. . . Não é preciso tanto tempo para se com-

prar quinino... Elle declarou que ia viajar noite e
dia. . .

Oscard approvou gravemente com um lento
movimento de cabeça.

—¦ Como lará para o trazer?
Ora. . . Direi simplesmente que sua ausência

prolongada nos causou receio e que fui a seu encontro
para assegurar-me de que nada de grave lhe acontecera.

Jack ergueu-se e atirou fora a ponta de seu cigarro.
Era tarde e, do outro lado do rio, os raios da lua

se reflectiam sobre a baioneta da sentinella, que guar-dava o acampamento dos enfermos. . .
—• Mas que vai lhe dizer a respeito da varíola?— perguntou Oscard, mais por curiosidade do que pelodesejo de crear difficuldades.

Nada. . . Temos de manejar esse homem com
cuidado. . . Se o reprehendesse por sua cobardia po-deriamos estragar o negocio...

—¦ Ouça, amigo — disse Oscard — Se o quizer
trazer a Msala terá dc o avizar, ao menos, que os pretos
já estão calmos. . .

Oh! Sim . . . é verdade ! Sem isso elle não virá
. . . Boa noite. . . Partirei ao amanhecer. . .

Na manhã seguinte, ás sete horas, a canoa estava
prompta, os remadores bronzeados em seus postos.
Os dous Inglezes almoçaram juntos e desceram ao
embarcadouro, hombro a hombro.

Chovia ininterruptamente. A atmosphera os im-
pregnava d'essa singular sensação de molleza extrema,
que sentimos quando nos approximamos das regiões
fluviaes da África central.

Tenha cuidado. . . — disse Oscard, no instante
em que Jack subia para a canoa.

Fique tranquillo!
raga Du rnovo— E t

Jack ergueu os olhos
—• Esse homem —¦ disse elle lentamente ira

ao platô da Simiacine! Nem que o tivesse de levar pela

sorrindo enigmaticamente.

| pelle do pescoço!
E, dizendo isso. só pensava na expedição.

XVI

Na alta roda londrina costumavam associar o
nome de sir John ao de lady Cantourne. Pertenciam
a mesma geração e tinham, mesmo, grande prazer em
conviver, exercendo, ambos, iníluencia considerável
sobre o mundo de ociosos. Assim nunca convidavam
um sem o outro e Mabel via-se constantemente em
situação difficil.

Sir John visivelmente não svmpathisava com ella.
Era observador e aproveitava de tempos a tempos os
privilégios da
velhice para
dizer aberta-
mente cousas
que mais va-
liam não ser
ditas. Demais,
sua situação
era falsa e as
situações as-
sim não devem
durar muito. ..

Sir John lar.-
cava palavras
insídiosas cujo
sentido Mabel
mal podia com-
prehender. Ao
resenti mento,
causado pela
desin telligen-
cia com Jack
juntava-se o
rancor inspira-
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do por essa resolução de não dar explicações. O peior
era que sir John nunca formulava uma desapprova-
ção directa. De passagem, apenas testemunhava
sua perspicácia.

Tendo Mabel permittido a um joxem barão fran-
cez, elegante e impetuoso, que lhe offerecesse o braço
para a acompanhar de seu automóvel até a porta de
um castello habitado por amigos, ficou despeitada,
mas não surprehendida, ao a a istar, no haü, uma silhueta
bem conhecida, apoiada graciosamente sobre um taco
de bilhar.

Havia de me sentir feliz se pudesse acreditar
que o prazer que sinto com esse encontro é partilhado—¦ disse sir John, inclinando-se cortezmente sobre a
mão de miss Chyne.

—¦ Isso seria possível — respondeu ella com fa-
ceirice.

Se...?
Se eu não tivesse tanto medo do senhor!

Sir John afastou-se sorrindo para ir ao encontro
de lady Cantourne. Fingiu não ter ouvido, porem a
resposta o impressionara. Indicava uma nova tactica,
um ataque dirigido sobre outro ponto. Mabel empre-
gava agora sua bateria de reserva, por que ha poucas
cousas mais perigosas, mesmo para um veterano, do
oue a confissão de medo, escapada dos lábios de uma
linda moça.

O mais agradável nessas reuniões de castello é a
lacihdadc com que é possi\rel isolar-se das pessoas que
não nos são sympathicas. Miss Chyne, poude, d'esse
modo, evitar sir Tohn.

O barão francez era seu escravo — pelo menos
elle o afíirmava — e na primeira noite ella conseguiu
retel-o junto de si.

Mas, infelizmente, na manhã, seguinte, sir T°hn
Meredith foi o primeiro a penetrar no grande salão,
que servia de refeitório.

Dirigiu-se immediatamente para o buffet, onde,
de ordinário, as cartas eram collocadas com os jornaes.
Talvez não agisse com um fim preconcebido. . . Não
encontrara um creado disponível, para mandar apa-
nhar sua correspondência e os jornaes.

Suas mãos folhearam o enorme masso de cartas
e bruscamente o moxdmento nerx-oso de seus lábios
cessou. Uma extranha rigidez se espalhou por toda sua
physionomia, dando lhe o aspecto de mármore. Uma
carta de Tack alli estava; chegara. . . mas não lhe era
dirigida.

Sir Tohn apanhou a missiva, examinou-a em todos
os sentidos, estudando a lettra de seu próprio filho.
Sua physionomia exprimia todo seu orgulho, todo seu
amor próprio e também uma resolução inabala\rel.
Deixou cahir a carta entre as demais e seus dedos pro-
curaram seus lábios. Seu olhar, sempre preso a esse
monte de cartas, ficou impressionado pelo canto de um
enveloppe, que emergia, sob muitos outros; era do
mesmo papel, do mesmo formato, da mesma cor que o

enx^eloppe di-
_____—_____________——————^———
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A /orça do habito... — Sorrindo e fazendo piruetas a 200 metros acima do solo!
Phoèographía de um alegre grupo de operários, que trabalham na construcção do Bank

of Manhattan Bwilding, na Walt Street de New York:

rígido a miss
Chvne. Sir

a-'

Tohn deixou
escapar um
longo suspiro
e estendeu a
mão. Em fim,
a d 'elle tam-
bem chegara!
Com que emo-
ção apoderou-
se d'esse ramo
de oliveira que
lhe enviavam
de um con ti-
nente a outro!
Apoderou-se
da carta e deu
um passo para
a porta, como
se pretendesse
refugiar-se na
solidão: de-

y
y
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pois. reflectíndo, examinou o sobrèscripto; era para a
mesma pessoa; para Mane! Chyne; no emtanto, a
lettra era differente: certamente era a lettra de um
homem educado, mas de um homem pouco habituado
a manejar a pènna.E' do outro! — murmurou sir John — Sim. . .
do outro!

E, com um sorriso que se adaptava mal a sua phy-
sionomia dolorosa, apanhou um jornal e dirigiu-se
para o salão, onde se sentou lentamente em uma pol-
trona parecendo interesí-ar-se muito pelas noticias do
dia. Releu trez vezes a mesma alínea e releu-a uma
quarta .vez, a meia voz, como para gravar em sua
memória. Não queria reconhecer sua emoção, nem
humilhar seu orgulho, mesmo diante dos ornamentos
da bocca do fogão de inverno.

Quando Mabel desceu, fresca e linda em seu ye^-
tido de chevt.oie, o lacaio já separara as cartas. Haviam
somente duas para ella, dous enveloppes gêmeos din-
gídos por duas mãos differentes.

vSir John, affectando displicência, conversava
com lady Cantourne, quando a sobrinha d'essa senhora
surgiu. Elle espreitou attentamente o que se ia passar.
Esses dous enveloppes o interessavam; e!le tinha a
curiosidade de saber qual d'elles Mabel abriria pri-
meiro. Ella os examinou demoradamente, lançou um
olhar furtivo para a poltrona em que se achava sir
John, respondeu evasivamente a um gracejo, que o
barão francez lhe dirigiu e rasgou o enveloppe de Jack .

Seus lábios exprimiram certa emoção, emquanto
desdobrava o papel. Sir John, que conhecia toda a
importância do menor detalhe em taes circumstancias,
teve um suspiro de impaciência.

Não se podendo conter por mais tempo, o velho
aristocrata apanhou seu jornal e dirigiu-se para o ter-
raço. Mabel seguiu-o pouco depois.

—* Sir John — disse elle —¦ recebi uma carta da
África.

Desconfiaria ella de que ella já o soubesse? Agia
deliberadamente ou a conselho de Jack ?

Todas essas perguntas atravessaram o espirito
do ancião, emquanto seus olhos se detinham sobre o
lindo rosto da moça.

Elle começava — o que provava sua sabedoria ¦-••
a temer esse menina. A belleza feminina é mais pode-
rosa no mundo do que a força viril.

—• Da África! — repetiu sir John com os lábios
contrahidos. E de quem é a carta, senhorita?. . .

Permanecia calmo, olhos fixos, esperando a res-
posta. De Jack!

Sir John estremeceu. Porem sorriu dobrando o
;ornal sobre os joelhos.Ah! De meu illustre filho? Que graça!

—¦ O senhor tam-
bem recebeu uma? —
respondeu ella, resti-
tuindo promptamente
sarcasmo por sarcasmo.

Sir John ergueu os
olhos e sorriu de ma-
neira extranha. Admi-
rava a presença de es-
pirito da moça. Teve
o gesto approvador de
um esgrymista, quando
cruza o ferro com um
adversário digno de sua
força. . .

— Não, não houve
nenhuma para mim. . .
o Sr. Jack M e r ed i t h
não teve ainda tempo
para me escrever, mas,
em todo o caso, recebe,
no banco, seu rendi-
mento com uma pon-
tualidde digna de um
bom filho. . .

O sentimento que tinha, agora, por Mabel, era
quasi de repulsa . . .

Pensei que o senhor ficasse satisfeito com saber
que elle está passando bem — disse ella.

E lia e relia o endereço sobre o enveloppe.
E' muita generosa concedendo me a esmola de

uma tal noticia. Fico satisfeito por saber que Jack
goza saúde...

Mabel vestia um sweater com pequenos bolsos
e notou que sir John lançara um olhar signif ícativo
para o bolso do lado esquerdo, no qual se encontrava
a carta de Guy Oscard.

Mudou de cor quando notou que um canto da
carta apparecia.

Supponho — disse sir John, amavelmente —
que vai fazer uma linda collecção de sellos africanos;; • .

Seu tom de voz era natural e Mabel desistiu de
lhe descobrir o pensamento.

Ella soubera com prazer que esses dous homens se
haviam encontrado e palestrado sem a menor suspeita.
Estava certa de que Oscard respeitaria sua promessa
e Jack Meredith não era homem para provocar uma
confidencia e muito menos para lazer alguma...

Jack falla-mé muito da África — continuou
ella - — decidida a continuar. Era noiva de Jack Me-
redith e agradasse ou não a sir John e, não havia de
permittir, a elle principalmente, que isso tosse abalado.

Naturalmente! Muito tem elle que lhe dizer
sobre a África e seu futuro.

Sem duvida. E esse futuro não é assim tão
desesperado, como o senhor parece acreditar...

Miss Chyne —• protestou sir John --• nada sei
de seu futuro, a não ser que quando eu tiver fechado
os olhos para sempre, elle terá direito a meu titulo e
a meus rendimentos. . .

—- Então... não tem confiança na importante
obra que elle emprehende na Alnca?

-— Nenhuma. . . Ignorava mesmo que elle se de-
dicava a qualquer trabalho. Quero crer que não se
entrega a aleum trabalho manual... Estraga tanto
as unhas!
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San d ow cm um so R ígoulo o homem mais OSansão
mundo" recebe massagens de sua esposa, em Beriim, pouco antes

de derrotar o campeão allemão no campeonato de pesos,
que conquistou para a França.

• Oh! Posso lhe garantir que suas oecupações
não comprehendem o menor trabalho manual!

—¦ Ainda bem. . . Provavelmente vende gravuras
aos indígenas, ou troca objectos de metal por marfim . . .
E' um officio bastante intellectual! Ao mesmo tempo
adquire experiência e conta fazer fortuna, supponho. . .

Esses pensamentos eram exactamente os contidos
na carta de Jack e Mabel.

Sim. elle tem confiança —" confessou ella.
E tem razão! Por favor não o desanime. . . se

tiver tempo para lhe escrever! Mas, aqui entre nós,
miss Chyne, não é possível enriquecer na África:-.>
Sou velho e tenho bastante experiência da vida.

A physionomia de Mabel tornou-se sombria.
Ora . . . Conheço

tanta gente que adquí-
ri u fo r t u na n a A fri ca!

—- Sim... com o com-
mercio dos escravos!
Mas essa interessante
industria esta acaban-
do. Em summa: em-
quanto a saúde de meu
ülho não correr perigo,
devemos nos felicitar
por sabei-o tão honra-
damente oecupado.

E ergueu-se.
Ahi vem -— conti-

nuou — seu amiguinho,
o barão. . . Traz todos
os apetrechos para o
law-tennis. . . Não pos-
so comprehender como
se possa jogar tenms
pela manhã e a tarde . . .

E tendo fallado dei-
xou o salão. O barão
francez não tardou a
adivinhar que qualquer

forte

J
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cousa contrariara miss Chyne. De facto, Mabel deixa-
ra-se levar por uma falsa segurança. Formara a idéia
de que Jack conquistaria fortuna e voltaria rico e
victorioso. Mas Sir John lançara uma duvida sobre
essa feliz confiança e. agora, era-lhe impossível esque-
cer as palavras sceplicas por elle pronunciadas.

Quasi esquecera a carta de Oscard.
Sentada no terraço, furtava com o barão, porem

seu pensamento revolvia activamente sua situação.
Não se considerava noiva de Oscard . Se, em algum

momento de abandono, Guv desse a entender qualquer
cousa a esse respeito, a Jack, fácil lhe seria negar o
facto com ardor persuasivo. Porem, no fundo do cora-
ção, ella sabia poder fiar-se.na discreção de Oscard.

O peior na alma das mulheres infiéis é a facilidade
com ciue se utilizam da fidelidade dos homens em seu
proveito.

XVII

V.ictór Durnovo deixava-se ficar em Loango.
Inventava, cada dia, novas razões, tanto para os que se
interessavam pela empreza, como os que nada tinham
a ver com ella, afim de desculpar seu atrazo em voltar
para Msala .

Todo o mundo, em toda a costa, sabia já que uma
grande exploração commercial ia subir o Ogowe e que
a fortuna a esperava nas reigões desconhecidas do
centro da Al rica .

Durnovo cuidava de sua reputação, era conhecido
como o irais intrépido dos commerciantes de marlim,
o único capaz de resistir aos rigores terríveis do clima,
que, cedo ou tarde, matava todos seus concurrentes.
Ninguém, como elle, conhecia o interior das terras.
Sua influencia sobre os negros era única. Gozava, as-
sim, em Loango, de uma admiração e de um respeito,
que só se concedem, em geral, aos millionarios ou ás
creaturas prestes a conquistarem esse titulo.

Durnovo cleixou-se enebriar por essa confiança em
sua fortuna futura e durante os trez dias que se seguiram
a sua chegada, comprou na melhor loja local as me-
lhores roupas, que encon-

tico tomou essa pergunta por uma ansiedade dis-
farcada .

Não o faria sem apresentar-lhe minhas des-
pedidas — respondeu elle .

E firmando sua semeerimoma, approximou elle
mesmo uma cadeira sem que fosse convidado e sentou-
se, continuando a bater com a chibata nas botas e sem-
pre com os olhos cheios de admiração, cravados em
Jocelyne .

E... quando parte? — perguntou ella com
fi ieza .

Nem assim Durnovo percebeu a mudança de in-
tonação; estendeu as pernas e installou-se familiar-
mente.

Jocelvne, longe de se sentar, manteve-se resolu-
av «—' '

tamente de pé, o que era bem significativo .
Maurício não está? — perguntou elle.

bs ao .
E deixou-a aqui, só? —- acere^centou elle

tom provocante, que nao obteve o menor effeito
en

respondeu<\t ain d;

ficou sem saber o

E' :raturai — bal-

Estou habituada a isso
mais friamente

Isso não me agrada, sabe?
Ao senhor ?

Sua surpreza era tal que elle
que dizer . . .

Oh! Sim . . . Quero dizer . . .
buciou á guiza de explicação, agitando-se sobre a ca-
deira . — E' natural que eu me interesse pela sorte
de meus amigos . . . Ora, a senhora e Maurício, são
meus melhores amigos . . .

Ella sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo ao
ouvir essas palavras tão familiares; sentia cada vez
mais medo d'esse homem .

Maurício, é claro . . . tem por mim mais ami-
zade do que a senhora .

Ella riu nervosamente .
— Sim... Maurício parece dedicar-lhe amiza-

disse ella .
Bem sei. . Mas falia para ouvidos surdos, heim ?

Entretanto, afíirmo-lhe que elle tem razão para
Embora

d

trou. Installou-se no hotel
mais limpo e gastou á lar-
üa um dinheiro, que nao
lhe pertencia . Querendo
passar por grande senhor,
alugou um optimo cavallo
para lazer suas visitas e
estava em Loango havia
já seis dias, quando des-
ceu de sua montaria dian-
te da porta do bungalow
de Maurício Gordon.

Sabia que Maurício par-
tira, cedo ainda, para uma
de suas 1 requentes viagens
de inspecçoo aos entrepor-
tos visinhos, porem fingiu
habilmente surpreza quan-
do o creado lhe a anunciou
a ausência do chefe da
casa.

E miss Gordon? —
indagou Durnovo batendo
com sua chibata na bota...
Está ? .. .

Sim, senhor .
Poucos minutos depois

Jocelvne entrava no salão
onde Durnovo a esperava,
com a phvsionomia calma
porem o coração desfalle-
cente. Quando seus olhos
contemplaram J ocelyne,
radiante de belleza, toda
sua coragem voltou .

Julguei que já tivesse
partido . . . — disse ella .

Fatuo como era, o mes-
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gostar de mim
não seja bonito dizei-o,
posso assegurar-lhe que eu
o associei a varias e luc:a-
tivas emprezas . . . Agora

i mesmo, depende somente
de mim que elle participe
d'esse novo negocio, nego-
cio colossal, que o enri-
queeeria em pouco tempo !

Ergueu - se, adiantou - se
resolutamente para o sofá
onde ella se encostara e
apoiou-se ao encosto, com
uma das mãos estendidas
para ella e a outra empu-
nhando a chibata. Este
roçava a fimbria de seu
vestido, que tocava o soa-
lho até junto dos pés do
mestiço .

— Gostaria que eu lhe
desse sociedade? pergun-
tou elle, lançando-lhe um
olhar significativo .

Sempre é máu perder-se
uma boa oceasião . . . Sua
posição aqui na África não
é das mais sólidas .. .

Jocelyne lançou um
olhar inquieto em torno
de si: estava cercada em
um canto do salão e não
poderia erguer-se sem cor-
rer o risco de ouvir o que
elle lhe quizesse dizer.
Abaixou-se, colheu vaga-
rosamente seu vestido do
alcance da chibata de
Durnovo .
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Elle não quiz fazer parte da expedição ? —
perguntou .

Não é~isso . . . Mas a senhora leva-o a perder
essa occasião ...

Ella ergueu-se então e, de pé nomeio do salão, fi-
tou-o longamente, em silencio .

Não vejo em que isso me possa interessar-
— disse finalmente — Não conheço os contractos
commerciaes de meu irmão e ainda menos os amigos
com quem trabalha ...

Então deixa-me dizer-lhe, Jocelyne, —- Miss
Gordon, se prefere... — que antes de terminarmos
essa palestra vai conhecer quaes os compromissos de
seu irmão . . . Maurício está em minhas mãos e . . .

Nesse momento uma sombra se desenhou sobre o
soalho da varanda e Jack Meredith, saltando pela
janella, penetrou no salão .

Peço-lhe que me desculpe — disse elle dirigiu-
do-se a Jocelyne — por haver entrado pela janella.
Fil-o porem porque a creada me disse que a senhora
estava na varanda, com Durnovo e — accrescentou
elle, accentuando bem palavra por palavra — é com
elle que tenho de fallar . . .

Durnovo tinha a mão direita enterrada no bolso
de seu casaco e á ligeira saudação de Jack, retirou-a
d'ahi e estendeu-a ao rapaz . Um fulgor de cólera illu-
minava ainda seus olhos quando Jack, enfrentando-o
com uma provocante cortezia, passeou ousadamente
seu olhar zombeteíro da physionomia morena do mes-
tico ao bolso, no qual um enorme revolver mal se dis-
simulava .

Não o vendo voltar — disse Jack — ficamos
inquietos, embora certos de que teria cuidado com sua
pelle . . .

E não desviava seu olhar do bolso compromette-
dor . Durnovo, notando-o, por sua vez, nelle mergulhou
de novo a mão vivamente .

Mas, sob um clima tão trahiçoeiro — prose-
guiu Meredith, é impossível avaliar o que está para
acontecer. Em todo o caso tenho prazer em o encontrar
em. . . em tão bom estado .

Sim. . . Estou com perfeita saúde — disse Dur-
novo esforçando-se para rir . — Pretendia, mesmo, par-
tir hoje á tarde . . .

Jocelyne mantinha-se um pouco afastada. 0 rubor
que lhe subira ás faces attenuava-se pouco a pouco .

Ha mulheres que fiem bruscamente formosas,
não apenas sob a impressão de um pensamento elevado
ou de uma nobre virtude, mas com o só facto de se
ruborisarem . Quando o olhar de Jack se dirigiu de
Durnovo para Jocelyne, elle notou, pela primeira vez,
que estava diante de uma creatura singularmente
seduetora .

A crise fora conjurada. Jack o sabia e Jocelyne
também. Ella comprehendia que o imperturbável
sangue frio de seu compatriota dominara o impetuoso
mestiço. Ensinara-
lhe mesmo que no
salão de uma da-
ma não devemos
elevar a voz, nem
ter inquietações
nos dedos ou ame-
aças no olhar .

Sim ? — Pois
se parte hoje ain-
da, viajaremos
juntos . - . — disse
Jack .

E, dirigindo-se a
Jocelvne:

Disseram-me
que seu irmão está
ausente. . .

Sim, por ai-
guns dias; foi em
inspecção pelo lit-
toral.. .

Um silencio rei-
nou . Ambos pare-
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ciam esperar . Victor Durnovo sentiu que devia reti-
rar-se; ergueu-se, apanhou sua chibata...

Nada tinha que fazer alli; a vontade reunida d'es-
ses dous seres dominara a sua .

Meredith sahiu com elle a pretexto de o auxiliar
a se pôr em sella e emquanto contornavam a casa, Dur-
novo commetteu uma d'essas faltas graves de que per-
dura memória toda vida, com vergonha para quem a
praticou; a cousa que mais lhe importava calar, esca-
pou-se-lhe da bocca, sem o querer:Em que cleu a varíola ? — perguntou elle .

Dominada ... — respondeu tranquillamente
Jack — Passamos trez dias bem duros 1 Mas evitamos

o contagio, isolando os enfermos . Infelizmente, como
não tinhamos meio algum para os soecorrer, onze mor-
reram . . .

Durnovo parecia um cão batido; sua presença
de espirito abandonou-o . Nada encontrou para res-
ponder, invadido por um profundo desprezo por si
mesmo.

Pode voltar sem receio, agora — accrescentcu
Jack com um refinamento de crueldade .

E foi tudo quanto disseram a esse respeito .
Pode esperar-me hoje, ás quatro horas, no rio?

perguntou elle, quando Durnovo já se achava em
sella .

Perfeitamente .
Então até ás quatro .

E dando-lhe as costas, Jack voltou com passo
tranquillo para a varanda .

Em alguns casos, a ausência solidifica a amizade.
Jack e Jocelyne haviam-se deixado como simples
conhecidos e tornavam a se encontrar amigos! E' im-
possível explicar um phenomeno d'esse, por que não se
pode sondar completamente as almas humanas . Quem
pode definir a intuição que nos leva a dizer de um ser,
entre mil: "Este será meu amigo?"

Estou desolado — disse Jack —- por verificar
que esse homem a importunou novamente .

Jocelyne nunca esqueceu essa scena . Recordou-a
ainda, quando a África para ella desappareceu, mais
tarde, no horizonte; foi uma imagem que se gravou
eternamente em sua memória, nitidamente, entre mil
outras, recordando-lhe os incidentes d'esse tempo.

XVIII
— Porque terá elle voltado a Msala?
Jocelvne fizera um gesto, convidando-o a sentar-se

junto d'ella, na varanda .
Por que teria Durnovo voltado ? repetiu ella,

por que Jack parecia não ter ouvido sua pergunta.
Elle moveu uma cadeira de. \ íme com essa graça

fácil, preguiçosa, que lhe era particular e hesitou antes
de responder .

Para... comprar quinino — disse elle sem fital-a.
E também, para ser franco, por que teve medo . . . Sua

saúde está visível-
mente alterada . . .
Passamos maus
dias em Msala . . .
Uma epidemia de
varíola. . . Oscard
e eu realizamos
acç3es heróicas e
estou certos de que
se fizéssemos par-
te de alguma so-
ciedade, obteria-
mos uma recom-
pensa, uma meda-
lha, uma estatua...
nc>s e José .

— José! E' tão
bom... Sy mpa-
thiso muito com
elle! —disse a mo-
ça em voz baixa .

Architectura moderna.—Co'onia Poppelwitz (Breslau). Architecto, Ef.enb.rgeh
(Continua no pro-

ximo numero). JJ
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Dous tucanos cujo bico tão imDonente é de
fragilidade.

f°\ desmesurado, quando^"^ não resulta franca-
mente ridículo, está bem
próximo de sel-o ... ou de
parecel-o .

Na escala zoológica ap-
parecem exaggeros grotes-
cos de distinctas espécies .
Dentro d'essa escala —
embora os poetas, mentin-
do á consciência, tenham proclamada as aves "modelos
de elegância e de graça nas proporções" é bem verdade
que existem famílias aladas, nascidas para provocar
o riso .

Diga-se, em honra da ver-
dade, que o homem não ne-
cessita para cousa alguma
de um nariz grande, pois
com elle não obtém vanta-
gem alguma no exercício do
senso olphatorio. . E diga-
se também que as aves de
bico desmesurado têm nessa
superfluidade apparente um
instrumento effectivo e ne-
cessario. quando não indis-
pensavel, para conquistar a
subsistência e attender á
própria conservação . Quer
dizer: são ridículos por dura
lei da necessidade

Em relação a seu lama-
nho -— que oscilla entre o
de um pombo e o de um
pinto — o animal que pos-
sue bico maior é o tucano,
ave trepadora, que tem rica
plumagem com combinações de cores esmeralda, azul,
vermelho e amarello... Um íris de pennas, que adorna
as selvas sul-americanas, mas soffre do afeiamento por
um bico tão longo e tão grosso, que o animal não poderia

voar, se esse bico
exaggerado não fos-
se formado por uma
substancia reticular
summamente leve .

As creamas, que
visitam um par-
que zoológico, fi-
cam receiosas com
a possibilidade da
bicada de um tu-
cano; não sabem
que essa bicada ca-
rece de poder offen-
si vo .

Não se pode dizer
o mesmo do "ca-
lháu", que tem o
bico longo porem ri;o.

i ma c a r í c í a d esse
pássaro — que, em algu-
mas espécies, ostenta o
additamento de um chi-
fre — vale por um "in-

gresso" urgente em uma
ph arma ei a, quando as
pharmacias estiverem es-
tabelecidas nos inexplo-
rados ou quasi inexplo-
radores bosques do ar-
chipelago felippino ou
da ilha de Java .

A cegonha indostaníca
e outra bicuda .

A índia, que tem justa
fama de suja, apezar
dos esforços ingentes da
Inglaterra, as ruas, pra-
ças e templos de v_,ai-
cutta, Borftbay, Benares

lenciaes, sifcios onde con-
vivem bufalos, cães, ma-
cacos, e homens depaupe-
rados. E nos campos a
única limpeza tolerada é
a effectuada pelas cego-
nhas, com sua voracidade
insaciável, sua extraordi-

naria capacidade estomacal e sua formidável força di-
gestiva . Os indígenas respeitam-as profundamente e
talvez, nos terríveis transes de fome, invejem a copro-

phagia d'essas aves .
Ao contemplar a cabeça

do pássaro-sapato d es con-
fiamos de algum gracejo da
Natureza . E, se o ridículo
constituísse uma enfermi-
dade mortal e se os animaes
emplumados tivessem no-
ção exacta do ridículo, ha
muitos séculos estaria ex-
tineta a especia do pássaro
gorro, que é uma espécie de
múmia -caricatura- estyli-
sada de um escriba egypcio,
de um thesoureiro de D. Pe-
dro, o Cruel e de algum"amigo" contemporâneo,
também de bico longo e na-
da curto de unhas .

Porem o "az", o príncipe
dos bicudos, o bicudo-mór,
insuperado e insuperável, é
o pelicano . A fantazia dos
cultivadores de Crismo poe-

tizou esse bico longuíssimo, chegando ao extremo de
convertel-o em symbolo de amor paterno, da abnegação

extrema

S'*^ 
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Dous exemplares do singular pássaro — sapato.
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O rei dos bicudos.—O pelicano. O pássaro gorro, um dos mais ridículos da creação. I
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O calháu tem bico enorme, solido e terrível.

exaltada até o sacrifício . Alguns inysticos e muitos
imaginativos acceitaram como verdade provada a
ficção dos poetas e em muitos livros redigidos com
piedosa intenção vemos o pelicano rasgando as pro-
pnas entranhas e dando-as de comer a seus filhotes
esfomeados .

A prosaica realidade, observada e comprovada
pelos raturalisías, é bem outra. O pelicano sustem
em sua mandibula inferior uma enorme bolsa, consti-
tuida por uma pelle dilatavel e desprovida de pennas;
essa bolsa é empregada por elle como rede para pes-
car; primeiro espanta os peixeis, depois encurrala-os
em algum ponto onde facíl lhe seja capturai-os; então
cmbotui-os e, iinalmente, engole-os, commodamente,
depois que sahe da agua . Na epocha da procreação,
quando tem que fornecer alimento a suas crias, com-
prime com o bico contra o peito a bolsa-dispensa,
afim de offerecer aos filhotes os peixinhos, que captu-
rou e armazenou .

E essa verdade — mal vista ou mal interpretada —
foi bastante para que transbordasse a inspiração dos
trovadores e todos glorificassem o pelicano, tachando-o
de martyr, victima sublime do amor paterno .

0 CORAÇÃO
SUBSTITUÍDO

POR
UMA BOMBA

O professor
Gibbs, da Uni-
versidade de
D a 1 h o u s i e,
r e a 11 z o u , n o
instituto das
S ei en ci a s de
NovaEscossia
(C a n a d á ),
notável expe-
riencia . Ten-
do retirado o
coração de um
cato, subst i-
tuiu-o por
u m a b o m b a
accionada por
um motor ele-
ctrico e ligada
a u m reserva-
to rio de bor-
racha . O ani-
mal, depois de
permanecer
cinco minutos
em estado de
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Dous exemplares tio Zanco da índia.

viveu aindamorte, apparente, recomeçou a respirar e
durante cerca de quatro horas.

®s ®®®®®®®®®®®

Haverá cousa mais incrível do que um homem ler o
direito de me matar, por que mora do outro lado do mar
e por que seu príncipe brigou com o meu, embora eu não
lenha jeito o mesmo con? elle? — PASCAL .

®®Ã®®® • ®® ®i® •>

Um caracol, para percorrer um kilometro, inces-
santemente, levaria uma semana e 19 horas.

>•¦¦¦

COMO E' FÁCIL
SABER TUDO Grammatica Litteraria PEQUENA ENCYCLOPE-

DIA POPULAR

_ Arsenio, patriarcha de Constantinopla, nascido nessa cidade
no inicio do século XIII, morto em 1273. Foi nomeado patriarcha
por Lascaris II, que, ao morrer, coníiou-lhe, juntamente com Mu-
zalon, a tuíella do jovem imperador João Lascaris. Arsenio não
conseguiu impedir a usurpação de Miguel Paleologo, que acabou
por depol-o, por meio de um concilio e exilal-o para a ilha de Pro-
conesio, onde morreu.

ArsÉs, rei da Pérsia, filho de Artaxerxes III, Ochus, subiu
ao throno e foi logo em seguida envenenado pelo eunucho Bagoas,
que já assassinara Artaxerxes II, (233 antes de Christo) .

ArsinoÉ, concubina de Felippe de Macedonia, (pai dc Ale-
xandre, o Grande), com o qual teve por filho Ptolomeu I. rei do
Egypto. Desposou mais tarde o rei macedenio Lagus.

ARSINOK, princeza egypcia, filha de Ptolomeu Lagus, nascida
em 316 antes de Christo. Foi, suecessivamente. mulher de Lysimaco
rei da Thracia, de Ptolomeu Céraunes e em fim de Ptolomeu II,
o Philadelpho, seu próprio irmão, que deu seu nome a varias cida-
des. Arsinoé foi adorada no Egypto e na Grécia como deusa sob
o nome de Venus Zephyritis.

ArsinoÉ, filha de Ptolomeu III, o Evergeta. Desposou Pto-
Iomeu IV, o Phjlopator, seu irmão, assistiu com elle á batalha de
Raphia e contribuiu para a derrota de Aníiocho, o Grande. Seu
marido, subjugado pela belleza da cortezã Agathocléa, mandou
matai-a.

Arsinoé, princeza egypcia, filha de Ptolomeu XI, o Aulete
e irmã da famosa Cleopatra. César, tutor das duas princezas, deu
o Egypto a Cleopatra e a ilha de Chypre a Arsinoé. Descontente
com uma tal partilha, Arsinoé tentou tirar a coroa do Egypto a
sua irmã; mas foi vencida, relegada para uma cidade do Oriente.
e executada por ordem de Antônio, no anno 41 antes de Christo,
a pedido de Cleopatra.

ArtABAN, em persa Ardevan, nome commum a vários reis
percas, da dynastia dos Arsacidas: Artaban I. filho de Tridates,
rei dos Parthas (217 antes de Christo), que triumphou sobre An-
tiocho. II rei da Syria e impo/.-lhe sua alliança; — Artaban II,
filho de Mitliridatcs (125, antes de Christo), morreu combatendo
contra os Scythas; —Artaban III (18 ainos depois de Christo),
que desthronou Vonones com o auxilio cios Germanos (Teve uma
desintelligencia, em seguida, com o imperador Tiberio e teve
de se defender contra Tiridates, que Tiberio lhe oppoz) ; Artaban

IV, o ultimo dos Arsacidades (214-226). Os Romanos, sob a com"
mando de Caracalla, invadiram seus Estados; elle vingou-se pro-movendo uma guerra sangrenta e forçou o imperador Macrino, a
lhe pedir a paz. Foi deposto pelos Persas, levados á revolta por
Ardeshir Babegan e com elle terminou a dynastia dos Arsacidas
(226, depois de Cnristo).

Artaban, commandante dos guardas de Xerxes (465, antes
de Chi isto), assassinou esse principe, desembaraçou-se de um de
seus tre/. filhos e apoderou-se do throno: porem foi assassinado por
Artaxerxes, outro filho de Xerxes, que elle em vão tentara
assassinar.

ArtabaziO. general de Xerxes, tomou parte na expedição
contra a Grécia (480, antes de Christo) e salvou, por meio de uma
sabia retirada, os quarenta mil homens que haviam tomado parte
na batalha de Platéa.

Atrabazio, general de Dario, oue se conduziu valentemente
na ^ía^a c^e Arhelles.^ Alexandre b nomeou satrapa da Bactriana,
em 330, antes de Christo.

ARTABAZIO ou ARTAVASTjlO, nome de vários reis da Armênia.
O mais conhecido, filho de Tigranes (50, antes de Christo), enga-
nou Antônio e causou, em parte, seus desastres na expedição con-
tra os Parthas. Mais tarde o trium-iro o levou para o Egypto,
captivo, onde Cleopatra o mandou matar, no anno 30.

A.RTACHEUS, engenheiro, que dirigiu os trabalhos ordenados
por Xerxes, durante a invasão da Grécia em 480 '.antes de Christo)
principalmente a perfuração do isthmo do monte Athos.

ARTAPHERNFS, filho de Hystapes e irmão de Dario I, governou
Sardes, no anno 50h, antes de Christo e denunciou a conspiração
de Histieu, que mandou matar. Seu filho, Artaphernes, segundo
a narrativa de Mardonio, dividiu eom Dacio, a Meda, teve o com-
mando das tropas, enviadas contra a Grécia e foi vencido em Ma-
rathona, no anno 490, antes de Christo. (Também tomou parte
na expedição de Xerxes, no anno 480) .

Ari/.ut:, arcebispo de Reims desde 932, morto em 961. Em-
quanto que, em 956, coroava em Laon Luiz d'Outremer, o conde
de Vcrmandois, que ambicionava para seu filho Huçues, a sé
de Reims, apoderou-se d'essa cidade e ahi fez sagrar seu filho.
Porem Luiz d'Outremer reconquistou Reims e nella tornou a col-
locar Artaud, que governou pacatamente sua diocese até a epocha
de sua morte, tornando-se egualmento chanceller do rei de França.
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Ainda que você não queira — 1
Ouvir meus entendimentos, — 2Por juh/al-òs brincadeira, 

'

Farei tTelles instrumentos
Que lhe provoquem tormentos
Emquanto você fôr freira.
Gònpemaga — ( T.E. — A.C.L.B. — U.ER. Rio

Ao major Álvaro Tolentino:

Alem d'aqueile penhasco — 2
Tu me fizeste declaração — 1
De amor. Ku te repelii com asco .
Entretanto, meu coração,
Por ti vive chamando.
Tuas palavras. . . levou-as o vento — 1
E eu, agora, sempre chorando,
SoHrendo cruel soíírimento.
Emquanto tu, a pandegar,
Nem pensas mais em me amar.

ÇoNnirssA Loura — Ipoús)

Aos .///<• mc trem dedicado trabalhos:

Retribuo com trabalho não dif/icil  2Para que muito á bola não dê trato
Se buscar *.omo aqui mi determino — 5
A maneira nor rui.- vos sou tão prato.

Papa Negro — í V E R — A C T n rr ry p v - n j\ ^ . /.. /i. fi.is.Li.D, — L . L. ri—h io (jrar.de

CHARADAS CASAES - Í0 a <>7

o — A roda nor onde passa a comida nos refeitórios, fica bemn-> meto.
Alvasco — ( Recife )

-» • Po essa invenção não tèrás patente
Iglomacu

a insensibilidade paralysa.
Visconde dr Ov.an

»» - l,'i disse: Eu não pago a multa.
Spartaco — {Betem Pará)

lodo indivíduo mal vestido fica corcunda.

Üicreal — ( Santos)

D indivíduo astucioso é ressoa man/tosa
Siromar

A Comida <;t;c se dá aos animaes, não serve de alimento.
Bi.silva

,'()I P"'" falta de animo que fiquei parado.
ÜSMES — (B.C.G. )

-.: - U Braga Ira/, dinheiro na concavidade da mão.
MlSS Fly — (Parah.yha )

- ¦¦ O porco toma banho na pequena vala.
R.A.C.rí.A.

\juv rosto encantador tem essa brasileirinlia.

B A R HA 7. u L — ( S. Pa uto )
J:guala o que identifico.

Papa Negro - - ( U.K.R. — U.C.B. )
- - ¦ Estou oceu/to da policia secreta.

Moringa

.;, A pera estando madura
E fruetà mui saborosa:
vl 

a' a,'i} ^iiZ mais figura,
Não éi porem, tão gostosa

Dr. Roxa Kin ( Victoria—E. Santo)

Mapeguine
Venda com parcialidade.

- ¦ Eu brinco muito na hora de recreio,
BtlGRINHA — ('Rio C!ary)

DIRECTOR

DR. LAVRÜD
SECRETARIO

DA BLI Ú

2 - - A nossa enseada tem uma boa entrada.

R. A. C . I fA ¦

Quem ^/„Y7 commcrcialmente, fica na desgraça.
Mapeguine — (¦iS; T.ui: — J/arar^ >)

ENIGMA PITTORESCO 98

%^s m^
MpRÍ^füA

CHARADAS NOVÍSSIMAS — 99 a 11.3

Para o col lega D cá:

Dr. Rona Kin
% ')

para recompensar
Primeiro ™//,„/,,, depois 

^ „/„„,„„ ^ a ^g^

Condemaga

lhe sabem fdejedof ^^ 
^ 
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CONDE DE ROGGER

tlCii
2-2 O ,-;'mv fpi pescado na fo/ufo «W/vfc pe!a ave aqua-

(Sem assignatura)
Jv-' ~ Como, gentil ? Como?

Copernico — (Çuritytia)

:,\
toso .

Houve briga e muita a$&/£ por Causa d'um revol-

Bisilva (Villa Velha)

Alguém ,v„y- q'e te fazer mal porque c's indagador
Nereide — (Maranhão)

2-1

o •>

Quem abrigo ojjerece ao rhinoecronte?

-ó —i
medida

Marinetti

!.' muií virluom a "mulher" do (7/Awr.
J anoa dE1 ro — ( Alangaratiha )

Isto é aW/>/ a tua ,r(„y. está passando «/*-,« ^<2 _/W^
Lord Windsor — (c9, ÍW,0

pobre
--1 Quem não anda na miséria não te rri /uvjrt de quem é

vSlROUMAR

1 ' ,Ia '•' cni C£rj*a um animal de feia apparcncia.
XKRK_"L"~ (^'' Luiz-J^ranhão)

2 1 • Aquelle homem /»„"i*.v_ vae a/í/w da cidade.
Tmishe.

iidãa^gfnl^°nferí^ ^f "1Ili{- —« - 
^ 

uma w,/.-

CONDE DÉ Roc^.ceu — (Parahgba.)

. Io Aiiai l Io . Pamldona Juv, ior:
! Vaès ao Sul. agora? — Porjorma nenhuma.

Carlos Fará ido — ( Pará)
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ENIGMA — 114

Se no começo da vida,
Fosse o Bento bom rapaz.
Certo teria guarida
Por gente boa e capaz.

Se no começo foi máu
Bento no fim foi peiór,
Deu p'ra tocar birimbáu
Lá num su/o "belchior" .

Miss Fly P.arahyba

DIVERSAS

Ca.SAM.ENTO — No dià L9 de Dezembro ultimo realizou-se em
Santos o casamento do sr. Adolpho Soares de Menezes i Sezenem
II) com a senhorinha Jesuina Freitas.

Visita — Esteve alguns dias no Rio e teve oceasião de nos
distinguir com a sua sempre agradável \isita o competente cha-

radista santista presidente do Bloco dos Fidalgos, o sr. Alberto
Machado (Éiiennc Dotei)

1
CORRESPONDÊNCIA
ACADÊMICO (Florianópolis) — O amigo já está inscripto em
nossa secção desde o tempo da Escola de Passa Quatro, embora
sem pscudonymo. Não haverá emrano na direcçao de sua carta 7

— Não recebemos o jornal a que se refere.
Mapeguine ( S. Luiz) — Não a' hamos possível obter o que

deseja. Nem mesmo nós a possuímos.
Barbazul ( S. Paulo) e Soldado ( Floriano) — Scientes do

que receberam os prêmios do Campeonato.

AnjORO (S. João D'El-Rey) — Alem de anio morando em
S. João! — Pode entrar, isto aqui é um céo aberto.

SlROUMAR (Espirito Santo) — Muito bem.
Carlos Faraldo ( Be/em-Pará) O seu logar esteve sempre

reservado. Bem apparecido

NOVO REGULAMENTO

No intuito de verificar as regras charadistlcas e aproximar o
mais possível os charadistas de Portugal aos do Brasil, foi orga-
nisado o presente regulamento approvado por grande numero de
charadistas Luso-brasileiros. O nosso director, que acompanhou
a todas as reuniões efíectuadas aqui, promptamente concordou com
o mesmo e deliberou que a partir de Abril próximo sei a adoptado
nos nossos torneios.

Eis o regulamento, em resumo.

Variedade de trabalhos

a) Trabalhos em prosa;
b) Trabalhos em verso:
c ) Trabalhos desenhados .

TRABALHOS EM PROSA Estes trabalhos devem ser
sempre apresentados numa phrase de sentido perfeito e que não
seja extensa.

a) serão designadas somente por Novíssimas as charadas
também conhecidas p-">r tihurcianas e em phrase.

TRABALHOS EM VERSO — Este trabalhos devem ser
apresentados em versos originaes e bem medidos.

TRABALHOS DESENHADOS —Dentro cresta espécie de
trabalhos deve fazer-se a destrinça dos figurados e pittorescos.

a) Figurados quando a solução se obtém apenas escrevendo
por sua, ordem iodos os symbolos e letras que o compõem:

b) PrTTOBESCOS quando a solução se obtém alterando a gra-
phia dos symbolos, tornando-os pelo seu valor sônico, ou intro-
duzindo letras ou palavras não representadas no desenho e que
derivam da posição que os symbolos oecupam entre si.

Nos Figurados apenas será permittido o emprego de letras
taes como: K. Q. R., etc,.significando CA, QUE, ERRE, etc.
desde que se verifique, como qualquer outro symbolo. Caso con-
trario, passa o trabalho para a categoria dos Pittorescos.

As soluções escolhidas para os trabalhos em prosa e em verso
devem ser verificadas, rigorosamente, nos diecionarios e livros
adoptados na l.a série e poderão ser:

a) Nas charadas novíssimas e enigmas uma só palavra ou
um termo composto ligado por 1 hyphen ou mais de 1 se em algum
dos livros adoptados fôr encontrado formando uma só palavra.,
não se admittindo os sub-titulos dos diecionarios:

b) Nos logogryphos uma só palavra, uma locução nominal
ou verbal, em qualquer tempo ou modo e sem limite de numero
de lettras: ,

c) Nos trabalhos desenhados, um adagio, pensamento, phrase
ou verso de autor celebre, verificado nas obras, adoptadas.

CONCEITOS — a) Os conceitos parciaes ou totaes devem
ser synonymos dos termos que constituem as pedras ou a solução do
trabalho e. rigorosamente verificados nos dicionários adoptados
e serão sempre gri/p/iados:

b) Não se admittem svnonymos de synonymos.
c) Quando o conceito da pedra parcial ou da solução fôr em-

pregado em accepção differente, deverá ser ainda mettido entre
commas ( « »)
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O emprego de commas (* » ) nos conceitos será obrigatório
sempre que se use uma accepção differente, como calar ( cortar )
synonimo de calar (guardar silencio); .fazenda (panno) syno-
nymo de fazenda (terreno); nota (substantivo) synonymo de
nota ( verbo notar): seja! ( interjeiçãò) synonymo de seja ( verbo
ser ); jogo ( casa ) synonymo de jogo ( lume); para! ( interjeiçãò )
synonymo de para (preposição); Amélia (nome próprio) como
mulher (substantivo commum ).

d) Os termos de auxiliar devem ser, quanto possivel, con-
cretizados. Quando dizemos que os termos de auxiliar devem ser
concretizados, queremos dizer que deve ser completamente banido
o emprego de Ave, Planta, Cidade, etc. sem qualquer outra indi-
cação. Entendemos que estes termos devem ser sempre concre-
tizados, dizendo assim; ave ribeirinha, rio do Brasil, ave da África
planta leguminosa, planta medicinal, Cidade da França, animal
feroz, etc, etc. necessitando, apenas, grypho simples. No caso
de. apparecer qualquer trabalho em verso que não possa concreti-
zar as parciaes ou conceitos a que nos referimos, nós as concreti-
zaremos numa pequena chamada sem eomprometter o assumpto
ou harmonia do verso. Desde que nos logogryphos as parciaes for-
madas por termos de auxiliar, sejam concretizadas, não ha neces-
sidade do emprego de parciaes formadas por synonimia:

e) Os enigmas devem apresentar sempre um conceito que
será gryphado na altura em que estiver.

FRACCIONAMENTO EM PARCIAES — a) As parciaes
das charadas e trabalhos em prosa serão formadas por syllabas
completas ou grupo de syllabas, não sendo permittidas parciaes
formadas por fracções de syllabas nem por syllabas tiradas do texto,
sejam ou não significativas. Quando a decifração fôr um termo
composto, as parciaes serão sempre formadas por palavras comple-
tas e tantas quantas a compõem.

b) As parciaes dos logogryphos devem repetir um minimo
de metade dos algarismos todos dijjerentes que compõem o con-
eeito, tomada por excesso quando a solução tiver numero impar de
letras. Os algarismos devem empregar-se todos e não são per-
mittidos asteriscos ou letras estranhas á decifração.

c) As parciaes dos trabalhos desenhados são as figuras ou
symbolos, que, traduzidos graphicamente e por sua ordem formam
a solução, devendo ser representados com a possivel exactidão c
desenhados correctamente. Todos os symbolos devem ser acom-
panhados da designação do numero de letras, e os representados
por mappas, bustos, etc. terão um dístico elucidativo. As letras
collocadas sobre os symbolos serão desenhadas a preto quando
devam ler-se antes ou depois dos mesmos e a branco quando te-
nhamos de as ler intercaladas. Como principio de esthetica os sym-
bolos devem ser sempre desenhados na sua posição normal, e
quando a palavra que traduzem tenha de ler-se invertida, será esse
facto indicado pela simples inversão do numero de lettras, o qual
será escripto virando para cima a parte inferior do papel, enteno
este extensivo ás pautas mu^icaes.

TRABALHOS — Todos os trabalhos devem ser apresentados
separadamente uns dos outros cseriptos de um só lado do papel e
trazendo cada um as respectivas decifrações, total e parciaes,
indicando os litros ou diecionarios certos onde uma c outras se veri-
ficam, a assignatura ou pseudonymo do autor e a terra da resi-
dencia.

ESPÉCIES ADMITTIDAS — Casacs, Novíssimas, cha
radas, Enigmas. Logogryphos. jigurados e Pittorescos.

DICCIONARIOS E LIVROS — Todos os trabalhos devem
ser feitos pelo Simões da Fonseca, Fonseca & Roquette ( os 2 volu-
mes), Chompré ( Fábula ), Bandeira (Manual do Charadista, e
Dicciónario de Synonymos;. Antônio M. de Souza ( Diccionano
do Charadista ) e Oriando Rego ( Álbum do Charadista ) . Para
confecção dos enigmas desenhado? os concurrentes devem cingir-se
quando se servirem de adagies, aos livros de Antônio Delicado,
de Alexina de Magalhães, ao Rifonerio Portuguez, de Pedro Cha-
ves. a Philosophia Popular em Provérbios ( da Bibliotheca do
Povo).

Todo o provérbio ou pensamentos, versos e phrases de autores
celebres, devem trazer a declaração do livro onde se acham.

Torneios — Serão sempre de 3 mezes.

Listas — Devem ser escriptas de um lado do papel, sendo
permittido uma lista só para os concurrentes das Associações, de-
vendo neste caso as assignaturas serem do próprio punho. Não se-
rão tomadas em consideração as Ustas supplementares e as que
não trouxerem os números do torneio e da revista e o mez.

Certificados — Todos os prêmios serão acompanhados de
certificados impressos.

Prêmios — Ofíerecemos 4 prêmios; dous para l.°. c 2.° logares.
um aos decifradores de mais da metade das soluções, outro aos
demais de um quarto das mesmas.

Prazo — Para as soluções de cada numero de EU SEI TUDO:
Capital e Nictheroy. 35 dias; S. Paulo, Minas e E. do Rio. 60,
outros Estados 90.

CORRESPONDÊNCIA

Toda correspondência sobre charadas deve ser diria ida para
a redacção de EU SEI TUDO — Rua Buenos Aires, 10', 1 .«andar
e endereçada ao director d'esta secção.

DR. LAVRUD

L^mii««^i—«Mi'" p»)^"^lh*"»i» '»• -
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EBEB
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farinha
?hosphâtada
eVitdminosd

PEPSIL
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lYTOpHAN"HEfigílNG
— em comprgmdoò
e'o maior dissoluçnte e eliminador

ACIDOlURICO.
efficaz 1c o n tra

R HE UMA TISMO>
ARTHRITISMO,

Zí/MBAGO ,
DORES SCtATÍCAS

JGOTTA V.
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\r ^
—^ ^
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BAZAR AMERICA
PRIMEIRA CASA DO GÊNERO NESTA CAPITAL

• *>

Casa da elite carioca. Bom gosto, distincção.
• • 0v .

¦ **> • presentes finissimos • • • . . «

Faqueiros

talheres
de

christofle.
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Porcellanas,
crystaes,
metaes
fínos,

terra-cocta
etc.
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«*^HA UM TRACTOR"CATERPILLAR"

para cada
trabalho-

ha centenas
de trabalhos
para cada
tractor :-.:•'¦
CATERPILLAR"

SAVEIS AO
O MODERNO:

J

MAD
O MACHADO, A SERRA

E O TRACTOR
PI LL A R"

INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY
SÃO PAULO

RUA FLOR. DE ABREU, 130-A
RIO DE JANEIRO

RUA SÃO PEDRO. 6 6 ^,fr ,, ^
RECIFE <^H|W>- PORTO ALEGRE

RUA SOM JESUS. 237 \^ RUA 7 DE SETEMBRO, 816
ENOSRECO TELEGRAPH1CO GERAL INTERMACO
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NOVO DICCIONARIO
DA

LÍNGUA portuguesa
Por CÂNDIDO DE FIGUEIREDO

Da Academia das Sciencias de Lisboa, da Academia Brasileira, da Real
Academia Espanhola, da Sociedade Asiática de Paris, da Academia

de Jurisprudência de Madrid, dò Instituto de Coimbra etc.

4.A EDIÇÃO
"Cândido de Figueiredo é* a ira or das rossas

competências em tiiaterfa d.* lexico.o^ia
portuguesa'.

RLY BARBOSA

120.000 vocábulos —mais de 8.000 brasileirismos
A obra mais notável no gênero

2 GROSSOS VOLS. ENCADERNADOS EM CARNEIRA
A' VENDA NAS BOAS LIVRARIAS

Pedidos aos principaes importadores: — Livraria Francisco Alves, R. do Ouvidor 166,
e J. 0. Antunes, Rua Buenos Aires 135 — RIO DE JANEIRO

112
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A í I •

COMPRIMIDOS
N0I7O MEDICAMENTO

DE GRANDE EFFICAC1A CONTRA AS

Febrzs, Influenza, Grippes.
Dores de Gabeça e da garganta,
RheumaTismos Resinados,

ores dos ouvidos, 6atarrbo5

MARCA REGISTRADA

' ^í_£____£___S___í_
vzf*z&&zfyx*

etc.
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VEN DE- SE EM TODAS AÔ PHARMAClAS
n E.;pR:oo^R.A5bbobr.,':,'

ÚNICOS C0NCEÔ5IÒNARI0S! b
HUGO MOt-INAR. & C2. LTDb . !

HlO DE JANEIRO. S/tfO PAULÒ^r
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Saúde-Alegria Assim com Dryco
Peça Drgco-leite em pó.

Lata grande custa pouco.
Corte e mande á Diva Drico — Rua Haddok Lobo, 30 Rio

Para um brinde.

mamute A^rte

Nome.

Rua...

Lugar.

E- de  E. S. T.

fór~l «^HflflB&^B^^^^^fl ^BBbI •^gBT^aP^^^^BISifl aBk^assaaBb. PB
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ANTES  DEPOIS I
Resultado obtido pelo uso das

ÍMLULES ORIENTALES
| Bemfazejas-ReconsHtuinfes I
I .¦ (Appr. D.N.S.P. sob o N° 87 cm 26-6 1917) M
m Exigir o frasco de origem sobre o qual fl
| devem figurar o nome e o endereço de [ j

J. RATIÉa Pharmaceutico I
45, Rue de 1'Eckiquier, PARIS I

Ao-eníe Geral : A. de COURNAND 1
87, Rua dos Ourives, Rio de Janeiro.

A venda em todas as Pharmacias.

&tjg^6í&>
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NÂO HA
CONFUSÃO POSSÍVEL..
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Chapéu» Gravata,
Collarinho, Camisa

e a restante
Roupa Branca.

que não se vê mas se
adivinha, são

da CAMISARIA PROGRESSO
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PRAÇA TIRADENTES-4

Attende-se pedidos do Interior.
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Motocycletas
Capacidade 488
c. c. Cvimdro de
8Õ.5 mjm por
So m/m. Freios
de expansão em
ambas as rodas.
Pneus Dunlop
de 2b por 5,25.
Illuminação elec-
trica Lucas. Tc-
mos também o
modelo 505 com
o movimento d2
válvulas na ca-
beca do cvlindire.

«^i*tó«l*««i,v*'i^;feiK.A*í 7.VÍJÍ.:t-' t *«"«'<**•¦***»

MODELO 501 MOTOR DE 4 TEMPOS DE 4 88 H. P

INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY
RIO DE JANEIRO

RUA SÀO PEDRO. 66
RECIFE

RUA BOM JESUS. 237

<rffe°>
SÀO PAULO

RUA FLOR. DE ABREU. 130-A
PORTO ALEGRE

RUA 7 DE SETEMBRO. 816
ENDEREÇO TELEGRAPHICO GERAL INTERMACOi
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Velocidades até 130
ki'ometros por hora.

Ternos em stock mo-
delosde225c. c, 346 c. c.
e 976 c. c.
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Que Differença!
COM O USO DO

CUlbrrL
MOURA BRASIL

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.
Abatimento de rs. 400 a quem fizer o pedido remettendo

este annuncio.

Deposito: PHARMACIA MOURA BRASIL - Rua Uruguayana, 37
*£*S^*£-S*-^
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Eis aqui a razão por que a Pasta Colgate chegou
ser o dentifricio preferido em todo o mundo.

wm9S99S9S999S99\

A historia maravilhosa da
aonde a escova

espuma penetrante que limpa
nâo pôde tocar

'mm
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A razão por que mais pessoas usam Colgate, de
preferencia a outro dentifricio, é simplesmente porquelimpa melhor os dentes.

E quando falamos em "limpar" não é só da su-
perficie exterior, mas também os espaços menores,
aonde se accumulam os restos da comida e aonde a
carie começa. Não ha escovas de dentes que alcancem
esses logares inaccessíveis. Por isso, têm que ser lim-
pos pelo dentifricio.

Desde logo a prova real de um dentifricio é o valor
que tem para penetrar nesses espaços e limpal-os com-
pletamente. Uma prova scientifica recente provou
que a pasta Colgate possue mais força penetrante quequalquer outro dentifricio que existe hoje no mercado.
t este o segredo da qualidade superior da Pasta Col-
gate para limpar.

Ao passar a escova nos dentes, a Pasta Dentifricia
-olgate se transforma instantaneamente numa espumabranca e forte, que passa como uma onda pelos dentese gengivas. Esta espuma leva uma qualidade admirávelde uma tensão superficial de baixo teor, que lhe
permitte invadir os logares menores, onde começamas caries, desalojando todos os restos da mucosa e da°nuda, e extirpando toda a impureza com esta espumadetergente.

nlJt. ??Umaleva 
""? po timssuno. recommendado

pelos dentistas e que da brilho ao esmalte dos dentessem estragal-os, conservando-os brancos, brilhantese bonitos.

p ,P^Sf 
V' 

?• 
o que significa isto. . . que usando aPasta Colgate V. S. pôde lavar seus dentes completae «cientificamente tal qual seu dentista deseja queV. ò. taça restituindo assim aos dentes e gengivasos seus encantos naturaes.

Peça Colgate hoje; o tubo leva mais Pasta quequalquer e custa no Rio só 3$000.
Se V. S. nunca usou Pasta Colgate, mande ocoupon com sello novo de três tostões.

m Note como a Pasta Colgate limpa aonde a escovanao alcança a limpar.

sMÊÊÊÊmmi
*~ L jaaaa

Quadro ampliado doa es-
paços entre oa dentea.
Oa dentifricios commuoi
com "tensão superficial""
alta deixam de penetrarnoa logares aonde coatu-
ma começar a cárie.

f \

Este quadro prova como aespuma efficas da Pasta
Colgate, com a "tensão »u-
perficial" baixa, vae no*
logares menores, aonde aescova de dentea nao aí-cança para limpar.
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COLGATE Co. —

Incluo sello novt* de 300 ni

Nome . ...

R. H. Lobo, 30 — Rio.

para amostre, da Pasta Colgate.

E. S. T 154
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SCENA
A mais antiga e completa revista
:: cmematographica do BrazU ::

PUBLICA
Alem do mais recente noticiário de

Hollywood

Enredos e photographias das
scenas culminantes

dos melhores films exhibidos em
nossa terra.

Em todos os números
•quatro primorosos retratos a cores,

em grande formato, das estrellas do écran.
-^= Lê r \ :

A JÍCENA MUDA
é ter o cinematographo em casa.

PUBL. K.AZ2 OLA PHOTO LtBOYCR
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UM FORMOSO SEIO
Obtem-se com certeza em 3 a 5 semanas, •

graças aos universalmente conhecidos

METHODOS PARISIENSES
EXUBER

Se os seus seios necessitam de desenvolvi-
mento
Se estão lassos, descarnados e cahidos
QUEREIS DESENVOLVE-LOS?
QUEREIS ENRIJA-LOS?
QUEREIS SER AMADA & ADMIRADA?
Peça sem despezas nem compromisso O

folheto graus sobre os methodos
EXUBER BUST DEVELOPER

para o desenvolvimento dos seios
EXUBER BUST RAFFERMER

para o enrijamento dos seios
da celebre especialista parisiense de Beileza

Mme HELENE DÜROY
Os dois methodos são interamente EXTER-
NOS e INOFFENSIVOS. Nada a absorver
nem regimen especial e nenhum exercício

fatigante.
CONTAM 19 annos de ÊXITOS sem mallo-
gros, RECOMMENDADOS per NUMERO-
SOS MÉDICOS. Estrelhas de Cinema e do
theatro universalmente admiradas devem a
estes methodos os seus deslumbrantes êxitos.

BONO GRÁTIS
As Leitoras de EU SEI TUDO ' que o desejem
receberão grátis pelo correio em sobrescripto fechado
e sem indicio exterior os detalhes sobre os METHODOS
EXUBER pidiendo-os sob o N° 773 Indicar o
methodo que se deseja.

DESENVOLVIMENTO ou ENRIJAMENTO.
Firmar claro, franouear a 500 reis

>3>®®m>®®®<&ãi&&è^^

Jf AL
Simplesmente triturado ou

moido não está isento de im-
purezas. Prefiram Sal Benefi-
ciado Especial para Culinária.

PEREIRA CARNEIRO & Cia. Ltd.
AVENIDA RIO BRANCO, n. 110

RIO DE JANEIRO
s^iexsKs^sTi**»***^^*^^
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MAblC SfBcca o suor debaixo dos brados.

MAGIC tira completamente o máu cheiro natural do"suor.
i brilham como Jóias.., '• - ¦ *.'-,' v b :. b*r*

y ^'/^¦í«_llíí"i íShH
•p . _ 
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MAGIC cvita O uso ilos antigos suailores [de borrachanos vestidos.
MAGIC í °. u"'c° remédio para o suor. aconselhado peloseminentes drs. Couto, Aloysio. Austregesilo,

Werneçk> Terra etc.
Vende-se~nas pharroacías. Preço 7Í000 (Dura seis mezes).

Pelo correio mais 2$Ó00.— Pedidos e prospeotos a
Araújo Freitas & C.a — Rua dos Ourives, 88 - Rio I
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MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS

a Mercethylina,
formula do dr. Annibal Pereira,

é excellente.

Injecções indolores, 1 e 2.
Começar o tratamento

pela n.° 1.

Informações á
S. A. Mercethylina

®

I
I
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FINS toques com o pincel, e ahi
está! Este deleitoso Esmalte

Cutex dá ás unhas de V. Ex. seu
suave esplendor natural e real-
mente chie, que dura dias e dias...
Ás damas elegantes, em todo o
mundo, usam Cutex para destacar
o encanto de suas bellas mãos.
O Esmalte Cutex não quebra, nem
descasca, nem muda de côr. Peça
Cutex em lojas de artigos finos, e
o Esmalte só ou com seu Remo-
vedor.

Esmalte Líquido

¦;¦.:¦ 
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wbM6 manicuras completas por 13 tostões

Envie o coupon em carta registrada, junto com
5 se lios novos de 500 réis, terá um estojo Mignon

com a manicura em sua casa.

t

ENVIE ESTE COUPON HOJE MESMO

li)

'•i

R. DA CARIOCA n. 40 - l.o
Tel. C. 3909

I

I

J . Martins — Rua Haddock Lobo, 30
Incluo 3 selilos novos de 500 réis.

Nome

Rua e N." .

"i
Rio.

i
Cidade. í

J 
Estado ...V. ...... Joías- S. T. - Z \
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Quer ganhar sempre na loteria?
A Astrologia offerece-lhe hoje a RI-

QUEZA. Aproveite-a sem demora e
conseguirá FORTUNA e FELICIDA-
DE. Guíando-me pela data do nasci-
mento de cada pessoa, descobri o mo-
do seguro pelo qual, com minhas ex-
periencias, todos podem ganhar na lo-
teria, sem perder uma só vez.

^Milhares de attestados provam as
minhas palavras. Mande o seu en-
dereço e 5C0 réis em sellos, para
enviar-lhe eratis

0 SEGREDO DA FORTUNA
Remetta este aviso.

Endereço: SR. PROF. P. TONG — CALLE POZOS 1369
Buenos Aires Republica Argentina

CITE-SE ESTA REVISTA.

I
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Lloyd Real Hollandez
(AMSTERDAM )

Serviço regular de passageiros entre
EUROPA, BRASIL E RIO DA PRATA

Orania, Flandria e Zeelandia
Escalam no porto de LEIXOES, tanto na viagem

de ida como na de volta.
AGENTES GERAES

Sociedade Anonyma Martinelli
Avenida Rio Branco ns. 106 e 108

«"©®S®®S,©<-D'í>®®^
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Um Nariz Perfeito
Pôde obter-se facilmente

O Trados, Modelo 25, corrige todos
os narizes mal formados, rapidamente,
para sempre e sem dor, na própriacasa do cliente. E' u único apparelho
com patente, aiustavel e garantido, querealmente forma um nariz de aspecto
impeccavcl.

Mais de 98.000 pessoas já emprega-
ram este apparelho com completo êxito.
E' recommcndado de ha muito por au-
tor idades médicas,

Resultado de 16 annos de experien-
cia da fôrma-nariz.
Modelo 25 Júnior para creanças
Solicite os attestados e folhetos gra-

tuítos que indicam conto se pode ter
um nariz perfeito.

M. TR1LETY — O especialista mais antigo do ramo.
Dept. 1168, Binghamton, N. Y. — E. U. A.
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Remédios que curam ]]]
MILHARES DE ATTESTADOS O PROVAM 1
Premiados na Exposição do Centenário', licenciados pela

Saúde Publica e receitados por illustres médicos.

SAL DB UVAS — Refrigerante, laxante e purgante
de fruetaa. E' um remédio efficax nas doenças do
estômago, intestinos, prisão de ventre, azia, diar-
fhaa ete. Preço pelo correio, sem sellos  6$000

ELIXIR SULFUROSO — Poderoso depurativo do
sangue, tônico e anti-rheuruatico. Cura syphilis,
doenças da pelle, coceiras, rheumatismo etc.
Substituo as águas suliurosas de Poços de Caldas.
Pelo correio  8$000

BALAS PEITORAES — Deliciosas, aromaticaa e in-
falliveis na tosse, constipação, dòr de garganta
etc. Pelo correio  4$000

COLLYRIO DIVINO — E' mararavilhoso na enra da
dôr de olhos, trachoma etc. etc. Pelo correio.. 4$000

POMADA DIVINA — Formula do notável medico
oeulista dr. Oroaimbo Corrêa Netto. E' infal-
livel no trachoma e conjuntivites rebeldes. Pelo
correio  6$000

LEITE DE B1SMUTHO COMPOSTO — A salvação
das crianças U Cara gastro-enterites, diarrhéas, coli-
•as etc. Delicioso e inoffensivo. Per correio.... 5$000

GUAkANATOL — Delicioso, original p ideal tônico
refrigerante. Cura fraqueza geral, neurasthenía
e nervosismo. Pelo correio  6$000

PASTA DENTIFRICIA BRILHANTE — A melhor,
a mais scie tifica, antiseptica, refrigerante e per-
fumada, evitando as gengivites merenriaes dos que
usam mercúrio. Pelo correio  3S500

ÁGUA SANTA CRUZ — Água antiseptica e ophtal-
mi ca. qne cura feridas, ulceras, dôr de olhos etc. 4$()00

BIOPILINA — Uma loção original, baseada na dea-
«oberta do sábio allemão dr. Zunta com o enxofre

, solúvel, para caspa, queda dos cabellos, calvicie,
seborrhéa e para restituir aos cabellos brancos a
soa côr primitiva. E' finamente perfumada. Preço
pelo correio  8)000

Pedidos peTo 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.

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 o desprende completa-
mente. Os médicos o
recommendam com en-

^^/ thusiasmo. Á venda em
toda a parte. Cuidado
com as imitações!

gETS-It
Chicago, E. ü. A.

PITAZOL
Novo sabonete medicinal approvado pelo D. N.

da Saúde Publica.
PITAZOL, composto de uma formula feliz, con-

tém substancias de grande va?lor therapeutico:
SUCCO DA PITEIRA E O VELHO ENXOFRE

E' do conhecimento do povo, desde os tempos mais
remotos, que a lavagem da cabeça com o Sueco da

} Piteira combate a caspa e a queda dos cabellos, tor-
nando-os novos e vigorosos.

PITAZOL é milagroso no tratamento da lama,
eezema, empigens, darthros, pruridos etc.

SABONETE 1$500
Depositário t A. CARNEIRO

Raa Barlo de Itapaflpe 199 — Rio de Janeira
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INC0MM000S
NUTRIDA

Todos os inçommodos digestivos
que sao devidos a um excesso deacidez cessam immediatamentè como emprego da Magnesía Bisurada.
A Magnesía Bisurada neutralisa aacidez e, embora uma composição
inoliensiva, ímmobiUsa até certo
ponto a parte dolorosa do estômago.
Lsta immobihsação do estornado
consiste em preservar de todo ocontacto a mucosa inflammada. dei-xando-Lhe assim o tempo de cica-tnsar. Logo que sinta o mais pe-
queno mal-estar estomacal, tome
Magnesía Bisurada que é reconhe-
cida como o meUior remédio contra
as doenças do estômago.

A Magnesia Bisurada acha-se ávenda em todas as pharmacias.
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i PORQUE:
GLAXO é tão digestivel, limpo e nutri-

tivo como o leite materno.

GLAXO

GLAXO

£y !naSsaÃ?n com ° Creme Simon étao agradável para o rosto como umacancia. Nao seca nem engordura, e pelasua perfeita untuosidade que penetranos poros da pele,O CREME SIMONvivinca a epiderme, amacia-a e fazrealçar o seu brilho natural.
M£u°nP* U,SAR' - EsP-'hai-o sobre apeie ainda humida, depois da toileüe.ratei-o penetrar nos poros por meio aeama leve massagem, secando-o depoiscom uma toalha. Ele tornarámais aderente o vosso pó...

o PÓ SIMON

PARIS
-• • • e • •

não tem micróbios nocivos e
ate os recém-nascidos o assi-
milam.

é puramente leite, que se dis-
solve em água acabada de
ferver.
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i CRIA ROBUSTOS BEBES '
I ]]9

í
VWíJlÊl

.'¦ 

'

-

I

- 1

GLAXO tem criado milhares de robustos
bebes.

Dê glaxo ao seu bebe.

GRÁTIS

Todas as mães devem ler o utilissimo J
livro "Conselhos de Glaxo para Mãe 1
Filho", de 80 paginas luxuosamente illus- 1
tradas e que ensina como evitar a diar- í
rhéa, a enterite e outras doenças fataes. |

Peça, grátis, ao Representante do Glaxo í
CAIXA POSTAL n. 2755 — Rio. j
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Immunizador Mineiro

I
Privil. Federal N.° 10.371 de Junho de 1910

Grande prêmio na Exposição do Centenário da Independência
®®@g •£* ® •.-<?. ®@ ®®@®<S ixs^â S®@

Adquirido para os campos de fomento agricola do Ministério da Agricultura, em todos os
Estados,^ e pelos governos de S. Paulo, Instituto Agronômico de Campinas, Espírito Santo,

Minas Geraes, armazéns commerciaes e lavradores do Norte e Sul do paiz com
excellentes resultados.

O apparelho tem capacidade para immunizar 30 saccas em 24 horas. Preço da immuniza-
ção para sacca de 60 kilos — 200 réis. Conservação do cereal garantida por 6 mezes e,

findo este praso, renovado o expurgo, a conservação será ainda por 6 mezes.

E' um apparelho simples e de solida construcção.
:: podendo ser manejado por qualquer operário ::

NÃO DEPENDE DE FORÇA MOTRIZ.
MXjXS)®®*®®®®!^?^®®®®'®®®®®

Informações conn o? Srs.

CHAGAS OLIVEIRA & C.
RUA DA CANDELÁRIA, 36

JOAQUIM MACHADO DA CUNHA
RUA CORPO SANTO, 88 — BAHIA
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Para todos os quesoffrem dos Nervos
Indlgestão - Prisão de ventre - Esgotamento nervoso ^ Debilidadegerai — *alta de energla — Debilidade sexual.

Enviamos gratuitamente pelo correio dados relativos aoMethodo Restaurador de Forças e de Vitalidade
Dado o caso que dez mil pessoas quesoüreram a mesma enfermidade ou debili-dade physica ou nervosa de que V S pa-dece se encontrassem em sua presença e,desde a primeira até á ultima, lhe relatassem,com entnusiasmo, o maravilhoso trata-mento que as curou, restabelecendo-lhes aalegria, o vigor e rejuvenescendo o seu sys-tema nervoso, demonstrando-lhe que essesresultados foram conseguidos por um appa-relho scientifico Electrologico, cujo preçoestá ao alcance de quasi todas as pessoas,

U G OIA { IP G UI A 1/

Este livro é enviado gratuitamente, e o
pedido do mesmo não corresponde a
compromisso* algum.

E' uma publicação que todos os enfer-
mos devem possuir.

hesitaria V. S. um só dia em se decidir a
experimentar esse tratamento?

£ ^ Instituto Electrologico, põe a dispo-
sição dos enfermos os attestados de mais
de 10.000 pessoas que soffriam de

Exgotamento nervoso, Insomnia, Rheu-
matismo, Sciatica, Indigestão, Impo-
tencia e outras perturbações.

Todos esses ex-enfermos se confessam
eternamente agradecidos ao Instituto Pul-
vermacher.

E não somente temos como garantia o
testemunho de clientes, pois também tem
incontestável valor o facto de ter sido o
nosso tratamento approvado por quatromédicos da Casa Real Ingleza e pelos prin-cipaes médicos de nove hospitaes de Londres,
entre os quaes figuram nomes muito conhe-
cidos, assim como pela Academia Official
de Medicina de Paris. O Instituto foi fun-
dado em Londres em 1848.

Guia da Saúde

Se V. S. desejar, receberá gratuita-mente, e livre de despezas, uma interessan-
te publicação que descreve a maneira pela
qual se pode recuperar a saúde servindo-se
do methodo electrologico. Esse livro con-
tem capitulos inteiros que tratam da Debi-
lidade nervosa, Insomnia, Rheumatismo,
Sciatica, Indigestão, Impotência, Paraly-
sias e Debilidade physica. Nelle figuram as
opiniões e assignaturas de celebridades me-
dicas e outros dados de interesse geral.

FORMULA DE REQUISIÇÃO
Expedindo este boletim pelo correio, V. S. receberá, livre de despezas, "O Guia da Saúde e da Forca" aue acanta* pessoas demonstrou o meio de recuperar a saúde e o vigor. Não ha compromisso algum da oarte de V <S .«solicitar ente livro. "

ENDEREÇO.

NOME,

Enviar este coupon • THE ELECTROLOGICAL INSTITUTE — Caixa Postal 2758 — São Pauio.
(E. S. T. —Mar. )
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Uma maravilhosa machina de escrever portátil I

uito simples,

resistente e

duradoura

i ml flfl flfl Bflflflflflflflfla BflMflf

Tamanho:
31x24x12 cms

Peso:
APROXIMADAMENTE

3 kilos

SIMPLICIDADE : Uma das grandes vanta-
gens é a sua simplicidade; muitas peças desne-
cessarias foram eliminadas pelo inventor desta
pequena maravilha — assim pois. alem de di-
minuir consideravelmente o período de apiendiza-
gem, evita os innumeros desarranjos das machi-
nas complicadas e custosas.

APARÊNCIA : E' bellissima, de linhas sim-
pies e elegantes, e de bom acabamento.

QUALIDADE DE TRABALHO : Letras
bonitas, igual a das machinas que custam seis
vezes raa:s.

ALPHABETO : Todas as letras, minúsculas
e maiúsculas, números e signaes para as línguas
latinas.

ESCRIPTA VISÍVEL : do começo ao fim.
ROLLÇ DE PAPEL : Serve para papel de

carta e officio até a largura de 22 cms.
FITA: de uma só côr, sempre em stock.
REGULADOR DE MARGEM : Tem regu-

lador para margens no lado direito ou esquerdo
— muito pratico e rápido .

ALINHAMENTO: Devido a sua construc-
ção especial, o alinhamento é perfeito.

COPIAS : Com papel carbono commum a
machina pode dar até 4 copias

CONSTRUCÇÃO : de metal e aço superior,
muito resisíente — durará muitos annos.

Com esta exce.lente machina de escrever
qualquer pessca pode fazer sua correspondência
com elegância e modernismo.

Não ha mais gente com letra feia e inintel-
ligivel.

Esta machina é indispensável a todo o ho-
mem de negocio, pharmaceutico, advogado, den-
tista, engenheiro, estudante, fazendeiro, emfim
toda pessoa que escreve, e custa menos do que
que uma simples prestação das machinas pesadas
c complicadas.

O seu prece é de 19*j$000, incluído o custo
da remesssa para qualquer cidade, vil Ia ou aldeia
no Brasil.

A machina é vendida com firme garantia de
agradar ao comprador; se nao agradar, devolve-
remos o dinheiro sem demora: maior garantia
que essa ninguém poderá offerecer.

PAGAMENTO : A remessa do dinheiro deve
ser feita em carta com valor declarado, ou vale
pos'al ou cheque sobre qualquer banco do Rio
ou cie S. Paulo.

REMESSA POR BANCO : Podemos remet-
ter a machina a qualquer cidade onde haja Ban-
co, devendo o pagamento ser feito ao Banco
contra a entrega da mesma.

TODA CORRESPONDÊNCIA DEVE SER DIRIGIDA A'

EMPREZA A ffiVEID© MACHADO
CAIXA POSTAL 2885 OURIVES, 63 RIO DE JANEIRO

End. Teleg. "DEGEC" — Phone 4 — 6558
NOS LCGARES ONDE NAO TEMOS AGENTES PRECISAMOS DE VENDEDORES IDÔNEOS

Copia da carta de uni dos milhares de compradores satisfeitos — Amigo e Sennor. — A presente tem por iim
trazer os meus bem merecidos elogios á pequena machina de escrever, que nada mais deixa a desejar — simples, commòda,
elegante extremamente útil — e felicitações ao apresentador delia no mercado.

Desejando que continue o evidente impulso que está havendo em sua venda, aproveito a opportunidade para offerecer
o meu diminuto prestimò de. animação aos scepticos afim de adquirirem esta perfeita machina. Podendo fazer o uso que lhe
convier desta, subscrevo-me com toda estima e consideração. — Residência: Rua de Santa Rosa n. 771, Nictheroy, Estado do Rio.

De V. S. Amigo e Atto. A d mor.
P. Caetano Ferraz
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PERMEA
Processo privilegiado com patente de invenção. Diplo=
ma de honra do Instituto Technico Industrial do Rio
de Janeiro e do Instituto Universal do Rio Grande do
Sul, filiado a The Internacional Academic Union da

America do Norte.

Alfaya & Comp.
Vende brim, Kaki, Gabardíne etc,

impermeabilisado, e impermeabilisa seda,
velludo, lã, linho, algodão e qualquer
outro tecido, antes ou depois de ser

confeccionado.

D f.{ \1
Vi J

Telephone 2 - 4384 Rio de Janeiro

As jazendas por nós ímpenneabilisadas impedem a pe-
netração da água e da humidade, sem o menor prejuízo para
a saúde, porque conservam inteiramente a porosidade primiti-
va, permittindo o arejamento e a transpiracão, podendo ser la-
vadas, dobradas, passadas a jerro, costuradas e sujeitas a qual-
quer temperatura quente ou jria, sem perder a impermeahi-
lisação.

Não altera as cores nem prejudica os tecidos, sendo essa
impermeabilisação tão durável como a jazenda.

|) <MHtOBHB|| ¦



¦ II——I,

€*WW^^
©
©
©
©
©
©
©
V

©
©

©

©

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©'©
©

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

im.

j
>-m . H—n—ii

i •••

_, . * p

— * ¦ r
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revista c atoeraphi

0

PUBLICA

Alem do mais recente no ti-
ciario de Hollvwood

nredos e photograpliias
as scenas culminantes

dos melhores films exhibidos
em nossa terra

Em todos os números

quatro pri morosos retratos
a cores, em grande forma-
to, das estrellas do écran.
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