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preparado da CASA BAYER, famoso em
todo o mundo/ '
Ella allivia as dores e restitue ao paciente o seu
estado de saúde normaL

En toda a parte os médicos receitam'
n'a, porque ella é, além de efficaz*
absolutamente inoffensiva.
>.

.

.

A CAFIASPIRINA ê recommendada contra
dores de cabeça, dentes, ouvidos, dores nevral*
gicas e rheumaticas, resfriados, conse*
quencias de noites passadas em claro, [bàyeR
excessos alcoólicos, etc.
:.,..:*'«'-.
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gosto que caracteriza í i
o conjuncto reproduzido nesta
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NOVO DICCIONARIO
DA

N
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, do Instituto de Coimbra etc.

4.A EDIÇÃO

"Cândido de Figueiredo é a maior das nossas
competências era matéria de lexicologia
portuguesa".
RUY BARBOSA

120.0A0 vocábulos — móis de 8.000 brasileirismos
A obra mais notável no gênero
SOS VOLS, ENCADERNADOS EM CARNEIRA
O
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
!
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MARIO REIS...

A melhor publicação
semanal brasileira
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A mais antiga e completa revista
:: cinematographica do Brazil ::

W5

PUBLICA
Alem

do

mais recente noticiário
Hollywood

de
Hí

Enredos e photographias das
scenas culminantes
dos

melhores films exhibidos
nossa
terra.
Em

todos

os

em

números

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

mzzzzz: Ler =zz==zz_

a\ jTCCNA mu ida
e

ter

o

cinematographo

em

casa.

-=-=J

O interprete preferido
do samba carioca
10.459 — Cansei, samba.
A Medida do Sr. do Bomjim,
samba J. B. da Silva (Sinhô).
—
10.506
Deixaste Meu Lar, samba, arranjo de F. Alves.
Podes Sorrir, samba — Alfredo Dermeval.
10.559 — Caprichos de Mulher, samba —
J. F. de Freitas.
Não dou Confiança ao Azar,
samba — Cicero de Almeida
(Bahiano).
10.528 — Outro Amor, samba, Ary Barroso.
Vou Morar na Roça, samba,
Orlando Vieira.
10.568
Risoleta, samba carnavalesco
— Cicero de Almeida,
(Bahiano).
Nosso Futuro, samba — Zé
Carioca.
10.569 — O Que Ha Comtigo?!, samba —
Ernesto dos Santos (Donga).
Meu coração Não te Acceita,
samba — Orlando Vieira.

^aeitfMdo
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CABELLOS
A Água

BRANCOS

-----

iSaaa

de Colônia

a CARMELA

; %

é um producto digno de confiança...
Reúne as seguintes propriedade j caracteristícas^ que sao as que a distinguem
de todas as suas imitações:
1.° — Devolve ao cabe lio encanecido sua
cor natural exacta: louro, castanho ou preto.
2.°— E' absolutamente inojjensiva.
3.° — E' de uso jacilimo, pois não requer lavagens de cabeça: applica-se como qualquer loção.
Não suja nem mancha no mais
4.
mínimo a pelle nem a roupa.
Hygieniza o couro cabelludo e
S.°
dissolve a caspa em 4 dias.

I ai
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se preocupe. senhora

Â'^mv \àmt

W

&¦

w

Se o eè\jelho lhe delata o apparecimento
de alguns cabellos brancos prematuros que
lhe fazem apparentar mais idade da que
tem, não se preocupe.
Umas quantas gottas de ÁGUA DE COL0NIA HYGIENICA CARMELA, usadas
pela manhã no momento de pentear-se,
devolverão a esses cabellos brancos sua
cor natural e primitiva.
Nem as amigas mais intimas se explicarão o milagre, porque o ca bello apparece
natural, sedoso e brilhante e não com os
matizes metálicos que se notam a simples
vista nas pessoas que tingem o cabe lio.

6i

Experimente com um vidro.
Agradecer-nos-ha o conselho.
•
•

• •
• •

Em todas as Drogarias, Pharmacias e Perfumarias

Visconde de Itauna 65-J. L. Conde & Cia.--Rio de Janeiro

í í

"s*m^%

N.

''Xá ÉP-

155 — ABRIL DE 1930 — II.° DO ANNO XIII

SUMMARIO DAS PRINCIPAES MATÉRIAS CONTIDAS
NESTE NUMERO
Artigos

especiaes
O paiz fantástico dos maharajahs
A Amante da Instrucção
O mundo suave das abelhas
Aspectos Gaúchos — Garibaldi . .
Delicadezas Esquimós
Paginas

de arte
A arte na religião
Mips Alva Larrou
Anita Page
Laura La Plante ....

o idoio.

XXXXX.X.\XXY.'.

A bailarina estreila
Festa nocturna
As grandes scenas bíblicas. — A maldição de
Isaias
Nossa

Terra
Arredores do Rio de Janeiro
......
Contos e aventuras
A alma, que cvolue
Os marinheiros de Terra Nova
Um idyllio na floresta
Animador sentimental
Bis in idem
A maldição do Sadlui

O apparatoso mobiliário de nossos avós. .
45 A sagacidade dos Árabes
Economia Domestica
75
Um
gigantesco trabalho scientifico
55
fresques
Os
de Miguel Ângelo na Capella
21
Sixtina
107
A publicidade no Japão
Um sello raro
'
Os aliinentos crus
105 Um vaso de esmeralda
87 O museu mais antigo do mundo
88
Quebra-cabeças genealogico
44 Ura maior do mundo...
que não é norte19
americano
89 Elegâncias de ha vinte annos
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é sem razão que cRes são os tapetes
NÀO
preferidos por todas as donas dc casa
econômicas e que sabem apreciar, e exigem,
o verdadeiro conforto moderno. Nos Estados
Unidos, por exemplo, ha muito maior numero
de Tapetes Artísticos Congoleum Seílo ti<r
Ouro nos lares, do que qualquer outio
tapete. Esta tão honrosa preferencia de que
gosam os Tapetes Artísticos Congoleum
Seüo de Ouro e devida as suas qualidades
insuperáveis e utilidade indispensável.
São bellos e riquíssimos em arte e côrrs
os seus padrões. Nenhum outro tapete tem
desenhos comparáveis aos do Congoleum.
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num instante com um panno molhado. Ucr-*dos ou gorduras, que sobre eile wr deTrain«-f.._
não podem manchai-o.
O Congoleum se adapta ao soa lho sra
ser pregado ou collado; nunca te onda* tum
hc revira nas margens ou pontas.
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Duráveis—Fáceis de Limpar

Vendai por atacado:

A durabilidade do Congoleum é mais
longa dentre todos os tapetes estampados.
O Congoleum é impermeável; limpa-se

Iàpetes ÂKnsncos

(Sngoleom
***¦ Sello de Ouro

Congoleum Company of Delaware
Caixa Postal 1605, Rio de Janeiro
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acima da cidade com esse nome . Era em 1898, muiPor emquanto, só tínhamos encontrado privações,
to antes do terremoto, que destruiu a cidade de S.
Francisco e foi para ahi que Ruddy se dirigiu levansoffrimentos e desenganos ; mas de tel-os supportado
do suas modestas economias e uma maleta.
juntos havíamos ficado ligados numa affeição so-
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lida . Havíamos de ir até o fim; até encontrar um veio
de ouro no «.ólo.ou morrer na miséria . Mas juntos.
Entretanto cinco mezes se passaram e nao vi Ruddy reapparecer nem recebi d'elle noticia alguma. E'
facu imaginar a angustia em que passei todo esse tempo.
Por fim, não me podendo mais conter, juntei bagagem
para quinze dias; fechei a cabana e parti também . Eu
não me lembrara de perguntar a meu amigo o que pretendia fazer em S . Francisco, se ia para um h©tel, se
tinha lá alguém . . . Mas havia de indagar . Um homem
não se perde em uma cidade como aquella 1
Mas qual. Passei trez semanas alli, perguntando
por todos os lados e não encontrei pessoa alguma que
tivesse visto alguém que se parecesse com Ruddy .
Desconsolado e certo de que elle morrera pelo caminho
em algum accidente resignei-me a voltar . Para isso,
comprei alguns mantimentos e tomei passagem na
barca fluvial que então ia, uma vez por semana, de
S . Francisco a Sacramento .
Sentei-me no tombadilho e ia muito triste recordando meu companheiro, quando olhando para um
barco cheio de coolincs chinezes notei que a popa, se-

930

Então elle me cantou sua éxtfmirííi^avjeiitura .
Quando te deixei, bem vi
que não tinhas tõTrurdcr
muito a serio minha moléstia; mas eu estava de facto
com febre intermittente e eu me conheço . Quando
isso me dá só uma viagem me liberta da dor no corpo
e da febre . De facto, oito dias depois eu ja me sentia
outro; tanto que resolvi tirar uma noite para conhecer
a cidade e me distrahir um pouco . Foi a minha desgraça . Num bar do porto, travei relações com dous
estrangeiros, australianos neuzelandezes ou que sei
lá. Esses dous homens, depois de saber que eu fora marinheiro convidaram-me para beber e não sei que droga
puzeram no whisky, que, ao segundo cálice perdi a
consciência de tudo. Quando recobrei o raciocínio,
era. dia claro e vi que estava em uma câmara exigua
e immunda a bordo de um navio . Sim, a bordo . Foi
a primeira impressão, que tive, ouvindo o ruido das
machinas e sentindo a trepidação do soalho .

A cabeça doia-me um pouco; mas fora isso, eu me
sentia são e robusto como antes . Ergui-me do tosco
leito em que me haviam deitado e olhei por uma escotilha . Estávamos já longe do littoral que já se reduzia
a uma linha tenue e indecisa no
horizonte.
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cima, moeramme a pancadas,
Por iniciativa de um d'elles deixaram-nos com as mãos amarradas aos tornozellos.
puzeram-me a
ferros
e atiragurando a barra do leme ia um homem branco. . .
ram-me no porão como um fardo .
e que homem!
Passei ahi trez dias, no escuro, tendo como única
— Ruddyl— bradei, erguendo-me comoum
louco.
alimentação bolachas duras e água. Na manhã do
Elle voltou-se e, ao vêr-me começou por agitar
terceiro o homem que eu aggredíra e era o commanos braços desesperadamente. Depois, hesitou um
danté do navio, deteve-se diante de mim, observoue
tomou
uma
resolução
pouco
desesperada; agarrou
me durante alguns instantes, depois disse.
uma pequena trouxa, que estava a seu lado sobre o
Vamos lá, homem . Resolva
banco, amarrou-a por uma ponta ao cinto e saltando
. Quer continuar
a
ferros
viagem a
ou trabalhar?
para a água com os pés juntos, começou a nadar vigorefleetira
Eu
durante aquciles trez dias:
rosam ente para se approximar do navio .
por isso
não demorei a responder .
Não precisei de dar alarma . Os chinezes, inclusive
Prefiro trabalhar .
os que iam remando abriram cs braçcs em alarido,
Elle curvou-se, abriu os ferros que me
com gritos agudos, que attrahiram a attenção de toda
os pés e levou-me á presença do 1 A'piloto, prendiam
de quem
a gente a bordo. Viram um homem na água, atiraramme nomeou ajudante. Que havia eu de fazer? Peguei
lhe cordas e,èdo^s minutos depois, Ruddy estava a meu
no trabalho como se nunca tivesse feito outra cousa
lado, enxarcado mas radiante .
e confiei no tempo para descobrir
que navio era
Demos as necessárias explicações ao commanaquelle e o mais que me interessava .
dante . Eu paguei a passagem de meu companheiro
A equipagem era discreta e isso me difficultoue, satisfeitas essas formalidades, sentamo-nos a um
a tarefa . Quando chegamos a um
da
pequeno
canto para conversar livremente .
Austrália, cujo nome ingoro até hoje. tive aporto
certeza
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xb-que ;a desconfiava — o navio era de contrabandistas
como estavam na primavera, o derretimento das neves
Por que me haviam recrutado a força ? Porque
um
nas montanhas próximas veiu augmentar a enchente .
homem desertara a ultima hora e o commandante
não
Inquieto com isso, eu, a tarde, tomei a
queria contractar um na Capitania do porto para
precaução
de arrastar nosso bote para
da
na
cabana
mesma
e
amarral-o
noite
junto
Também nunca soube que
partir
a
um
seguro
. Isso foi nossa salvação porque,
poste
espécie de contrabando faziam . A disciplina
no parto
nessa
mesma
noite,
deixando um braç® pender do leito,
era tao leroz, que so pude desembarcar -— e ainda
ioi
despertado
pela desagradável sensação de humifugindo — trez mezes depois, em Shangai.
dade
e
triagem
na mão .
"~~ exclameí assombrado.
i^-r^í1^'
Sentei-me,
— Na China—con_
risquei um phosphoro e vi que havia
firmou Ruddv amargamente. — E isso, depois
JÊft
de ter corrido todo o
\M
Mt#<
Pacifico. Eu tive que
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trabalhar mez e meio
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para arranjar passagem
Quando me vi de novo
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m
em S . Francisco nao
O
Káí^m^s^^
perdi um minuto . Parti
para nossa cabana. Ima^^m^àWm
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Mas convencido de
que, desanimado de me
ver voltar
você tinha
partido para sempre, fiquei acabrunhado; mesmo porque eu despendera os últimos níckei-;
na passagem para ness)
terreno, contando encontrar-te e não tinha
nem com que voltar.
Por isso é que me enco ntraste no meio
daquelles chins. Depois
de caminhar a pé até
Sacramento, obtive alli
a incumbência de pilotar aquelles amarei los
ate S . Francisco.
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tempo . Ao fim de uma
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Bi.
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ver como só chove na
Califórnia. Era de sejuMal tivemos tempo para nos apoiar a um tronco de arvore; nossa cabana era levada
pelas águas.
rar que o céu se abrira e
que havia um oceano lá em cima . Essas chuvas assim,
em nossa cabana mais de um palmo d'agua. Acordei
diluviaes. costumam durar pouco, bssa, porem, prolonRtiddy e como a água corria cDm força<!medonha e
gou-se por dous, trez, quatro dias e alcançou umas
parecia crescer de instante a instante, passamos o
marcas que r.o . haviames notado no terreno c pareciam
resto da noite fazendo preparativos para buscar um
indicar o limite máximo das cheias do Sacramento .
abrigo mais seguro.
v^omo essas marcas ficavam a mais de cem metros de
Quando o dia clareou, a água já nos dava pela
nossa cabana rão nos importamos . Mas no quarto dia
cintura . Acabamos de amontoar no bote. os mantia chuva continuou, augmentando de intei sida;le e,
men tas e as roupas que não queríamos abandonar.
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E não tardamos a abençoar a pressa com que tinhamos agido porque mal começávamos a nos afãstar, quando eu ainda apoiava a ponta de um dos
remos a nossa cabana, afim de obter a distancia necessaria para remar, uma onda mais forte, uma verdadeira tromba d'agua, talvez de algum obstáculo
rebentado, surgiu com impulso formidável e levantou
nossa pobre habitação e fazendo-a tombar nas águas,
onde ficou exhibindo os frágeis alicerces de madeira .
Levad® pela correnteza, empregando toda a força
dos remos apenas para manter o bote em sua marcha
diagonal para fugir ao meio do rio, navegamos durante
fim d'esse tempo consequasi trez horas . Somente ao —
isso é, o que era agora
guimos alcançar a margem. . .
a margem, a mais de vinte kilometros da borda normal
do rio . Tomamos pé com água até os joelhos, arrastamos nosso bote até logar seco e olhando em torno
para se orientar Ruddy bateu de súbito na testa,
exclamando :
Mas que idiota eu sou 1 Só agora me lembro de
te contar o que houve de mais interessante durante
minha aventura com os contrabandistas . Se não
visse a casa não me lembraria mais d isso .
Que casa? — perguntei attonito .
Meu amigo estendeu um braço e olhando na direcção por elle indicada entrevi, effectivãmente, entre
as arvores, uma construcçao que parecia em ruinas .
Caminhamos para alli e, pelo caminho Ruddy contoume que, a bordo, ouvia dous marinheiros fallarem em
um mexicano avarent®, que durante muitos annos
vivera alli, negociando, agiotando, creando cavallos . . .
Como esse homem não gastava senão o estrictamente
indispensável, todos acreditavam que elie devia possuir
uma fortuna respeitável; mas, um bello dia, morrera
e na® se encontrou cm seu poder cousa alguma, alem
de meia dúzia de moedas nas algibeiras . Cor..o esse
mexicano vivia só, os dous marinheiros estavam esmvencidos de que elle enterrava suas economias nos
arredores ala casa e fallavam em vir um dia fazer nella
uma busca seria .
O facto impressionara Ruddy, porque pelas indicações dos contrabandistas a casa d'esse mexicano
de\ia ficar nos arredores da nossa . Agora, trazido alli
pelo accaso, reconhecia o local descripto . A casa era
aquella . . .
Quem sabe ? — dizia elle, já animado e ardente .
— Quem sabe se essa inundação não nos trouxe aqui
?
para nos enriquecer"sonhos"
de meu amigo, limitei-me
Habituado aos
a sorrir; mas intimamente tive uma vaga esperança . . .
Os contrabandistas tinham dito a verdade . Eu também
já ouvira fallar d'esse mexicano avaro, cuja fortuna
não fora encontrada . Se nós fossemos mais felizes . .
A casa estava arruinada só por fora. A construcçao
era solida e o interior mantinha-se em bom estado .
Mesmo sem esperança de achar a fortuna do morto,
aquella habitação era agora a única de que podiamos
dispor . Tratamos pois de nos installar nella .
Mas o destino parecia decidido a não nos deixar
em repouso . Estávamos ainda arrumando o que haviamos trazido em um armário de madeira embutido
em uma parede da cozinha, quando ouvimos vozes
lá fora . Chegamos a uma das janellas e vimos dous
homens que pareceram ainda mais surprehend.dos ao
ver-nos.
Ora essa 1-— exclamou um d'e!les - Desde
quando estão os senhores installados aqui ?
Desde que Noé encalhou a arca - — respondeu Ruddy com seu etern® bom humor .
Mas os rec mchegados não receberam bem a
pilhéria. Consultarain-se com um olhar e rápidamente exhibiram revolver de calibre respeitável com
a clássica intimaçáo .
Mãos ao alto*
Obedecelínos . Oua havíamos nós de faze . 9 ois
se não tínhamos nossos revólveres á mão . . . Então,
emquant® um dos intrusos nos mantinha sob a ameaça
de uma bala, o outro nos revistou minucicsamente
e depois de verificar que não tínhamos armas comnosco, amarrou nos as mãos em nossos tornazelos e deixou-nos assim amarrados e sentados junto da parede.

Feito isso, quando eu imaginava que iam exeavar
o solo doí arredores, os dous xtranhos visitan es
dirigiram-se para a CDzinha onde não tardei a ouvir
rumor coma se estivessem derrubando uma parede .
São os taes marinheiros, não? — perguntei
em voz baixa a Ruddy .
Não — respondeu meu amigo — Nunca vi
"caras" .
São outros, que, provavelmente, tamessas
bem conhecem a historia do mexicano .
E você notou que pallidez esquisita a cFelles —
continuei, no mesmo tom — Até hoje só vi pallido
assim, um homem que estivera muitos mezes numa
prisão .
Não pude porem proseguir em minhas observações; detive-me ao ver uma figura estranha surgiemoldurada pela janella . Era um homem, com barba
negra bem tratada e aspecto enérgico . Tinha um reattentamente
volver na mão e depois de nos observar
"Onde estão elles?
fez um gesto de quem pergunta:
Com movimento de cabeça, indicamos a cozinha . O
homem barbado prestou ouvidos durante um instante
depois levando dous dedos a bocea assobiou com força
e oceultou-se .
O assobio produziu o ef feito desejado . Os dous homeus mysteriosos não tardaram a apparecer, pé ante
pé, de revolver em punho, visivelmente assustados .
Encontrando-nos amarrados como nos tinham deixado,
ficaram ainda mais intrigados. Um d'elles, depois de
hesitar um pouca, perguntow-me em voz baixa :
Quem assobiou aqui ?
Fiz-lhe um signal para que se abaixasse como se
quizesse fallar-lhe em voz baixa . O outro também
se approximou cheio de curiosidade . . . Ficaram assim
ambos de costas para a janella e o homem barbado
reappareceu rapidamente, lançando-lhes por sua vez
a ordem brutal :
Mãos ao alto !
Os miseráveis voltaram-se num salto; um cFelles
hesitou em obedecer . Um tiro resoou; tiro cie pontaria
primorosa, porque o revolver que o imprudente ainda
conservava na mão, foi-lhe arrancado por uma bala .
Pouco depois, libertados pelo homem das barbas,
que soubemos então, era um sheriff, tínhamos o prazer
cie amarrar nossos aggressores com as mesmas cordas,
que nos tinham manietado . Fomos então á cozinha
e vimos que elles tinham demolido um lado do grande
fogão de tijolos, deixando a descoberto o lado de uma
caixa de ferro. Acabamos de desobstruir o esconderijo.
Ruddy esfolava as mãos no barro, murmurando a
nossos ouvidos :
Que penal Lá se vai a fortuna do mexicano . . .
Mas quando se abriu a caixa ficamos estupefactos,
vendo-a cheia de . . . enveloppes . Comprehendemos a
situação pelas palavras do sheriff . Este trouxe os dous
patifes até alli e disse com satisfação mal disfarçada :
Fiquem sabendo . A mim não se engana facdmente . Esperei pacientemente que acabassem de cumprir os dous annos de prisão, esperei-os á sahida e segui-os com paciência . Tinha a certeza de que vocês
mesmos haviam de me levar ao logar onde tinham escondido a mala do correio da Califórnia . Eu nunca
acreditei na historia que contaram ao jury, confessando
o roubo e dizendo que tinham sido por sua vez roubados . Estava certo de que haviam occultado tudo
em logar seguro, para vir buscar quando acabassem
de cumprir a pena . . .
Os dous miseráveis curvavam-se acabrunbacios e
o sheriff levou-os algemados.
Ficando sós, tratamos de proseguir em nossa installação e Ruddy, sempre irrequieto e alarmado, notou
que o fogão, com aquella exeavação aberta na base,
estava ameaçando desmoronar . Por mais que tentasse
dissuadil-o d'isso, resolveu provocar a queda da parte
superior- para ficar tranquillo —- dizia elle.
Foi buscar uma corda, atirou-a como um laço, no
rebordo massiç^> de tijolos e puxou com força. Cafuram pedaçps de rebouco, o resto balançou um pouco
mas não cahiu .
Estás vendo?— disse eu — I sso ainda e ta
muito solido . Vamos cuidar do almoço
A
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Qual nada! — insistiu
Ruddy — Eu não tenho
A producção mundial do mercúrio
socego com a apprehensão de que isso
pode vir abaixo
em 1927
quando menos esperarmos. Vamos. Puxa commiso
um pouco
to
De uma estatística publicada por um jornal dos
Para fazer-lhe a vontade, deitei também mãos
á
Estados Unidos sabemos que a producção mundial
corda e puxei .
de mercurio em 1927 foi de 5 .108 toneladas contra
D'esta vez todo aquelle lado do fogão veiu ao solo
5.931 em 1926.
e, de envolta com os destroços, cahiu diante de
nós
A Hespanha surge encabeçando a lista dos paizes
uma caixa de couro chapeada de metal .
produetores com 2 .492 toneladas ( contra 1 .594 em
Céus! Outra caixa! Havia
outra caixa! - bradou
1926). Depois segue a Itália com 1.999 toneladas
Kuddy radiante .
Preci pi t amo-nos,
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A TIARA DO SUMMO
PONTÍFICE
A liara do papa c uma
jóia que, alem de sua sign ijicação c m b le m alie a
constitue uma jóia de immenso valor material.
Sobre a armação jorrada de seda, ostenta Ire:
coroas de ouro e cada um
de cujos círculos tem, incruslados, thesotiros de
pedrarias raras.
A primeira coro i tem
dezese is rii bis, Ire z jorm idaveis esmeraldas, uma
água marinha e uma saphyra .
A segunda ostenta dez
esmeraldas, oito rubis,
duas águas marinha e
trez saphyras.
A terceira, dezenove
gigantescos rubis e uma
multidão de saphyras,
agitas marinhas, crysolilhos e granadas, alem
dos dous fios dc noventa
peroas cada um .
No remate da ina preciavel jóia julgura uma
cruz feita de onze soberbos brilhantes de sinqular limpidez e tamanho.
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Ruddy

Pela primeira vez
uma photographia transmittida por meio de radio permitíiu á Policia de Londres deter um indivíduo reclamado pela policia de New York . Trata-se de um norueguez aceusado de bigamia nos Estados Uunidos .
£>®®®®;>í>®®®<3

De 1925 a I92S a /latia augmentou suas forças
aéreas em 28 %; a França em 93 % e os Estados Unidos em /25 % .

delirante de alegria. — Outra caixa...

ha outra caixa..

( contra 1871 em 1926 ) . Os Estados Unidos, com 384
toneladas (contra 260 em 1926) e o México com 81
toneladas ( contra 45 do anno anterior".)
®®®®<sXsX!X8®©

Os únicos bens verdadeiros são os do talento, os 1
únicos que podem ser transmittidos sem prejuízo, uni- :í
cos que se multiplicam, quando divididos, únicos, fi- i
nalmente, im morto es.
|
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No limite norte do
Jluito se tem contado sobre as maravilhas realizadas
ou alguma moeda peque
Penjab, a cidade de Sialna não lhe fará falta. Se
pelos jakirs indianos . Alas pouco se conhece sobre os sakote, uma das menores
não quer chamar algum
dlius ( os homens santos ) que, sem modificações nem
torturas voluntárias, dedicando-se exclusivamente á vida
creado, dê-me uma d'esporem a mais confortavel da região por ser o
contemplativa, também conseguem realizar prodígios, que
sas torradas que tem disó podem ser aJribuidos ao hypnotismo, apurado em
ante de si .
quartel de trez regimen—
-Ora, na.) me abortos
um de cava Haproporções que a sciencia oceidental nunca ponde sequer
ria, um de infantaria e
reça—¦ repliou o major.
explicar .
outro de artilharia. A
Sahtb insistiu
—
da
officialidade
d'esses corpos conceno sadhu
Por que se irrita ? Se imaginasse minha
presença
trou em Sialkote recursos de civilisação, que, embora
situação comprehenderia meu pedido . Chego a esta
modestos» são desconhecidos em outras localidades
cidade fatigad^), faminto e i\íé com sede. Peço ao
mais populosas da província .
primeiro homem que meus olhos avistam. Pode haAhi vivia, em uma bella casa de tijolos, diante
natural ?
E não seria também
ver
cousa mais
do Sialkote Club, o major Carldock, official reformado
naturalissimo que, tendo alimento diante de si, o
do corpo medico do exercito inglez, homem de cincoenta
senhor dérse algum a um homem que lh'o ped
e seis annos mas ainda robusto, de bôa apparencia .
com fome?
Abandonando o serSua voz era tao
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existência
mado em
Este mantipedra .
nha-se immovel
— En—
essa,
se
é
acha
ao
seu
lado?
que
Quem
e limitava-se a
perguntou o sadhu.
tão ? Que
olhar fixamente
e isso :
—bradou o major furioso, approximando-se da
o major . Este impacientado por aquella persistengrade.
cia, perguntou: .
O creado continuou immovel . Voltando-se para
Que quer ?
o sadhu o major viu que elle se conservara tamSahib. . . Fstou com fem?, com sede Manda
bem sem um movimento, com o ar de dignidade caum
de
teus
criados me dê um pouco de pão e água:
racteristica da seita dos Sanyasi .
que
Venho das encostas do Hymalaia . Caminhai longos
Que é que você fe;- a esse homem? - pergune longos dias e como sabes nada posso levar commigo
tou elle .
alem d'este cajado.
Sahib, seu servo é um autômato, entre minhas
O major não era um homem máu; mas estava de
mãos
disse o asceta com a mesma serenidade— Elle
mau humor nettta manhã .
não tem conciencia de que está immovel, nem de
Por que não vai bater á
porta de um de sua
que esta vivo e quando eu me retirar elle nao se lemraça ? — perguntou elle .
brará sequer de que eu existo. Mas eu não vim aqui
;
— Sahib — respondeu o sadliu
-Deus fez todos
fazer
demonstração de poderes elementares,
para
|
os homens eguaes . Pouco importa que sua pelle seja
que todo o Sanyasi possue; mas para pedir um
f
branca, amarella ou negra . O coração tem sempre a
|
pouco de pão e de água
mesma cor . —O senhor é rico . Um pouco de alimento
Pois então está perdendo seu tempo- -excia*aaa*l BBBB*a*a*M Adaaa*a*>Ia*"»-»4f**» <¦,
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mou o major espumando de cólera . — E se não
se
O creado afastou-se sacudindo a cabeça, como
retirar immediatamente, chamarei a
"0
policia
diz:
quem
patrão não está bom hoje/'
E como o sadhu não se movesse elle disse comsigo
mesmo :
Espera miserável . Tenho c©usa melhor
e
mais rápida.
E assobiou duas vezes, com força
uma hora depois Mrs. Carldock e sua
Ouviu-se como resposta um tropel
f
iL
^??ente
olha Edith, desceram para o café. O major nada lhes
precipitado
e dous enormes cães apparcceram no extremo
da vadisse; mas, com subtileza bem feminina, a
randa, correndo . Com gesto enérgico, o major
primeira
aponnotou
havia
em
seu
marido
que
algo
de anormal.
tou para o asceta e excitou os bravos animaes .
aconteceu?
Houve
Que
alguma
cousa que te
Obedecendo ao aceno de seu senhor, os cães salaborrecesse
?
taram a grade; mas apenas se viram junto do
sadhu começaram a andar em torno d'elle como
«SÉ
^r
'a.a^1'.^
se fosse uma pessoa da
casa . O major estupefacto, furioso, voltou a esp.'caçal-os, com gritos,
ordens. Os dous cães
volteavam-se, fitavam-o
attentamente e continüavam a farejar
as
vestes do asceta smi lhe
fazer mal .
Então, o sadhu ergueu uma das mãos, para deter seu vozerio e
disse:
Bem, sahib . Reconheço que perdi meu
" 'AfB *¦ AV
flflfl& Mal
M&
' flflfl "flflB «afl^C flflflflWf *•* ^^í- ^fô
i**^A'
' '¦*'"-'' 'bflflfl
tempo . O senhor é um
homem, que recusa alimentos a um faminto .
Mais adiante encontrarei corações mais generosos . Mas, antes de
me retirar, quero prevênil-o Lanço interdicto
sobre ti e tua familia.
Antes que termine um
mez, o senhor e os seus
não encontrarão alimentos senão em minhas
mãos . Antes que minhas
mãos lh'os der, hão de
saber o que é fome.
E, voítando-se, com
passo cadenciado e vagaroso, afastou-se .
O major ficara tão
escandalisado com a petulancia d'aquella ameaça, que deixou-o partir,
sem fazer um movimento . Só depois que o sadhu desappareceu na esquina é que elle poude
dar de hombros com desdem e sentar-se de novo
diante de seu café .
No mesmo instante,
'
"*'¦¦"'ii'w»fl|| Bt?>" 3 fl
*?f' li ¦¦
o creado estremeceu, cur¦'¦ '4*..
fl
fl «T^-aB TTéi
^B
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^kflLaflHsai '¦
vou a cabeça e vendo os
cães chamou-os e ordenou-lhes que fossem para seu logar habitual no
. y^í^y .¦yS^b»
yyiflB flAaTaí^BasSABl Sat^AA flJ^AflhflAl Afla- % ~:~at
AflT
Iflj
jn|H
A*
quintal .
O major interpel""^ÍKÍÍ* (^^^^^'SÊ Sflflfl
AAfl
BS*{^ftyflfl mW^JiíXlaV^Aki- 'Y^flflt^ LI^.VH^^flflflBLflr.JEflJíaEsWBS^
.Y^*3flRÇ'7 l'sK7^'í^a^B^^t%*fflflBHflMBl LBIIfl VPa|H
lou-o severamente :
v&ui**»
iiud.
Se<ÍSi
.—
—""
fc.íf-r ..r*ia*r«P *-' .««*àJ*»...
-—Venha cá. Porque
não expulsou o Sadhu ?
Por mais que o major os espicaçasse os cães se limitavam a fital-o.
O po b r e indiano
abriu muito os olhos com surpreza evidentemente Então seu marido relatou-lhe o
singular incidente.
sincera e perguntou:
Mrs. Carldock mostrou-se contrariada»)
— - Que sadhu ?
Que tolice!
Que te custava dar algum annas
O major fitou-o attentamente e sem auimo para
a esse infeliz .
acreoitar que elle estivesse simulando aquella ignoA esse atrevido !.. Isso não é maneira
de pedir
rancia limitou-se.a ordenar-lhe com maus modos.
esmola . Com intimidação . . .
—- Saia d'ahi . Retire-se . Vá cuidar de seu serFoi pena
que eu não estivesse aqui; teria dado
viço .
cousa
.
e
. .
qualquer
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E que ? — interrompeu o major ainda um pouco
irritado . Você está com medo d'essas ameaças ridículas]
Não é medo . . . Mas quando se podem evitar
certas cousas . . .

Que é isso, meu pai ? Que tem ?
Febre ... — disse o coronel com voz surda —
Estou com uma febre atroz .
De facto suas mãos estavam ardentes e elle tremia
eonvulsivamente . Miss Helen sentiu um choque no
coração. Dous antics antes, perdera sua mãi com alguns
annos, victimada por uma febre assim . Apressou-se a
agazalhar seu pai e chamou o medico mais próximo.
Este diagnosticou uma typhoidc e retirou-se com ar
apprehensivo .
Miss Helen não queria acreditar em uma comeidencia tão cruel . A mesma moléstia que lhe roubara
sua mãi . . . Mas outros médicos confirmaram as palavras do primeiro, embora variassem quanto ás possibilidades de cura .
Começaram então para a pobre moça dias

Entretanto, o Sadhu, continuando a caminhar
chegara diante de uma casa situada quasi fora da cidade.
Quando elle se apprcximava da varanda, onde uma
cão policial surmoça estava sentada com um livro, um "homem
santo"
giu latindo furiosamente, mas ao ^ êr o
deteve-se e acabou por se deitar a seus pés . A moça
continuou a ler.
Salaam, miss Sahib — disse o asceta com sua
voz sonora e calma .
Salaam — respondeu a moça voltando-se — Que deseja ?
Chego de uma longa caminhada e es- v ;I
tou com fome e com sede.. .
Ah — disse a moça, erguendo-se immediatamente.
Entrou em casa
^
e não tardou a vrolt ar
trazendo uma tigela
cheia de leite de milho
e algumas fatias dc
pão com manteiga . O
sadhu bebeu de accordo com o rito de sua
uma
seita, fazendo
concha das mãos, entre as quaes a moça
despejou o liquido .
l «Lr^Ll
>-** «9
* :^fl B*¦'• ,;-H LB^-lsS
Ê'%
B*-'
H^a,
BL - Quanto ao pão collocou-o numa dobra de
seu manto. Depois
disse :
Nunca poderia
agradecer-lhe bastante; mas quero deixarlhe um "bem" .
Metteu a mão em
sua saccola e tirou
d'ella um pequeno objecto que parecia o
esqueleto da cabeça
de uma serpente .
Isso é uma noz
— continuou elle —
uma noz muito rara ;
só é possivel encontral-a nos contrafortes
superiores do Hymalaia e sempre á borda
dos precipícios. Mas
tem poderes miraculosos, testemunhados
ha vários séculos pe,,.r-r*aa-á'
^^B
Bl^^^
'¦'¦¦ Í^V»St' ^^jBllBB^^^PX^ãB B*
lcs Sanvasis .
E pode me ser
útil ? — perguntou a
moça .
Sim . Não se assuste com o que lhe vou dizer .
Alguém de sua família vai adoecer giavementc . Quando
isso acontecer, digam o que disserem os médicos, não
O creado que servia a sopa tropeçou e o liquido
perca a calma . Colloque essa noz em um pequeno
brazeiro . Ella rebentará com um estampido bastante
cruéis. Todas as pessoas de suas relações, receiosas
forte; mas no mesmo instante todo o perigo se afãsdo contagio deixaram de apparecer em sua casa. Apetara do enfermo . Salaam, miss Sahib .
nas Eddy Carldock, desobedecendo ás recommendaE antes que ella pudesse responder, afastou-se .
ções de seu pai veiu uma tarde visital-a .
A moça ficou um instante immovel, contemplando
Estavam as duas na varanda, conversando bem
o extranho fructo que o sadhu deixara em sua mão .
tristemente, quando ouviram uma voz sonora e tranRepugnava-lhe guardal-a entre os objectos de seu uso,
quil.la .
— Miss Sahib . E' teu servo cm Deus .
também não se atrevia a atirai a fora . Então, depois
de hesitar um $.ouco, collocou a noz atraz de um dos
As moças voltaram-se e viram o sadhu, de pé,
a
ornava
.
da
sala
na estrada . Mas ao aspecto de miss Carldock o asceta
parede
quadros que
Pouco depois, ouvindo ruído de uma carriola, essa
ergueu um braço com gesto quasi violento .
voltou
Helen
Garnett,
miss
á
varanda
moça, que era
Quem c essa moça? — perguntou elle .
e viu seu pai, coronel de um regimento da guarnição,
E' uma amiaa . Amiím muito leal e sincera .
-—
saltar diante da porta, com movimentos tardos e peSua amiga 7 — repetiu o sadhu com expressão
nosos.
quasi de pezar . — Acredito porque m'o dizes , mas é
' \a_"* l,*!*>i. i.,
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a filha de um homem que não é amigo de ninguém .
Mas ouve . Eu vim aqui para fallai te . Esqueceste a
noz que te dei ? Ha alguém doente em tua casa; muito doente... Os mediccs não poderão salval-o. Lembra-te da noz .
E afastou-se com seu pass© cadenciado, sempre
égua: .
Miss Helen contou a sua amiga o incidente a
que
o sadhu se referiu e perguntou-lhe se acreditava nos
aqueües homens parepoderes sobrenaturaes que
ciam ter .
Eddy curvou a cabeça e não se atreveu a responder . Deseiava acreditar, no interesse de Helen; mas

As injecções de cafeína e óleo camphorado já não produziam reacção . Era o fim .
Então sem uma palavra, miss Helen mandou que
lhe trouxessem algumas brazas num prato e collocou
sobre ellas a noz do Sadhu .
Ouviu se um estampido similhante a um tiro de
revolver e miss Helen disse aos médicos:
Faça rn-me o favor de examinar meu pai outra
vez .
Os trez homens de sciencia fitaram-se assombrados,
julgando que ella h®uvesbe enlouquecido. Mas já
a moça se encaminhava para o quarto e, forçado a
segml-a, seu velho amigo, o medico do regimento, tomou
num gesto machinal o pulso do coronel. Uma expressão
de profundo espanto üluminou seu rosto e
elle se curvou para auscultar o coração do
enfermo.
'*7.,^7J_flflp,/j''' afl aar^aBafl
Br^
--- E'
prodigioso 1 Vejam — disse elle,
então, a seus collegas, com um olhar allucinado pela surpreza.
Os outros acudiram, ainda sem comprehender e foram obrigados a reconhecer
o
... o milagre . . . Sim, não havia outro teri,f*..'í,'-'1,ltv
m\
ffla ^.-¦imm
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_^a»aaai aflfc
mo para significar um facto tão anormal,
tão fora de todas as regras e leis conhecidas.
O coração do coronel Garnett voltara a bater regularmente, seu
pulso tornára-se
cheio, tranquillo
o rosto, contrahido ha muitos dias
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pouso sereno e a
febre começava a
baixar.
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Na tarde d'esse
mesmo dia, tendo
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que, de modo que
só chegou a sua
casa quasi ás quatro horas da tarde
sem ter almoça"fe
fl '"*""
do . Ta reclamar
^^^fll ^^^*Bfl
2flflBflBaÍ
flp^'''
9KEk.
áaaai
He*''
'""^BBrAKiéB
Ba
.—r~—'Aum lunch solido,
'
quando viu sua
esposa e sua filha
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O major lem orou-se en"'""
':'
"
¦':-;"-""'%..
tão que tinham de ir jantar
^z&f^
em casa do general Smith,
chefe do Districto e como a
fervendo cahiu sobre o pescoço do major Carldock.
residência d'esse importante
se esses poderes fossem reaes, que perigos ameaçapersonagem era distante, não perdeu um minuto . O
seu
?
major,
irritado, mas sem poder discutir a situação,
próprio pai
riam
Entretanto os dias se passavam sem que o coronel
enguliu, ás pressas, uma chicara de chá frio e dous
Garnett apresentasse melhoras. Ao fim de trez semanas
ou trez biscoutos, que apenas serviram para lhe auorganismo
apresentar
svmextenuado começou a
gmentar o appetite.
seu
ptomas alarmantes de fraqueza . Certa manha, o meResmungando, sem disfarçar o mau humor, elle
do
regimento,
dico
se sentou no carro diante das duas senhoras e seguiu
depois de ter examinado detidamente o enfermo, chamou Helen ao salão e dissepara a casa do chefe . Ahi, havia pouca gente mas toda
lhe :
de cerimonia . O major não teve remédio ,§enão esperar
— Eu prefiro não lhe oceultar a verdade. Eu
o jantar, sabe Deus com que impaciência!
considero seu pai perdido . Mas se o deseja, chamaremos
Só se sentaram á mesa ás 8 horas da noite . Disos dous outros médicos que ;á o trataram paia uma
farçadamente, emquanto esperava o primeiro serviço,
o major foi devorando azeitonas e rabanetes . Vem a
conferência .
A meça concordou . A conferência realizou-se e o
sopa . Com que olhos de cubiça, o major via os pratos
m
julgamento foi o mesmo . O coração começava a falhar .
passando diante de cada conviva, aguardando sua vez .
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E eis que passando por traz d'elle, um creado tropeça e
despeja o liquido ferveu te sobre seu pescoço .
A sopa estava em temperatura tal que o major,
a despeito de sua força moral nào poude conter gritos
sonoros . Ergueram-se todos em alarma mas um medico
presente, depois de ter despido e examinado o major
em um quarto próximo, declarou que as queimaduras
embora muito dolorosas no momento, nao tinham gravidade . Uma applicaçao de bicarbonato de soda livrou-o
das dores e com esse allivio o appetite lhe voltou mais
imperioso do que nunca .
O attribulado major vestiu-se apressadamente
espicaçado pelo ruido de talheres lá dentro; mas quando
ia abrir a porta do quarto ouviu um estampido surdo,
o ruido característico de uma explosão de gaz e logo
em seguida gritos, tumultos . . . Precipitou-se . Uma
fumaça espessa enchia toda a casa e chammas rubras
surgiam do lad^ da cozinha .
Empurrado pelos demais convivas, que fugiam,
o major viu-se ao ar livre sem saber como, no meio dos
gritos nervosos das senhoras e do vociferar dos homens.
Nunca foi bem apurada a causa do accidente no
fogão do general Smith, mas sua casa, toda de madeira
e tijolos, ardeu como um phosphoro .
A's onze horas da noite, quando chegou afina*
a sua casa, furioso de cólera e de fome, antes mesmo
que o carro se detivesse começou a chamar pelos criados. Mas apenas um d'elles appareceu á porta e este
tinha a physionomia tão transtornada pelo terror que
as duas senhoras estremeceram e o major saltou, apressado, indagando o que havia. O homem respondeu
de modo que só se entendiam os gestos; a voz fraca e
abafada nao era perceptível . O ofíicial impaciente,
nervoso, approximou-se e ia interpelal-o violentamente
quando afinal entendeu uma "Peste!"
palavra, uma só mas
tão terrível, que o fez recuar .
.
E não teve tempo para raciocinar. Já de um
outro lado surgiam poticemci indígenas, dous homens
gigantescos e impassíveis, que são verdadeiros regulamentos vivos, autômatos, inflexíveis no cumprimento de ordens. Ora, o major Carldock bem conhecia
as ordens com respeito a peste . O apparecimento de
um caso numa casa, exigia a interdição immediata
d'essa casa e o internamento de todos os seus moradores no Lazareto, um casarão isolado no alto de uma
collina próximo do bosque.
Por isso nem tentou discutir . Deu meia volta e
oecupou de novo seu logar no carro que seguiu levando
na boléa um dos "policemen" .
O lazareto era de construcção recente, isolado
por um fosso assaz profundo e fora solemnemente inausido
gurado pelas autoridades mas ainda não tinha "Por
utilisado e continha apenas mobiliário summario.
essa noite explicou o "policemen" deixando a família
Carldock á entrada da única ponte lançada sobre o
fosso — por essa noite terão que se arranjar com seus
criados ."
O major deu de hombros tentando mostrar-se
forte ante a adversidade mas não poude conter um
arrepio ouvindo ranger o mecanismo da ponte, que o
"policemen" erguia apoz sua
passagem para separal-os
do mundo . Seus criados, que já alli estavam, vieram
a seu encontro com ares desolados . Não tinham podido
preparar uma recepção digna do sahib porque alli
nao havia nada . . . absolutamente nada . Nem roupas
nem viveres . . .
— Que ? — exclamou o major .
Um enfermeiro, o único que alli estava, tranquillisou-o . Seu collega devia vir logo no dia seguinte trazendo todo o necessário .
No dia seguinte! O major rilhou os dentes de furor .
A falta de alimentos causava-lhe já náuseas, dor de
cabeça e un\r\ verdadeira sensação de soffrimento no
estômago. Bebeu dous copos d'agua, deitou-se e durante
duas horas a sensação da fome impediu-o de dormir .
Despertou cedo, no dia seguinte, com uma verdadeíra impressão de tortura. Sentia-se capaz de comer . . . fosse o que fosse; flores, gramma de jardim . . .
Mas o terreno em torno do lazareto era nu e desolado .

Perguntou pelo outro enfermeiro . Não podia tardar —
disseram .
Lá pelas nove horas, seu olhar, que não se cansava
de interrogar os arredores, viu ao longe a silhueta de
dous cavallos, um montado por um homem outro
carregado com fardos. Era o enfermeiro com a roupa
de cama ... e cs viveres ... O olhar do major não se
afastou mais d'aquelle vulto em que se esneentrava
toda a sua anciedade. E, de súbito, elle viu uma cousa
espantosa . Algum animal venenoso — scorpião, serpente ou aranha — picou o animal de carga, porque
elle começou a pular, a encabritar-se e, por fim, partiu
em disparada louca, desapparecendo entre as arvores do bosque.
O enfermeiro, que o acompanhava, erguia os braços em desespero e acabou por partir a galope em
perseguição do fugitivo ; mas cerca de uma hora depois
reappareceu sósinho, explicando por gestos que ia
voltar á cidade para trazer outro fornecimento . Já
passavam de dez horas da manhã .
Que imperativos motivos o detiveram? Não se
sabe. Mas As 7 horas da tarde nem elle nem ninguém
tinha voltado . O major Carldock já nem forças tinha
para amaldiçoar o destino . Sentára-se na borda da
ponte e recordava, acabrunhado,as palavras do homem
contra o qual açulára seus criados e seus cães . Se o
encontrasse agora seria capaz de lhe pedir perdão de
joelhos — não por si — dizia, mas por sua esposa e sua
tilha . E eis que, erguendo a cabeça, viu diante de si,
do outro lado junto da ponte, o homem em quem pensava .
O major não o vira chegar . Via-o agora, tendo
junto de si uma cesta e desenrolando uma corda da
cintura . Habilmente lançada essa corda veiu cahir
entre as mãos do official. Por ella a cesta veiu saltando e quando a teve diante de si, Carldock viu
iruetas, pão, duas galiinlias assadas, um presunto,
duas latas de conserva .
Voltou-se radiante para agradecer . Mas o sadhu
ja ia a certa distancia, retirando-se com o passo cadenciado e tranquillo de sempre .
HUBERT BiSHOFK-HeNNING

AS

ENFERMIDADES NO ANTIGO EGYPTO

O Dr. S. Sach, da Universidade de Ileidelberg,
com. o fim de conhecer a palhologia do antigo Egy pio,
estudou scientificamc/itc mais de 30.000 múmias, procurando ncllas os vistigios de antigos tratamentos therapeuticos, com a esperança de encontrar nessa pesquiza
alguma cousa aproveitável para a medicina moderna .
O mais fácil de reconhecer e lambem o mais commum
eram as deformidades, fracturas ósseas e, em muitos
casos, o uso de membros artijiciaes.
Mesmo nas múmias das mais antigas epochas são
encontrados cálculos na bexiga . Os cálculos uiliares já
haviam sido encontrados em múmias do anno 3.200
antes de Chrislo .
Xo per iodo primitivo da historia do Egypto eram
muito raras as enfermidades dos dentes, sendo quasi desconhecidas entre o povo de condição humilde . Observa-se,
assim, claramente, que, na civilisação egi/pcia, assim
como nas epochas posteriores, as enfermidades dentárias
seguiram um processo evolutivo análogo e paraltelo ao
seguido pela cultura, posto que as dentaduras de quin/tentos egi/pcios de elevada classe social, cujas múmias
foram encontradas nas immediaçces de Sizeh, apresentam
caries c destruição das peças dentárias quasi tanto como
as dos modernos europeus.
Em múmia alguma foram encontrados symplomas
de syphilis, o que confirma a opinião de q-/e essa mole dia,
verdadeiro jbgello da. humanidade moderna, era desconhecida na antigüidade .
So foi comprovado um caso de lepra, do que se deduz
que a enfermidade conhecida pelos antigos com esse nome
era u/na moléstia dijjerente da que, aclualmcntc, 6 designada com esse nome .
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Quem, em Porto Alegre toma passagem em um
pai-a a Renão Colonial, já r._s primeiros
çombo.o
kilomctrcs vencidos, S3nte-S3 extasiado ante
os muitiplcs scenar.os, que se lhe deparam,
é
srni dupos
vida esta a parte do Estado em
que a natureza se
revelou mais pródiga em maravilhas,
em deslumbra-

delicados vinhos, constitue, especialmente na estação estivai, o maior attractivo de todo o gaúcho
CDmmodista e de apurado gosto,
que foge á. inclemencia canicular das cidades .
Na lista das localidades de veraneio, apparece,
em logar de destaque, a prospera villa de Garibaldi.
Esta pittoresca villa, a margem esquerda do
arroio Marrecão, espalha sua
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Vista da parte norte de Garibaldi.
agricultura .
P.rocurandomentos. Enquanto resfolega a machina do trem em
se numa carta geographica, verifica-se ser o munisua vertiginosa carreira, fora, passam as extasiantes
cipio de Garibaldi um dos menores do estado do Rio
paysagens, fulguradas por uma polycbromia, que arGrande do Sul, entanto é um dos grandes factores
rebata: são painéis de Rubens ou de Turner,
da riqueza d'e<:s2 estado, estando situado a 29° 15' 5"
que, como em um sonho, passam fugazes por nossos olhos;
de latitude Sul e a 55° 44' 16" de longitude Oeste,
ora são valles profundos, verdadeiros abysmos, alfomtendo por vizinhos os municípios de Bento Gonçalbrados de matta exhuberante; ora são escarpas alpives, Caxias, Montenegro e Estrella .
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encostas
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calaveis, que se
esgueiram
para
um céu de saphyra; de ir.o pino, surgem, como
monstros canaanicos, rochedos
magestosos de
formas bizarras;
rios e cascatas
ru mo rej antes
e
mais outras visoes paradisiacas, que constituem a região
mais deliciosa do
Estado e um dos
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attra hentes d)
universo .
A serra, graças ao encanto
de sua natureza,
á amenidade de
seu clima, á pureza de seu ar, á
delicia de suas
fructas e á abund anciã de seus
Uma serraria explorando um pinheira!, nos arredores do Garibaldi.
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graças ás rodo vias que
começaram
a traçar entrou numa
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pasmoso de______¦
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Logo em
seguida ao
decreto de
autonomia
da ex-Colonia Conde
d'Eu,
passou a occupar o cargo
de primeiro
intendente
do novo municipio oCoAltar mór de S. Pedro, padroeiro da cidade.
ronel Jacob
Nicolau Flv, que por re.leição occupou o cargo pelo espaço de 8 annos, fazendo, durante sua gestão, obras de grande
necessidade, como a construcçao da Intendencia Municipal,
pontes, etc, etc. Em 1908 substituiu-o no cargo intendem
ciai o Dr . Juho Azambuja, que collocou a luz electrica na
sede . Seguiram-se a esses os intendentes Coronel Aurélio
Porto, Manoel Acauan, bons zeladores do município, sendo
o actual edil o Dr . Manoel Coelho Parreira, recentemente
eleito, cidadão que pela competência e largo tirocinio muito
lucro trará ao município .
O elemento italiano que ate pouco tempo, pelo uso de
sua língua e costumes, dava um cunho notadamente estrangeiro áquelles sítios povoados, hoje acha-se perfeitamente as'^^^•^^^^^^^^^^^^'^^^^^^^^^H^^^^m^^^^mmmmmmmmmmmm^^^ma^
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O actual município de Garibaldi, outr'ora
denominado Colônia Conde d'Eu, é uma das
innumeras pérolas que os laboriosos italianos
produziram, encravada no esmeraldico manto
de nossa Pátria .
Foi em 1874, que pela primeira vez o governo do estado encaminhou para actual região Colonial do Rio Grande do Sul uma
turma de colonos tyrolezes e polacos, qu. s_
localizou nas zonas baptisadas com os nomes
de Colônia Dona Izabel e Colônia Conde
d'Eu, nomes estes que, com a proclamação da
Republica, foram mudados para os de Bento
Gonçalves e Garibaldi, respectivamente.
Logo apoz os tyrolezes, deu principio a
chegada em grande numero a dos immígrantes italianos, que
constituíram os
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Exercícios do Tiro de Guerra 311.
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A. actual villa
oe Garibaldi foi
estabelecida no
logar denominado Gaipão, tendo
sido crcada freguezía em 13 de
Dezembro *de
1888, tendo-se
prolongado o periodo colonial
até 51 de Ou tubro de 19 0 0,
quando foi ele-
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O Tiro de Guerra 311 fazendo cxercicios na rua Buarque de Macedo.
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simüado ao brazileiro, fundindo-se
aquelle cora este
num so corpo, com uma única aspiração
Zant
za do Braziü
a a SranaeO prospero Município de G.irihnU; f<_
approximada de 612 .0&
ÊlÉS^^^
totalmente cultivado, muito
montanhoso, sorabreàdo
por uma vegetação exhuberante, sendo sua nll em 18 .000 habitantes _b^
quais T-1u0
calculada
brazileiros e 3.500 estrangeiros
'
Administrativamente está dividido
em quatro
que por sua vez se subdividem e^ 52 í°
^nctos,
O terreno é riquissimo em húmus,
sendo de notar

nao quer dizer que a industria fora
totalmente descurada, ao contrario, muito
promissória, ella avança
Hoje
r\brLC,Ten,
^°?resso'onde são ha no raunicipio
fabricas
de lacticimos,
os saborosos quedos parmesão e momanufacturados
lie; fabricas de
chapéus de palha, onde são feitos trabalhos
não só
de palha grosseira, como também as
tes formas, fábricas de sabão, calçados, mais eleganmoveis de
vime, salame, obras de louça,
gaitas, doces, bebidas
gazozas, magnesia (cilrato differente), alem d W
possue cor umes, olarias e moinhos, preparando estes a excellentc farinha de trigo . E'
digna de destaque a fabrica de sinos do Sr. Be\lini,
a única no
gênero, no Estado, donde saem
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som .
A ba n h a e
também produ
zida em elevada
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sua maior riqueza .
Garibaldi marcha na vanguarda dos municipios vini feros,
distingui n do-se
o seu vinho pelo
fino sabor, especialmente o typo champagne,
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frescantes. O
inverno, embora
rigoroso, pois
alem da geada,
O convento, a Intendencia e a egreja de Garibaldi
a neve muitas
:/.
cobre
a
villa como um branco lençol que faz
Todo o colono do município tem o seu
vezes
parreiral, i
uma
suissa>
descendo
o
paj-zagem
mercúrio
cultura das mais variadas espécies de uva, nacionaes
lembrar
f
no thermometro abaixo de 0o é, aliás, secco, segredo
e estrangeiras, especia.mente as chamadas Tzabella I
cie sua grande salubridade.
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,a P^oducção annual do vinho f
condições sanitárias do município, sendo
sobe
a
zoO
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quintos, dos quaes dois terços
•| este uma região alheia ás endemias
e onde o obituario
exportados, attingindo o valor de exportação a são I
mais I
relativamente insignificante .
de quatro mil contos de reis
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e
voura mereceu do colono quasi que a exclusiAlem
da
vinha
é cultivada a alfafa, '
• i j i
todos I1
vidade de sua attenção e, em verdade, Garibaldi consos cereaes. especialmente o trigo, cuja quasi
producção í
um município essencialmente agrícola, o
desdobra-se consideravelmente de anno
que
titue
para anno |
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O que caracteriza a Região Colonial Italiana e que constitue um
verdadeiro iman aos forasteiros, são
as fructas deliciosas que são preduzidas em grande quantidade.
Todas as fructas da Europa Meridional são cultivadas alli em maior
menor escala,
ou
sendo especifica- já
£
das por seu delicado sabor, tal Áwm.
como suas con- JÈÊ^
flfl
generes euroflfl
péas. Alem da
ri^ri*
uva, com seus fl
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Vaccaria, cujo começo foi dado em
1878.
rede rodoviária tem contriEsta
o
buido grandemente
para
t'a
maior desenvolvia e ito
'ri.
irodacção, vsto que, {_rkças ás facilidades de
transporte, o infatigavél colono derrama o seu suor no
cultivo de tudo
p ó d e,
quanto
certo que com
facilidade podevei levar o
proveito de
seu trab a 1 h o
aos cent r o s
co nsum id o Corta
t a m b e m

o munici pio
a Es trada-Ferrea Carlos Barbosa-Ben-

-*'&¦•¦

i'^'''"*''"'

flfl

se por
sua fina
qualidade maçâs, peras,
ameixas, figo?, pecegos,
moranguinhos,
nesperas e romans .
Passando agora a
fallar dos meios de
communicação temos
a dizer que o município
de Garibaldi está snlcado
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- Mi^s Colleen
um aJminho.

de boas rodovias, que
p 5 e m s(u a
sede
em
communicação directa
com todos os nucleos coloniaes
do interior, como
Boa Vista, Fioriano
Peixoto,
Ypiranga, Marcilio Dias, etc,
assim como com
todos os municivisinhos,
pios
destacando-se
d'entre
ellas a
denominada
1'Buarquede
Macedo", que é a
principal do Estado,
visto ser
feito por ella o
commercio
de
Lagoa Vermelha,
'\lfredo Chaves,
Bento Gonçalves, Antônio
Pr íido, Prata e

í
Lronçal-

ves . O serviço telegraphico loi crea-
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Miss
Clara
"estre!Bow
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1897,
havendo,
alem
d'isso, optigi.%i
mo serviço telcphonico e phonographico
A instrucção é muito
bem cuidada,
havendo
no município 46 aulas, entre 'as quaes um Grupo Escopara o preparo de professoras muni-

ei pães .

E' de
j u s t iça
resaltaro
patriot íco trabalho dos
I r m a os
M a r i stas, que mantêm o
excellente Collegio
í.to Antônio, assim
como das Irmãs de
S . José, que possuem
um grande
collegio, ambos
com elevado numero de alumnos .
Já que falíamos
do município em
vamos nos
geral,
oecupar um pouco
da sede :
Garibaldi,
que
ha pouquíssimos
annos atraz
nao
era mais que um
(Testes nostálgicos
logarejos coloniaes,
com casebres de
taipa e de madeira
bruta, de ruas e;cabrosas e intran-
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turo a que está fadada, satisfeita de ser
digna de um grande paiz .
O forasteiro que chega, a primeira
cousa que se lhe offerece á vista e um encantador panorama da villa. pois a estação da estrada de ferro está situada
num ponto muito elevado, e então,
como se do alto de uma torre, vê-se
o desdobrar da casaria por entre o
verde da vegetação früctífera .
Garibaldi tem o aspecto de
pequena cidade, com suas ruas
largas, macadamizadas e arbo?¦*_
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rizadas, sendo bem observado
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13.° Anno cia Municipal, o Palacete Mazzi
ni, a Uzina Electríca do Municí
pio, o Convento dos Frades Fran
ciscanos, sendo digno de menção
um casebre histórico existente ainda ao lado d'este convento, onde
foi a primeira escola ecclesiastica
do Estado, dirigida pelos Capuchinhos •
Alem d'esses ha grandes edífícios commerciaes e públicos . Ora
está sendo construído na enfesta de
um dos morros que limitam a villa
o collossal Convento das Irmãs de

tilho e outra a José
Bonifácio, o Patriar*> r* ^^''Vlmaiml
9)9^
Mflflfli
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cha da Independencia .
Ha, ainda, nesta
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praça ajardinada, um
<"* <ai#*rf ~t£, *J^flflWsfl»Br^^Í*m9 flfl^^^^^^^rS B^^»T
kiosque e entre canteiros
um artístico
chafariz, reproduzin— ^^MCuuãiK"1 JZrrê^aeJ Ba. ,--y
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do um submarino .
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A vida associatí//M/à mwBuafl Hasfl I tTfiB t/r H^fl samA âal
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va é representada peIo Club Político "Borde Medeiros"; a
ges
"Societá
S . José .
Operaria de
Não ha porem maicr encanto
Mutuo
Soccorro Stel'a
que a Egreja Matriz, de finíssima
.»_
H
...
d'Italia",
BBa^^B\^^Hjp"^ ^fljRJ.
que tem
architectura, estylo puramente gopor missão principal
flfl flflVflflfl
¦*^^^í"^™t^t5B
H«Sv^^
¦ '
thico. Internamente é maravio amparo dos pobres;
lhosa, com artística
alem d'esses ha assoabobada, apoiada soci ações desportivas
bre bellas columnas
de foot-ball, etc .
imitando o marmore; ao fundo o altarFora da sede, o
municipio ainda conmor, onde foi enthrota com um centro
nizado São Pedro,
muito industrial e de
patrono da localidade . Dizem que esta
grande movimento
commercial: é o poegreja é a reproduc*'"';--TBaw.
voado de Carlos Barção exacta da de Noajjjfl BMaaiassal
¦ • v>-*:'y':,--i:-.'_^bBHB»bb
H bbbbbbwjmB b—a BjjflpiBjBf --'
tre Dame, em Lourbosa, sede do 3.° disdes e, segundo os viatricto, estação férrea,
no entroncamento das
jados, é a segunda em
flC
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belleza artística do
linhas ferroviárias de
Rio Grande do Sul,
Caxias e de Bento
dando a primazia á
Gonçalves. Alcmd'es"^Jfcmfl v-**''' ^Za^aBas1
de Vacçaria, que é
se ha outros povoalar fl^flwV|||SXi%7rFjl
bIb 9^k
famosa .
dos, importantes pe'a
sua azafama agricola,
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to, Marcilio Dias,
catholicos, que teste- . mm3SJ BBSBVBB Sá,
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Borghetto, Ypiranga,
munham a religiosi- s*r>aa
HRr/aB
I
aisu
L^s
Alfândega, Boa Visdade do povo garibalfl
T^^fl^flflv^^V*'
ta, Triângulo, GariBHBfll
fl^"J
LflL_fl.iJ»F'
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fljjflFr» JflW'-^^wB
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baldi Nova, S. José,
Entre as principaes
Sto. Antônio, S. Marruas
^mBBBBBUB^ - v*?ff^»»«»UBBBBBBBnB»]jBBBU^^ "-Mmfl
contam-se as
k,
cos, S . Miguel, S .
denominadas SaldaRoque, S. Pedro, S.
nha Marinho, CarFrancisco Xavier,
Contra a crise de creadas. — Novidade ingleza. Um
los Barbosa, Júlio de
sid-car com
etc .
todo o material necessário, uma escada e o cartaz.
de ler
Quem
Castilhos, Borges de
sua casa limpa? A dona de casa que está sem creada precisa
E por toda a partem nt-ssa
Medeiros, Guarany,a
empreza sua salvação.
te onde se anda, nos
longa avenida Rio
campos, nos valles e
Branco, com quasi um kilometro de extensão, linos montes verifica-se a marcha do
progresso; o
gando o centro da vílla á Estação de Estrada de Ferro,
braço forte do colono diligente, que, anhelante
pelo
e mais a Buarque de Macedo, que é a principal, disbem estar de seus«descendentes, não se fatiga de lançar
tinguindo-se por ser a rua do commercío por excellencia,
á terra uberrima a semente que prodigamente lhe
I
paga
isto é, uma rua em que quasi a totalidade de seus edio trabalho com fructos da prosperidade.
ficios são estabelecimentos commerciaes, hotéis, pharmacias, etc, etc .Esta rua é exótica por seu traçado
Júlio Marino de Carvalho !
pois é toda em zíg-zags, isto é devido a não ser ella
i
mais do que um aperfeiçoamento da estrada rodoviária do mesmo nome, que atravessa o município .
O cão das margens do Nilo bebe poucas vezes e ás
Garibaldi conta, como toda a sede de municipio
pressas, com medo do crocodillo; faça o mesmo com
que se preza,
a taça do pracom uma ma'—;
—'——
.
.
zer
gnifica e apraz i v e 1 praça,
Pythagoras
fartamente arborizada e illuminada, muito
A perfeita j
bem cuidada,
honestidade
=
situada em si¦"" ww¦¦¦"«-i¦«¦»»»,.. ¦„ , ajaajKSBBaBpajSvJ', ^^j.rf
¦
-;- '•'.-¦
ãl*tr-.; '-.¦.-¦. • •-'-.
j;
só jazer, sem \
tio elevado .
testemunhas,
I
Esta praça é
denominada
que seriamos i
51 de Outubro,
capazes de fa- sendo nellacolzer, diante de I
locadas duas
uma multidão
\
hermas, uma a
Curiosa experiência. — Um aeroplano que ergue vôo de cima
La Rochefou- í;
de um automóvel
de
CasJúlio
Photos tiradas em Old Orchard' E. Unidos).
(AULD
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Habilidade singular — Miss Irene Bromfill, jovem
ingleza de Hartwell, que
conseguiu do»;esticar os
peixes oe um lago próximo a sua residência, habituando-os a virem colher os alimentos em sua mão.

Ilm

medico celebre em tcda a
Europa, o Dr. Forssmarn, de
Vienna, entregou-se, ha poucas
semanas, a ima heróica e audacios.1 operação. Pela veia radial,

bbbbV' aftl mfbmW^AS^^SafÍ!

o trajecto do
instrumento e
forte vontade
de tossir"!
Mas não foi
por prazer ou
eu rio si d a d e
que o Dr.
Forssmann
sondou o proprio coração .
Essa cxpeiiencia scienti'• '¦
'"'•-'¦¦¦—:—
•—:—••
'fica pode, de
-- l
facto, permittir felizes reU/n novo projecto de Blériot — Aspecto geral e secção das azas
sultados em
onde serão alojados os passageiros, do novo apparelho idealizado
casos de expor Blériot e já em construcção, Pctra a travessia do Atlântico.
to
gottamen
p:>r hem^rrhagia, syncopes no correr de
anesthesias e mesmo em certos casos
graves de infecções generalisadas .
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A arte de roubar
progride
gatuno
em todos
os campos e em todos c s tempos . Até
os gatos já firtam dinheiro, sejur.do
refere um jornal francez .
Em Neuhof, próximo da cidade de
Strasburgo, uma dona de casa começou
a dar por falta de todo o dinheiro que
deixava sobre a mesa . O facto repetiuse muitas vezes, até que as suspeitas
cahiram sobre uma visinha, mas não se
confirmou. Moeda de prata ou de cobre
que licasse sobre a mesa, dentro de
pouco tempo desapparecia.
Um dia, estava a senhora a janella
Gato...

' ibbV^^^ésbbbb sV^^
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0«r prodígios
da
engenharia — O
MAIOR GUINDASTE DO MUNDO
Foi COnstruido nos Estados Unidos. Em suagigantesca pá cabe um automóvel.

a jugular e a veia cava supenor, introduziu 1.0 próprio coração, pelo ventriculo direito, uma
sonda de borracha d^ s.ssmta
centimetrcs.
Uma primeira experiência,
com o auxilio de um medico
amigo, não pudera ser concluída,
porque, apoz trinta e cinco centimetros de sondagem, o amigo
em questão negou-se a levar
adiante a sondagem. Como bom
psychologo, o distincto medico
viennense julgou,
então, que
somente uma mulher poderia
auxilial-o a sondar o próprio . . .
coração } E reiniciou a experiencia, com a ajuda de uma enfermeira .
D esta vez a operação correu
ate o fim . Ao que parece, o corajoso medico apenas sentiu
uma sensação de calor em todo
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problema do espaço no lar
Duas paneilas e uma chaleira
em uma só. Ultima novidade, que,
aleni de economisar o espaço, economisa — o que mais vale ainda—•
o gaz.

Gostaria de despertar, ouvindo Charles
King ? — Eis a ultima palavra em relógiodespertador-gramophone. Prepara-se o diaphragma, dá-se corda, acerta-se o relógio,
marca-se a hora em que se quer acordar e
no momento dado desperta-se ouvindo... a
musica que se escolheu.

da casa que dava para o jardim e eis que vê o gato da
casa todo atarefado a fazer
com as patinhas uma cova na
terra, met!er alguma cousa
neila e torrar .j. cobril-a. Deixou que elle se afastasse, foi
ao lugar escavou e encontrou
uma moeda. Tornou a collocar a moeda em cima da mesa
e o gato apanhando-a foi ao
jardim e de novo a enterrou.
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Ha no interior
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chão e vira-se de sola para cima; se o cão não obeleito pelos gênios ; e é
dece logo, faz-se o mesmo
nessa obra que elevaram
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A criada
Senhora ! Fuja !
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A casa está ardendo !. . .
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Mo Japão, quando
nasce um menino, planta-se uma
arvore, a qual se
conserva, sem se
lhe cortar um ramo, até ao momento d'elle casar .
Então corta-se a
arvore e entregase a um bom marceneiro para que
este a converta em
um
movei qualquer, o qual é considerado, pelos recem-casados, como
o ornamento mais
formoso de casa .
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O ouro experimen ia-se pelo fogo;
o homem pelo ouro;
e a mulher pelo homem . Mas a prud ene ia aconselha
que não se tente experimentar nada,
porque atraz de cada experiência costu ma estar escondido um desengano.
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Prudhon dizia
que o luxo se podia deiinir plrysiologicamente : a arte de nos alimentarmos pela pelle,
pelos olhos, pelas
orelhas, pelas naunas e pela ima-
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inação

Convém procurar
esposa
uma
mais com os ouvidos do que com
os olhos.
CURIOSA E FÁCIL MULTIPLICAÇÃO

IBBBBt

muiQueremos
tiplicar um certo
9;
numero por
propomo-nos dar immediatamente o resultado, por
uma subtracção: é bastante effectivamente subtrahir
esse numero de uma quantia dez vezes maior; accrescente-se pois um zero
no final do numero que se
ha de multiplicar por 9 e
escreva-se por baixo d'elle
o próprio numero; faça-se
a subtracção e teremos o
total que uma multiplicação por 9 teria produzido.

tJ
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— Um pe1 — Pardaes recemnascidos.
im leão.
licano.
Um kanèíurii.
Um hippopotamo

ê ainda tempero dos outros
prazeres, l.udo nos abatidona, a alegria, o espirito ;
resta-nos elle sempre c os
profundos gozos que nos
proporciona têm ioda a vivacidade dos transportes da
paixão, com toda a calma
dos prazeres da consciência.
ir
isto tudo quanto d'cite
se sabe dizer ? Não, porque
o estes privilégios do trabalho, deve se. acerescentar um
ultimo maior ainda : c que
cite c como o sol : Deus
fU-o para todos . — Ernesto Legouvê.
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Exemplo :
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A mania dos tests— Dictadb
por phono^rapho de intensidade
graduavel, afim de avaliar as faculdades auditivas das crianças.
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Invenção norte-americana.
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alerta, todos os objectos
^^r^^t^
_____«¦•-——¦¦***¦ ¦-¦»— -¦¦»*« BPU* '
que seu olhar ou sua mão
encontra a attrahem, a
prendem, .a encantam .
Sua faculdade de attenfll Bajjv.
ção afasta-se depressa
¦
.flfly^'- afl BBBBBBr^B
mas renova-se sem cessar.
bbV
111*
fnn
BflaBBBBfe.
" Outra vez
outra
vez
é a formula expresAm\m
mwri
flH
siva que repete incessantemente aquelles que lhe
*J
W ¦
K
dão uma explicação ou
afl AP^ bv l *fl*T>
™J
ML mf m.
aak.
mmkmíBr
lhe contam uma historia.
Possue thesouros de confiança cega e de desconfiança ingênua. ManejanVr B?
do-lhe com habilidade, ou
BrBKaB RÍbbV')
BKâlLQcí.
¦J->j__B
H-' _t_í_B IH
para melhor dizer, c^m
BJEat^B
BT àBJ BrBJ fl*tBl i&\
-** *Bt •* ^B BBBBBBBBBBaflBflBKlr^ BBBBBBBBBBBBBBBvwJl BES^&^BBfl^
-ü~-!
• *b1 bbb
bbI
BaVmaBr^
3BBBESBBrafTBHr;
Mi HvmF- t-aBBl
bondade, as molas deiiBafflBI BDl^BflBIo^- jj-^.»'
- 'Hi?s**^
b fli
B^^yr z^*+i
cadas da intelligencia, po_^BBk^^Bt f*
ift^l
K. (^^^**^ ^t
de-se fazei-a seguir o fio
___^ Bav bb. / jl _L_____H
I^Rf Isiff^*^
HI Lbmít2BB*v•' n ^^"ííí
de uma demonstração, de
^aflaaBflB^S.. - fl]
um raciocínio, de uma
WtÈfcm. - bBbEu^b**—J B'B_rTSS_j
HpBbb^bbbBBbI bBB^Vbbbbb?^ -^b^BB
BBB^^BBbW BH.
idéia. .
uum^
jW^f^~*^—*y"~^^^*b-^^BB£LA*»»^i3BBE'
'' ~BBT~"~ "• ".*Í
Logo que presta attenfe*è^^4»BFBBBBW^p
^.^^^^bH^UbÍ55S5íkPG
* *•
~~ •"*ção, começa a perguntar;
_.____.___
s_^_í_^_,_^_mm_^_m_j_m_m_^_m_,_m_^_,_^_,__^_^
e, de pergunta em pergunta, consegue penetrar,
Os monstros da selva — Unia macaca Anes,
na medida de suas forças,
abatida por um explorador inglez nos cono fundo das cousas .
fins da Colômbia com a Venezuela.
Mais
A este gosto pela obseralta do que um homem normal, esse é o
maior specimen de simio até hoje encontravação, a creança junta a
do na America.
necessidade innata da actividade . Não é bastante
A creança A creança nasce com
que lhe mostrem os obje————
anciã de observar e coctos; é preciso que ella os
nhecer. Não tendo ainda despertado
toque, que os maneje, que
nella a vida interior, pertence inteiraos torne seus .
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mente aos phenomenos do mundo que
Vejam oi-a nos seus
a rodeia; todos os seus sentidos estão
brinquedos'.
"Os
brinquedos das
creanças,
diz M o n taigne, com
íboiblgbbb
profunda
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observação,
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i BLa ¦ as diverte,
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gnll, photographado da ponta de seu mais
tentar realto mastro. Vê-se no cesto de gávea do mastro central o capitão Henley.
constru i r.
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construir e suas construcçoes são ás vezes maravilhas
de rectidão e de graça : é, naturalmente,
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BmifflM
Pj^^bBS"1 -' IK cr'f ^ct»^
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Possue,
acima
de tudo, uma inesgotável feBlpm_pB
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cundidade
de
invenção;
faz, desfaz, refaz; é um creador.
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Finalmente, o ultimo traço que a caracterisa é
^BB1ib5^»bbb^*»Í»i*b^bB^ i'"J' 'l""1' i" ' *T6_^_EfliSBw''^fe/^^aBflwft^^flM§ím^!llIÊKÍÊÊmm9Ê'^MmW
que não gosta de se sentir como perdida na multidão.
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Fem um sentimento vivo de sua
personalidade; quer
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ter seu logar próprio, sua oecupação
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namento próprio. Recurso admirável
para quem souber
fazer nascer d'esse sentimento a idéia instinetiva da
responsabilidade moral e a primeira noção de dis"Templo
tineção do bem e do mal .
A arie^moderna pode ser fonnosa— O
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mental" erigido em Modena (Itália) aos Mortos da Província,
no dia 3 de Novembro ultimo, em celebração da victoria na
Grande Guerra.

0 amor pede, a amisade dá
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Romance

Se existia alli, primitivamente, algum retrato
de Mme. Van Burnam foi
elle, certamente, quem o
roubou, por que partiu,
uma noite, inesperadamente. Ainda dou graças
a Deus por não haver levado mais alguma cousa... As longas palestras,
que entreteve com minha
creada, quasi me decidiram a despedil-a.
"Pedindo-lhe
que me
desculpe a decepção, que,
a contragosto sou forçada
a lhe causar, creia-me sua
amiga

de

A.

KATHERINE GREEN

fcS^^^^^S

RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA
Miss Burtterworth,. uma solteirona abastada
bôa educação, ouviu cerca de 10 horas da noite, um carro sec de
deter
diante
na casa visinha, cujos moradores sabia estarem ausentes.
Chegou
a janella e viu um rapas e uma moça, entrarem
na
casa. Passados dez minutos, o rapaz sahk, sozinhoalegremente
e
afastou-se.
Miss Buttherworth julgou reconhecer no rapaz Kranklin
van
Burnam, um dos filhos do dono da casa e admirou-se de
que elle
deixasse uma moça naquella casa deserta.
No dia seguinte, vendo a casa fechada já cerca de meio dia
pediu a um policial que a abrisse. Entraram assim (ella, o policiai e uma creada que chegara nesse momento) e encontraram
uma mulher, vestida como a visinha vira na véspera, morta, cahíí|a debaixo de um pesado movei. A criada mostra se muito
aülicta, mas guarda silencio, com ar desconfiado. A casa está
em perfeita ordem. Miss Butterwortha penas nota uma a^mofadinha de alfinetes e um relógio de mesa canidos no chão.
Chega o detective, Sr. Gryce. Pouco depois chega o Sr
van Burnam com seus dous filhos. Comera por desconfiar de
que a morta se;a sua nora; porem seu filho Howard affirma ter
deixado sua esposa em outra localidade. Diz mais. embora desfigurada, a morta nao lhe parece ser ella. Nem a.roupa é sua. Ò
ptohcial explica que a infeliz foi assassinada com um grampo de
chapéu e, pouco depois, encontra um segundo chapéu feminino
em um armário da copa.
Durante o inquérito, o empregado de uma grande casa commercial reconhece a roupa da morta, dizendo que ella lhe foi encommendada peta telephone e entregue num hotel a uma hospede que ulli chegara no mesmo dia (a véspera dò crime) trazendo um véu tão espesso que ninguém lhe viu o rosto.
Mas, ao vêr o segundo chapéu 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-o
visto afastando-se da casa de seu pai, cerca de 4 horas da manhã.
Entretanto, convencida de sua innocencia, miss Butíerworth resolve iniciar um inquérito por sua conta.
Começa por descobrir a roupa <jue a mulher misteriosa abandonou depois procura obter um retrato da esposa de Howard.

terruptamente sobre seus
lábios. . .
- — A senhora vem para
indagar sobre a infeliz
moça, que residiu aqui ha
poucos dias ? — começou
ella olhando alternativamente para mim e para
Lena, com ar indeciso,
que chegaria para provar
sua ignorância das distincçoes sociaes.
E' bem verdade que eu
tivera a precaução de recommendar a Lena, antes
de entrar, que tivesse pose, como se se interessasse
tanto quanto eu pelo assumpto.
SUZANNE FeRGUSON.
Sim — repliquei ——
de facto . Lena, que aqui
Vejam só! Eu fora
está, perdeu uma parenta
antecipada por um emise não vendo outro meio de
sario do Sr. Gryce! Mas,
a encontrar, aconselhei-a,
não importa! Havia de
naturalmente, a collocar
sem
essa
passar
photograum annuncio nos jornaes.
Ella
talvez
fosse
nephia!
A senhora leu todos os sicessaria ao Sr: Gryce,
gnaes descriptos? Essa
mas para Amélia Butterpessoa esteve aqui ?
worth. . .
Sim. , . Veiu no dia
Isso foi em uma quin18, pela manhã. Recordota feira e, no sabbado, a
,.
me da data, por que nesse
tarde, trouxeram-me emfim a outra informação que eu
dia minha cozinheira ioi despedida e ainda não
pude
desejava . Chegou-me sob a forma de carta, dirigida ao
substituil-a.
A que horas veiu e
Sr. Alvord e trazida pelo próprio Sr . Alvord .
quanto tempo aqui esteve?
Era uma resposta ao annuncio, que eu mandara
Temos tão grande desejo de encontral-a .. . Deu-lhe
algum nome . . . Disse onde ia? .. .
por nos jornaes; uma carta escripta por uma mulher
Disse que se chamava Oliver — "pensei
cuja lettra e orthographia muito deixavam a desejar .
immeMencionarei apenas o assumpto d'essa missiva,
diatamente nas iniciaes O . R ., estampadas na roupa
de resto bem interessante .
que o Chinez me mostrara — "mas notei que isso não
A pessoa que escrevera a carta e cujo nome, difera verdade e se ella não tivesse um ar tão modesto
ficil de decifrar, pareceu-me ser Bertha Desberger,
não a teria recebido .. . Mas, que quer ?, nunca
pude
dizia-me que conhecia uma jovem creatura, que correcusar cousa alguma a uma moça em difficuldades.
.
respondia á descripção por mim feita no jornal . AcE, coitada, ella estava necessitada . . . De resto, tinha
crescentava que se eu quizesse procural-a, em Westdinheiro . . . Permitti-lhe, pois, que se sentasse em meu
Ninth-Street, domingo á tarde, poderia indicar-me essa
salão . Ella nada comera naquella manhã e nada me
creatura .
pediu, porem eu fui preparar-lhe uma chicara de
Se eu quizesse...!
chá, por que havia notado sua fraqueza extrema . Ella
Na manhã seguinte tomei
seguiu-me com os olhos, quanr
um carro e mandei tocar para
do sahi para a cozinha e a
Ninth-Street. Lena me acomexpressão de seu olhar me
panhava e entramos ambas
aterrorisou. Quando voltei,
em casa de Mrs. Bertha Desminha senhora, ella estava caberger.
hida aqui . . . de rosto para o
Uma grande placa de cotapete e os braços estendidos
bre á porta annunciou-nos,
para a frente. . . Não é horridesde logo, que entráramos
vel, minha senhora? Oh! E'
em uma casa distincta. Essa
bem natural que a senhora esimpressão mais se fortificou
tremeça.. .
com o aspecto do pequenino
Teria eu, de facto, estremesalão, no qual nos introduzicido ? Então foi porque me
ram e onde esperei com imlembrei da outra mulher, a
vi c ti ma, que eu vira es tenpaciência incontida a entrada
da dona da casa.
dida sobre o tapete, com o
Essa surgiu, pouco depois,
rosto v®ltado para o céu e os
com uma robe-de-chambre com
braços em cruz, na semi-escuridão do salão dos Van
grandes ramagens de um gosto duvidoso; porem reconheci
Burnam.
— Era de se Lurar
uma physionomia feliz e fique ella
estava morta — jprosseguiu a
quei convencida de que não
teria de lutar com uma adverbôa creatura — Mas, quando
saria muito astuta.
ia pedir soecorro, seus dedos
Mme. Desberger vira che••£-.* . ?f
tiveram um estremecimento
.
e precipitei-me para ella.
gar a carruagem a sua porta e
os sorrisos se succediam ininNão estava morta e nem mesA bôa senhora deu-me todas as explicações
j^d^£aiflnflB
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mo desfallecida, apenas aniquillada pela dôr . Porem
quando consegui, finalmente fazel-a beber uma chicara
cie chá e comer alguma cousa mais solida, senti-me
inteiramente paga por meu trabalho, pelo olhar cheio
cie reconhecimento, que ella me dirigiu e pelo modo
tímido de me reter pela manga do peignoir, quando
fiz menção de a deixar só, por um instante .
Ao fim de pouco tempo estava em estado de fallar
e auxiliei a a subir para o quarto . Não ficou ahi muito
tempo . Quando voltei, á hora do almoço, encontrei-a
sentada junto de uma mesa, com a cabeça apoiada
sobre as mãos . Via-se que tinha chorado, mas estava
calma e sua phvsionomia tinha uma expressão quasi
de dureza .
Oh, minha senhora! — exclamou, vendo-me
entrar — Quero lhe agradecer
Affirmei-lhe que não me devia nada e então
ella fallou com ar desorientado .
Quero começar uma vida nova . . . como se
não tivesse passadol Fui victíma de uma desgraça . . .
Uma desgraça irreparável, mas pretendo, apezar cTisso.
tirar ainda alguma cousa da e\istencia . Quero viver e
para fazel-o, vou trabalhar. Teria ... por accaso . . .
um jornal ? Eu queria ler os annuncios . . .
Dei-lhe o Herald e fui cuidar do almoço • Quando
tornei a vel-a, ella parecia contente .
Encontrei iustamente o que queria exclamou — Um logar de dama de companhia . . . Mas não
quero me apresentar com esta toilette . . .
E olhou os bouHànls de seu corpete, como se lhe
causassem horror. Fu
não comprehendia por
que, pois eram de ultima moda e elegantissimos, dignos da filha de
um miliionario.
— Poderia fazer-me
o obséquio— ella dizia
à
isso timidamente — de
me indicar uma casa
de roupas feitas que não
seja de multo luxo.
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Não quiz ouvir mais.
Abreviei o mais possível
as explicações cjue começavam a me parecer
intermináveis e corri ao
escriptorio do herald
onde examinei attentaAlinha criada auxiliou-me
mente os annuncios do
dia indicado. Não tardei a encontrar um que me deixou estuefpacta pela
coincidência, que estabelecia.
Esse annuncio, que pedia uma dama de companhia, indicava a casa de miss Althorpe, a jovem e formosa millionaria. noiva do elegante Ralph Stone .
Seria alli que a desconhecida encontrara asvlo ?
Como tinha boas relações com miss Althorpe, resolvi
tirar a limpo esse mvsterio sem mais demora .
Miss Althorpe recebeu-me em seu boudoir com a
amabilidade habitual e, embora eu ouvisse a voz do
Sr. Stone conversando, na sala ao lado, não receei
abordar o assumpto, que alh me levara .
— Ha de ficar surprehendida por me ver chegar
a uma hora tão inesperada ... — comecei - Mas, se
não me engano, a senhora fez inserir um annuncio,
ha poucos dias, solicitando uma clama de companhia .
Encontrou
o que procurava
Sim, minha senhora; tenho commígo uma jovem
que me convém inteiramente .
Então, já está servida?. . . E' alguém de seu
conhecimento ?
Não . . . De resto não trouxe sequer uma carta
de recomme^dação . Mas seu aspecto é de tal modo
sympathico e parecia desejar tanto o emprego que
consenti em acceital-a . . . e estou muito satisfeita com
ella!
Isso me fornecia pretexto para fazer algumas perguntas . Sem demonstrar muita curiosidade, observei
sorriindo

Coitada . . . Talvez tenha ficado orphã . . .
Conheço tantas moças, que se vêem obrigadas a ganhar
a vida . . . quando menos esperam!
Ella não está de luto; mas nota-se que ainda
está sob o peso de um grande desgosto . . . Diga-me,
miss Butterworth, tem alguma protegida qualquer a
me recommendar?
Desculpe-me, ha uma cousa que desejava dizerlhe, mas receio que isso lhe pareça insólito .
Por favor . . . Diga! — replicou ella; affectando
interesse .
Pois bem, interesso-me muito por essa moça,
que a senhora tem como clama de companhia e, isso,
por motivos bem diversos dos que a senhora pode ima— que
ginar . Receio muito e tenho razões para isso
ella não seja exactamente o gênero de pessoa, que a
senhora desejaria ter sob seu tecto .
Sim? Mas, diga-me, o que sabe a seu respeito?
Alguma cousa de mau, miss Butterworth? Fiz com
"não"
e roguei-lhe que me dissesse, pria cabeça que
meiro, o que lhe parecera ser essa moça e em que circumstancias ella a fora procurar . Eu desejava, antes
de dizei mais alguma cousa, certiíicar-me da identidade
d'essa creatura com a que procurava . . .
--- Gostaria de saber em que dia e a que horas
veiu . Se estava vestida com decência . . . ou se sua
roupa parecia usada . . . ?
- Veiu no mesmo dia, em que o annuncio sahiu,
isto é, no dia 18 . . . Sim, 18 d'este mez . Estava vestida com muita decência . Creio mesmo que sua roupa
era nova e isso foi bom,
porque nada mais trouxe, alem do que se continha em uma pequena
vali se . . .
Nova também ?
suggeri .
E' possível...
Não notei . . .
Oh, miss Althorpe!—exclamei d'esta vez
com vehemeneia bem
desculpavel — Receio
muito... ou melhor; espero que seja a creatura que procuro . . .
Que procura?
Sim . . . Mas não
W „
\ f -I
LA. %
lhe posso ainda dizer
porque . E' preciso, priinterrogando o rondante.
meiramente, que tenha
a certeza, porque não
quero lançar suspeita sobre uma creatura, talvez innocente.
Suspeita! Ella não é honesta ? Isso me inquietaria muito . Mas não posso crer em tal cousa contra uma
moça assim .... Ha de se tratar de qualquer outro defeito menos desprezível, menos degradante !
Não disse que ella tenha defeito . . . Apenas
disse que receiava . . . Que nome deu ella?
O de Oliver, Ruth Oliver . . .
Meu pensamento voltou-se novamente para as
iniciaes O . R ., que eu vira na loja do chinez .
Eu queria vel-a ... — ousei dizer — Se fosse
possível ver seu rosto, sem que ella o desconfiasse . . .
Não sei como hei de fazer . . . Ella é muito
tímida e nunca chega a janella alguma . Almoça e
janta em seu próprio quarto, tendo solicitado esse privdegio até que eu me case e seja feita outra arrumação
na casa . Mas poderiamos entrar juntas, no quarto em
que ella está ... Se ella nada fez de mal neste mundo,
não deve temer uma visita; em caso contrario, será
preferível para mim saber tudo desde já...
-— Sem duvida — respondi, erguendo-me. para
segui!-a, pensando como agiria para explicar á jovem
desconhecida minha visita inopinada .
Acabava de arranjar o que me parecia uma expucação plausível, quando miss Althorpe se curvou para
mim e disse-me com um impeto delicioso, (pie me lez
um bem enorme ao coração .
Ella é muito tímida . Parece alguém, que sol.
BBB
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freu terrível golpe. Não a amedronte, miss Butterworth
pois, agitou os braços, violentamente acima da cae não a accuse bruscamente se fez alguma cousa má...
beca, gritando:
Talvez
sabe?
esteja
innocente;
Oh! E agora?
talvez, se não o
Quem
Que hei de fazer? Que hei de
|
fôr, tenha sido levada ao mal por alguma tentação
fazer! Ella morreu ... e eu nunca toquei em uma pesJ
demasiadamente forte! Tenho tanta pena d'e!la .
soa morta!
J
Parece tão infeliz . . .
Recuei, arquejante de emoção e os oihqs de miss
f
Era exactamente o que já me dissera miss DesAlthorpe, que procuravam os meus, abriram-se mais
berger . Seja como fôr eu começava a sentir real symainda, traduzindo todo seu honor. Esteve, também,
infeliz
.
pathia pela
prestes a soltai um grito, porem eu lhe fiz um sígnal
- Pode ficar descansada... respondi!
imperioso e ella se contentou com recuar mais ainda
Quero
certificar-me
apenas
que se trata da mesma moça de
para o lado da porta .
fallar
em casa de miss Desberger .
que ouvi
No emtanto eu me curvara de novo para a dama
Ao fim do corredor do 1.° andar paramos .
de companhia e pousara a mão sobre aquelle enrpo
E' essa a
porta —-- cochichou miss Althorpe tremulo .
Talvez fosse melhor eu entrar primeiro ...
Miss . Oliver ... — murmurei — acorde,
por
Fiquei satisfeita com essa sua proposta, pois sentia
favor . lenho um recado de Mrs . Desberger para a
necessidade de me recolher um pouco antes de vêr
senhora .
essa creatura misteriosa sobre a qual, segundo minha
Ella voltou a cabeça para mim e abriu os olhos,
opinião, pesava, a suspeita de um crime atroz .
litando me como se estivesse louca; depois ergueu-se
Porem o intervailo foi curto; pouco depois miss
lentamente, até ficar sentada na cama .
Quem é a senhora? — perguntou
Althorpe apparecia .
pousando
Sua vontade
sobre mim e em redor do leito, o mesmo olhar, que papode ser satisfeita — disse ella —
A infeliz está estendida na cama, profundamente
recia nada vêr, até que cahiu sobre miss Althorpe, que
adormecida e poderá vel-a sem ser presentida . . . Mas
se mantinha junto da porta, em attitude meio envernão acha que isso é abusar?
gonhada, meio penahsada .
As circumstancias nos autorisam
Oh, miss Althorpe! — disse ella, em tom de
plenamente
— repliquei, prompta a admirar o escrúpulo de misupplica — Peço-lhe que me desculpe . Não sabia que
nha interlocutora, mas nao a imital-a . . .
precisava de mim . . . Creio que dormi . . .
E' essa senhora que deseja fallar-^he — responE sem mais cerimonia, abri a porta e entrei no
deu miss Althorpe — E' minha amiga e pessoa em
quarto da pseuda Ruth Oiiver .
A phy-ionomia da creatura estendida sobre o leito
quem poderá confiar .
Confiar!
e que, agora eu via distinctamente respirava saúde mas
o rosto estava distendido pelo soffrimento . Sem saber
Essa palavra pareceu despertal-a . Ficou íivida;
se miss Althorpe estava ou não atraz de mim, curvei-me
o terror e a surpreza ficaram estampados nos olhos,
para aquelle rosto qua^i de perfil e estudei-o minucioque voltou para mim.
Que necessidade tenho de fazer confidencias
samente .
Era um semblante de madona, que máu grado o
a alguém ? E se assim fosse, era a senhora, miss Althorpe
soffrimento que deformava a expressão, era bastante
que havia de me dirigir .
interesse
Havia lagrymas em sua voz e tive que lembrar-me
para explicar o
que por ella testemunhavam
a boa Mrs. Desberger e a distincta
de sua infeliz victima, que acabamiss Althorpe .
vam de enterrar em Woodland,
tjl^
fl^fl
B
flfl_fl_fa«ÍVj«T
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Emocionada, embora, pelo espara não lhe concedei* mais piedade
do que seu estado podia merecer .
pectaculo de suas palpebras agitadas por um tremer nervoso e sua
Tinha uma voz sympathica um exí3BI
Püfl
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;jffl
bocca crispada, estava prestes a
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terior seduetor; mas isso não era
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despertal-a, quando me detive, senuma razão para esquecer o que ella
B
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fizera .
tindo a mão de miss Althorpe cahir
flflflfl IflEf IflflflT^'
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Fico-lhe muito agradecida
sobre meu hombro .
-•— respondeu ella, erguendo-se do
E' a creatura, aue a senholeito iTremia dos pés a cabeça).
ra procura ? .. .
Mrs. Desberger é uma senhora de
Percorri o quarto com um ragrande coração. Que deseja ella?
pido olhar e meus olhos cahiram
Senti que estava em boa pissobre um porta grampos azul, que
ta. Ella reconhecia ter relações com
se encontrava sobre uma mesa de
Mrs . Desberger.
cabeceira .
Quer apenas restituir-lhe
Foi a senhora quem poz ahi
isto . Cahiu de seu bolso, quando
esses grampos? —perguntei, indise vestia ...
cando uma dúzia de grampos neE estendi-lhe o porta alfinetes
gros, que se via em um canto .
Eu ? . . . Não . . . Não creio,
vermelho, que eu apanhara no
também, que tenha sido a creada
quarto de rniss Van Burnam .
de quarto . . . Porque ?
Ella o viu, recuou bruscamente e, com grande esforço conteve-se,
Tirei um alfinete de meu cinto,
onde o conservara preciosamente e
para não trahir seus sentimentos
angustiosos .
approximando-me do porta alíineNada sei! Isso nao e meu . . .
tes comparei-o com os que alli se
Nunca o vi!
achavam . Eram idênticos.
Não
Porem seus olhos se abriram
passa de um pequenino
muito de horror, emquanto olhava
detalhe — pensei, mas isso prova
o objecto, que eu lhe apresentava,
que estou em boa pista .
o que me fez pensar que ella revia
Depois, vo!tando-me para resas scenas terríveis, que se haviam
ponder a miss Althorpe, accresdesenrolado na residência dos van
centei, em voz alta:
Receio muito que seja ella,
Burnam .
Não conheço*èssa senhora...
de facto. Pelo menos não vejo razão
e ignoro o que significa sua attitupara pensar o contrario. Mas é
de para commigo . Mas espero que
preciso que eu adquira a certeza...
não se trate de cousa que me force
Permitte que eu a desperte?
—
Lady BillieCostumes europeus
a deixar esta casa, meu único asylo.
Nesse instante a creatura esHamilton, senhora da alta sociedade
Miss Althorpe, toda favorável
tendida sobre o leito fez um ligeiro
ingleza, pousando numa festa de cariá desconhecida, máu grado as appamovimento, primeiro e, pouco dedade com um vestuário egypcio.
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rencias de culpabilidade, que pesavam sobre ella, para
Prometti não atormental-a. Certamente ella não está
ser insensível a esse appello, sorriu brandamente .
em condições de se despir sósinha . . . Ao mesmo tempo
A senhora
parece ser uma creatura habituada
que a auxilio, poderei verificar se esconde qualquer
—
a dizer a verdade
disse— Não acha, miss Butterworth
cousa sob as roupas . . .
—
Sim . . . talvez . . .
que se enganou ?
perguntou el^a, approximando-se
E havemos de saber mais do
de mim com um sorriso encantador .
que sabemos
Respondendo a miss Althorpe com um nao menos
agora... Deixa-me tentar a experiência?
Não posso recusar — respondeu ella com hesiamável sorriso, observei em tom convencido :
Talvez, de facto.. me tenha enganado . O
tação — A senhora parece fazer questão absoluta
que
miss Oliver diz parece-me sincero e estou disposta, se a
d'isso .
De facto . E tenho boas razões
senhora tem a mesma opinião a acreditar em suas papara isso . . .
lavras . Neste mundo é tão fácil chegar a falsas conPrimeiramente, em consideração á senhora . . .
Não duvido. Mas... não
clusoes .. .
quer, antes, descer
E guardei o porta-alfinetes, como se encerrasse o
commigo ?
para lunchar
Não — respondi. — Meu dever
assumpto com esse gesto. Minha attitude pareceu
prende-me
aqui . Não se incommode commigo . . . Vá conversar
produzir sobre a pseuda miss Oliver a impressão desejada, por que ella sorriu ligeiramente, deixando ver uma
com seu noivo, miss Althorpe e não perca tempo pensandupla cadeia de dentes magníficos.
do nessa pseuda miss Oliver, nem em que vou fazer
Perdoe-me, miss Oliver — continuei
no quarto d'ella .
por ter
penetrado em seu quarto. . . sem ser convidada. E
sahi, não sem lançar pelo quarto um olhar penetrante
XXIV — CASTELLO M.. CARTAS
não
detalhe
algum
do humilde guarda
que
perdeu
roupa, nem dos poucos objectos pertencentes á "dama
Não voltei immediatamente para junto de minha
de ccmpanhia". Miss Althorpe seguiu-me pouco depois.
paciente . Esperei que lhe trouxessem o lunch . Então,
O caso é muito mais serio do
tomei a bandeija das mãos da creada e notando por
que eu lhe dei a
entender — murmurei eu, em seu ouvido, logo que a
sua indifferença que miss Althorpe dera explicações
porta do quarto se fechou atraz d'ella .
suflicientes a suas creadas, sobre minha presença na
Se é a pessoa que eu penso, será preciso avizar
casa, senti-me á vontade . Entrei, pois, no quarto
a policia de que ella se encontra aqui, em sua casa.
da "dama de companhia" e pousei sobre a mesinha
Então . . . ella
de cabeceira a ligeira refeição appetitosa, que haviam
praticou algum roubo ?
-— Seu crime é mais
grapreparado . . . para nós!
ve ainda — repliquei .
A falsa miss Oliver es¦«¦•' „\
*
,A&;
Miss Althorpe profundatava ainda de pé, no local
£*£*¦£*¦
:.v:A:;iA-* ¦'-";' ¦'
mente assustada, olhou em
onde a deixáramos. Porem
redor de si como para buscar
toda sua attitude se havia
•¦'¦'"'• •'"¦'¦'í T*W'' ¦
um conselho .
amollecido e ella se apoiava
Eu, que poderia guial-a,
pesadamente contra a guarnão fiz o menor movimento ''A^A-aár^'' ' _m _r79Êí ^fim ^ v %,¦ #'¦ .-¦;.*
da da cama . Ergui os olhos,
'•^L.
•
depois de collocar a bandeija
«:¦ a ¦
para isso, esperando, tranm >A\ ^ ^fel
]
sobre a mesa e vi, quando
qnulamente que ella, por si
meu olhar cruzou com o
própria tomasse uma decisão.
Finalmente a boa miss
d'ella, todo o seu corpo treAlthorpe falíou, pergunmer. Evidentemente estava
tando:
com febre e já semi-inconsQue havemos de faciente do que se passava em
zer ?
torno de si .
Certifícarmo-nos o
^^^S^^^^^^^^^wSÊt
fl*
Fallei-lhe com voz tão
mais depressa e sem hesitadoce quanto possível, porque
Fiquei eu. a seu lado, como sua enfermeira
ção possível si ella levou ou
sua fraqueza commovia meu
não jóias e certos objectos
coração, embora tivesse jusda casa de minha amiga . Se furtou havemos de entas prevenções a seu respeito . Depois, notando c ue
contrar a prova sob suas vestes ou em seu quarto. Ella
ella nao estava mais em estado de me responder, lenão sahiu ainda, depois que veiu para aqui?
vei-a para a cama e comec i a despil-a .
Não ...
Contava com uma certa resistência de sua parte
Tem estado sempre no
ou, pelo menos, certo receio; porem ella deixeu-me
quarto?
Sempre, salvo as raras vezes
em que a chamei
agir quasi com reconhecimento, sem me fazer perguntas
de
mim
.
para junto
e sem o menor sobresalto, até quando tentei retirar
¦
Bem, então c em seu quarto que está o que
seus sapatos . Então, estremeceu, retirando os pés
desejo encontrar . . . Mas como hei de fazer as pesquizas
com apparencia de terror tal, que não insisti, com receio
sem alarmal-a ?
de provocar alguma crise nervosa; porem isso acabou
-- Que deseja saber, Miss Butterworth?
por me persuadir de que era de facto Luiza Van Bur-— Se ella
possue uma dúzia de anneis de um valor
nam, que tinha diante de mim! Ella não podia esinestimável. . .
quecer a cicatriz de que os jornaes tanto haviam falOhl Seria fácil esconder anneis I
lado . Pensou, naturalmente, que esse signal aceusador
E escondeu-os de facto. Estou tão certa d'isso
revelaria sua identidade e embora, nesse instante,
como de minha presença neste quarto . Mas é preciso
houvesse já perdido quasi totalmente a consciência,
uma prova absoluta, antes de me arriscar a chamar
o instineto de conservação era ainda bastante forte
a attenção da policia. Creio que realizarei tudo quanpara leval-a a lutar até o fim, para não ser reconhecida .
to quer, se a senhora tiver confiança em mim .
Quando ella retirou o pé vivamente, comprehendi
Como, Miss Butterworth?
que não necessitava de procurar a prova almejada
Essa jovem está doente . . . Consente
mais longe . Cuidei, então de cercal-a de todos os cuique eu
trate dVila?
dados, que seu estado reclamava . Humedeci-lhe a
Está mesmo doente ?
fronte escaldante e tive a satisfacção de vei-a, pouco
Sim . . .Pelo menos ha de estar amanhã . Tem
depois, suecumbir insensivelmente a um somno agitado,
febre . . . Adoeceu á força de se atormentar . Ohl Fique
porem profundo . Novamente tentei retirar-lhe o sapato
descansada . . . Eu a tratarei com carinho — accresporem o sobresalto, que teve e o grito abafado, que
centei, em resposta a um olhar hesitante de miss Alse escapou de seus lábios avizaram-me de que era prethorpe .
ciso esperar mais algum tempo antes de poder satis—- E . . . vai revistar suas roupas,
fazer minha curiosidade . Deixei-a recuperar lentaquando ella
?
..
dormir
.
mente as forças com o auxilio do somno em que mer— Não tome esse ar escandalisado, miss Althorpe,
gmhára e dirigi minha attenção para suas roupas.
l
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Sua toilette consistia em um vestido cinzento
Cheia de horror ao ouvil-a abordar esse assumpto,
muito simples; porem de tanto gosto e distincção,
que preparava-me para fechar-lhe a bocca com a mão,
reconheci so poder pertencer á esposa de Howard van
quando notei que suas palavras não haviam produBurilam . Notavam-se na golla e nos punhos
zido, apparentemente a menor imprsssão sobre a pseuda
de linha, provando que haviam arrancado as pedaços
rendas miss Oliver . Ella continuou immovel e sua
physionomia
que os guarneciam. A saia era plissada maravilhosa- tinha até uma expressão mais calma. . ..Esse
detalhe
mente, o que provava ter sahido das mãos de uma
convenceu-me,
como o não faria nenhum outro, de
perita
costureira .
ella
dormia
verdadeiramente ou pelo menos estava
que
Passeei pelo quarto examinando tudo; nesse ins- no
estado lethargico em que os olhos e ouvidos nada
tante bateram cie leve á porta . Miss Althorpe entrou .
percebem . ..
Ella está melhor ? —
—
E a senhora
perguntou
Julgo que o
encontrou o que desejava?
jovem Howard está em má situação,
Todas
as
apparencias
são contra elle.
Ergui o dedo á altura da bocca . Era necessário,
Nunca vi cousa mais horrível. .. Nao sei o
antes de tudo, que a enferma ignorasse a verdadeira
razão, que me levara até seu quarto .
que pensar... Os Van Burnam sempre gozaram de
Está dormindo — respondi em
—
bom conceito .. . Creio que ainda nao acontecera cousa
voz baixa
e creio ter descoberto a causa de seu mal.
tão horrivel em sua vida . . . Não acha, miss ButterMiss Althorpe pareceu comprehender. Lançou worth? A senhora conhece o caso melhor do
que
para a cama um olhar desolado e voltou-se, em seguida eu . ,. Pobre Mme. Howard,.,
para mim .
Sim.. .Elle é digna de
Não tenho somno — disse ella —
piedade! — repliquei
e se não se com os olhos fixos sobre a physionomia
immovel da
importa, ficarei também aqui.
enferma
.
,. ,•. ;•
**y. ¦ ~jfccy$*',
Senti-me lisongeada com
-vps.
Stone ficou aborreciessa attenção .
dissimo com o pfmel que foi
- Não pcderia ser mais
forçado a desempenhar no in'•-¦ '.
gentil. . . — respondi.
RaWaÜC? ¦'¦¦'¦' ¦/¦
querito . Só o fez constrangiElla apontou para uma
do e forçado, porque a poli..^aOr mm aflÉsaat,
\
poltrona:
sbbbbbT
afl
'*" \
cia fazia cjuestâo de seu dePor favor... fique alli
poimento .
disse . E sentou-se em um
Isso é natural — depequeno tamborete .
ciarei.
Tinha a physionomia
Isso nos tem feito detranquilla e parecia feliz.
sejar que Howard venha a
Então ... Está conprovar sua innocencia... Mas
tente com seu noivinho, hein ?
$wyytó«
isso não narece facii... Ao mePíSSKL
Sim — replicou ella...
nos, se sua mulher tivesse desSou feliz, mais feliz do
que
confiado! . . .
qualquer outra moça na vesTeriam mesmo tremido
i:'"''.f.m\m
pera de se casar. . . Ah! miss
flaP * sBai^sflRBi
*m
j
as palpebras da enferma, que
Butterworth . . . Stone é tão
eu não perdia de vista? IVrgentil, tão intelligente e disgui a meio a mão e deixei-a
tincto . . . Tenho nelle concahir novamente, convencida
fiança illimitada e... Mas
de me haver enganado . Miss
estou fallando de mais e isso
Althorpe continuou:
talvez nao a interesse .
Ao contrario — resEl a não tinha máu
coração . . . Era apenas um
pondi .
Erguendo os olhos, nesse
pouco frivola . . . Mettera-selhe em cabeça viver como
momento, porque estava sentada de frente para o leito,
grande senhora na casa do
fiquei surprehendida e quasi
grande negociante de eouros . . . Sua decepção foi granassustada ao ver a enferma
de . . . Lastimo-a sinceramencurvada para nós, com olhos
' vy^''
te... Quando à vi. . .
muito abertos e contendo as
lagrvmas com esforço, porem
A essas palavras não pucheios de uma tristeza indide conter um sobresalto tão
zível .
violento que atirei no chão
Parti
immediatamente
Miss
casa
de,
Althorpe
para
Ella ouvira todas essas
uma pequenina cesta de cospalavras de uma moça feturas, que se encontrava junlíz . . . E ella fora abandonada e manchada pelo crime! to de mim e não
pensei em apanhal-a .
Estremeci e pousei a mão sobre a de miss Althorpe.
A senhora a viu! — repeti, deixando de observar
Não procurei, entretanto, pôr um fim á nossa palestra, a enferma
para fixar um olhar cheio de espanto no rosto
porque quando nossos olhares se cruzaram, a enferma de miss Althorpe .
tornou a repousar sobre o travesseiro retomando sua
Sim, mais de uma vez . . . Ella era governante
insensibilidade ou fingindo retomal-a.
em casa de uma família de nossas relações .. . Isso,
Será
que está passando mal? — perguntou antes de seu casamento e mesmo antes de conhecer
miss Althorpe .
Howard ou Franklin . . .
Ergu i-me e approximei-me do leito; renovei as
Eu estava tão tonta que, d'esta vez, nem pude
compressas sobre a fronte da doente e introduzi a
força duas ou trez gcttas do remédio entre seus la- fallar. Meus olhos iam de miss Althorpe para a
doente estendida sobre o leito para voltar, rápido, á
bics semi-cerrados .
primeira. Minha agitação e minha surpreza eram
Não ... — A febre diminuiu . . .
enormes .
E era verdade, embora a expressão de soffrimento
A senhora a conheceu ? — repeti, finalmente .
de sua physionomia ainda fosse cruelmente visível .
Está dormindo . . .
Tinha a intenção de fallar em voz baixa, mas o
Mas é de se
som de minha voz era quasi o de um grito estridente .
jurar . . .
A senhora a conheceu . . . e deu
Depois, tendo-me sentado novamente, ella per"
guarida a essa...
mulher ?
guntou com tranquillidade:
Que pensa a senhora do crime
A essas palavras a surpreza de miss Althorpe paperpetrado na
residência dos Van Burnam ?
receu egualar a minha .
¦ '¦ íyyyy? ¦'? ¦*?•¦¦
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Conheci, sim... Por que não? Que ligação
E . . . se eu ? . . . E . . . se elle e eu estivéssemos
ambos enganados ?
existe entre as duas ?. . .
Não achando resposta para essa pergunta,
Deixei-me cahir sentada na poltrona . Meu casmeu pensamento se voltou para outra questão .
tello de cartas tremia até seus alicerces . . .
—
Mas . . . Oh!. . . Não acha que se parecem ?
Em que momento as duas mulheres haviam tro—
cado de roupa ? Ou antes . . . Em que momento essa
Pensei . . . imaginava.
murmurei com voz angustiada
Louise Van Burnam parecer-se com essa moça!
mulher, essa miss Oliver, se apoderara da rica
toilette de seda e da finíssima lingerie de sua eleOh! Não; era um typo muito differente . . . Quem lhe
gante rival? Teria sido antes da entrada na resiinsinuou tal cousa? Alguém lhe disse que essas duas
dencia de uma ou outra? Depois de se encontracreaturas se pareciam?
rem face a face ?
Sentindo-me obrigada a fallar, dominei-me em
Eu ouvira essas palavras de importância vital
um abrir e fechar de olhos e balancei vigorosamente a
dos lábios da moça, delirante de febre. Oh ! Como
cabeça.
Sim . . . De facto . . . Disseram-me . . .
tocal-a? Ella está morta... eu nunca toquei em
reflectir.
Interessava-se
Miss Althorpe pareceu
uma pessoa morta!"
muito
apae
menos
para
Poderia esquecer essas palavras? Não ha duvipouco pelo que palestrávamos
.
Suas
próprias preoccupações
nhar todos os detalhes
da de que a troca se fizera depois da morte da
isso
me
.
alegrou
a tornavam distrahida e
victima . . e pelas mãos d'essa creatura em appaLouise van Burnam tinha o queixo pontudo
rencia tão cheias de sensibilidade.
e uns olhos azues, bastante frios . . . No emtanto, não
Tudo isso era horrível e levou-me a pensar
...
.
attrahente
de
ser
deixava
em cousas mais horríveis ainda. Se praticava um
Emfim . . . Tudo isso é uma horrível tragédia!
acto tão revoltante . . . isso significava que essa mo— conclui .
ça tinha uma urgente necessidade de se esconder .
de
desviar
a
conversação,
immediatamente
E tratei
Por que? Naturalmente por ter praticado aio que consegui com facilidade .
gum grande crime .
Passado algum tempo, miss Althorpe ergueu-se
Ella, a rival, fora a culpada e a esposa legitih
e desejou-me bôa noite, retirando-se .
ma fora a sua victima .
Então, notando que os lábios da enferma tremiam,
Mas ... e os anneis? Por que nao achara
:há
eu
approximei-me do leito . Um frágil murmúrio escapaos anneis ?
va-se de seus lábios entreabertos .
Se minha hypothese actual era justa, essa muEram palavras simples e que concordavam com as
lher devia ter comsigo as provas de sua culpabilique povoavam meu cérebro . Não tive pois, grande
dade . Mas eu os procurara em vão, em todos os
difficuldade, em comprehendel-as .
esconderijos possíveis .
Van Burnam! — dizia ella — Van Burnam!
Aborrecida por não lhe poder oppor essa proE intercalava, ás vezes, o nome de Howard, pronunva irrefutável do crime, apanhei o "tricot" que já
ciado rapidamente e com facilidade e, uma única vez
vira na cesta de costuras de miss Oliver e puz-me a
Franklin. porem esse nome não affirmo ter ouvido . . .
trabalhar para repousar o espirito .
Ah! — pensei— Se não é Luiza van Burnam,
Trez ou quatro minutos depois, um movinão deixa de ser a pessoa, que procuro .
mento da enferma chamou novamente minha atE sem cuidar de seu instinctivo movimento de
tenção para o leito . Qual não foi minha surpreza
recuo, ergui o cobertor de lã e apoz algum esforço
ao yel-a sentada, porem, d'esta vez, com expressão
retirei o sapato e a meia do seu pé esquerdo .
mais de receio do que de soffrímento 1
Não havia vestígio algum de cicatriz sobre o tor— Não faça isso! — disse ella com voz entrenozello: tornei a cobrir-lhe os pés com o cobertor e,
cortada, apontando, com a mão tremula para o
tendo ficado com o sapato em mão, examinei-o cuida"tricot"
ciosamente . Comprehendi logo a razão^ de seu temor
que eu tinha em mão. Isso me põe ner.
vosa
o
.
.
.
Nem a senhora imagina ! Não continue,
pe
ao sentir mão extranha segurar-lhe
No forro de couro fino do
por favor!
Estava tão agitada e em
calcanhar estava occulto dinheiro
um estado nervoso tão pronunem notas de valor considerável.
ciado, que obedeci immedíataComo o outro sapato continha,
mente, porque, embora tivesse
talvez, esconderiio análogo, ella
horror pelo crime hediondo por
temia, sem duvida, tudo quanto
ella praticado, nao queria pelopudesse levar á descoberta de
rar seu estado .
seu pequeno thesouro .
Surprehendida ao vêr que
Vende -n c largai- a agulha, ella
o mysterio ainda se tornava
deixou tombar,
novamente, a
'flf\
'
¦BwlStfln
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mais espesso, introduzi o sapato
cabeça sobre o travesseiro, com
sob os cobertores e sentei-me
um suspiro de allivio.
a
sirevista
em
para passar
Desde que ella voltou a
tuação.
immobilidade, meu espirito volO erro por mim praticado
tou novamente para o assumconsistia em suppor que, desde
'^^V
Pi
llflflfllfl
m\ ^Üai ¦LfP^^P flvffVj
pto, que me preoecupava . Os
que a fugitiva, cuja pista eu
anneis ... Os anneis ! Onde es'* .a^P^B flflÚflr ^fl^^^^^fll flflk TbbbbbbbbbP^ V' aaflflHT
seguia, usara as roupas de Luiza
tariam os anneis?
Van Burnam, devia ser essa
'*TÉ^yíflJF^BtflflB Hk ^flíaK ^^L ^L^^Tflfcflfll flW^^^flflfl^
A's sete horas da manhã,
mesma desventurada creatura .
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^-^flflflw
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ella continuava
a dormir e
Comprehendia, agora, que a vinão vi razão que me impe'¦"'
Pf
ctima era, de facto, a esposa de
a\Wi
Ü2 K^?t •¦ ^¦flflflflfl|flB?i. TfllflK' ' ">^% WW'
KI|K -flfiflatí ¦ ' ^B*'*,*^BBBBHfl HBflV^^HPHflv-'"'-' '"¦ flfl IW§
disse de deixal-a por alguns insHoward e que a enferma, aqui
tantes .
presente, devia ser sua rival .
Expliquei a miss Althorpe
Porem isso exigiu uma com^f7 afl»-W%^PT»
'*^tr^XMtUíaW
iSll^BBfl
.flBfl
KbHbbV
_>flí
a necessidade, que tinha, de
pleta transformação em meu
sahir, por pouco tempo e pedimodo de raciocinar . Se não era
lhe que deixasse a creada de
a esposa legi-Jma e sim a rival,
quarto junto da enferma, òuqual das duas fora com Howard
rante minha ausência .
ao local da traeedia ? Howard
declarara ter sido sua esposa .
Rej res co primitivo — Um eamponez meEu provara, para mim ao mexicano bebendo no próprio cactus o sueco
Ouem
nos, que fora a rival
Continua no próximo
do mnguey, a frueta de onde se extrahe
9
uma bebida nacional o pulque.
tinha razão ? Elle ou eu
numero ) .
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Um dos phenomenos mais singulares observados
Oi £
. O
estudam
a
historia
da
humanidade
pelos que
é o da transco
SM
§' «flliflflH T Vi
formação de raças inteiras, principalmente das raças
conquistado ras, aquellas, que, por suas quali2 a
dades de energia, mais pareciam invulneráveis
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u
a influencias alheias e tsdas, uma vez venceJb-'\:: :$flfl j^mWÈim
eet) cjo
do ras e installadas nos reinos conquistados a
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u,
,
e
transformaram-se
adaptando os
ferro
jogo,
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hábitos e a mentalidade dos vencidos. Esse
prodígio ainda não foi explicado até hoje
senão pela influencia do amor e pelo immcn"0
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ração que se segue .
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Yezid, filho de Ibn íTalid e
bisneto de Ibn-al-Wabd, que. um
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dia, se sentou sob uma tamareira
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quando um homem surgiu no meio da estrada gesticulando, para pedir piedade ou attenção. Yezid
ordenou que o deixassem appro.\imar-se e viu que
era um camponez, homem inculto e timido .
Abu-Assa, o interprete berber. traduziu suas palavras. O camponez, de certo para obter as boas
graças dos invasores, vinha denunciar-lhes que proximo d-álli havia uma localidade de luxo, uma pequena cidade de repouso, que os hcmens haviam
abandonado para cccupar a ponte, deixando somente
mulheres e creanças .
Yezid deu as ordens. Cincoenta homens iriam
até o logar indicado pelo camponez recolher as escravas, emquanto os demais atacariam a ponte .
O combate foi rápido . Os que se tinham atrevido a improvisar uma defeza na ponte eram poucos
e mal armados . Os guerreiros de Yezid varreram-os
a golpe de cimitarra, matando alguns, aprisionando
outros, pondo em fuga os demais. Uma hora depois, já do outro lado do rio, o chefe se deteve para
esperar o cortejo de mulheres aprisionadas na villa.
Eram vinte ou trinta, quasi todas de condicção modesta, servas ou aias; ppenas quatro ou cinco
eram de alta estirpe e uma d'ellas tão formosa que
Yezid ordenou que a aproximassem de seu cavallo
para vel-a melhor .
No mesmo momento, um dos homens aprisionados na ponte, o mais alto e forte, o que parecia commandar todo o bando, teve um movimento brusco
— deu um passo á frente, a despeito das cordas que
o entravavam .
Pergunta-lhe se é sua esposa — ordenou Yezid
ao interprete .
E' sua irmã — disse este, depois de interrogar
o prisioneiro .
Yezid fitou ainda por um instante a linda prisioneira e ordenou que a levassem com o irmão em
seu séquito .
No dia seguinte, a columna sempre victonosa
entrou em Cordoba. Passadcs mais dous dias, Yezid
ordenou a Abu-Assa que trouxesse a prisioneira a
sua presença . Durante aquelles trez dias não cessara de pensar nella; conservara na memória, como
uma ídeia fixa, a visão de seus olhos azues, grandes
e serenos, de seu cabeilo de um louro ardente, de
sua bocea corada e fresca, de seus braços esculpturaes. Mas, por Allah. . . Tantas mulheres bellas
tinha já encontrado ! . . . Nenhuma tivera sobre seu
espirito esse poder assim empolgante e tenaz, que
chegava a irrital-o .
Quando a viu diante de si, com os cabellos em
desalinho por falta de trato, com as vestes manchadas pelo pó e a lama dos caminhos, com as sandalias gastas e sujas pela caminhada, sua primeira
impressão foi de revolta . Parecia-lhe monstruoso que
aquella creatura pudesse ser sujeita a privações e
fadigas, pudesse viver, mesmo durante alguns dias
apenas, sem cuidados, servas attentas.. conforto refinado...
Mas seu rosto soube guardar, pela força do habito,
a expressão de serenidade impassível, que o Árabe
considera indispensável a sua dignidade. Depois de
ver que a prisioneira mantinha também uma expressão se não tranquílla pelo menos calma e altiva,
Yezid sentiu-se incapaz de lhe dirigir a palavra, como
a uma d'essas tantas, que seus soldados tinham arrebanhado e, só por isso, tomavam a condicção de escrava. Mandou que o interprete lhe trouxesse o
irmão d'aquella iovem .
Emquanto Abu-Assa cumpria a ordem, Yezid
ficou a sós na tenda com a prisioneira e precisou
de fazer um esforço sobre si mesmo para não lhe
fallar, para não lhe dizer as palavras de ternura, de
adoração, que subiam quasi írresistivelmente de seu
coração a seuíJ lábios .. . Mas que adiantaria fallarlhe? Ella não o entenderia.
O aspecto torvo e façanhudo do guerreiro godo; o olhar de ódio com que elle o fitou, tiveram o
dom de arrancar Yezid a esse enternecimento, que
o envergonhava . E elle poude fallar como vencedor,
como senhor :

"

"

"

"

"

"

"

H

II

Abu-Assa, dize-lhes que esta é a minha vontade.
Pela lei do propheta, todo o infiel aprisionado tem por
destino a morte ou a escravidão . Porem se esta mulher
consentir em ser, de bom grado, minha noiva, a primeira de minhas esposas ... se eu algum dia me resolver
a tomar outras — reinando sobre meu harem e sobre
meu coração, seu irmão será livre, sem resgate, nem
pagamento .
O interprete traduziu essas palavras e os dous
prisioneiros entraram a fallar immediatamente; elle
em phrases longas, precipitadas e furiosas, ella porem
pronunciou apenas algumas palavras em tom frio e
desdenhoso.
Que dizem elles? — perguntou Yezid impaciente.
Elle diz que prefere morrer mil vezes a ver sua
irmã renegar sua raça e seu Deus em uma união
indiana .
E ella?
Ella diz que pela sorte da guerra está em tuas
mãos: que podes submettel-a a todas as humilhações)
á tortura e á morte, mas (pie seu coração nunca terá
por ti senão ódio e desprezo .
Yezid reflectiu um instante. Não havia cm seu
peito furor nem indignação, apenas tristeza, uma tristeza tão profunda e intensa que, nesse momento, a
gloria de tantas batalhas, a alegria de tantas victorias,
o deslumbramento de um poderio tão grande, tudo
lhe pareceu vão, inútil, porque nao era bastante para
conquistar o coração d'aquella mulher .
Um mez inteiro se passou . Durante esse mez,
Yezid conservou em seu séquito os dous irmãos . Por
suas ordens ambos eram tratados com cuidado e conforto, não como prisioneiros mas como hospedes de
grande mérito .
Diariamente Yezid ia á tenda de Brunhüde e, sem
uma palavra, quedava-se a conternplal-a durante horas
inteiras, enchendo seus olhos da alegria de vel-a, saíurando seu coração da amargura de não merecer um
olhar seu . Durante todo esse mez, Yezid teve alternativas de energia e desanimo .
Por fim, tendo mergulhado até o fundo o proprio coração e reconhecido que iámais teria animo
para lhe fazer mal. mandou que a trouxessem de novo
com seu irmão e disseis .
Ouve, Brunhilde, a bella . Pelas leis da guerra
e pelos mandamentos de meu Deus, eu tudo posso contra ti e contra teu irmão, mas tu me venceste e, a despeito de tantas affrontas, não sei querer-te mal . Se
de facto és incapaz de sentir por mim sentimentos que
não sejam de cólera e desdém, prefiro privar-me do
uaico prazer, que me dás, por muito grande que seja
cs^e prazer . Prefiro privar-me de tornar a ver-te .
Podem ir ambos . Homem, alli está tua espada, teu
capacete, tua couraça e um cavallo . Mulher, podes
segu'.r teu irmão . Alli está um cavallo ajaezado, como convém a uma dama de qualidade .
Os dous Godos iicaram por urn instante immoveis,
calados, com os olhos muit} abertos, como se não pudessem acreditar no que ouviam; depois fitaram-se
e voltaram a olhar para o chefe árabe . Este indicou
lhes os cavallos e as armas, que os esperavam diante
da tenda. O homem precipitou-se para sua espada
em seguida, voltando-se para Yezid. dirigiu-lhe palavras de agradecimento ardente e tumultuoso .
Quanto a Brunhilde, com um leve sorriso, limitouse a inclinar ligeiramente a cabeça e dirigiu se para a
entrada. Mas o olhar com que Yezid a seguiu foi tão
apaixonado e triste (pie ella curou, hesitou um instante e por fim, com um sorriso mais claro, voltou
sobre seus passos e estendeu-lhe a mão. Yezid curvou
part ella os lábios sequiosos e esse contacto despeisou
nelle todo o ardor insopitavel de sua raça . Depois
da mão, elle beijou o rosto de Brunhilde, enlaçandodhe
o busto e estreitando-a contra si com ternura delirante.
Ouviu-se um grito. Era o Godo que protestava
e lançava já mão da espada para vingar tão grave
affronta . Porem os guardas do chefe detiveram-o e
mais ainda elle foi detido pela attitude de sua irmã,
que, oceultando o rosto no peito de Ye^.id, fez-lhe um
signal para que se fosse, partisse, deixasse-a alli .
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Com um movimento rápido e comtudo doce ella occultou o rosto no
peito do chefe arabf

i ezid so tornou a ver seu cunhado vinte annos
depois, apoz muitas glorias. Vviu-o no dia da desastro^a batalha na qual,
em terras de França, a
invasão árabe foi afinal jádetida
por Carlos Martel .
Theodomiro, reconheceu-o no campo de bataria, prostrou-o com um
golpe de massa d'armas e
levou-o deacordado
para sua tenda,
i ias antes que Ye:dd reabrisse os olhos o interrogatório de outros
prisioneiros deram-lhe taes informações que elle desistiu
do intento de humilhar
e torturar o prisioneiro. Soube
que Brunhilde chamada pelos árabes Ez Zahra
(a mai, bella) vivia
no palácio de Yezid, em Cordoba,
não em um harem
mas so na casa çjg
que era a unjca rainna> c om seus
nlhos feliz, tranquilla
.
*"•*¦ 11 «a^B^
|. __._

Quando Yezid, o fitou com firmeza, de certo
esperando uma tortura implacável, Theodomiro
perguntou-lhe apenas.
Em verdade, ella é tua
única esposa .
E a única ventura de minha vida. — disse
lezidj- com um sorriso enlevado como se sua
memória
escivesse vendo a amada.
Theo curvouomiro a cabeça indecis^. O árabe
sorriu de novo e murmurou a sentença tradiccional
de sua raça.
Estava escripto .
O Godo suspirou, apertou-lhe a mão e disse:
Deus o
quiz .
E.

R.
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estimada e respeitada em
toda visinhança pelo modo
tarolando, chamando seus netos todas as creanças,
como dirigia sua família e seus serviços. Dominica
seus.
que encontrava e dando-lhes nomes diversos dos
não tinha mais irs'rucção do que suas eguaes, mas
Em pouco toda a gente fugia d'elle e corna a
era intelligente e dotada de um bom senso, que a
se confessar ou aspergír-se com agua benta, se, po
levava a julgar com acerto os homens c os aconteaccaso, encontrava Josué ou era por elle interpe»cimentos, mantendo-se até alheia aos pavores, que a
lado. Um dia, os dous filhos de Dominica, Andrech
superstição espalhava em torno d'ella.
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casa trêmulos e assustados porque tinhaml isícto Metidos na estrada pelo sacristão, que os charrara seus
netinhos e lhes dera os nomes de Millard e Juliano.
— Estamos endemoninhados— balbuciou o mais
moço, livido, com os dentes batendo. — Perdemos
nossas almas. . .
Dominica olhou bem para elles, pousou as mãos
sobre os hombros de um c de outro e disse com voz
grave :

lheres e intrigantes, que indicavam culpados afim
de evitar suspeitas ou satisfazer rancores.
Mas o tribunal viera por causa do sacrisíao e
começou desde logo seu processo.
Á primeira testemunha interrogada foi Joanna,
a filha da própria creada do sacristão. Essa pobre
creatura, com 16 annos, quando se viu, entre dous
homens de armas, diante do apparatoso tribunal, sob
o olhar d'aquelles homens stveros vestidos de escarlate, com amplos mantos de arminho, sentiu
medo tamanho que concordou com tudo, confirmou tudo quanto lhe
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novos nomes, foi levado á fogueira e queimado vivo
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cidade.
na praça principal da"aclo
de fé", o tribunal esperou.
Realizado esse
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Habituado a essas cousas, sabia o que ia acontecer.
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O horror da execução desencadeara um vendaval de
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insania por tcda a região. As denuncias acumulavam-se
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e muitos desequilibrados, sob a impressão da fogueira,
confessavam os peccados mais espantosos. . . relações
com enviados de Satanaz, visitas ao próprio Inferno...
— Não se- E as prisões continuavam e houve novas execuções.
vezes a fogueira ergueu suas chammas somjam toloí. Em- Mais seis
:
<
St. Jean de Ia Luz.
BflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflW BB
quanto vocês brias em
Um dia, por denuncia de uma creada despedida,
forem bons e
t e m e ntes a Dominica foi presa. Por emquanto seu crime conhecido
O ds
Deus, ninguém e onfcssido era um só mas bastante grave.
negado valor a uma sentença da Corte de Juspoderá ende- haver
moninhal-os tiça. Sim, porque, tendo a Corte condemnado James e
Bll
Bll
T^"ffa
BBr
nem perder tendo ella dito a seus filhos que não considerava suas
almas em perigo, apoz contacto com elle; de duas uma:
suas almas.
Mas nem to- ou ella punha em duvida a sabedoria do tribunal ou
não receiava contactos demoníacos.
dos
pensavam
de
homens
dous
Quando se viu entre
Mas Dominica era adorada por seus filhos. Vendo-a
assim. Houve
armas, diante d'aquelles juizes vestidos
denun- presa os dous meninos só tiveram uma idéia: — Se
de escarlate, com amplos mantos de arqueixas,
mínho, Joanna concordou com tudo quancias e, por isso, papai estivesse aqui, ninguém se atreveria a prender
to lhe perguntaram.
um bello dia, mamai.
Com essa idéia correram a procurar seu tio, homem
em Junho de
1609, chegou a St. Jean de Ia Luz a augusta carava- já edoso, que não partira nesse anno por haver sido
na de vinte e dous juizes, escrivães, carrascos, Jpele- atacado por um rheumatismo cruel, que quasi o deixara
de Feiti- paralytico. Ao saber sua irmã ameaçada pelo terrivel
guins e esbirros, que formavam, p tribunal
tribunal, o velho allucinou-se a tal ponto que, quando
caria.
i o os meninos lhe
propuzeram um plano louco para ir
Essa corte de Justiça andava assim, cora tcdo
"buscar
papai" elle concordou logo e começou os preseu apparato, de cidade em cidade e, onde chegava,
sua só presença infundia terror tamanho, que, de parativos para a temerária aventura.
Seu barco estava amarrado no cáes, tal como o
todos os lados, surgiam novas denuncias de mu-
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r
deixara quando a moléstia o impedira de partir. Embarcaram occultamente os viveres e o mais que era
necessário e, alta noite, sem dizer cousa alguma a ninguem, partiram .
*

*

*

Passaram-se quasi dous mezes . Por milagre, o
processo de Dominica prolongou-se durante este
tempo com inquéritos e interrogatórios interminaveis . Mais trez accusados ouviram suas sentenças
e foram levados á fogueira . O pavor pesava mais do
que nunca sobre toda a região e o processo de Dominíca tocava a seu fim, quando, uma bella manhã,
a cidade de St. Jean de Ia Luz assistiu a um espectaculo inaudito .
Logo aos primeiros albores do dia espalhou-se
uma noticia surprehendente. O horizonte estava coalhado de velas.
Vinte e tantos barcos
estavam á vista .
Que barcos seriam
esses ? Os pescadores só
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deitaram mão aos graves juizes e arrancaram-os de suas imponentes cadeiras, despojaram-os
Aquelles homens ate então temidos
toda a gente, viamde suas capas de arminho, de seus mantos escarlase arrastados, esbordoados, sacudidos por
como trapos por aquelIas mãos possantes.
tes, de suas cabelleiras empoadas . Os homens d'armas, esbirros e officiaes de justiça tentaram opporse a tão monstruosos attentados . As mãos callotremido, julgando chegada sua ultima hora depois,
;
sas e possantes dos pescadores afastaram-os, com
vendo que os levavam sem matal-os, tremeram
brutalidade irresistível .
mais ainda, prevendo torturas inauditas,
precedendo
seguira
os
homens
população,
do mar,
que
a morte
Agora
viam-se
deixados
A
alli, com os corcom espanto, teve no primeiro momento surpreza
moidos de pancada, com o traje em farrapos,
pos
que a ímmobilisou ; mas, em pouco, o aspecto misemas vives .
ravel e ridículo dos juizes, sacudidos como bonecos
Apoz um rápido c ainda assustado conciliabuem as mãos que os dominavam, fez irromper uma
Io, ergueram-se e caminharam, em irrisório e humilde
gargalhada homerica, inextinguivel . E foi rindo que
cortejo, em direcção á aldeia mais
próxima. Mas a
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todos, até as mulheres e creanças. ajudaram a expulsar aquelles homens, que tanto os assustavam
uma hora antes .
Sim, expulsar, porque, com a subtileza innata
de meridionaes, os pescadores, alarmados, revoltados
pela acção do tribunal, não pensaram em dar aos
juizes morte que faria d'elles martyres e portanto
daria maior prestigio aos que viessem substituil-os.
Resolveram humilhal-os, correl-os como cães .
Esbordoados, enlameados, lamentáveis, supplicantes, tropegos, os terríveis juizes foram arrastados como trapos até fora da cidade e abandonados
em uma valia immunda .
Quando se viram rós, naquelle logar deserto,
os juizes interrogaram-se, sem comprehender o que
s;! passara . Tudo lhes parecia um pesadelo. Tinham
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noticia do acontecido já se espalhara
com a rapidez
inveros.m.l e inexphcavel cem
que os farts se dí
vnlgam pelos campos e a
populaça avistou-os a pedradas; soltou contra elles cs cães.
Os juizes cujos nomes faziam tremer
toda a
província ainda na véspera, espalharam-se, correndo, saltando cercas, subindo arvores.
Depois d'isso, não se atreveram a
tentar outra
experiência com aldeias e caminharam,
sabe Deus
com que penosos esforços, até a cidade
de Bavonne onde so chegaram no dia seguinte,
famintos
extenuados, arrastando os
como
mendigos '
pés

autoridade mais hábil ou menos escrüpulosa
lembrouqueo facto podia ser ignorado... officialmente.
Mas como se tratava de caso tão
nada
se atreveram a resolver sem autorização grave,
superior .
A consulta subiu os vários
da hierarchia
e, encontrando em todos elles graus
a mesma hesitação,
chegou ate o rei .V
Ora, esse soberano era Henrique IV, bearnez
e herético elle próprio, até o dia em
que conveniencias políticas o levaram a ser catholico.
O Rei-Galante começou
por achar immensa
graça na aventura . Bascos, Bearnezes e Gascoes são
primos e se entendem admiravelmente. Ninguém
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melhor de que o rei
podia comprehender a mentalidade de Dominica, seu
,\\'~s
marido, seus filhos e seus
companheiros, os pescadores de Terra Nova, envolnistllli)!!.^^
ve-os na queixa vinda de
Bayonre.
O melhor era
'"'>'
não
fallar
sM
m^
WÊ^ÊÊmmmmr'
mais no incisf-"í
P$tflBifâ*llfl-'
rai
al-^^wtg^B^B )ME'-'*'H^^'^fl*"^' '
Lx ' ;|*-'•.-.#,
dente, dal-o como não existente . . . E para completar a obra, a pretexto de
evitar caso similhante, o
soberano assignou um decreto extinguindo os proIfl 9?^^*'''*!'^^
If jV-í|^ll 5?
si
cessos por feitiçaria .
•^í^s'-;'T''/f *í;

flHli *i'£y -

¦'• ,1

,1 ¦.Jl

I -''¦H"'' %£"J

íl

'^-ra

^HbIHI

VV
tk
ÍÍ-^Bb^

*flB
flflflB
9bT'-BB*/^Bfl*99
9Bi'"¦
'flfl

:'-flflT^í^^PI^B',:

¦ jf
^BsflBBBB^r£.^"P
- ¦írV'"'V
flf *v*- " st Pj
v f.'•"ij.. j^T
fl
r
aár

**•

fl

^aasfl^Jai

;^%K;-f^-;B

<* *»•*." :«WÍ
v>li4ktfW^BB'':aBrfl

LâflflM.')a7 'Á i»f*A aSM4 -.•<
ffljy
fln,* *Kff ^jR
sHRüC~»krS) ;'H ABp*™*: -fll

P

P*

í"i^ál»mJ

fla

S

í af' lSBST^:a«W>
|9V
#9 flflflfl ^* aflflV' i^flflB»
'
I.
Vmii^Í8ir^
fl
j»r aaflflflflk afl flflaBaàBlflfla^^
: flKBsy^F-^ S, 'Ijuakfll
flr^sa^

«ajBflBatfl b -ai Ifl ,*JL-'fl»fl

Dorothy Canfield.

flfl».

flüB*7- fl

flafl

afllflflr

mv

íaS^ ébBbb.

^""^Wi

¦•"*¦•'^PPJ

Sessenta annos de
sacerdócio

B»mB»Bt. A; BB B»Byaaui

a^Hfi.''' aSM

vflflwflJ

9V^

"flfl

'

flfll
BBlfcmfll
F^
*i','>VMhB»SBBfll
BBflRf^
flflfl
Fflfl]
BBSn • -T.flfl
¦'•'-

maaVfliBBttãflO

3tflflB^flJ
fluflB
ilflwr
^flfl

BflflBfl'

fiBB»»feS'''Saal

^¦fliSfl
Bflflfl

P v

Pr^
flflF* .*

flBJ

9flV*

fl»»T

flflflflflflflffr*7

^^B

C flflVi

*¦'

^^

^flfl

BffjflBJj*

•flHk^fl*"**""H-*^flii

"aflV'

^BhaflJ
flr ¦ amflaaBa^úflflflmi flflfl
^¦aaBBBfll
flflflBr^TJlflfl flflW ^aflF
flaflA
¦BBVftB
T?s
BflAfl
i flBfPfc'., ^"flTflflflfl ' ¦
9fl*Ja *mBBB»ê^Br'

flfl^^fl^^^^jT^^flfl

'«»mfl HHk
9»
>
flk
- >'- 'flfl
BP^^

«E^rifll BPfl*^^^

Jrflfl

wflHBcflV^
'^BflflsBf'

flfl».

--¦•¦-.-¦¦ flfl

fl^fls

sBal 9^r '''
flBflflflr''

¦

*¦

BaV

*fl<a

tiásiNS?*''-"''í"B

iBKTvS^íf^K

3ia£

.
'
flBpOW^a^^^lWáflBflflBBHjWflE
.^:'4*rf*K?V¦ &*mffv!&'M ¦:¦¦¦¦¦ »fll
flfl
Ba^aBB»\saBBl tBfcf
'

-

''^flaav

'^tB*

í 43

Bp"r"'

''r-.flJ
9JBHp
Í--';^iflBflBr~^<?3i'ò "i^'a^J9fl^yTTOy^^£^*r^^--"-'-¦ - rVflfl ¦flF^^S^rí*1-"'v'
'

vflflflk aflfl HBp" ''lul

fl': '¦*' " '•

]Ku
^flmmflflBBBflflflHflflf
||a^—flj bj.
t:: i^mfll Baffjflfl Sfl. flflflflJ HHà
flfl
Iffií *,í^JSflflBflBF"-'

^ M]

'-'''

¦V'¦¦

flVflr^"^

í

flf

A egreia de Saínt-Leu
"'•'•¦' «H
v
(França) viu desenrolar-se
W
w* ia
9'i^BMafl Ifllflrfll aurnsaB
fl.
sob suas
abobadas,
ha
poucas semanas, uma emo.>|j| li 'Afl K^fl S^'P
BBBSBSW
¦yVJij
jflfljjB/''
cionante cerimonia. Por
fll
fl?
meio de uma missa em
acção de graças, celebrada sob a presidência de
monsenhor Crépin, bispo
de Tralles, o clero da parochia e os membros do
conselho curial festejaram
L
'.¦*•¦
'.-.-ví1,.
o sexage::imo anniversario
flr <* - fll
BbV fl Bflart^flflliiiíytfial B^í-*>iT.x.í--íV'.'«¦¦¦'i'.
-'';: ,;: '}:» •¦;.-..
1
IJ
¦flflflflr
ifll
fl^flaBlBllK^Bl
|fv-;':.-';';v*,
¦fcflflfljflejjtj,».
'^
BaalB
li
oa ordenação sacerdotal
' ¦'¦:
P^V #
II "A'
li B Ofl
.JÜÉl flflBBBBBaSBBBBlfcaaa^^-^^
rÜT>.'.
fl ¦/ ""*»fl BPtfl
V.flfl
mWtafl
fl
H
flf
do abbade Panei, conego
BflflflaT
.fll
F-fl
flV fl»l
fl
fl
BBfsèr..
BJv
V flj
fljy^jLúfl
flmll
fl-^b
K
honorário de Paris, cavaileiro da Ordem do Sto.
wya?:..am
arraial
iflm
WHfl
fl
fl%' .-jv- aur-l' í ' tv
avffiPflfl]
Lbw^ía^Sm
B
¦!"'-•":¦¦-"
**
-tev^jÈ
flB
flfl
bm9J
fl
Sepulchro,
director
da
BB\a*»BBBB»kak_J' ^flfl flfl
sT^7 flj
K-£fl
BB
Bfl B3fl
B
PPI
BH
¦Bjjfli
19
9pí
I
Santa
Cruz,
- fl
ao mesmo
Hfl
fl"mRp'-';?!!H rtiIr3aEt.J^B Bs.fejjflJ
fl. fll
BB^fl»W'^fll
B^la^fl bPIS Ew^'^3111
tempo
i''aflBBBBBflBMB'iiT''^r^^fl»flflBflB
flflflflflflflflflflflflflflBfla»»
^Bflfl^':flli
o
vigésimo
que
9*B
flfl
BBWflBafl 3P^$13»Í1ÍI^M fl fl fluaaflfl9»r quinto anniversario
I |/;
BBBB*amBsm^r>^^^
Wm mmmTmM»- \tS installação como de sua
¦¦ fl
BBBBBu
A
31
B^^^B
BBp*tSl'W»í''í8HBB
BBSa^aBaBVa^«aBa^HtSa^^laiMl^a.HBr
vigário
Bbbb»1
fl. m -".fl B"flHflfl^P«a^!
aflasflaf fl tvl
^B-s3Ba^^^S»aBBTrSKBP:,'—
HkV m\ BL. asteV
Sw^^Bl BBí^raJ si,-''' -< «fl Hflflfli
da parochia de Saínt-Leu .
PPJmfl
fl^^flfllfflferí-m
9I^Hfl1
bw^'^"'
'• 'fl fl
B!^vi"*''--'.'^BHis^ffl^.'lífHfl
BHbI
O venerando sacerdote
fl. ;.'-í^flBB flPi"
Bt;
-:
.
.
Br"-.-''
BB
^M^spí^BI
fl
9B
fli.*'
B
9iP^!'
'^^Íflflflflflm^^P^^vi' ?'-^^''
é parisiense e tem, actualimlafl
9^ fll
'#*'*
mente, oitenta e cinco annos . Porem supporta-os
-':: ^w*«B»9»Bfl?^
"--^BflflflflBr"^^^^.;
'-' '"•'^,Bfl»flHBF' - '."¦ " '-,Sàà-W
5SSaS8TTfJâ^,IR:!*
com uma facilidade, que
',.,;.:"'%,-:. ' * """'^?\-.v.;""™
'
^i',.t.^i---;f'^";'V-'--*í''^:''-^*^."'vi.''';¦¦¦¦-.
assombra todos quantos o conhecem .
De Roma, o soberano pontífice,
por meio de lontclegramma
do
cardeal Gasparri, fez saber que
go
se
d:gnava
associar-se
a esse duplo jubiieu .
As conseqüências d'esFinalmente,
o abbade Panei foi secundado, na
se golpe de força imprevísicelebração
de
sua missa de acção de traças, pelos
vel e mesmo inimaginável
cavalleiros
do
Sto . Sepulchro, que ten-Tsua sede na
n aquella epocha, foram
egreja
cujos destinos preside o venerando
propna
também inesperadas .
sacerdote
.
As altas autoridades da província, tendo ouvido as queixas dos iuizes, ficaram em
profunda perplexidade. Se se divulgase que representantes da
A arte e a infância
justiça . . . e que justiça ... a justiça contra a heresia e o demonismo, fora assim desrespeitada e avilOs brinquedos
das creanças têm
simílhanca
tada, o effeito sobre o espirito
com
ser
o
infância
a
da arte. As creanças vivem no munpublico podia
mais nefasto .
do da imaginação e do sentimento : dão aos objeSe houvesse meio de manter secreto aquillo
cios mais insignificantes a ferma imaginaria
que
tudo... Era difiicil, mas não impossível e uma
lhes apraz e vêem nelles tudo
quanto querem ver.
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A evolução dos navios a vapor durante
um século
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índia e um mur.do. Tem de um mundo
a dia, tudo deixando na mais lugubre
extensão e a variedade "--- assim inicia
escuridão, ainda
seu
mais
angustiante
devido
aos gemidos do chacal, emhvro A índia Britânica, Joseph Challey,
um
os
mosquitos,
quanto
com
seu irritante zumbido, cerdos homens, que mafs estudaram e conhecam
os
corpos
fatigados,
cem essa vasta região da Terra ... De facto
estendidos e que procuram
sua
ex
reparar
as
fadigas
do
dia
tensão é de 4.690 000 kilometros
nos braços de Morpheu
quadrados
Uma
formas
e
sons,
surgindo
diagonal que a dividisse de
em uma escuridão tão comNorte a Sul teria mais de
pleta, parecem implacáveis,
trez milhões de metros de
sobre-naturaes. As únicas
regiões, que, por seus boscomprimento e seu littoral
tem 14.480 kilometros.
quês e cursos d'aguas menos fatigam o homem, fiE ainda temos de juntar
cam nas encostas do formiá índia os paizes, que os
davel^ Himalaya; a tropical,
Inglezes tem conquistado,
que é apenas uma pequejulgando-os indispensáveis
nissima fracção da índia,
á segurança de seu dominio.
possue palmeiras, abrindo
Os Es'adcs indigeras, isto
seu
verde pennacho froné, cs governadcs por prindoso a vinte metros de
cipes indígenas all:adcs, paaltura; luxuriante vegetalavra que soa melhor do
cão cobre o solo, occultanque vassallos da Inglaterra,
do fugitivos arroios, que
cobrem
1.750.000 kilomeapenas um sussurrar denuntros quadrados e têm
cia; os heliotropos, as in62.500.000 habitantes.
trincadas barreiras de bamSe compararmos esses aibús, as trepadeiras monsgarismos com os correspontruosas, os cálices brancos,
dentes da Europa, teremos
enormes, dos arums dão
uma idéia bastante clara da
extraordinária belleza á paiextensão e riqueza humana
zagem d'essa zona tropical.
da índia .
Em todo o resto de seu
A índia enorme é tamterritório, as arvores, de
bem, lógica conseqüência
variadissimas espécies, são
de sua extensão, enormecada vez mais raras, quanto
mente variada . Não é — a
mais nos afastamos da zonão ser em algumas regiões
na torrida e da montanha .
limitadas e como perdidas
Na verdadeira índia quasi
em sua immensidade — o
O palácio dos Ventos, em Jaypom, curioso specimen da
não existem bosques.. .
paiz de sonho e de legenda
architectura indiana.
Desappareceram esses secuque em nossas imaginações
lares refúgios dos vencidos
forjaram os contos com que nos embalavam,
nas ínlatigaveis lutas de raças e rehgões e os
quando
que foram
CíranÇjS ' Terras desoladas em sua maior
o
Sol
replaníadcs cuídadcsamente pela administração
parte,
inalli tudo abraza, durante o dia, a ponto de impedir
ainda
não
lograram
seu desenvolvimento ideal.
gleza
que os homens saiam de casa e, repentinamente, desO homem e os animaes ( buffalos, bois, ovelhas,'
apparece, sem crepúsculo, sem as mais bellas horas do
cabras e zebús em absoluta liberdade ) destroem essas
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no sul da África, um dos mais sumptuosos do mundo, com oito torres de oração oue
s~o
outros tantos monumentos architectonicos.
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tem seu veneno . Esses ciró.,, entrelaçados nas matimmensas riquezas, deixando em seu logar campos
tas, ferem os animaes, que por elles rocem, matandesolados, que augmentam a tristeza geral J3 o silencio .
do-os . D'esse modo os Chamars dispõem de materiaes
não laOs animaes parecem emmudecer: os cães
para seus trabalhos.
tem, os bois não mugem; um colono inglez, humoEsses exemplos, são sufficientes para resumir a
tristeza e afugenta o
rista, consola-se de tanta
horrível situação dos párias, submettidos ás mais pespleen dizendo que se os bois não rnugem^ é por que
nosas tarefas, entre o mais absurdo desprezo e a mais
as feras não os perseguem e se a terra não tem vegecruel hostilidade.
tação própria, tanto melhor, porque poderá semeal-a
No extremo opposto, os príncipes, antigos donos
inteiramente com trigo . . .
Tudo nessa região é implacável para o homem; e senhores, em um feudalismo extremado, que o traem um só anno, 23 .854 creaturas foram mortas pelas balho educativo dos inglezes vai tentando depor
podem ser classificados em trez categorias:
feras, os reptis, os elephantes ... Só os tigres mataram,
muito
A primeira é formada pelos selectos,
em 1901, mais de 1 .000 homens .
poucos e que governam segundo as idéias dà Europa
As castas impenetráveis cream differenças sociaes,
tornando a vida insupportavel para os que, nascidos c já começam a se preoecupar com o bem-estar de
seus subditos .
na mais iníima categoria, hão de perdurar perpetuaA segunda, a dos príncipes, que introduziram em
rella .
mente
"Para essas castas —
seus Estados um rudimento de organização,
diz Chariley—a Índia é
porem julgando terminaum inferno . . . Nem a reda, com isso, sua missão,
ligião nem a sociedade
um
nomearam, depois,
têm piedade d'ellas, favograo-vizir e, descansando
recendo ou estmulardq
sobre elles, dedicam-se,
sua elevação sxáai" .
como os velhos príncipes
As castas elevadas têm
de outrora unicamente a
interesse econômico e sosatisfazer suas paixões e
ciai em que existam os
caprichos . . .
párias . Por isso os manA terceira categoria é
têm em sua abjecção seformada pelos déspotas,
"Ü? "f/' 'át *_H '_*
"'áfifh
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A situação do paria,
ÉÊl#
...
emnipotentes, que tudo
no Sul, principalmente,
quanto existe lhes peré terrível. Quando camitence, que as riquezas do
nha no Estado de TraEstado são d elles e que
vancore tem que ir grios habitantes são seus estando, para que o Brahcravos . . .
mane não se approxime a
Esses príncipes, que remenos de sessenta metros
presentam a perduração
d'elle. Um Europeu relados costumes medievaes,
tou que em uma estreita
vivem em seus magniliO moderno e feiissimo palácio do maharajah de Kapurtala.
senda no Malabar viu
cos palácios, rodeados por
dous brahmanes, que
avistaram ao longe uma mulher paria; gritaram-lhe suas mulheres e concubinas, peles membres de sua
unem
para que lhes deixasse a passagem livre . Encorajada família, por cortezães c ministros, aos quaes se
intepela presença dos Europeus, a infeliz negou-se a obe- o astrologo e o conselheiro espiritual . Só lhes
ressa uma cousa: viver bem . . . Essas cortes minusdecer-lhes... Os brahmanes, depois de esperar um
instante, retrocederam, injuriando-a, em busca de cuias vivem em intrigas e para intrigas. São cortes
degradadas pela ociosidade e pela presença de muoutro caminho .
Iheres da mais baixa condição social . Algumas posOs párias sentem a ignomínia de sua condição e,
suem explendidos e magniticos thesouros, com ;oias
segundo seu temperamento e o momento histórico,
ou livrar-se d'ella . D'ahi as terri- dc inestimável valor . Muitas vivem em palácios maprocuram vingar-se
veis insurreições — tão admiravelmente pintadas por gnificos, separados; porem os palácios e monumentos
Benavente no Dragão de Fogo; porem essas revoltas de Delhi, da primeira epocha mongolica, contrastam
por sua grandeza e belleza com alguns modernos,
de que os telegrammas tanto nos faliam não são apenas contra os Inglezes, mas principalmente contra as edifícios, leitos por capricho de príncipes e onde se
nota architectura européa de muito máu gosto .
classes elevadas da índia .
D'ahi, egualmente, os meios defensivos para que,
Rebuscando na collecção das Actas da Academia
muitas vezes, appellam . Uma d'essas castas de párias,
Franceza das Seia dos Chamars é
encias, um mediconstituída pjor
co parisiense achou
curtidores — pois
u m a
communiactualmente as
*•'¦¦
aufl
"à^HiWflEj
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aT* ^flflBBBBBP^.Bflfl ''flfl iVHBflllài^r^^^B ^2^
ví"?
cação, feita em fins
iBK^flvflfltmUv
castas têm signifide 1919 pelo sr.
cação profissional
— porem so poGahppe, sobre certos micro-organisdem curtir pelles
mos por elle ende animaes, que
contradòs no tecijá encontrem mordo de um papiroda
tos. Como não é
epocha ptolomaica.
fácil encontral-os,
Trata-se de baelles appellam para o recurso de
cillos ovoides e de
mi cr o co cos que,
envenenal-os de
apoz trez horas de
modo singular e
hvdra tação, s e
ardiloso. Comemostraram dotaçam por caçar codos de movimento.
bras vivas e exciO somno d'esses
tam-as até obrim i c r o -organismos
gal-as a morderem
havia durado nada
Paria de um grupo dedicado a trabalhos de cerâmica
cipós, em que ver¦••j~
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menos de vinte e um seculos, pois são idênticos a outros descobertos na capa
pelicular das hastes do Cgperus, que os egypcios empregavam na fabricação do
seu papel .
Experiências anteriores
do mesmo Sr. Galippe haviam demonstrado a resistencia dos infinitamente pequenos ao calor e aos antisepticos; o descobrimento
de 1919 veiu mostrar que o
tempo também
não tem
accão sobre elles .

de banho, sem riscar phosphoro algum . . . Isto é : suicidou-se 1
Isso tem de ser estudado
com calma ... O Sr. Searle
tivera coragem uma vez . . .
Não pudera ter ... da segunda vez .. ; Com seus 1 .700
contos ainda tinha, naturalmente, com que recomeçar...
Mas é que por oceasião de
sua primeira ruina o Sr.
Searle tinha apenas quarenta annos . . . Agora, tinha
sessenta . . . Alem d'isso . . .
Quantos annos lhe seriam
necessários para reconquistar sua antiga posição ? Chico annos? Dez annos ? Como podia saber ? E .... voltar
a ser rico aos... setenta
annos ? Para que ? O NorteAmericano preferiu ir ver se
no outro mundo existe uma
outra Wall-Street....

O Sr. R. M. Searle, de
Rochester (Estados Unidos ), iniciara a vida, csnn
a edade de doze ou treze
annos, como "boj'" (garoto
para recados, em um escriptorio ), nos estabelecimenos do celebre Edison . Depo:s, de chauffeur de uma
companhia de gaz para illuUm gigantesco trabalho
minação, de contramestre
scientifico
em outra empreza, tornarase director e superintendem
A nova Encyclopedia brite da Companhia de Illutannica será publicada no
minação de Rochester e
corrente anno. Conterá 30
também de uma estrada de
Meninas da alta casta no sul da índia
milhões de palavras novas
ferro.
Algumas outras operações íructuosas, renderam- antiga edição. O redactore 6 milhões de palavras da
chefe é o Sr . Garvin, do
lheji bagatella de 12.500:000$000. .. Outras ope- Observer e o redactor
para a America é o Sr . Franrações. . .tudo levaram, de:xando-o per assm dizer klin Hooper .
"limpo!"
Sem perder a coragem, reiniciando a
O numero dos redactores de suas diversas seccões
marcha, conseguira reformar um capital de 17.500 e de trinta .
contos...
O peso total dos typos de impressão que serão
Mas . . . Bumbal Possuía enorme masso de acções empregados
é avaliado em 204 mil kilos. Pondo-se
da Prudential
todas as pagiIn ves to rs, conas impressas
tadas ainda ha
umas sobre as
poucas se maoutras, obternas a razão de
se-ha uma
41 dollars e
montanha de
também da
1 .090 metfros
American Inde altura. São
vestors, cotaimpressas 32
das a 42 doipaginas de calars. Apoz o
da vez, mas
krack recente
toda a edição
da bolsa de
precisará de 46
New York, esmilhões de imses valores baipressões. Os rexaram a 12 e a
visores terão
9 dollars . Dos
de vêr 660 .000
17 .500 contos,
provas.
seus haveres
O numero de
cahiram
a
exemplares da
1 .750 contos...
nova edição da
Encyclopedia
Qualquer de
nos ainda
Britannica será
acharia essa
de um milhão.
...
desAs cartas geoquantia
lumbrante . . .
graphicas—noPorem o Sr .
vas —formarão
R . M . Searle
um volume á
não pensou asparte .
sim. Recorreu,
mais uma vez,
Ha trez esao gaz de illupecies de ignominação, ao
rancia: não saqual devia já
Per cousa algaduas fortuma, saber mat.
nas ... mas foi
o que se sabe
para abrir toe saher o que
das as válvulas
não se debe sade seu quarto
em
um palanquim carregado por párias.
M oça bengaleza passeando pelas ruas de Calcuttá,
bcr.
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Flor que se entre-abre com pétalas risonhas.

Novo systhema para

a pesca das baleias

processo tem por fim reduzir consideravelmente
de baleeiros necessário^ actualmente .

0 Soir, de Bruxellas ( Bélgica), publica um arligo a respeito dc um novo processo, inventado na Norucga, para provocar a morte instantânea das baleias.
0 autor d.'esse processo é um engenheiro norueguez, Sr. Ho/m Hansen . 0 animal, ao receber uma corrente clectrica morre e fluctua, por que o ar fica armazenado em seus pulmões e elle não pode expellil-o . Esse
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Vinte mezes
depois, termina vá a primeira parte d'aNo começo
do anno de
q.uella grande
obra. Júlio II,
1508, o Papa
bastante edoJúlio II ordeso, tinha ido
nou a Miguel
várias vezes
Ângelo, que tiassistir a seu
nha então tnntrabalho : suta e quatro anbira as escadas
nos, que giraraté á platafornécesse com
ma .
Encanpinturas a abotado, estava
badadacapella
impaciente por
do Vaticano,
fazer partilhar
construiria no
seu enthusiastemplo'de Sixmo aos Romato IV,
nos e, no dia í
A principio,
de Novembro
Miguel Ângelo
de 1509, manrecusou . Era,
dou abrir a cadizia elle, apevelha
sobre
cidade da índia, reclinada
Percorrendo o mundo...—Vista de Benares, a
.
nas um esculpella
"Roma
o Ganges Sagrado, com suas velhíssimas eonstrucções similhantes a pyramides, estylo
inptor; pediu ao
hoje tão apreciado em New-York. Na photographia vemos á esquerda o PaLicio do Printeira, diz Vacipe de Delhi e, no centro, o famoso velho templo.
Papa que consari, precipiliasse esse tratou-se na capella sixtina; o Papa Júlio foi o primeiro
balho a Raphael; mas persistindo Júlio 11 em sua
a chegar, antes de ter cabido a poeira produzida
vontade, teve que se submetter .
Começou, em 10 de Maio de 1508, a pintar essa
pela queda dos andaimes e ahi celebrou missa no
a bobada sublime .
próprio dia" .

OS FRESQüES MlGUEL ÂNGELO NA
CAPELLA SIXTINA
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engenharia

moderna — As obras de construcçào da reprcza di- Miraflores,

Diz-se que chegava á capella ao nascer
do dia e só sahia de lá noite fechada . Trabalhava com aquella poderosa energia que lhe era
particular e fez dizer d'elle que, quando estava esculpindo, parecia furioso contra o bloco
de mármore que lhe escondia a sua estatua .
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no canal do Pana ma.

Pouco tempo depois, Miguel Ângelo recomeçou a trabalhar . A superfície da segunda parte da abobada era mais
extensa do que a primeira; ficou concluída em 1512. Na
obra inteira gastara Miguel
Ângelo quatro annos apenas
da sua vida, o que sempre foi,
d'ahi em diante, motivo de
_fl! Be' ___fl __HM
espanto para os artistas. Comtudo, diz-se que Júlio II achara esse espaço de tempo ainda
demasiado longo e Condi vi,
discípulo assim como Vasari,
de Miguel Ângelo, narra-nos o
____MÍ
B__
' ""^t ^* *~ *
seguinte dialogo :
0 Papa: — Quando acabarás a minha capella ?
í1' ** •flflfl^flflflufl H ^ABB^jn.^ '^HBfc^fc^
__¦¦' *** iÜn
Jliguel Ângelo: — Quando puder .
0 Papa: — Quando pu"**''í\fe-^fl^S__^:"¦'-'*'
der, quando puder 1 .. . Mas eu
•'
! '*"fi^^^sBflA^P^^HKit».
quero ser servido, senão . . .
Miguel Ângelo, ofíendido,
retirou-se logo a seguir a essa
A primeira mulher in&pector de
vehiculos do novo serviço inauameaça, com a intenção de
"Automóvel Club
gurado
pelo
abandonar o trabalho e partir
Feminino", da Inglaterra, que
ímmediatamente para Florentem por fim evitai ás mulheres
o vexame de se verem iníerpelca, mas Júlio II, arrepsrd do
nelos inspeflfl
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Um campeão em abrir a bocca ! — O "Tenrec" de
Madagascar é leroz e difficil de i-er capturado. Não se
conhece outro manimífero, de suas dimensões tão fero/
e ousado e, relativamente a seu tamanho, é o animal
maior e mais terrível bocca de mundo. Provávelmente é descendente dos monstruosos animaes anteI" de
diluvianos, que habitaram essa ilha.

(Segue na pag.
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Os pittorescos arredores da
Capital Federal — Ponta da
Joatinga, na praia da Gávea.
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O ar tista
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respordeu com
seriedade :
O GIGANTESCO DEUS DA RESIGNAÇÃO Estatua
Santo Pacolossal de Buddha eni Polonnaruwa, Ceylão.
dre, aquelles
sido feitas no Japão, porem a
que eu pintei lá em cima
"forma"
conservou alli sua graça
não usavam ouro em seu
natural, que se descobre mesmo
tempo ; não eram ricaçcs,
nos annuncios dos jornaes de
mas sm personagens sarTokio .
tes, que desprezavam as riquezas.
V a m o s dar alguns exemO Papa não insistiu.
pios :
"Nosscs
produetos são embrulhados com a ternura com
A publicidade no Japão
que um recem-casado cerca sua
jovem e linda esposa.
Neste ultimo meio século,
"Tudo
quanto imprimimos é
importantes reformas têm
mais claro do que a água da
mais límpida torrente; os textos,
que escolhemos, são tão deli\>..
t
ciosos e encantadores como o
canto de uma jovem de vinte
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em nossos armazéns e
logo nossos empregados cahirão
a vossos pés, humildes e affaveis,
!|

A

SOMBRINHA. . .

GYRASOL !

Kis

a ultima nota de elegância dos
K, de
facto,
prados inglezes.
como a flor, a sombrinha semvolta
para onde
pre se
está o sol. ..
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Outra estatua de Buddha com cerca de
70 metros de altura, escavada
na rocha
viva. no valle de Bavyan (Afghanistan).
seu
Compare-se
dos
tamanho
com o
lieis, que se encontram cm adoração
a seus pés.

como um pai que procura casar sua
"
filha sem dote.
"Visitai
nossos entrepostos onde
vos receberemos como se se tratasse
do raio de sol depois de um dia de
chuva ."
Salvo quanto ao "embrulhado como uma graciosa e jovem esposa",
tudo isso é encantadoramente poetiec.
As
NOVIDADES
INGLEZAS Um
posto de
creado recenguarda-chuva de emergência
temente no coração de Londres.
Similhante
as nossas caixas para pnosphoros automaticas, quando se colloca o nicnel no orifício
recebe-se
muito
um guarda-chuva
simples
mas que impede a passagem
da água.
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s abe1 lias realizam,
)f T#<®e& $j®®®®@$. íi .$ *í-:;,íi5..,;:-i\s^í ff*?«€_^_-__®<&? .• S*í«<í;í^^9®Síü?.'£«h^®®®'®®®<j
urbs oblnnga, que suggede algum modo,
re um pomo do esforço e
o sonho político
da perseverança, a matedo ideal platoniria translúcida e odorante
vivem em belleza e
co
*4>
da cera e a delicia do
w
trabalham cm harmonia
mel,
beijo
liquescente,
perfeita .
Por SAUL DE NAVARRO \
que resulta do nectar exAlém de discípulas
trahido
das flô.*cs, que
ingênua; de Platão, parebeijam .
?&$!§ 9S^ií5®â_>S»&?®S®®ôS-S®®®®®.? Ç._y.* à®G!*é®_^_^,_r£-$_t3<
cilas devotas
cem
de
iÇ*f> 9S».w
A còlmeà é uma cidaChristo, em cujos lábios
de encantada, onde se
havia o mel divino cias parábola?, perfumadas de
concretiza um sonho de geometria, uma chimera de
sabedoria .
philosopho, um surto de estheta e uma ousadia de
Svmbolcs que voam, enigmas louros, os ínctos
archíterto ; dir-se hia ninho de rvthmos, castello mesubtis excellem pelo senso cia ordem, primam pelo midieval, mosteiro veneravel, serralho asiático, nicho
lagre scric.ro do rvtl mo e requintam pelo dom ineffavel
de sol ou gruta de symbólos . . .*
do methodo, da paciência e da equidade.
No cortiço, onde o espirito ds ordem dispensa o
Zumbindo no ar, na filigrana diaphana do enxame
recurso da violência e a disciplina voluntária estabelece
ou em tênue caravana, semelham grãos de sol e caprium regimen equanime de trabalho e de activídade,
chos algebricos de calculo, cifras ove dansam, valores
cada qual age por si, compenetrado de seu dever e
ae-eos, demonstrando uma volubilidade apparente,
cioso de sua responsabilidade, obedecendo sem pro-
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Modelo tle Apicultura, dirigidos pelo Dr. Domingos
Cantareira, subúrbio da cidade de S. Paulo.

quando não passam de um desfile aligero de seres mi
nusculcs, desenhando, no espaço, em fuga alada e ânsia
de cor, luz e perfume, um capricho quasi imperceptível
de aq\ a ella, seda, renda e nuvem . . . Partículas ínfinítesimaes da Unidade, encerram, comtudo, a essência
do Co mos e consubstanciam o encanto hermético do
Absoluto .. .
Obreiras da doçura, famintas de olor, namoradas
dq colorido, sugam as íiôres, devoram rosas, fartam-se
oe pcllen, degustando o sabor contido no âmago das
corollas, num trem.do alvoroço de alegria e gula de
aroma .
Têm o instincto prodigioso da perfeição social:
pela graça intuitiva da
e da previdência,
|,;| por um desses desígniospercepção
impenetráveis da Natureza,
ceguem as leis mais sabia? com
que sonha a triste philoophia ilo homem. Dahí o estupendo segredo de sua
política e do equilíbrio que vqíxc a sua grev submissa,
labncnndc, no communismo eurvthmico da calmea,

fl______________&_B-fl^i___w-_j^

flP^fll

_-_______________________i_,__________«¦__________-_—_._¦_¦-____

Edifício ila sede d.i

fl_nH

II

iii.iimii

Louzada,

¦____¦

li

na

Parada Pinto,

_—____*MMI*_____I

na

testo, dentro cie seu raio de acção, guiado pela força
suave de um impulso intimo e misterioso, ra predestiração de actuar em exacía concordância com o
rvthmo do Universo .

O milagre alado
O mundo suave das abelhas e um milagre alado .
O prodígio da natureza tem uma belleza allegoríca
"Anis
de svmbolo n \
mellifica", o insecto que possüe,
rivalizando com a intellígencia humana, o senso subtilíssimo da harmonia, vivendo o segredo divino da
Sabedoria ...
A vida das abelhas encerra, como nenhuma outra
na face da Terra e no limitado ambiente de nossa contingencia planetária, um desígnio misteriosamente
bello da Creação. é uma parábola d . amor e da extrema
ânsia de Infinito, que existe em cada ser e em cada .obra
de Deus .

^iS^ei^Mão
Insectos de predestinada e transcendente finaMdade, parecem concentrar o principio fundamental
do Universo — o rythmo no movimento, vibrando na
palpitação do mais requintado desejo de aperfeiçoamento c da mais sugestiva tendência para attingir o
Absoluto .
São symbolos animados, trêmulos e ágeis signaes
cabalisticos da lei suprema,que rege tudo quanto vive,
soffre, canta, vibra e se move no espaço e no tempo —
abstrações, que fazemos, por incapacidade humana
de romper o véu de todos os mysterios c enigmas do
Cosmos .
Dir-seia que as abelhas são nossas idéas com azas,
partículas de nosso espirito, rythmos soltos de nosso
coração ...
Em cada uma dynamiza-se, talvez, um anseio
humano de perfeição e opera-se uma transfiguração
prodigiosa de nossa bondade recôndita e de nosso latente desejo de fraternidade .
Quem as ama compenetra-se logo d'essa verdade,
porque, já dizia São Bernardo, quanto mais se ama,
mais se comprehende. E quem as ama, comprehende,
estuda e investiga, convence-se de que ellas são aquillo
que desejamos ser e que, por egoísmo, ignorância e
maldade, nunca podemos realizar . . .
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segundo appareceu vinte annos apoz, tornou-se o manancial dos apíologos!
Maeterlinck,

seu maior apologista

Si Huber, o sábio cego, foi o maior interprete
e investigador das abelhas, com auxilio dos olhos e da
dedicação do humilde e admirável Burness, Maeterlinck. o poeta vidente e illuminado, foi o seu maior
e melhor apologista . As abelhas tem sido thema e
motivo de culto para quasi todos os homens de sciencia e .. . de paciência, bem como para quasi todos os
poetas e philosophos, que as louvam e glorificam,
vendo nellas as azas das flores, que sugam.
Exaltal-as é um dever do homem que se reconheça
digno de si mesmo e seja capaz de elogiar o que ainda
não poude conseguir, porque a vida da abelha é a vida
que deveríamos viver, si tivéssemos sempre Deus no
cérebro e no coração e fossemos um pouco do que foram
Budha, Platão, Jesus e Francisco de Assis . A abelha —
e bem longa a sua bibliographia — interessou a Anstoteles; seduziu Catão; a Varrão catechizou; absorveu
a attenção de Píinio; enthusiasmou Paládio; encantou
o philosopho Aristomaco, num idvllio casto de mais
de meio século; tornou Filísco de Tasos um fanático
"o
por ella, a ponto de lhe dever a autonomasia de
selvagem", por ter vivido na solidão, para se lhe enO seu maior amigo e exegeta
tregar por completo; zumbe no 4.° canto das Geoigicas
de Virgílio; moderou seu inimigo Bufíon e empolgou
Foi Huber o maior amigo e exegeta das abelhas .
lyrico da
Michelet,
Chamaav-se, predessabedoria e santo patinadamente. Francisco . E franciscana~^^^^AmY
gão da sciencia .
^Ffr
-B-J-flB di_3-_f-'-.'_lbt *^___H_P* bb1P^bb--ÍqS^bbbfJto
, ¦ -¦Sti'' *'ÍIW ^jK. f 1 V ¦ *M
De Huber a Boumente as amou e lhes
vier, autor contemdevotou toda a existencia.
poraneo de 0 Communismo nos insectos,
Deve-se a Frande
ha um enxame
cisco Huber, natura^j___C *
| *'^KBBBflHHHflT ^^ mwf^À^ ¦**jj^' :¦'****¦
^tÉ_%Ct^
Àwr ¦¥
v_5*
""*" ' VflHHHHv
*"*^bB
B_r
i™mm\T
•
'**ÍE^*
M^ jf* Pfl_£_s_ÍKT^/ JmWÍ
*
apiologistas ... e de
hsta suisso, nascido
abelhudices de sábio.
em Genebra, em 1750,
os mais
Citemos
os melhores elemenfamosos, sem preoctes para o conhecicupação chronologica
mento da vida suave
:>.yí'"CÇ *.'¦¦•¦¦> "n^_. ^___ __fl ^X^^.f___.^_U__BK" ASfÊÊ^kmÊ
e categoria de meridas abelhas .
SJH3s?&_-»...
^^¦^Sm^^\£^A^A^A\vWÊrmt(SÊrrm\ ^sS»
m*
•
¦ J2&
to: o hollandez SwaA sciencia apicoIa, sem elle, nao exismerdam,
um dos
tiria .
da
maiores mestres
apiologia,
autor
da
Fazer uma breve
referencia sobre essa
Bíblia Natural, appavida e a obra desse
recida em Leyde, no
systematizador de toséculo XVII ; o fia&?;
^Vq5"^H
_________B_BL__SI
^Bti**''**
^-*-*""''"
das as investigações
mengo R e a u m u r ;
e estudos apicolas é
Dzierzon, parodio si__¦**' '*^íí_iS2ffi
- 't^^mm:
Bfl ": ^__i
___!
_-B-a_.
B-____
mm!
^^^0bH
B_?*^^^__tf__BBBflBi____^_T^5^^^B
um dever de gratidão
lesiano, que teve a
de todo aquelle que
theologal
de
gloria
tenha amor pelos aladescobrir a parturidos primores d'esse
ção virgínal das raiUma aula pratica, ao ar livre, para ensinar como se deve examinar
mundo suavíssimo,
nhas ( abelhas, já se
uma colmeia.
rythvê ) e uma caterva
governado pelo
mo, porque assim se lhe devolve espiritualmente um
de nomes exdruxulamente anglo-saxoníos: Langstroth,
Root, Quinby, Dadant, Cheshire, Layens, Cowan,
pouco do mel fabricado pelos adoráveis entesinhos,
Heddon, Howard, Peter's, etc .
que foram a sua paixão de sábio e o seu enlevo de
alma .
Mas ninguém desconhece que a Maeterlinck cabe
Huber era cego desde a infância e utilisava-se,
a gloria de ser o poeta das abelhas, como Anacreonte
por isso, de seu dedicadissimo creado, Francisco ( o
o ioi das cigarras . Nenhum dos precedentes, quer
influxo do nome symbolico ! ) Burness, para ler e estusábio, quer philosopho ou poeta, nenhum o supera
dar . E Francisco Burness interessava-se por tudo
na obra ímmortal, que é A vida das Abelhas . Nesse
quanto lia, revelando sua bossa de observador e uma
grande livro, o gênio nebuloso do poeta belga se torna
tornou
grande mtelligencia, de modo que de creado se"Resolvi
diaphano e doce como o mel fabricado pelo gênio das
auxiliar e Huber, de patrão, passou a mestre.
abelhas .
— disse o grande naturalista de No tive lies observaiions
O seu confuso symbolismo, influencia de Malsur les AhcilUó — resolvi cultivar o seu talento e servirlarraé e Verlaine, torna-se um symbolismo vivo, limme d'elle para as observações que projectava. O gosto
pido e radioso .
que tomou ás sciencias transformou-se logo em verMaeterlinck, por tal suggestão, quando o leio,
dadeira paixão, e já não duvidei em depositar nelle a
me dá um sabor de mel, que fosse nectar da alma e uma
minha confiança, seguro de ver bem pelos seus olhos" .
sensação de perfume, que fosse essência das flores de
Que bello exemplo de amor franciscano o d'esse
sua imaginação fecunda e infatigavel .
sabío cego e d'esse discípulo humilde, ambos Francisco
Maeterlinck é uma vida de abelha: em cada obra
pelo nome, ambos franciscanos por obra e graça das
sua ha uma suave influencia do insecto predestinado,
abelhas!
em cujo trabalho parece haver um grão de sal divino
O grande livro de Huber, cujo primeiro volume
e uma synthese animica do Absoluto . . .
surgiu em 1789 sob a forma epistolar e cujo volume
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O vôo nupcial

o desposará ao mesmo tempo com a morte e com a felicidade, ao passo que todos os outros
pretendentes
voarão
em
torno
do
enlaçado
e prestes
par
Jnutilmente
morrerão
sem tornar a ver aquella apparição prestigiosa e fatal!"
Esse admirável trecho de prosa poema bica basta
para dar uma noção do vôo nupcial das abelhas e descreve todo o pathetico idyllio no ar, na filigrana áurea
de uma turba subtil de satyros alados, ao encalço de
uma só virgem esquiva e cruel .
Bilac, com a sua musa de eleito dos deuses, assim
cantou, na Tarde,

O assumpto mais empolgante na vida das abelhas
é o vôo nupcial da rainha, da virgem escrava, que, levada
espirito da colme ia", como define Maeterlinck
pelo
o seu maravilhoso instincto de previdência e sacrifício,
ganha o azul, côr tle sua preferencia, para no alto e
em pleno espaço conhecer a alegria cphemera do amor .
Descreve-o assim Maeterlinck:
'Em
volta da rainha vir^inal e vivendo com ella
entre a multidão da colmeia. agitam-se centenas de
machos robustos, ébrios sempre de mel, cuja única
razão de ser é um facto de amor .
Não obstante porem o contacto incessante de
duas ansiedades, que, em toda a parte, destroem todos
os obstáculos, nunca a união se opera no cortico e
nunca se conseguiu tornar fecunda uma rainha captiva .
Os amantes, que a rodeiam, ignoram o que ella c,
emquanto se conserva em meio delles . Sem entrever

OS AMORES

DÁ

ABELHA

Quando, em pronubo anceio, a abelha as azas solta
E escala o espaço —- ardendo, exul do corcho cereo,
Louca, se precipita a sussurrante escolta
Dos noivos zonzos, voando ao nupcial mysterio .
ji
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parte superior do Parque

Modelo de Apicultura, eni S.

Paulo,

onde fica o colmeal
:'

,j

que acabam de se separar d'ella, que dormiam com ella
nos mesmos favos, epie a têm talvez empurrado na
sua saida impetuosa, vão procurai-a, ao espaço, nos
mais estranhos esconzos do horizonte . Dir-se-hia que
os seus olhos admiráveis,
que lhe exornam toda a cabeça
como um capacete fulgurante, não a reconhecem e só
a desejam quando ella
paira no espaço . Todos os dias,
das onze as quinze horas,
quando a luz se mostra em
todo o seu esplendor e sobretudo
o meio dia
desenrola até os confins do céo as quando
suas grandes azas
;i*ues para avivar as chammas do sol, a horda
emplumada dos machos arroja-se em
procura da esposa,
mais real e mais inesperada
que em nenhuma lenda de
Pnnceza inaccessivel, pois que vinte ou trinta tribus
a 'odeiam, vindas de todas as cidades das cercanias,
para lhe formar um cortejo de mais de dez mil pretenoe.ntes; c- entre esses milhares, um apenas será escolll(lo para um único beijo de um só minuto, beijo
que

'v.<

Em breve, suecumbindo, o enxame arqueja e volta. . .
Mas o mais forte, um só senhor do excelso império,
Segue a esquiva, em zumzum zeloso de revolta,
Entoa o epithalamio e o cântico funereo:
Toca-a, fecunda-a e vence, e morre na victoria . .
A esposa, livre, ao sol, no alto do firmamento,
Paira e, rainha e mãi, zumbe de orgulho e gloria;
E rodopiando, inerte, o suicida sublime,
Entre as bênçãos da luz e os hosannas do vento,
Rola, martyr. feliz do delicioso crime.. '*
Uma visita

ao

Parque Modelo
de S. Paulo

de Apicultura

Por uma suave manhã de primavera fui, a convite de seu incansável director, ao Parque Modelo

.b'

r

fe i$£ÍcJ'udo

"trande Apicultura, na Parada Pinto, tomando o
v, av" da Cantareira.
Nunca, até entãs), tivera contacto com o nmndo subtil das abelhas e, nesse dia feliz, ^ recebi, como se sorvesse um favo de mel, a delicia de tal
cmocao .
O abelha! modelar Bi obra do Dr. Fernando
Cosfa e faz parte da dírectoria de Industria Animal,
cuja sede na Paulicéa, no parque aero-pecuario de
Agi a Branca, é um panorama da energia e riqueza de
um povo. Senti-me ufano de ver aquele colmea1, sem
emulo na America do Sul; foi iniciativa nossa, sob
execução e direcvão de um ap.ologo, que nunca foi ao
estrangeiro; o Dr . Domingos Louzada, que tem uma
paixão" tamanha pelas abelhas, que nao exagero em
chamar lhe o nosso líuber .
Visitei o adorável paraizo apicola, em sua grata
e amável companhia: o colmeal, ao ar livre; o pavilhão
para as abelhas exóticas; o pavilhão rústico para as
abelhas indígenas; o lindo jardim para a fecundação tia-;
mm9*i\m\.lwmmi9*.+9*TX9-V*9m9m^m9**T*9h>m<<l

\UF*9t*lV

~c~ - *& - B

m =

'

i^y^y^

'.^-/S^r^fl

-^^Ls^Jmmmm^^UÊmJÊI/l^m^- ''¦
f -_r*^^3__KrvE^Í_L^^*_____r

s5y

A natureza do Brazil permítte a prodacçao do
melhor mel do mundo por termos, por assim dizer;
uma primavera permanente, e pela variedade e abundancia de nossas dores .
O mel brazileiro poderá ser, portanto, o nosso
alimento ideal não só por ser o mais econômico; como
por ser o mais sadio e agradável .
A apicultura, cm nosso paiz, será um beneficio
para nós e uma glorificaçao do insecto que vive das
flores e produz o mel, fabrica a cera e trabalha em belleza e harmonia .
A vida fecunda e svmbolica da abelha encerra
mais ensinamentos que as vidas exemplares, apreséntadas por Plutarco .
Sejamos amigos da abelha, porque ella, como a
alma do brazileiro, c operaria do Bem e conhece o
segredo de iabricar a doçura . . .
Saul de Navarro.
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)ardim

para

Bgji-¦'-'^..-<u. ^<V.-«'^5

a

fecundação das rainhas,

o

Bi^^^T?*r

primeiro construído
para tal na
pavilhão rustiio para as abelhas

rainhas italianas: a sede: sala de aulas e secçoes para
extracçao do mel pela força centrifuga, para seu engarrafamento e pesagem, e para modelagem de favos artificiaes, em cera, bem assim a bibliotheca e o almoxa
rifado, recebendo de tudo uma impressão agradável
e indelével .
Os cursos, para o ensino pratico de apicultura e
no intuito de incrementar a criação racionai das abelhas, são destinados a amadores e profissiooaes, com
aulas semanaes gratuitas, comprehendendo um curso
de cera .
Por acto n . 1858, de VI de junho de 1928, o Secretario da Apicultura, Dr . Fernando Costa, instituiu
e regulamentou os Parques de Apicultura, dependentes
da ÍJÍrectoría de Industria Animal .
Todos os Estados da Federação deveriam seguir
o exemplo de S . Paulo, dando desenvolvimento á
apicultura e instituindo parques modelos, como o da
Cantareira .

America du
indígenas.

Sn!,

vendo-se,

MÍÍiV^ÍbFTh

no

fundo,

á

esquerda,

o

norte da Irlanda, na margem de um rio, está asNo sente uma pedra, com a seguinte insc.ripção, posta
como intuito de prevenir os estrangeiros e pouco praticos da localidade :
".
ídverle-se que. quando esta pedra esta debaixo
d agita nao é prudente passar o rio a vau ."
No condado de Kenl, por ordem do inspector das
estradas c caminhos, puzeram ha annos o seguinte aviso muna encruzilhada:
"Este
atalho i^oniu: a Feversham : se não souber
ler este avisa, fará melhor seguindo a grande estrada.
Primeiro que tudo trata de arranjar uma roupa-,
apurada e distineta e uma physionomia correspondente . Com essas cousas. encontrarás abertos os
ouvidos e a creduíidade da maior parte dos seres
humanos; cilas te abrirão portas que estão sempre
fechadas ás nhvsionomias humildes e ás roupas em
máu estado .
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CAPITULO XV
FASCICULC

I

O povo

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

IV

Búlgaro

CONTINUAÇÃO)

Não devemos, pois, extranhar que, quando cotãos da península balkanica, a Rússia declarou ímerra
a
o
despertar
começou
espirito nacional, em princípios
a 1 urquia .
do século XIX. tomasse a forma de uma renascença
Nessa campanha ( IS77-78) auxiliaram o exer.ito
ütteraria e educativa mediante a cultura da íingua
russo os valentes bandos irregulares de Búlgaros .
búlgara e a fundação das escolas búlgaras.
O tratado de Sto . Estevam, concertado entre a
Porem a luta principal teve por fim a emancipaRússia e a Turquia, creou um Estado autônomo,
que
do
exercido
ção
poder
pelo patriarcha grego e o estadevia se estender do mar Negro até as montanhas da
belecimento dc uma egreja nacional independente .
Albânia e do Danúbio até o mar Egeu, incluindo o
E s s c ultimo
porto deCavalponto foi conPorem as
s eguid o
i grandes potennalmente, e m
cias temeram
"Gran1870, quando o
essa
que
sultão concede
Bulgária",
deu um decreto
fosse uma mera
C r e a n d o um
dependência da
exarchad
bulRússia e o tra.
garo
tado de Sto .
Ao rebentar
Estevam
f o í
na Herzego% i modificado e
na, em 1875, a
supplantado
revolução, que
celebre
pelo
ameaçava agit r a t a d o de
tar novamente
Berlim .
a questão do
Em virtude
Oriente, sentiud'esse ultimo,a
se na Buluai ia
parte da Bulcerta inquietagana situada
ção .
ao norte dos
No anno seBa 1k ans
foi
tiveram
guinte
creada em prinlogar pequenos
cipado autonolevantes, rapimo sol) a sobedamente s u f rama do sultão,
locados
c o m
emquanto
a
cruelgrande
parte situada
dade .
ao sul dos BalDc
f a c t o
kans
ou Rulançaram
sob
melia oriental
<>s infortunados
foi convertida
habitantes
os
em provincia
bandos de baautônoma, sob
chibazu ks ou
a autoridade
policia i rregudirecta do sullar Em vários
tão, porem com
lc >gares, especiu m gove r ri a a 1 m e ii t e em
dor chnstão.
Panagurichte e
O u a n t o á
viu Batak, houMacedonia foi
ve matanças
devolvi d a
á
de índefezos
Turquia .
camponezes .
Emquan to
As noticias
se organizava
dos horrores
o novo princiassim commetpado e se ele'idos
levantagia seu prin eiparn na Inglaa Rússia'
pe.
terra uma temgo\ ernou pràpestade de in11 c a m e n tie
OS BÚLGAROS NO \SSEDIO !)!• ADRIANOPOLIS (ANNOS 1912-13).
o
^•ignaçao . (da.
paiz
dstone commoveu o
Reuniu-se
em
Tirnovo
uma
e:o
AssemJyléa
suas
com
inteiro
Nacional,
pai/,
uma
votou
Constituição
bastante
quentes denuncias contra o rcgimem turco e com
democrática e,
que
seu celebre Folheto sobre as Atrocidades Bul29
de
Abril
1870,
a
de
elevou
ao throno o príncipe
".
Alexandre
Battenberg,
de
garas
filho do príncipe Alexandre
As grandes potências pediram á Sublime Porta
de Hesse e sobrinho do tzar libertador Alexandre II .
<P>e introduzisse reformas na Bulgária . Ante sua resO primeiro príncipe da Bulgária foi uma das figuras
posta negativa e com o pretexto de libertar os Chrismais novellescas da historia dos tempos modernos .
P^i
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sultão reconheceu, finalmente, o
O encanto de seu traio e suas
príncipe como governador da Ruqualidades militares grangearammel ia .
lhe rapidamente as sympathias
O rei Milano da Servia, podos Búlgaros, apezar de ser um
rem, pretextando ter s'q.0 alterado
povo quasi estolido; porem, infeo equilíbrio político dc.S Balkans,
lizmente, esse príncipe não era um
estadista .
Sê&PI* . i * JHI
HB\ a
* "^-i^w-tBBi* ffnffffi *i—wtotmm
pediu compensações territonaes e
S /tvSf
é9
HHHa fl
declarou a guerra A Bulgária (14
Durante os trez primeiros ande Novembro de 1885 ) . Contra
nos de seu reinado, deslructou a
o que se esperava, o príncipe Aleprotecção da Rússia e deu aos
xandre de Battenberg, derrotou o
Russos todos os cargos importanexercito invasor em Slívmtza (19
tes . Porem os Búlgaros provaram
de Novembro) e, cruzando a frondesde logo sua firme opposição á
teira, tomou Pirot (27 de Novemtutella russa e seu desejo de desenvolver livremente uma existência tfl KSuaflfllW *9 WmmmwSBmt ¦fl.*'--! bro).
A intervenção da Áustria denacional, sem nenhuma interfeteve esse avanço victorioso dos
Finalmente,
rência estrangeira .
Búlgaros .
em 1885, os generaes russos, que
O papel desempenhado pelo
oecupavam os principaes postos no
da aspirapnncipr; na realização cias
gabinete foram forçados a pedir deções nacionaes cia Bulgai ia e sua
missão e o príncipe perdeu a beneafortunada campanha, apressaram
volencia da Rússia .
a resolução da Rússia, desejosa de
Descontentes por se verem
derrubal-o do throno . Tramou-se
"'" -. }.<••''"\<r'y^f
separados de seus irmãos da Bul^< ' '
uma conspiração russophila e o
'
X^,
i'3r-'*¦'• *%^
garia, os búlgaros da Rumania
príncipe se viu forçado a abdicar .
oriental tramaram em Philippolis,
A 21 de Agosto d? 1886 foi
em 1885, uma afortunada revolu—
Fernando
O tzar
Fernando da Bulgária
preso e transportado para Rem,
ção, depois do que proclamaram da Bulgária, elevado ao throno em 1887, Já
na Rússia .
a união dos dous prmcipados, sob fora duque de Saxe Coburgo-Gotha. Em
a autoridade do príncipe de Bat- 1903 casou-se com a princeza Maria Luiza
A maior parte do povo desde Bourbon Parma. Sob sua direcção, a Bultenberg .
approvou energicamente essa megaria obteve sua completa independência,
d ida e creou-se uma contra-revoO soberano acceitou a nomeaem 1908 e Fernando adoptou o antigo
t
zar.
titulo de
lução, dirigida pelo presidente da
ção e marchou para Philippolis .
Câmara, Stambulow, com o fim
Na conferência dos embaixade repor o príncipe no throno . Alexandre de Battenberg
dores, realizada então em Constantinopla, sir Guilherfoi recebido pelo povo com enthusiasmo; porem, comme White, embaixador ínglez, apoiou energicamente
a causa búlgara, emquanto o embaixador da Rússia
prehendendo que não poderia governar ante a activa
opposição da Rússia, abdicou de novo. a 8 de Setembro
aconselhava a Turquia a impedir essa união pela
força das armas, se tanto fosse preciso . Porem o de 1880 e confiou o governo a uma regência, cuja figura principal era Stambulow .
Apoz longas negociacões, a Assem bléa
Nacional elegeu a 7 de
Julho de 1887 para seu
soberano o príncipe Fernando de Saxe-CoburgGotha,. neto, pela linha
materna, do rei Luiz Fehppo de França .
A Rússia declarou
usurpador o recém-ei eito porem
elle
conseguiu estabelecer um regimem progressista em
sua
política interior e
afortunado em sua poliíica exterior .
Em 1894, StambuIow pediu demissão e o
príncipe Fernando maugorou uma política conciliadora com a Rússia .
No anno seguinte,
Stam bulow, provávelmente o estadista mais
,^C^***mm\yif-JjZ??Tt ^7B
EflaSS
F^lP^^
'-.-"- -M"* * **t-^»Ífl»B' - ' |M m\r i^r^^^l ¦aaaaaaafl»l»3F^flÍ*»T YaflYfll?^ ' VébbbbbbBibbB ' flflfl
notável dos paizes balkauicos, foi cruelmente
assassinado nas ruas de
Sophía. Em 1896 ficava
consummada a reconciliarão com a Rússia e o
príncipe Fer nando foi reconhecido pelas potencias europcas.
O progresso reaüzaO príncipe AleO PRÍNCIPE ALEXANDRE ASSIGNA SUA ABDICAÇÃO (ANNO 1886) da
Bulgária em 1879, realizou muitos actos, que lhe vacdio pela Bulgária desde
xandre de Battenberg, elevado ao throno
leram a sympathia do povo búlgaro. Porem tramaram uma conspiração para desthronal-o, na qual
que se libertou do poder
se envolveram muitos partidários da Rússia e, na noite de 21 de Agosto de 1886, foi forçado a
turco foi rápido e admidocumento o príncipe Alexandre
escreveu, ao terminar :
assignar sua abdi-açao. Naguelle
".
"Deus
ravei .
proteja a Bulgária
¦
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Esse paiz desenvolveu sua economia e especialmente seus recursos agrícolas, organizou suas finanças e
creou nm exercito bem adestrado e equipado . Porem
a grande ambição do povo era libertar seus irmãos,
que viviam na Macedonia, do poder turco e também
das perseguições do clero grego .
Para lograr esse objectivo, formou-se o chamado
"Comitê
Macedonio", que não hesitou em fazer sua
propaganda por meios violentos, mantendo a Bulgária
e a Macedonia cm estado de constante agitação.
Pouco depois de estourar a revolução dos Jovens
Turcos, a Bulgária se declarou independente da Turquia e proclamou rei 0 príncipe
Fernando ( Outubro
de 190S). A politica de "ottomanizar", adoptada
pelos Jovens Turcos teve por effcito fazer a união dos
Búlgaros, Servios e Gregos, que viviam na Macedonia
e sempre foram acerrimos inimigos.
Seguiram-se a isso as relações amistosas entre seus
respectivos governos, que, em 1912, organisaram a Albanca Balkanica . O objectivo dos Alliados balkanicos
era libertar seus irmãos da Macedonia e desmembrar
a Turquia européa .
Em conseqüência tia anarchia na Turquia e apoz

O tratado de Londres ( 30 de Maio de 1913 ) deu
aos alliados toda a Turquia européa, excepto Constantinopla e uma pequena zona de território a, Leste
do no iMaritza. Infelizmente, volveram os antigos
ódios e rivalidades entre os povos balkanicos e os vencedores não puderam chegar a um accordo sobre a
divisão dos territórios recem-conquistados.
D'isso resultou uma segunda guerra balkanica,
em que a Servia e a Grécia, unidas com a Rumania
derrotaram a Bulgária em uma curta, porem sangrenta
campanha de um mez ( Julho de 1913 ) .
A'Bulgária viu-se assim forcada a assignar o tratado de Bukarest ( 10 de Agosto'de 1915 ) em virtude
do qual abandonou á Servia e á Grécia a Macedonia,
onde vivem tantos búlgaros e teve de ceder á Rumania
uma faixa de seu próprio território . Ao mesmo tempo,
os Turcos, commandados por Enver Bev, haviam entrado em Adrianopolis, recuperando grande
parte da
Tracia oriental .
A segunda guerra Balkanica arrebatou á Bulgária
todos os fruetos da victoria ganha a custa de tremendos
esforços . Emquanto seus anteriores alliados augmentavam seus territórios, os Búlgaros ganhavam apenas
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OS MONTANHEZES VALAÇOS TONDAM UMA CIDADE-Durante
continuas invasões
üo* lj0dos' no anno __7U, depois de Christo, os daco-romanos acharam refugio.as seguro nos Karpathos, dos bárbaros, iniciadas pela
onde conservaram sua linííua e sua nacionalidade. Km diversos períodos, a partir de então, desceram ás planícies inferiores
para fundar cidade* fortifi
cadas, que constituíram o núcleo de pequenos principados. Durante os séculos XIII e XIV, consolidaram-se
nos doas grandes
principados de Valaquia e Molda via.

repetidas matanças tie chnstãos em varias regiões,
os alliados balkanicos declararam a guerra aquelle
império, a lò de Outubro de 1912, depois de ter visto
repelhda com desprezo sua solicitação de reformas na
Macedonia . O peso da guerra cahiu sobre a Bulgária,
que tinha exercito mais poderoso . Em uma gloriosa
campanha de trez semanas, os Búlgaros obtiveram a
victoria de Kirk Kilisse ( 24 de Outubro ), derrotaram
completamente os Turcos na batalha de Lule Burgas
( 29 de Outubro ) e ( 2 de Novembro ) e forçaram o
grosso do exercito turco a retirar-se da linha fortificada
de Ichatadja, ao mesmo tempo que sitiavam a poderosa praça forte de Adrianopolis .
Esses êxitos militares encheram a Europa de admiração para com aquella nação de camponezes, que,
ao bm de longos séculos de oppressao, mostrava tal
vitalidade e realizava tantas
proezas militares .
Os Búlgaros nao puderam porem romper as poderosas linhas de Tchatadja
e chegar a Constantinopla;
mas Adrianopolis cahiu cm seu poder ( 2() de Março
de 1913).

uns 24 mil kilometros quadrados e uns 200 mil habitantes .
¦'

CAPITULO

XVI

Rumania
Qjs rumaicos são um povo de raça remana estreitamente apparentado com os francezes, italianos, luzitanos e hespanhoes.
Esse povo oecupava, antes da guerra, alem do
reino da Rumaria, as províncias da Transylvania,
Bukovina e o Banato que pertenciam a Áustria Hungria, (antes da ultima reforma oceasionada pela
Grande Guerra ) e a província da B^ssarabia, que
fazia parte do império russo .
Essa região era conhecida na antigüidade com o
nome de Dacia, sendo habitada pelos Dacios, povo
guerreiro, que pertencia provavelmente á raça thracia .
Durante o século I, antes de Christo, os Dacios
constituíram entre os rios Tisza, Dniester e Danúbio
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pathos foram conquistados peíos Russos, emquanto os que
ficavam ao su! dos mesmos
^stfiiw ^-í*fl<Í?SHflKbw
tiveram de reconhecer a sobe^-^S|^9S|ljgs|j|^
rania dos reis da Hungria.
^?<»#if*lS!*^!*^^
.^.,
•¦
,^aSÍBÍBawPS
¦¦¦%X--\
Em fins do século XIII, os
iJbbbbbwIsIIIÍIINP^IíISÍÍsiM •¦¦¦;;'S y$* ¥ 1 S*í P ím 1J*HwL^iSii^Br^ .ducados ou vaidodatos que existiam na região occidental. entre os Karpathos e o Danúbio
ar.iilia
foram reunidos poha
Bassaraba em um principado
que so chamou Moldavia . Com
a fundação d esse principado
o povo rumaico logrou estabelecer sua existência organisada
o o sentimento nacional creado
então, nunca mais so extingui .
A lei do suecessao an throno foi porem causa de grande
debilidade admin.s ra.ivéi .
Qualquer membro ti i dvnastia reinante tinha o direito de herdar o throno, so ora
A EGREJA DE SJAVROPOLEOS. KM BUCAREST Entre as muitas e formosas
eleito pela nação, isto ó, pelos
cerejas, que embellezam a capital da Rumania merece especial menção o templo de Stanobres e pelo clero .
vropoleos . Edificado em 1724, distingue-se por sua graciosa architectura, a delicadeza
uma
e
a
rioueza
de
suas
egualmente
esculptoricos
sendo
de seus adornos
pinturas,
freqüentemente,
Isso
foi
pérola da arte byzantina.
origem de guerras civis entre
um poderoso Estado, que, em diversas occasiões teve <>s partidários dos diversos
pretendentes o cleu
opporíunidade aos Húngaros, aos Polacos e aos Turcos
conilictos com o império romano .
O imperador Trajano ( 98-1 i7 ), cujo nome guarda de intervir nos assumptos do paiz.
indelével relação com a historia do povo rumaico,
Um dos grandes governadores da Valaquia foi
decidiu annexar aquelle pai/., então governado por Mirza, o Velho, também chamado o Cirande ( IoSo141S ) . Os Turcos tinham, então, iniciado a conquista
um vídoroso rei chamado Decébalo .
Em duas sangrentas porem aiortunadas campa- dr. oeninsula balkanica . Mirza enviou um forte connhas (\ 101 e lio ; depois de C hristo, Trajano derrotou tingente de soldados para auxiliar os Servios na lata!
batalha de Korsovo ( Io 19
os Dacios .
Com o intuito do castigai-o, o sultão Bavaceto I
A conquista da Dacia o ainda hoje lembrada
pela Columna Trajano, existente em Roma e que con- cruzou o Danúbio o devastou o paiz. Porem Mirza
tem vivas reproduções dos episódios d'essas guerras . infligiu-lhe derrota esmagadora em Ravina próximo
Trajano converteu a Dacia em província do mi- tio Craiova i 159-4 ) .
Tendo reconhecido mãos tarde a autoridade dos
peno e ntila introduziu leis e civilisaçâo romanas.
concertou, com o Sultão Mohamet 1,
Para povoar os territórios devastados para alli 1 uroos, Mirza "capitulações"
levou colonos procedentes de todas as partes do império as chamadas
em virtude das quae-; a
romano e distribuiu terras entre seus
veteranos . Os reccmchegados uniramse mediante o matrimônio, com os
Dacios sobreviventes e. d'essa união,
surgiu o povo rumaico .
Aquella província não tardou a
ser uma das mais florescentes do ímpeno, o que lhe valeu o nome de
Dacia Felix ou Dacia Benedita . Porem as costumas incursões dos Barbaros foram um constante obstáculo
para que os imperadores romanos
conservassem em paz essa província .
Por ultimo em 245, com a approximaçac dos Godos, o imperador
Aureuano decidiu abandonar a Dacia, retirar as legiões e funecionarios
romanos para o outro lado do rio Danubio .
Seguiram também as legiões muitos colonos, embora a maior parte
preferisse ficar no paiz .
Os Godos licaram senhores da
Dacia ato o anno 576 de Chnsto; depois. passaram pela região uma apoz
outra,
varias ondas
de
bárbaros
invasores . Hurtos, Gepidos, Averos
Slavos, Búlgaros, Húngaros, Ciim;:vieram suecessivanos e tartaros
mente, detendo-se alguns mais do que
outros nos logares, que atravessavam .
Sào bastante escassos os dados,
que possuímos sobre esse período de
cerca de mil annos de invasões de
A CATHEDRAL DE CURTEA DE ARGESH Essa cathedral e um des
Bárbaros . Sabe-se que nos séculos X
templos mais formosos do Leste da Europa. Seu estylo, principalmente byzantino, comprehcnde também grande parte tia architectura mourisea.
E' adore Xí os Rumaicos fundaram vanos
nado,
exteriormente,
com
extranhos
arabeseos,
belleza,
sua
e
variedade
que.
por
ducados em differentes regiões do paiz.
leveza dâ"o a todo o edifício um aspecto ideal. Foi construída por Neagoe BasOs que fundaram ao norte dos Karsaraba (1512-21), um dos príncipes da Valaquia mais piedosos e íllustres.
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Valaquia,
reconheceu a soberania ot ornara
e se obrigou a
pagar uni fcributo aimual, cmquanto o sultão,
p _r sua vez, garant fa a ant momia do pai., e
sua administração i n te r i o r

• 1414 ).
A
Moldavia,

que foi consolidada durante o
reinado de Alexandre, o Bom
i 1 4 0 0-1 4 33 )
íívrou-se temporariamente
das
invasões turcas,
p irem \ iu-se reforçada a reconhecer também
a soberania da
Polônia .
Não oi star.ts
durante o remado de Estevão o
Grande ( l 4 5 71 o 0 4 ) um dos
heroc_ mais ceieOS COLONIZADORES ROMANOS COMMF.RCIAM COM OS DACIO^
. •
ac
bres da historia
—u^das
pelos rurnaicos foram habitada, na antigüidade pe opovo guerrciro dos
daci__
O
^T^T
da Rumania, a
C°naquelle
qu.stou
pai, no anno 105, depois de Christo 5. tl£™£^ii^
império,
^oZ1^?^
"""^
voou-o
com colono; romanos. Os rurnaicos s.o descendentes dac amihas
poMoldavia se c >n constituídas pela unjão dos
dacios
com esses colonos.
verteu em
fermidavel potência
( Io04-I/ ), que fizesse a paz com os Turcos. Bogannos
antes do advento de Estevão, ConsQuatro
dan, a vista d isso, lirmou em 1513 um tratado,
em
tantinopla cahira nas mãos dos Turcos . Estevão voltou
virtude do qual a Moldavia reconhecia a
soberania
todos seus esforços em conter a marcha progressiva
do sultão,
(]Ue lhe garantia a integridade e a
dos mesmos. Primeiramente entrou na Valaquia e
autonomia .
derrotou
um exercito turco . A
Durante o século XVI, as
Moldavia
foi, então, invadida
exacções tributarias dos Turpor cento e vinte mil ottomacos, assim como sua inlcrferennos, porem Estevão,
commancia na administração interna
dando apenas quarenta e eindos principados, augmenta-am
co mil homens, chocou-se com
ser.snVmei.íe
Parecia que os
seus inimigos em Racova, prodous principados estavam desximo de Vaslui, derrotando os
tinados a partilhar o destino
mediante uma afortunada estrodos Estados Balkanicos. cahintegí.i . i47õ ) .
do sob o governo directo do
Depois de uma tal victoria,
sultão .
foi acclamado em toda a Europa
Naquella epocha, oecupou
como o heroe do Chrisí.anismo .
o throno da Valaquia, Miguel,
Com o fim de organizar
chamado o Bravo. E' o mais
orna collígaçao geral contra os
illustre dos heroes da Historia
lj-ircos, entrou em negociada Rumania e sua carreira, proções com
Veneza e com o
vavelmente,
o episódio
mais
shah da Pérsia. Porem no ansurprehendente da mesma .
no seguinte, os Ottomanos, deDe facto, durante seu curto
sejoses de vingar aquelle desasreinado dc oito annos ( 1593tre,
invadiram
novamente a
lòOI ), a Valaquia desempenhou
Moldavia com um exercito de
importante papel na historia
duzentos mil homens .
da Europa . Sua aspiração era
Embora Estevão então soJa ae libertar o paiz do jugo
Iresse uma derrota, os invasores
turco . Começou por invadir a
se viram forcados a recuar com
Bulgária, saqueando suas cidaperdas enormes. Uma vez mais
des, depois de derrotar um exerMoldavia
ficava
livre
dos
;'
cito turco.
O sultão enviou
1 urcos.
Estevão, porem, teve
novo exercito de cem mil hoqne reppeiir mais tarde outras
mens, que, commandados pelo
•imitas invasões .
i VÇ^Hsflflfc—-.
"*""
vizir Sinans Pac^á invadiu a
Valaquia, Miguel, á frente de
Comprei.endei.do o poder
( a rurquia e a impossibilidade
MIGULL O BRAVO (1593-1601
dezese.s mil soldados, esperou
Miguel «»
Bravo
foi
um tios maiores heroes do historia da Rnde contar com seus visinhos
os turcos em Calugareni. quasi
mania. Durac te .seu curto reinado de oito annos
Cristãos, os Polacos e Hungaequidistante de Giurgíu e de
realizou com sua espada as aspirações nacionaes,
r°s, aquelle
reunindo sol) seu sceptro a Valaquia, a TransylBu ca rest .
príncipe aconselhou
<miv.
vania
e
a
Moldavia
então,
comprehendia
a seu idho e suecessor
as
Bcajdan
províncias tia Bukovina e da Bessarabia,
[Continua no próximo numero)
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Recentemente, uma senhora, res'dente em Budapest (Hungria) e vivendo separada de ssu mando,
visitava um dos cemiterics da capital. Em dado momento deseobriu um túmulo spbre o qual, com grande estupefacçao sua, viu inscripto seu nome por inteíro, acompanhado por palavras cheias de saudades
carinhosas e o nome de seu marido e ssus filhos. . .
Immediatamente avizou a policia e reclamou um
inquérito afim de apurar a chave do mysteno.
Este não
tardou a ser
desvendado.
A policia dsscobriu que
seu marido.
desejandD casar novamente, enterrara
uma parenta
com o nome
de suapropna
espcsa! Naturalmente esss
marido pouco
escrúpulos o
foi preso e
pro cess ado
por bigamia e
falsas declarações...

mais para cousa alguma e ate ameaça ruir sobre os
visitantes .
A população está desolada . Sentimentalmente e
também commercialmente isso constitue para ella,
uma perda seria . Por isso tenta ainda salvar a prisão
histórica . Mas como lhe falte dinheiro ( pois seriam
necessários vários milhões de marcos para a compra
da fortaleza e suas reparações ) descobriu um meio
engenhoso. Solicitou do ministério tio Interior do Reich
a a u t o r i z ação

w*m

uma tom bola
nacional em beneficio da munic i p a 1 i d a d e de
Silberberg .
Os Allemães
são r o manescos ... Os bilhetes serão vendidos em poucas
horas!

Aprenda, pelo
exemplo dos outros, o que deve
lazer e evitar .
\ vida de outrem é para nós
a melhor das lícções .
C.ATAO DeN\'S

íl®®®®®(í«<í>®®

A prisão do
poeta

64

Para organisa;r

1832
Em
houve, entre
Um drama
os estudantes
de avião
Ilcmães, viva agitação .
Recentemente,
Começaram
um aviador sueco
a fallar dos
joi transportar
Estados Uniuma senhora em
dc?s na Aliee s a d o gravisOs
manha.
st mo e que, só*
^S^5^B__B^_L/^ Í^^WíhK»,,,,,,,.^
"''^-'-«'f»l_l
""" <S
estudantes
- i*
!é3&?k •*'" V"
mente, uma mler"•"*•-.C. ,.-„Í:jwi
^^cflfl
„
•
^.;*»-« -S-s'»;-*"'.'"
: iíÍÃ '"t&ii^Kl-i'
imaginavam
'^—«31
'•*¦ '.í.\.;í--aí_:' —¦.
vença o cirúrgica
'..— ""
¦-<?*»$-;?.? ~j«.i .«:,'••
¦•'-", :¦ ,>'/íí,'«iíyí""
...:.'.,...¦ rj'"i,*K
_ _--.,,
^(
o poder forpoderia salvar.
midavel que
A enferma, preadpoderia
za lie febre inte ir
quirír o novo
sa, Joi amarrada
Estado aliema p adio Ia .
mão se conapparetho erseguisse enu vôo e quanglobar todos
do já se
jBV^i
fl
B_
esse? pequeachava a'
r.inos reinos,
Um novo e delia ti ura rao
cioso sport
cuja íniluensobre o
zoavel,
o
yachting
cia artística
gelo, inventado no
piloto viu
_______________
—lfl.
ifcgjfoj
era real, mas
Canadá invadiu raque a dopidamente a Eurocuja autoriente conpa e Estados Unidade política
foram
onde
dos,
seguira liera nulla.
tiradas essas phoB"™^^^^^^
|bW'-^^^^^;;,***,k«*9*p»
p@^^í*_p_Iíwk_B^^Ví'_Bv:i:"^_P^^^PHB B_t
b_l
____^^m
be ri ar-se
tograpnias.
No primeid o s la ro plano dos
ços que a
que eram apontados como revoprendia m
lucionarios, havia um
poeta,
e procuraFritz Reuter, cujas ardentes esva atirartrophes sustentavam com enthuse no vasiasmo a idéia da união e a fé
eu o l
de seus companheiros .
alarmasse
os partiDe pé em seu banco de direcção, o aviador conseguiu,
E por que sua propaganda
á custa de mil dij}icuIdades, segurar por um braço a indarios dos innumeros soberanos, foi preso, julgado e
condemnado a vários annos de prisão.
feliz, emquanto com a outra mão dirigia seu apparclho.
Cumpria sua pena na fortale?;a da pequena ei daQuando, finalmente, aterrou, o heróico pi luto estava
de silesiana de Silberberg .
litteralmenle extenuado pela luta que sustentara.
Ainda ho>e, quem visita essa região, nao deixa
de ir ver a cellula do poeta .
Nem todos os que nos agradam na rua, nos agraInfelizmente os poderes públicos resolveram,
dariam em casa .
a^ora, demolir a velha fortaleza, que não se presta
i&r-"viL *'">-•- •*¦'
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Também
as fraquezas dos
eu . . . Em outras j?5*5**5*5*^^
outros ... Porem
circumstancias, se
esse processo tem
não tivesse
sido
uma dupla vanmeu creado, gostagem:
taria de o ter coprimeiro,
accomoda-se
ás
mo amigo .
necessidades preE continuava
Romance de H. SETON MERRIMAN
sentes e, depois,
a fitar um ponto
serve de avizo pavago diante de si,
ra o futuro .
sabendo, provávelElla ergueu os
mente, que era alvo de
RESUMO DA PARTE J.V PUBLICADA
hombros com ar de duum exame minucioso .
vida .
****<>
™stero, considerando
E o senhor ? .. .
lc-viana.nl
kMana
Mre^fhAufldaIS0
f
a l.nda Mabel
Chyne sobrinha de sua
— Sua theoria e sua
Nada teve ?
Cantourne.recusa a seu f.lbo Jack consentimento velha amiga Jady
desposala
Oh ! Nada ... reSOÍve partir Para a Aíric«para
pratica não estão em acafim
dc fa.-e:
í\i
M°i°irapa7'
fortuna
e
Mabel
prornetle esperai-o durante dous annos Ma»
cordo — disse ella .
disse elle. rindo - não se
apenas Jacl< parte, ella começa a namorar Guy Oscard.
outro rapaz
assuste porque não trouHouve um curto sique também a ama.
Chegando
á
xe a epidemia commigo. -.
África,
1
íospeda-se
Jac!: .v-i^wrt-ot viu
em casa ae
de um antigo
•
antigo »enciO
^~.„ u" •
ii
V.
de collegio,
Maurice Gordon ( que vive ahi com sua
companheiro
Vaccinou-se, ao
Ella pareceu querer
irmn locelyne)_e trava .elaçõçscom um mestiço, de maneiras
sormenos ?
didas ( Victor Durnovo que. lhe communica ter descoberto
explicar que não tinha
uma
herya
medicinal
chamada Simiocine, muito
— Sim, antes de deireceio algum, porem condera ser vendida a peso de ouro na Europa.procurada e que poteve-se c nada disse .
xará Inglaterra . . . Foi
Resolvem formar uma sociedade para exploral-a e chamam
ouy Uscard para seu sócio.
meu alfaiate quem me
José construiu
Um dia, Jocelyne falia a Jack no receio, que tem, da influencia
aconselhou que o fizesse .
uma sala especial e com
de Durnovo sobre seu irmão. O rapaz prom_tte-!he auxilial-a
a
Contou-me que já corvelar sobre Maurício e parte com Durnovo e Guy
um pouco de fumaça de
r, alto platô
para
desconhecido
onde
aes.e
a Simiacine. Mas eis
tara innumeras roupas
uma fogueira de hervas
irrompe entre
os pretos da expedição uma epidemia de varíola. que
Durnovo
ou cousa que o valha,
para indivíduos, que parpnmciro a descobril-a. abandona os companheiros e foge queéo
a
para
tiam para a África . . .
cic.ade do utoral. No mesmo dia vai iantar em casa de Maurício
desinfetou tudo, até os
com a preoecupação evidente de ser amável com
Todos faziam testamento
cachimbos de Oscard !
e tenta
conquistar sua symoathia prornettendo dar socie Jocelyne
ladJ a Maurício
e se vaccinavam . Ora,
cm seus negócios. Porem Jack volta também e obrívando hábil
riu,
dcJocelyne,
testamento eu não podia
mente Durnovo a retirar-se palestra affectuosamente com
pois perguntou seriamenJocelyne
fazer . . . mas vaccineite
me . . .
A situação loi assim . . . tão grave?
— E possue todos os medicamentos necessários
?
Nao... A epidemia foi combatida a tempo.
Havia assim uma necessidade iirirf»nf.e cTesse .. .
quiMorreram onze homens, porem os demais
nino
gozam perfeita saúde. Estávamos á espera de Durnovo para
Havia uma ansiedade tão sincera no tom de sua
iniciar a marcha . . . Um outro poderia ter vindo comvoz que elle respondeu gravemente:
.
prar quinino
— Obrigado; Oscar é nosso medico . . .
Muito
Certamente . . .
competente, mesmo . . . Consulta um livro . . . insI lie observou-a de soslaio, antes de continuai
creve
wxwvv. u.
de um lado
uniu todos
os symp.omas
luu.u3 us
symptomas prós, ae
de outro
,
outro
í \t
Ias como os nervos
de r>.
Durnovo estavam um
todos os symptomas contra e deduz razoavelmente,
pouco distendidos
tratando o doente segundo o
E' extranho - disse Joccresultado de suas deduções .
lyne cheia de desprezo por esse
Ella desatou a rir, mais para
homem, que fugira a um periço
ser gentil do que por verdadeira
ir^-'---MflflflflflflflflB-t-K ___^I-Í^
Ia teria corrido que o
expansão de alegria .
Sr . Durnovo nada tenha dito . . .
'
¦
Não acredito
%í^^*vfv*^
ikí^__»mflflflfltjr -MsV^^^aWw^
que os seIgnoramos, em Loangc, que tinhores tenham
consciência do
vesse surgido varíola em Msala. ..
verdadeiro risco que correram .
Quando elle partiu, nó_
Desde que estamos aqui, Mauri"SS*\*&'':,'¦ :.:*Y.fl^
^m\\\ \_7-\\kainda não sabíamos .. .
/^--V*'*"
-¦ - ..flffi
¦flBfll sflY^-^fl-L V^l'- *
cio e eu, temos visto tanta gente
morrer de varíola! .. .
Sim, mas elle sabia . . .
Trataremos de escapar .. .
Essa moléstia é lào commum
aqui . . .
Em todo o caso, a falta . . . co'^triA y.'' t^^fl_ks«w '•'
Wm »v* '¦' V-^
__BI
mo hei de dizer ? . . . a falta de
Elle recordou-se. mais tarBlkf" ^MpflB
i^__H
_mflfl
*^m_i
^ff 7i;-* •
de, do sorriso, que ella. lhe 11 iricoragem de Durnovo é uma seImflmâtp*.*' -tsflTfl BBr mwk?''
giu então . Lembrou-se também
gurança; elle não os arrastará
de que nesse momento sentiu-se
a grandes perigos .
Não . . . Mas
envergonhado,
como se fosse
pode expor
surprehendido em um dedalo
os senhores e . . . retirar-se .
RflflflflT -*_BmflflflflflflflT^^-" . fll
M*^\~>':'"_Wl
de mentiras.
Entretanto semAh 1 Não fará isso uma
_afla_r _^*mfll
" fll
Smi/-'«¦y^*-*¦'':**
pre se sentira capaz de dissimular
segunda vez. miss Gordonl Osas creaturas mais inquísidoras o
card está louco por lhe torcer o
que desejava esconder .
pescoço! Talvez, mesmo, o faça
em um dia bem próximo !
Sim disse ella com o
^^"^¦HB „.-•*' .K** -w-y
,y'',' Á^PmMTmW l!_-£%-1
Na África toda a
mesmo sorriso . Nao pode esprudenÇ^CflW
aflflflflflflfl
sflBEtfÉ-afll
—
conder mais .
cia
e
replicou
evasivaTenho a certepouca
za de que elle fugiu, deixando
mente Jocelyne .
Oh 1 Sou
aos senhores o trabalho insano
prudente . . . e
e o perigo terrível... O senhor
tenho boas razoes para isso !
flflÍK!^flBl_in*B_^^^T^^^^jteit^
ImÍ-é*___i^S3S^-H _H
*
*¦
e ainda muito generoso tentan_^Pm_»N_mÍfl_ik*_^3^^ #¦ "r- A '^^BJm
V.^^-ir^'5JgTHlBargPW
Ella fitou-o attentamente ;
Üí
^K(W
.".-^Px"^. - :<!—2\3S-5»_HHB_H__a fi^^Hj____-, " w
^ '' IVJ
do esconder a condueta de Durseus olhos azues
os
procuravam
novo . . . Não creio
do rapaz e continham mil perque eu proPna fizesse tanto . . . Não tenho
guntas .
a alma tão nobre . . .
Sim . . . Seria louco, se
Uma nadadora de 2 annos — Miss MarioIsso não é nobreza de
rie Best, que com 26 mezes de edade, nada e
agisse de outro modo — aceresalma, é astucia ... e meio de
mergulha como um peixe. E norte-americana,
centou Jack . — Estou noivo e
natural tle Florida. A photographia mostra-a
aceu mui ar conhecimentos sobre
vim aqui afim de conquistar
com seu pai, o Sr. John William Best.
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meios para me casar . . . Essa expedição não tem ou.
tro fim
e o de ser mais
— Seu dever, então
disse ella
cauteloso do que qualquer outro, por que sua vida nao
lhe pertence mais. Que typo tem sua noiva? Como
se chama ?
Mabel... Mabel Chynel E' de estatura mediana, com cabe1.los castanhos. Seu peior inimigo
aífirma que é bonita; por minha parte, estou cnven
ciclo d'isso
.
caí
disse Jocelyne com calma
Sem duvida!
"o
peior inimigo
Tenho a certeza de que o senhor e
d'essa moça têm razão . . .
Lastimo nao ter sua photographia disse
Jack — Segundo a praxe, eu devia trazei a sempre
còmmigo . Nos romances, os noivos têm sempre essa
espécie de jóia maravilhosamente cinzelada . . . Mas
não sei com.) a arranjam ...
£u frostaria de ver uma photographia de miss
Chvne — disse Jocelyne .
Espero que venha a conhecel-a na ínglaterra,
por que não. ha de ficar eternamente aqui!
- Mais alguns annos, ainda . . . Tem pais vivos?...
Não... Mabel reside em companhia de uma
Cantourne. que, outróra, esteve paia se
tia, lady
casar com meu pai!
— Por que não casaram"?
Elle deu de hombros, permaneceu algum tempo
em silencio, depois, erguendo-se :
Somente Deus e elles o sabem exclamou .
Acha que deva existir um inferno especial, no outro
mundo, para os pais que sacrificaram a vida de seus
filhos em beneficio de sua ambição pessoal7 Eu acredito!
Disse isso e consultou seu relógio . Jocelyne deixou
escapar um suspiro .
Miss Gordon . . . Quer prestar-me um serviço i
Com muito prazer .
Jack rasgou uma foi tia de seu caderno e, approximando-se da mesa, escreveu algumas linhas a lápis
Esses últimos dias murmurou emquanto
escrevia — revelaram-me toda a fragilidade da vida
humana . — Se me acontecer . . . seja o que for e a
senhora vier a saber, quer escrever a Mabei, a vizando-a? ...Aqui está seu endereço...
Ella recebeu o papel e leu-o com
ar distrahido .
fl fc wg? ¦ :.
—- Sim, . . . Farei isso se assim
deseja . . . Mas nada lhe acontecerá .
Sua voz tremeu ligeiramente e
eila se deteve de súbito . Não dobrara o papel, ha-o de novo.
Nada me acontecerá, creio . . .
Mas a senhora nâo desprezaria um
homem, que não tivesse a coragem de
toda as eventualidades?
prever
_>.
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Jocelyne não respondeu . Jack
perguntava a si próprio em que estaria ella pensando, pois não parecia
ouvi 1 -o .
Um relógio, no salão, bateu uma
pancada e esse rumor pareceu chamal-a á realidade .
Vai partir?
Sim — disse elle, vagamente
— Assim é preciso .
Tomou-lhe a mão e guardou-a
dentro da sua, um momento . Tinha
consciência de não haver dito tudo .
Deteve-se no limiar da varanda, procurando o que tinha a acerescentar .
Adeus I — - disse afmal, aiastando-se ra pi-* a meu te .
tremeJocelyne
Os lábios de
ram, porem elle nada ouviu .
Pallida, perturbada, ella sentouna mão;
se, tendo ainda o enderece)
"Mabei
Chyrelia-o, murmurando:
ne..." Volteou o papei, examinando o
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XIX

Ainda não poude ser devidamente explicada a
rapidez com que uma noticia se espalha, na Afnca . Em menos de um mez, a mais ligeira aneedota é
conhecida em toda o littoral . Um homem pode, por
exemple, divulgar um se.redo em S. Paulo de Loanda, embarcar para Zanzibar ca logo ao chegar,
ouvirá de alguém esse segredo.
Logo no inicio de sua viagem, pelo n uáe, Mauricio Gordon foi avizado de que a varíola dizimava
as populações indígenas cias margens do OgOvve*.
A expedição íngleza foi dizimada pela epid emia; os trez cheles morreram .
Maurício Gordon, habitante da África, havia
•A quatro annos, tomou a noticia pelo que valia; porem, embora sceptico, perdeu o sangue frio; mudou de orientação e encaminhou-se para Loango .
Estou curioso por saber, se Durnovo Iambem morreu — murmurava com um raio de esperança no coração .
a seu modo,
Gordon era bom ...
Maurício
mas não podia esconder a si próprio que a morte
de Durnovo lhe causaria verdadeiro allivio .
Absorvido por essas reflexões Maurício Gordon
escriptorio e ahi encontrou o
dirigiu-se para seu
olrccto de seus pensamentos: Victor Durnovo. sencom evidente prazer.
tado e sorvendo um sherry
Gordon notou desde logo que o boato tinha algum
Durnovo tinha
o olhar reeeioso de
fundamento:
uma expressão extranha e doentia, elle parecia desanimado e absorto.
Então! exclamou o proprietário do payilhão —Estás abatido... Disseram-me que a varioIa está grassando em Msa.a .
E' o que acaba de me annunciar Meredith .
Como ! Só agora é que você
Meredith também est- em
soube?
r
;
«*r
yx
Loango?
E o imbecil quer
Sim ...
citar hoje mesmo; marcou-me um
encontro para as quatro horas, no
no .
Maurício sentou se e disse com
emphase :
Penso, ao contrario, que Meredith nada tem de um imbecil !
Sim7
Maurício erSem duvida!
gueu-se e foi certificar-se de que a
estava bem fechada E'
porta
preciso ser circumspecto; a menor
tudo desvendaria . . .
advertência
Mere lith tem uma maneira tranquilIa de olhar para a gente . . . Fran^''<e^_Ífl_BJat^Mifl^1»"___Í_ ^__^_____fl___P______M
camente, fica-se desconcertado, talvez elle desconfie . . .

'í™*--Í3Í

'J!í

Na 14

se quizesse adivinhar o que eonlí
por traz, como
nha esse nome .
Ouvia-se, atravez da malta, o ruído surdo tio
mar distante . A hora e o logar auxiliavam a impressão de sonho .. .
locelvne ficou no mesmo logar, fitando esse no'emúnica
me escripto sobre uma tolha de papel,
branca, que lhe restava d elle . . .
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"ParaiMiss Betty Compsor., estrella da
mount

Não . . . Principalmente se
realizarmos o que
pretendemos . . .
Durnovo, confidencialreplicou
menteE, por Deus, havemos de
vencer!
Maurício ergueu os hombros em
signal de duvida, mas não respondeu . 0 silencio durou pouco, entretretanto . Durnovo tirou u:n pedaço de papel do bolso e lançou-o
sobre a mesa .
Aqui está um bom negocio
disse elle .
Dous mil dentes de elephan-
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tes murmurou Maurício
Sim, excedente' A car
miacine será a maior empreza já emprehendida
ta vem do chefe, supponho?
neste continente .
-- Sim. poderenms vencer esses
Árabes em seu
oim — disse Gordon com a
ind.ifíerer.ca de
próprio commercio .
um
homem,
não
que
participava do negocio.
E um sorriso máudlluminou a physionomia amaOra
acerescentou
Durnovo, com intenção
reliada de -.Jurnovo. Quando elle sorria, seu bigode
Eu
sou
o
único
commerciante que faz parte da
pendente adiantava-se descobrindo a bocca comproexpedição
.
mettedora .
Gordon approvou com um movimento de cabeGordon largou, de súbito, o papel sobre a mesa
ça, esperando explicações mais amplas .
com um gesto de repulsa .
isso significa que eu poderia forcar meus
I i
Sim disse elle lentamente
Mas. . mãos
sócios
a
acceitarem um auxiliar...
preta; não se sujam tanto com um negocio d esses
O olhar de Durnovo era tão penetrante e
como mào.» brancas... Os pretos nao^têm inteira
presciutador,
ler
que
parecia
atra
vez
do
rosto
querer
do
consciência
que fazem . . .
de Maurício .
Ora. adeus! exclamou Durnovo
E estou disposto -a agir nesse sentido, a
Nao
volvemos ás velhas discussões! O negocio é bom1
lazer a fortuna de_ um amigo,
porem com a cmdicão
o
nos
trigo,
Corte
emquanto
está
maduro
de
esse
e
saiamos
amigo
•
que
se torne meu... cunhado!
(.i aqui, para melhor
ell*
logai
-— Que
quer você dizer com isso ?
pe.rgunMas... Supponha que Meredith surprehende
tou Gordon, repousando o copo,
estava
a meio
que
nosso segredo? insistiu Maurício, com hesitação
caminho de seus lábios.
lamentável, que precedia a queda.
Apenas o seguinte: desejo desposar loceívSe desconfiar . . . peior para elle!
ue
/
A intonaçao concentrada com a qual essas
A escola moderna dos realistas, os romaricispala
vras foram pronunciadas chocou Maurício,
tas materialistas, que pretendem
que lançou
que o amor tudo
um olhar inquieto sobre seu interlocutor.
desculpa, hcariam enebriado: 5 com
a intonaçao
apaixonada
com
a qua! Du rnovo pronunciou o
Ninguém sabe o que se passa no centro da
nome
da
moça
.
disse Durnovo com voz sombria
África
Mas não
Francamente! Vocc quer desposar
nos inquietemos inutilmente, Meredith de nada desJoeelvne1
-respondeu
Maurício, em tom de ironia desdecon liará .
nhosa.
Onde está elle. agora ?
Seu primeiro Ímpeto foi o de esquecer seus
Junto de sua irmã, no bungatow .
próprios interesses. Por isso, exprimiu-se com o desVictor Durnovo não podia dominar a impressão
prezo, que, de Luto, o mestiço lhe irspiriva
penosa causada pelo brusco apparecimento de Jack
Um lampejo ameaçado]
Meredith . Elle chegara no instante em que elle menos
atravessou os olhos
negros
de
Durnovo
e seus dentes, enne-recidos
o esperava e sua presença nao poderia ser mais impelo
"conferência"
iumo,
mordeii-im
seu lábio inferior.
. . . e com
portuna intervindo em sua
v. meu desejo . . . minha vontade !
circumstaneia . aggravantes •
Ora, Durnovo! Deixa de ser idiota..
Esse simples encontro de lacl: e Joeelvne fizera
Voce
bem
mi
sal
saoe
isso
e
totalmente
que
com que Durnovo presentisse uma possibilidade de
impossível ]
E
tentou
um
termo
a essa palestra, inclinam
por
svmpathia entre ambos. Observando-os, poucos mido-se
sobre
sua
escrevaninha
nutos antes, sentira essa svmpathia já bastante desene tomando a penna
classincar
67
diversos
para
volvida e isso lhe doeu como uma bofetada . Desde
papeis. Victor Durnovo
porem ergueu-se tão precipitadamente que Maurientão concebeu profundo ódio por Jack .
cio levou insíinct.vãmente, a mão á
gaveta do lado
Detestava nelle essa fé inquebrantave! em si
direito de sua mesa. Seus bons olhos
próprio, que attribuira primeiramente ao orgulho e
nham-se tornado fixos e duros. Durnovoazues titentou
mais tarde, reconhecera como o resultado da raça e da
dominar-se; dirigiu-se para a janella,
ergueu o
educaçãc; detestava nelle a facilidade de suas maneiras
storez olhou para o ceu, máu
grado o sol torrido:
de fidalgo, sobrepondo-se á vulgaridade dos outros,
depois, voltou-se e disse e n voz
baixa e concencomo um quadro de mestre realça os defeitos das telas.
trada :
que o cercam; detestava o. emlim e principalmente,
Não vejo em que isso seja impossível! Pareceentre
porque sentia um laço
Jack e [ocelyne. Eram
me ao contrario, muito natural
joceivne se case
ambos, de um meio superior ao do mai* rico commercom o comem, que sempre foi que
associado de seu irí
ciante do littoral, de um mundo onde elle, Durnovo,
m.in
l,^„„
¦
mão f»in
em rar*tne
tantos «e f"T^.
tio bons
negócios !
nunca estaria á vontade...
Mlauricio. semnre sentado,
s
fitou com deses' ' ,:
Porem acima de tudo, sentia por esse rapa/ o
pero o rosto cor de azeitona do mestiço. Comódio do chacal desmascarado, sentia,
instinetivaprehendeu tudo. Recordou-se de uma multidão de
mente, que Jack tinha sopequeninos detalhes passaore elle uma opinião Iria e
dos desapercebidos e
que,
imparcial e que, não querem
agora, reunidos como ando dar a conhecer, esconneis de uma corrente, o
dia-a sob maneiras affavei_\
amarravam
irremediável1 uformado de que íack
mente.
Por um momento
estava no bungalow, Mauentreviu o futuro e julgouncio consultou o relógio e
se arruinado, renegado,
procurou um pretexto para
apontado a dedo pelos hose desembaraçar do mestiço.
meus de todos os paizes ciDesprendia-se da intivilizados. Estava em pocom
Meredith
uma
der d aquefe homem, de
•ãcidade
influencia; o próprio som
pts e mãos amarrados...
de sua voz dava um sentiNada lhe poderia nemento de segurança capaz
f-*! i
era lhe impossível resreanimar o coração do
j»e
•mm em mais fraco .
ponder negativamente a
esse pedido, -$ue despertaPorem as circumstanva em seu peito tantos
c*as locavam Victor Dur
sentimentos de honra e de
,lüvo a se explicar mais Ionamor fraternal . Maurício
feiamente com Gordon .
sabia, de facto, que Durlá
disse
.. Ouve
novo conhecia certos factos,
el,e» Esse
projecto da SiO INVERNO NA SülSSA Arredores de Engandine
cujo segredo Joceivne com-
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Victor Durnovo fez um signa! protéctor com a
liberdade.
sua
de
praria voluntariamente, pelo preço
o encontro com Jack Meredith.
e
cabeça
para
ameia
partiu
repousava
mão
Só havia um meio . . . Sua
a pousobre a gaveta do lado direito, seu dedo estava
XX
um
falhara
Nunca
.
.
.
revolver
cie
seu
cos centimetros
.
tiro . . . Uma bala em Durnovo, outra nelle próprio
Guy Oscard estava sentado sobre o terraço
um
cie
que,
esses
princípios
Porem os prineipios,
natural construído diante da casa de Durnovo, em
detiverecto,
e
honesto
cavalheiro
homem fazem um
Msala; Maria previa todos os seus desejos com
cobardia
a
comprehender
ram seu gesto e fizeram-o
uma paciência resignada, suggerida pela lembrança
de
appellar
tempo
seria
sempre
de um tal acto . De resto,
cie tempos melhores e pelo másculo exemplo deseü
...
para esse recurso .
companheiro de serviço, ]osé. Oscard não aprecia.
meios,
primeiramente
Lutaria por outros
va essas pequeninas consolações, que alliviam o COSua irmã não tem por esse meu proiecto uma
ração dos que se vem acciclentalmente desclassifiacreditar.
você
como
parece
repulsa...
tão grande
cados; sentia vagamente que essa mulher não esisso
beria
cabeça,
a
curvou
pensativo.
Gordon
tava habituada ao trabalho manual, mas contenta_
j
,
possível ? ..
va-se com lhe fallar com mais doçura do que aos
havia
mundo;
do
precedentes.
Tinha experiência
homens e talvez ella comphendesse essa difíerença,
dansa
uma
acceitam
mulheres
para
as
Elle sabia "flirt",
que
mau grado sua tez escura .
¦ os
desposam ate, homens que nao pere para o
durante
amizade
singular
Ligaram-se
anopor
uma
tercem a sua posição social e ficam cegas a
trez dias, que Oscard ficou só, em Msala, José fora
.
malia, que choca todos os olhares
numero de
promovido ao çommando de um certo
Creio que ella consentira — continuou Durnovo,
carregadores e seus trabalhos de interior tinham
rindo nervosamente — De resto não te peço uma acção
sido abandonados, de modo que Maria estava so
immediata — acrescentou com bonhomia .
para servir Oscard .
Conhecia maravilhosamente Gordon .
— - Creio que tomarei café ---disse elle— em resacalentrevisto,
ao
prazo
Esse tom jovial, junto
á pergunta que ella lhe fizera . - Sim, cale,
posta
%
rapaz
o
mou immediatamente
por favor Maria .
Temos tempo . . . Conversaremos mais tarde .. .
Fumava um d'esses enormes cachimbos de maVocê . . . nada lhe disse ?
deira, olhando diante de si, com sua. placidez natural.
Não, nada . . . Minha irmã é muito original
Ella retirou-se, sorrindo; gostava d'esse homem
a
esperança
dissimular
continuou Maurício, tentando
de voz forte e gestos calmos; apreciava seus esforvocê
eu,
—
do
forte
que
é mais
trahida por sua voz
desageitados para conquistar a irriquieta Xanços
traça,
bem
e
ella
bem sabe. . . Minha influencia sobre
fcipa, para obter um sorriso do grave Nestor; achuiconsideem
tomadas
seriam
não
minhas observações
massiço c a voz lenta e arrastarava seu cachimbo "Sim,
.
ração
café . . . por favor, Maria!"
da com que dizia:
Mas teus interesses hão de ser! — suggenu
Voltou, pouco depois, trazendo a beberagem e
um
tenho
e
ti
de
—
muito
Tua irmã gosta
Durnovo
uma caixa cie phosphoros e a bolsa de couro para
de
ha
julgar
ella
fornecer
lhe
que
ou dous argumentos a
fumo .
decisives.
particularmente
Notando essa attenção, elle ergueu os olhos.
Gordon;
de
faces
ás
lentamente
As cores voltavam
sorrindo e disse :
desappareceram
mestiço,
o
dizia
Obrigado . . .
porem ao ouvir o que
trêmulos..
e
seccos
ficaram
Não ha de que... — murmurou ella. —
novamente, seus lábios
tranquilLembra-te — disse Durnovo em tom
Mas ouça !
lizador — de que só usarei de violência em caso de susElle ergueu a cabeça e prestou attenção. Am.
desejos
meus
peitar que você não está servindo
bos se voltaram para o rio ja mergu lhado nas iredesoroatia
coração
Gordon nada replicou; seu
vas do crepúsculo .
.
denadamente
Ouço ruido de remos — disse ella — E o
—
recurso
ultimo
-Sim
só os utilisarei em
senhor ?
repetiu Durnovo com crueldade . Farei, primeiramente,
Por emquanto . . . nada! Não tenho um ouvidos
um
offereço:
quarto
te
valerem as vantagens, que
do lá muito fino ! . . .
lucros na exploração da Simiacine te enriquecera,
Eu estou mais acostumada — murmurou a
..
.
intriga
ou
suspeita
te porá acima de toda e qualquer
mulher com emoção que elle não comprehendeu enMaurício Gordon estremeceu violentamente, como
tão — Ouço . . . ainda longe !
>
terror
um
tomado
por
que
Dissera isso com a attitude, de alguém que
Poderá, então, retirar-se e ir viver na lnglavive cercada pela immensidade !
terra, paiz mais calmo . Aqui, o terreno pode se tornar
Serviu café, com gestos vagarosos e em silencio.
_
perigoso para você ...
Agora deve ter ouvido — disse afinal. — Já
deteve-se
sala,
da
meio
o
ate
caminhou
Durnovo
devem ter franqueado o cotojunto da mesa, com a attitude
vello da arvore quebrada . . .
de um homem que ergue a chiSão dous barcos . . .
bata sobre um cão rastejanD'esta vez Guy percebeu o
f
te ..
ruído suave dos remos nas
Apanhou seu chapéu e
águas tranquillas .
limpou as botas com a ponta
— Sim. . . Meredith proda chibata, rindo, satisfeito,
metteu estar de volta hoje, á
como se o cão tivesse obenoite . . .
decido servilmente .
Eila sorriu nervosamente,
De resto — acerescenquasi como uma mulher feliz .
tou como um desafio — Tal— Elle é assim mesmo . . .
vez eu triumphe junto de JoO que promette cumpre! —
celvne, sem precisar de teu
disse Mana .
auxilio . . .
•
v».
áE voltou para a cozinha
— Siím
¦
disse Gordon,
'pt'
&* i^áf •"<t ¦
fefc'5'.
afim de preparar o jantar dos
•*m
calcando todo |eu orgu lho, em
recém- c h e c a dos.
consciente de
e
soluço
um
Pouco depois, o grito afie' ; A*$$llw
que aviltava sua irmã, pro«te
¦' .'JíS-íctuoso de jack atravessou a
'-%_.¦
¦¦¦-,' yy./vi.-.,¦'.':w«.;''5'
é'^i-nuneiando esse sim, certo de
noite . Oscard tirou apressaque a lançava, por assim didamente o cachimbo da bocca
-zer. nos braços d'aquel!e ser
O gigantesco
TITANICA ENGENHARIA MODERNA
e respondeu . Seu gnto reperUnidos)
como
para conem
Ohio
Akron,
de
(E.
hangar
pagamento
repugnante,
cutiu até ã outra margem e
ter os maiores balões dirigiveis do mundo.
de sua honra pessoal .
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elle desceu até a beira do rio onde
já encontrou 'Toaj com uma lanterna.
tamente, devido a
quantidade excessiva de bagagens
a
transportar.
Esse atrazo
Durnovo e Jack desceram do mesmo
barco
- Feio amor de Deus! —parecia irritar —Durnovo.
Os trez homens se ençamnharam
Empurgritava elle
rem esses homens
juntos
a
para
a
frente
. Só fizemos
para
| casa e,;a no salão. « claridade da lâmpada, os dou,
txoie e ahi esta mais um homem cahido! dez milhas
ínglezes trocaram um longo olhar inquisidor *
Demônios
o levem !
^,v
lack
'
sorria
Varias vezes tiveram
que o afastar de algum
Está prompto para partir amanhã9 —- ner
carregador cahido c
''CJ
que elle esmurrava como um
j guntou
louco . Nao queria
que se detivessem nem para comer
respondeu Oscard .
ZT fQ.m d^vida
ou dormir .
E loi tudo quanto disseram,
|
_
Guy Oscard, menos nervoso, não
porque Durnovo
; nao os deixou sos um instante sequer,
o estado de irritação, de effervéscencia podia conceber
nessa noite
em que o clima
Espre.tava seus rostos com olhar ansioso;
o
mestiço
sob
punha
.
Porem
Meredith
o bigode seu lábio se erguera em um
julgava mais fácilmente a situação e, calmamente, explicou
movimento
. de angustia. Mas nada viu, nada
a necessidade
de conceder aos homens um repouso
desvendarpoude
mais longo . Sóos dous amigos permaneceram impenetráveis.
mente elle podia decidir Durnovo a se
deitar, á noite
Cerca de onze horas, na manhã seguinte,
e
a
esquecer
seus
eternos
cálculos . As mãos d'esse hodeixaram o sinistro acampamento de os ex"
mem
ploradores
estavam
sempre
febris . Somente em Jack elle
Msala|
l.nham soffndo logo de inicio;
depositar
parecia
alguma
porem apoz esse
— Não tenho culpa! confiança .
pr.me.ro reycz. votavam á actividade com um espiexclamou elle certa vez
rito de decisão reflect.da. mais seguro e
estando
a
sos
com Meredith . Não sei o
superior ao
que tenho . . .
enthusiasmo dos primeiros dias .
ria occasioes em
enlouquecer
que penso
. . .
A pequena flotilha de botes, sahida de Msala
fcoi
organisada
uma
columna
de vanguarda, que,
em
uma manha de Novembro só transportava
sob
o
commando
de
Meredith
e Durnovo, devia se|
homens.
ate o plato,
Os írez brancos e o mestiço, calmos,
guu
emquanto
Oscard e José iriam
senhores de
mais devagar, com as bagagens e os carregadores
seus nervos pareciam agir com um
mais
perfeito entenditraços .
men to .
Parecia que os olhos injectados de sangue
Meredith nunca tomava ares de commando;
de DurJack
novo queriam perfurar a densidade de
nunca foi chefe; aplainava as cousas. suggerindo
uma floresta
aqui,
approvando alli, parecendo sempre neutro.
que crescia livremente havia muitos séculos. A via-em'
ao tim de poucos dias, não tinha mais o caracter
Ao fim de uma semana, abandonaram o rio
arrasexpedição regular, era uma carreira em linha dé uma
taram seus botes para a margem e os esconderam
recta
sob
atravez de uma natureza cruel .
as moitas espessas da floresta. Alli deixaram,
egualDurnovo agora recusava deter-se
mente um pequeno deposito de
para se alimentar
e a longa e
provisões
ou
dormir
.
Comiam
bolachas e conservas, sempre catatigante marcha começou .
nimbando sob o ímpeto d'esse
guia semi-louco!
Não é necessário seguir suas etapas, dia
boi
a
dia.
Durnovo
quem, sempre á frente, avistou a
Houve longas semanas accidentadas apenas
algum
por
primeira clareira nas arvores. Soltou um
novo perigo alguma n .va difficuldade
grito surdo
ou
um
de
alegria
fncie.
minutos
depois, todos escalavam,
poucos
dente iutil . Por duas vezes a tropa foi forçada
a
como
amar
uma
collina
de schisto.'
possessos,
as bagagens e empunhar as armas. Então,
Guv
OsUm
perfume doce e suave envolveu-os. Estavam
card loi um chefe audacioso e de sangue frio.
Não
na
uma
crista
de
um immenso platô, que se estendia a
mas cem vezes o assobio de uma bala de
José fez rolar de vista sob o liar prateado. De todos os lados perder
algum selvagem nú, nas moitas de espinhos,
v:amonde
se
elle
moitas
Nenhuma
.
pequeninas
outra vegetação.
morna sem comprehender . Nossos viajantes
não
Victor
Durnovo
poinclinou-se
oiam ser generosos; sua única salvaguarda
para uma d'ellas,
era
a
de
mergulhando
seu
rosto
nas folhas .
atravessar a região, deixando atraz
o;
de si um rastro
oim
exclamou
E a Simiacine!
de sangue e de fogo .
E cahiu desfallecido .
Jack. porem, não
cessava de vigiar VicXXI
tor Durnovo. Logo
que
penetraram na floresO platô estendia-se solitário
ta, duas milhas acima
e silencioso, sob o céu azul.
de Msala. o mestiço
Não possuía fauna, porque não
se transformou : sua
singular agitação reapproduzia nada que permittisse
viver. Não tinha flora, porque
pareceu . Elle se toros arbustos, com sua eterna
nou nervoso, ardoroso.
folhagem marron e luzente, moexpansivo.
Todo seu
nopolisavam alli a vida
ser se entregava
á
vegetal e matavam togrande descoberta, todas as demais plantas .
do seu coração e toda
Era como o vestígio
sua alma estavam obsedados . . .
perdido de um planeta
em que as condições de
»^-* ^b ,//J^/ri'-*ji\
Jack mantinha-se
' í*|V''' fL'-\.
Ca
tir*<CTT*wl'^'''^'*'^'^'*lfflIHif
jpapí-B*- ^L.
sempre a seu lado. Duvida fossem differeutes.
rante o dia, caminhaOs homens, que vi' í\W tK ilEK!'
n
¦'•¦.l-A-fi.VP^^^W
Y'-l
T^ammm
II
3W
¦~*-£Zz.^JÊ
va junto d'elle, á testa
viam nessa atmosphera
."'¦'.•¦VI
\ Ha ¦ l'Ma
Costumes europeus — Aspe'S\\ ¦•¦" ¥¦
ctos typícos do desfile celebraaa columna, atravez
ha trez mezes, não tiTrnT tlft
^ '\ Mmmm^^^mMMmmi ¦
na
do
praça principal cie Barda floresta . A' noite,
nham seu aspecto namÊÈÊ&fmwM^M
•> lfl ^m ¦ *
T / 5 l^aV^^j^fc ¦"¦' W' f\ s ' \^mWm^F>>,
celona durante a ultima Semana
7
í í f-; !fK_2hVmuS' -\ m >?Íí ¦iímmr/
dormia tranquillamentural.
Valenciana. Vêem-se um grupo
\V,i*lwmBzir9iÈii&Ê rjB>^s^sL'íifB
te • Mas era
de cavalleiros com os vestuários
Seus olhos e palpe>% 11
I
varias
• * I lm»i
característicos e cobertos de flôImWmmw
\V\-»
f
Wi
bras ficaram inflammadespertado por
'<¦"%¦ Ia
res como os nossos "romeiros"
••$<
;e/es
iHiSi
Durnovo, fallando
dos. Uma necessidade
m ta
B
dos
festejos da
por oceasiào
"¦' 1H I»af
ai"m'
'
°- gesticulando
jl
1
Wtt MwWÊ' m
Penha; _ ao lado dous curiosos
premente ^e aumento
e
a<ntypos
d'essa província hespanhola.
tando-se em seu
substancial,
que só poleito
estreito .
dia ser alliviada com a
absorpção considerável
)ep,°ls cle llavcr marchado
durante dous mezes.
con I
de carne, forçava os ca°S (luasl
fez t| uas ou trez P°r instineto por Durnovo. Meredith
çadores a continuas batransformações em sua organização.
tidas sobre as vertentes
caravana, naturalmente,'.avançava
muito leninferiores da montanha.
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Transmitta meus cumprimentos aos Gordon,
ção
O próprio somno era Interrompido por appanções
em Loango.
mysteriosas. Os homens diziam ter avistado seres
E foi assim que a primeira colheita de Simiacine
caminhando á distancia .
similhantes a arvores "Tolices,
(
partiu para Loango .
rapazes! Tolices:
Tose dizia lhes:
Guv Oscard fazia pouca cousa, mas fazia bem .
Mas, no emtanto, lançava olhares inquietos para
o lado de seu patrão, quando os indígenas contavam
Quarenta e trez dias depois depositava as vinte preciosas caixas n ks subterrâneos cL Gordon, em Loanco
essas visões .
e despedia seus homens, sem haver perdido um só .
De resto o vento fazia correr .sobre o plato um
fazer os hoCumprido seu dever, dirigiu seus passos para o banperfume doce, que enervava a ponto de
meus ninarem os dentes .
galow .
ínstallar
Declinara o convite que lhe fizera Gordon de
Os Ingle/es julgaram, assim, prudente
o acampamento em terreno limpo .
permanecer em sua casa até á chegada do navio, que
só era esperado no dia seguinte . Não se sentia prevenido
Certa manhã, trez me/.es mais tarde. Guv Oscard
em favor de Maurício e foi com espirito cheio de duvida
alinhou seus homens no mesmo local: Partia, para a
que se encaminhou para o bungalow da floresta, entre
Inglaterra com o primeiro comboio de Simiacine .
Loango e o mar .
A colheita da Simiacine, que Durnovo avaliava
Sua primeira e desagradável surpreza foi a de cn.estava empilhada, em pequenas
em 40.000 libras,
contrar no salão a jovem dona da casa . Guv Oscard
homem
um
leves
bastante
que
para
caixas quadradas,
temia as mulheres, como todo homem pouco habituado
.
duas
transportar
facilmente
de força mediana pudesse
á sociedade", não as comprehendia. nem apreçava .
caixas.
vinte
transportar
assim,
Dez homens podiam,
Quando deixou seus associados? perguntou
.
clareira
a
sobre
alinhadas
;a
Jocelyne, quando soube quem era o visitante.
— Então? — disse Meredith, sondando o olhar
respondeu .
Ha quarenta c trez dias
'
.
'
seus
homens.
de seu amigo, emquanto este examinava
Estão passando bem "elles
"Como
disse
—- Isso cada vez me agrada menos sabe?
se interessa por
pensou Os*
H: m
card, que notara a ansiedade da jovem ingleza
ehe em voz baixa, vor oue Durnovo conversava a
Não ha de ser por causa de Durnovo!. . ."
poucos p ssos, com o chefe dos cirregadores.
Isso que ?
Oh! sim! respondeu com laconismo .
-Deixa-te aqui! replicou Oscrd.
O Sr. Durnovo passa tão mal, no interior dí
mbem
;
—-Oh
1
Não pense nisso meu velho..
flc >resta
cho
impossível
Mas
é
oue distingue seu
ir
comtigo...
de
Guv Oscard, com a perspicácia"Muito
gostava
disso I ck.
bem... E
sexo, mordeu a isca e pensou:
que não trab.lh mos mal... liem
1"
Graças a tua paciência e a tua tenacidade .
por Durno\•<*:
Oh! Está passando bem . .
José e Meredith
Has de me fazer o favor de en. regar esse masso
Conhece
vao passando, egualmente, muito bem . .
de cartas a meu pai ; fiz um só embrulho, porque e
M ered íth 7
mais commodo para carregar: dentro de um mez conto
Conheço sim . . .
enviar mais noticias... Ah! Não te cases antes de
Houve um silencio, Jocelyne distrahia-se arrueu voltar .. Faço questão de ser teu garçon d'honncur.
mando algumas ílôres ...
Oscard sorriu, deu o signal de partida e a longa
Meredith continou Oscard é o homem
caravana desfilou diante d'elles . Os carregadores mmais notável que ja
clinavam-se, ao pasencontrei .
1
sar, mostrando seus
Era evidente que
dentes brancos, emesse h o m e m. geralquanto os chefes, um
mente taciturno, decapitão para dez hosejava esvasiar seu comens, sahiam das firacao. Desejava fallar
leiras e trocavam com
a alguém sobre Jack
Jack um aperto cie
Meredith e, naturalmão .
mente. Jocelvne pareAntes de desapceu-lhe o melhor auparecerem do platô,
ditor de toda a África.
José veiu dizer adeus
interSim ?
a Oscard .
— Está combinarogou ella com bene—
v oi ente interesse.
Vou
do — disse este
E porque ?
depositar em teu nome, no Llovd, a parte
Ora . . . A seo cbcnhora não ignora "Mão
que te cabe nos lucros . . .
tado popular:
.
sorriu
de ferro sob luva de
José
-— Sim, senhor...
r
ve llud o
E' um grande favor...
Compre h enPresumo que é uma
do
casa . . . segura ?
Isso co r res-— Segura como
ponde inteiramente a
o Parlamento. . . DeMeredith. Nunca penves ficar com umas
sei que fosse assim . E
libras...
quatrocentas
tão amável e educaJosé agradeceu nodo. . . Os exploradores
vãmente e fitou ouafricanos não costusadamente Durnovo,
mam ser d'esse calíaue caminhava em sua
bre, não acha ?
di.recção .
J ocely n e so r riu
Mereciitn desceu
dando a entender que
¦•:,;./'¦ ,'¦".:,/¦ . <•--,'
ainda um pouco, ao
WW™ ' , '¦¦ '¦:¦¦ f-*&.$r!*Fif- ' '
G uy Osca vd na o lhe
lado de Oscard .
desagradava .
Até á vista,
meu velho! — disse
O apparatoso mobiliário de nossos avôs. - Leito inglês do anno 1600,
{Continua no próximo
o
elle quando chegou
tendo como haldaquim ou cortina uma tapeçaria de Valenças
numero).
representando a Allegoria da Vida.
momento da separa¦ ¦¦
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an ci anulade debillta mortaes, a vigora í n s tituíçoes.
() macrobio espanta ; quanto mais
envelhece a instituiçao mais é adnurada.
Não con t a o
Brazil muitas assoei ações v et ustas. 1 Ia pouco celebrou um primeiro século de e.\istencia, sobrelevado nella o caracter de associação
particular: a Sociedade A m a n t c
da I nst rucção .
Seme n t a r a m-a
boas
m aos
em
1*S1_H) na beneficencia carioca . Deitou
raizame
na
consideração
publíca, pelo immediato cumprimento aos
fins
dos
seus
estai u t os :
promover e proteger a i nst rucção,
quanto estiver ao
seu alcance" .
Para tanto jula
gava necessário
"es
Sociedade
timular e animar a
philan t ro p i a de
quantos, conejorrendo
com
suas
fortunas e ser\ iços
para o bem da instituição, a habililassem a prestar á
instru c'ção esse
apoio e protec ção
de que ha mister
para que ella próspere e se derrame
no paiz" .
Quaes os maiores
incentivos
a
taes
fins?
Dizia
a associação: "as
honras, o louvor,
a gratidão,
para
com os autores dos
henehcios, q u e a
Sociedade recebe,
sobrevivendo
os
sentimentos d'ella
1 queda
morta!
dos des poi os e ser
eternos dos bemleitores"
Assim o Conseio
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Senhora, no Asylo João Alves Affonso
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1NSTRUCÇÃO

ÍI

Um dormitório no Asylo João Alves Affonso

ternas
com
para
a memória
dos
bem feito res deviam
ser posthumas,
pois que a
honra e o louvor
ao mento,
depois
da morte, são menos suspeitos
de
lisonja
e
adulaca o .
Dizia-o o presidente do conselho
da Amante da Instrucção, o tenentegeneral M a n o e 1
Joaquim Pereira
da Silva . Ao fallecer Evaristo Ferreira da Veiga, a 12
de Maio de 1839.
a Amante da Instrucção poz em
praiica idéias glorificatorias do bem
e dos bons.
So b r e modelo
dos cidadãos, Evansto dedicara-se a
cargos na Amante
da Instrucção,
r eprestando-lhe
levantes serviços .
Promoveu a Sociedade sessão solenne de respeito á
memória internerata de
Evaristo
encarregando, a 12
ile Agosto de 1837,
o Dr. Luiz Vicente
De Simoni do elogio fúnebre do consócio .
Em discurso longo o orador poz em
historia a exisíen-
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Ordem de S . Bento e a doação de um prédio de socia de Evaristo. do seu berço carioca, aos 8 de Oureligiosos
pelos
brado
no becco dos Carmelitas.
sou túmulo e, na
tubro de 1799, ao momento do "huma
carmelitas do convento da Lapa do Desterro.
exacta biographrase de jornalista da epocha,
Em Julho de 1845 merecia já Amante da Insdosdo 1828
e
ajnstonado.Brazil
Evaristo
de
phia
trucção respeito publico. Demonstrou-o a imperatriz
até o fatal dia 12 do Maio de~Te7ô7r'.
D. Thereza Christina. dignando-se acceitar o titulo
Os alumnos da Amante da Instrucção, na solenm_
de Protectora das alumnas da associação
dade de Agosto do 1857, lançaram flores o coroaram
A I.°de Setembro de 1815, I). Pedro II conferia
o busto do bemfeitor, busto devido a Ferrez, lento
á Sociedade o titulo de Imperial, gozado quarenta e
da Academia de Bellas Artes c. com todas as probaFoi-lhe permittido usar as armas do
annos.
modelada
mascara
tio
quatro
tirado
de
semelhança
bilidades
nos diplomas o papeis cie expediente e nas
Império,
cadáver.
de
face
sobre
casas de atilas, postas sob o patri >tism ) de S . Pedro
Evaristo presidira a Sociedade Amante da Insde \ 1 o a n t í\ ra,
trucção e mais,
Santa Thereza,
dizer-se
pede
Santa Rita o S.
oue sem titulo
Bento.
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de 1 <v4â, ros >1o Brazil da sua
veu a admuusepocha .
tração da SocieEm 1849, dochulo, sol) proze annos apoz
do conposta
o
passamento
sócio I oaquim
de Evaristo, esBernardo Leal.
tava á testa da
crear collegio
administração
para orphãs poda Sociedade o
bres, sem pais.
orador da sesRe a 1 i/o o - se a
são fúnebre de
abertura do col1857, o Dr. Luiz
lecio em a o t o
Vicente De .Sis o 1 e n n e, no
mom .
mosteiro de S.
Funccionava
B o n t o, apo >.
a associação no
/ <'
o
missa
largo da AjuDeum, presidida, esquina da
da a numerosa
rua de Santa
assembléa, na
Luzia, mais ou
qual figuravam
m e n o s onde
duzentos sócios,
tem sede actual
pelo bispo dioo Club Militar.
cosa no Monte,
No prédio manconde de Ira-a.
tinha a SocieI p.a u u u ra d o
dade uma aula
o collegio, a 4
para o sexo
de Outubro cie
e
masculino
1846, o sócio
mais trez para
Patrício Ricaro sexo feminido Freire oi lono, estas n.o
becco dos Carreceu uma a • >lice da divida
melitas, na rua
da Imperatriz,
publica para
hoje Camerino
dote da primeie na rua da
ra orphã casada
Assembléa .
no collegio o no
seti oratório, a
Em rada uma
29 do íulho, andas aulas os
niversa r 10 da
íilhos dos soI). Iza ¦
cios tinham oiprinceza
"em
momobel,
rei to á terça
ria de ter a I )iparte das vagas
\ ma Pro\ idenoceorrentes,
cia permit t ido
e
aos pobres
orphãos reserque o feliz naso i m e n t o da
vadas duas partes. Nada de
princeza I osse
no mesmo anGruta de N. S. de Lourdes no Asylo Jopo Alves Affonso
Matheus prino de fundação
meiro os teus .
do collegio". Funccionou este durante longos annos
Qual a receita da instituição? Mensalidades de
num prédio da rua Barão de S . Felix, antiga dos
sócios, esmolas de bemfeitores Davam para fornecer
Cajueiros .
aos escolares da associação, papel, pennas e livros . Aos
Hoje quem vai ao bairro tias Laranjeiras o trannecessitados de maior necessidade eram concedidos
sita pela rua do Ypiranga encontra sumptuoso edifício
vestuário, calçado, até assistência medica .
em eiija irontana se inscreve um nome: Asvlo Alves
Escassa embora de recursos, a Amante da InsAffonso .
trucção achou meio de gastar para mais de oitenta
E" o orphanato da Sociedade Amante da Instrue oito contos cie reis, da sua fundação, em 1829 aos
cção. Condecora-o o nome de bemfeitor magno, o com
meiados de 1848, em prol da infância desvalida . Mais
mendador íoão Alves Affonso, a
cuja vida deveu o
de mil alumnos, de ambos os sexos, naquelle lapso
Asylo a maior dedicação pela sua prosperidade, a cara
de tempo se haviam instruído nas aulas da Sociedade.
memória presta culto .
Favoreceu-a em 1845, a doação usufruetuana de uma
Não se admire o transeunte,
pois, ao vêr-lhe o
casa de dous andares na rua da Assembléa, dádiva da
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Aula de gymnastiea sueca

busto no vasto
iarrecuo
dim que dá
e
perspectiva ao Asylo.
Assim Alves Affonso,
mfaíigavel, nem em
forma visível deixou
as queridas
orphãs
pelas quaes tanto labutou .
Mas quem se interessa pelo bem da patria não passe só pela
porta do Asylo Alves
Alfonso . Deseje entrar, visite a casa . ()
seu antigo morador
eixeira de I* rei tas
não
a reconheceria,
tanto tem sido melhorada e alargada .
Sol» o tecto o»:t rora do nosso grande
in isconsulto se abrigam nada menos dc
cento e cincoenta orphãs pelas quaes se
desvela a associação
ora centenária, na
idade e no bem .
At ham-se as as- ladas aos cuidados de
c unmunidadc,
a ilo
Puríssimo Coração de
Maria.
1 erseguida
a relir:'ào cm hi a ih a |)el i
ministério Combe., as
«'rdeiiN religiosas tlal li
sc afastaram,
a i\n
1 unssimo Coração d.'
olaria loc ilisada
no
''^io (irantle do Su! .
v oiu o temp >. o au-

s^ : B_N-K_F_^*^ f ^" >"*. 3!ksS___P^_J_^Ew'"

('

*____ ^_k ¦ ¦ _SP'

_______¦
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no Asylo João

.**•"_..

Altar do Coração <k-

.

.

Alves .-.ffonso.
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Jesus no Asylo João Alves Affonso

¦•.diai da morte, foram
desapparecendo as irmas lrancezas, que tin h a m c o n d u z i d.o a
c o n _ m u n 1 d a d e pa ra
o Brazil. E' hoje. pode
dizer-se, br a z ileira,
tantas patrícias nassas nella tem lido ingresso para a espinhosa carreira da renuncia
na caridade .
Amar a Deus serviudo a pátria, mesmo
nas
mais modestas
profissões, tal o conselho mudo da AmanInstrucção ás
te da
suasiprotegidas .
Recebe-as meninas,
restitue-as á sociedade
moças, capazes de ganhar a vida honestamente .
O curso do Asylo
Alves Affonso abrange oito annos, quatro
dedicados á mstrucção equivalente a das
escolas primarias officiaes; quatro
annos
destinados á recordação das matérias ensinadas no quatriennio anterior e á aprendizagem de- officios
próprios para o sexo
leminino . Costuras,
bordados,
fabricação
de chapéus,
flores,
meias, oecupam o bem
aproveitado tempo
das asyladas de cujo

/ .o
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são de (pie a Europa
desenvolvimento phyCentral fera outrora
sico cuida a aula de
povoada por uma \\v\gymnast ica .
merosa e robusta raça
Podem egualmente
de anões de cabellos
as asyladas aprender
protis. Esses anòes poa
a dactylographia.
voaram a Europa na
esc ri pt u ração me rca n mais remota antiguidatil, a tachygraphia. A
de. ou. fallando com
trindade hoje muito
mais precisão, w^ psajuda v i v e r o sexo
i iodo ncol 11h ico. Na
que, de fraqueza em
edade de bronze ainda
fraqueza
supprimida.
exi s 11 a m cm grande
tanta
vai
ganhando
quantidade .
força .
Formaram anula na
O Asylo comportaria
Silesia poderosas comde certo mais umas
munidade..; n^ Impecincoenta asyladas,
; lo romano c durante
com pre.uizo de espaminto t. mpo nas mvaço, portanto de hygiesoes Slavas. enfraquene. Não pode isso ser
ciclos pelas guerras
no propósito de suas
constantes, foram deadministrações, de tão
sappareccndo . Não e
bcom espelho no exemraro ainda hoje se enpio do commendador
coni rarem cm I* rança
Alves Affonso. Soube
c üa Allemanha mdi
reconstruir e renovar
\ uluos robustos e bem
sem o afan tão noss >
proporcionados de porda taboa rasa .
te, medindo apprexiPelo seu passado,
.<>_^^:*^*.W^ $^MMi-*-/>!• ~ ^ '¦ l
m ad am en te 1 m. 4 o .
com a garantia de um
São
os descendentes
século sem desfallecidircctos d't. ssa raça d:
mentos no bem; pelo
pygmcus .
seu presente, na grandeza de seus fins e do
seu asylo, inscreve a
Amante da Instrucção
Um sello raro
o mais decidido apoio
Um dos mais raros
para que o futuro corresponda a passado e
sellos da Europa é ac.
a presente
t ualmente um da Ba\ iera, do valor tie 2
O Asylo Abes AíAltar
de S. José no Asylo João Alves Affonso
fonso, gloria da Socicplenniqs e da emissão
de 1895.
dade Amante de InsNessa epocha, a tarifa máxima dos impressos
trucção, carece de auxilio sobre estima pela con tilocaes era justamente de 2 piennigs. Ora, quando
nuidade da obra sem estardalhaço .
ainda as foliais da nova emissão estavam sendo miConfirma, atra vez de cem annos de vida nacional,
a reflexão de :
pressas, a agencia de uma pequena localidade pediu-as
o ruído não faz o bem, o bem não faz ruído.
pelo telcgrapho . E foram-lhe enviados velhos sellos
de J pjennigs, levando em sobrecarga o algarismo 2.
Fscragnoll;: Dokia
Apenas a referida
agencia tinha vendido seis
d'êitês7~"récebeu ordem telegraphica de retirai* da circulação tal categoria de sellos, cujos exemplares resA descoberta de uma raça de pigmeus no centro
t antes foram
da África, nas
(j ucimados.
vastas íloresr_ assim, os
tas do Congo
seis sellosexisbelga, causou
tent t_ s são hogrande contenta mento
;e. em razão
da sua extreaos archeolo>al<
ma raridade,
gos e palcontologistas .
avaliados em
4:1_0()$.
Est udando
eu i d a d o s amente os es( s ali menqueletos dos
homens anões,
tos crus
descobertos
na Silesia e
I n teiramen
com par a n dote u'us, são a
a
outras
os
moda na In
anteossadas
glaterra para
riormente enuma numerocontradas no
sa seita de
vale do Rhee x t ra v ag a n
no, o i!lustre
tes. Nào (111 e
sábio Thilc.1 causa seu a
da
Unimus,
nova.
Nos
de
versidade
comemos ost ras ei u a s.
Breslau, cheO"
! ructus crus e
Refeitório do Asylo João Alves Affonso
o ou á conclu'
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confiem das
novas neophytas: sonhando
com o reinado
das mulheres.
pouco se lhes
dará de solapar pela raiz
- o estômago
— a metade
ba rb ad a do
gênero huma-
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seja; mas des-
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saladas cruas,
sem pertencer
a seita aleuma .
Mas ai legam
os innovadores
que é preciso
apagar o fogo
das cozinhas e
arruinar a sociedade do gaz:
porque ha nos
alimentos crus
fermentos naturaes facilitadores
da digtestão . Fe rmentos
bons.
|>or(]iie maus
também os ha
e nocivos, microbios, que a
lerv u ra destrui ria . 0)s
neo-vegetarianos não (pieiem saber d'isso . Propõemse a ingerir lentilhas seccas.
leijoes e até...
milho. Xào vá
»* seita pelo
processo exterm i n a r-se
mais cedo do
(l"e parece .
•Xbis as suffrapistas
di/ ,,
1-Jr- Toulouse
a d h e r iram
a reforma lerventemente.
l- o meio.
a Negam ellas.
de libertar as
Grilas da tv•'muna do lu-
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Lavatorio do

Asylo

João

Alves

Affons>o
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Quando a celebre Universidade de Salamanca se achava em seu apogeu e constituía
o mais brilhanle jlorào da seiene ia lies p anhola, cursavam suas auIas, m a is de
S .000 ai umnos.
Em todo o
mundo não ha
exercito algum
que supere (o
chinez, quanto ao numero
de bandeiras .
Tem uma para
cada grupo de
oito soldados .
A mais es tupida de todas
as manias dos
homens c querer desvendar o
futuro, esqaccendo-se de gozar o presente .
KOTZEBUE
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Mullicrcs dc Monttcelio.

Uma banda de musica altoatesina
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Mulheres de Rodi com o véu que conservam do tempo do domínio barbaresco

Mulheres de Campochiaro.
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Uma caneta sicilíana

Opiniões valiosas
Dignidade necessária:- . is humilhações indtvtduaes,^
tudo é
os sofrimentos, a infelicidade mais profunda,

t*

J*8fcí*fc.w
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Mulheres dc Castelri

bom desde i/u<' se saiba revestir
monstrar a forço, a vitalidade
Ortographia: Opino
outros muitas cousa.*, deveria

com a dignidade, parti dede nossa espécie.
que a orlographia, como
constitui' um ojficio e que
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casamento do principe herdeiro da coroa, com seus
vestuários tradiccionaes
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Klorcnça com seus typicos cestinhos

A coligação de Puglia,
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», Mulheres de Stampalia.
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L ma família Campobasso.

p-hY),r deveriam prescindir d'es,\e e outros estudos que
^
' ccupam
no ccr(,/fro um CSpllç0t gc ifur necessitamos para
albergar idéias de mais
transcendência .
macho de sangue: Na
passagem da barbaria

Uma carreta da Sardenhn.

para a civilisação encontram-se as maiores crueldades
da l/i dona do mundo, como para indicar
que essa il >rescencia dos ideaes exige um riacho abundantíssimo de
sangue dos homens . •— Angel Ganivet .
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Outro aspecto

A sala de Jantar dos passageiros,
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tln sala de jantar.

NASCEU OUTRA
VEZ !

saltado e a heróica
iovem poude tocar
o solo sã e salva .
Segundo os jornaes norte-amerteanos e as pessoas
presentes ao concurso, miss Arvcta
parecia nesse momento menos emecionada do que os
que assistiram á perigosa experiência .

Julquem os leitores! A heroina da
aventura é miss Arveta Roguer, jovem
norte-americana de
dezesete annos, a tunina da Escola Super 10r de 11 ompsloa d.
Tomava parle em
um concurso de paraquédas, realizado
UM VASO DE
recentemente, no aeESMERALDA
rodromo de Roosevell. De uma altura
Sa antiga cathcsuperior a 600 meo horizonte.
dral de Gênova tem
() passadiço su perior de onde os passageiros podem admirar o solo c
'7 /
no esIros atirou-se
sido conservado um
seu
com
parapaço
'
vaso durante 600 annos .
"
\~
a
devido
Porem,
quedas.
Fssa preciosidade foi cort--^aJ¦_".." ¦-"
;
uma falsa manobra, seu
Lida em uma esmeralda de
^
coruma
em
péjicou preso
12 ] í pottegadas no maior
da, o que impediu o appadiâmetro com 5 ? \ pollegirelho de se abrir compledas de altura . Está guarlamente .
dada em um cofre com vamultidão
Em baixo, a
rias fechaduras, cujas eliacom
assistia a essa scena
ves se distribuem por diveruma
horror, pois entrevia
sas pessoas e raramente se
lerrivel catastrophe . Felizexpõe ao publico .
mente, miss Arveria RoXessas oceasiões sobnquer não perdeu o sangue
nes suspendemna por um
frio . Tentou um esforço
cordão ao pescoço de um
desesperado para libertar
padre e ninguém lhe pote
seu pé, puxando pelas cortocar . I m decreto de 141 ?
das collocadas do lado em
prohibe, a approximação
aue o apparelho se abria .
il'essa preciosa relíquia .
O quarto de dormir da equipagem.
Essa. manobra deu bom re^"^BBv
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Como se viaja em nosso tempo #
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Economia domestica

Os lenços de seda devem ser lavados com água de chuva a
que se juntou um pouco de sa!.
-—Nunca devemos comer maças depois de peixe, por que podem acarretar graves desordens intestinaes.
-- Para alliviar a dor dos callos o melhor c humedecel-os eom
essência de h.iríelã .
Tiranv-se as manchas de tinta da madeira esfregando-as
com vinagre branco.
— Para limpar as garrafas que tenham coníi.lo óleo, utili/a-se,
de soda a .)•''
o mais quente possível, uma solução de carbonato
com água fria.
por litro d'agua. Enxagua-se
se
O gelo nunca deve ser eollocado dentro dos líquidos que
os
contenham.
vasilhas,
que
torno das
pretenda beher c sim em
- Para conservar as flores, coltoquem-as em algum v.-.mj que
dias devemos hrar as dores
contenha água de sabão. Todos os

PEQUENA ENCYCLO
PEDIA POPULAR

d'essa água e collocal-as em água bem limpa, depois do que tornaremos a collocal-as novamente em água de sabão.
() calçado não rincha mais, se molharmos bem suas sidas
com água quente e appliearmos depois óleo ou gordura, deixando
,
que seque por si.
As manchas verdes nos vestidos de seda, causadas pelas
plantas, sahcm facilmente, esiregando-se a parte manchada com
álcool .
() ammoniaco é um poileroso estimulante para as plantas
ile salão. Usa-se deitando-se uma colherada pequena de ammoniaco
as
por quarto de água fervendo e uma ve/ fria, rega-se com ella
plantas, (pie florescem de modo cchuberante se issr processo for
applicado uma vez por semana.
( )s rheumaticos devem comer uvas írescas, por que estas
eliminam os residuos que cstor\ am o organismo.
Morder um pedaço de limão, em jejum, conserva em bom
estado as geiv.ivas.
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pequenina casa do guarda florestal Stephan,
erguia-se no meio de uma espessa floresta toda coberta de palha e construída com troncos de arvores, e com as juntas calafetados
com folhas e musgo . Ao lado estendiam-se duas
granjas; na frente um pequeno pateo, o poço com
o guindaste inclinado e a água verde. Nas janellas.
cresciam g.vrasóes e pequeninas flores selvagens . Õ
pateo contihra dos dous ladts

uma estreita passagem, „m.
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pai, rindo alegremente e fazendo fulgirem os dentes
muito brancos . _.
—
Quando eu voltar... á tarde... arrumarei
o armário — disse cila.
E como encontrara o cesto, beijou seu pai e
sahiu .
Stephan apanhou sua rede já começada, sentouse sobre o banco diante da cabana e poz-se a trabalhar, sempre seguindo sua

i^^T^^r^^

^«m^^^^
horta viçosa
caminhou ao longo da margem
0
Alem do guarda, a peque<bl
si s
es((iierda
l*
do lago . Sua blusa
nina cabana abrigava sua Filha
\
branca,
sua saia vermelha com
li
Kassia, de dezesseis annos . A
<nL
listas
amarei as c seu lenço amaii/
J*i
r
idolescente
|í
era, na casa,
o que a
rello davam-lhe, á distancia, o as%
tl
aurora é no eco . Crescia em toda
3
pecto de uma flor rara, pintada .
a. pureza de uma alma ingênua e te
Estavam na Primavera e o calor era
i%
mente a Deus
-v
H E N R Y
insupportayel. Apoz ter caminhado cerJ*
^~N-AEW*E2
Lm velho tio, iá levado d'esta para
1b]
ca de um kilometro ella penetrou na fioti
melhor e que fora o organista da egreja
resta . Ao meio dia era bastante
Jp
quente
visinha, ensinara Kassia a ler em um pie•V
ao sol, porem fresco na sombra espessa das
><
doso livro..
Quanto ao mais, o (pie seu tio
t\ arvores . Kassia caminhava assim, quando,
nao lhe pudera explicar, a floresta lhe enrepentinamente, deteve-se, sorriu e ficou ruíí
sinara.
bra como uma cereja.
Assim,
as
abelhas
lhe incutiam
•ii'
l que^ a actiM
Diante
W,:1UC dd'ella.
ciid, suore
sobre a irnna
trilha estreita, que se
vidade e uma cousa necessária, os pombos lheIfo .r
perdia no fundo das arvores, estava um rapaz
\&
Vl *
os
multicores
H
parecendo ter dezoito annos. Era o alcatroeiro, re!!lV^!y,-V^.a|
J1- pureza' a cantar alegre
passarinhos da ir.atta cnsinaram-a
sidente na outra ponta da floresta e que se dirigia
mente porá alegrar seu velho pai. A suave brisa
precipitadamente á cabana de Stephan .
ensinou-a a ser ca'ma, a serenidade terrestre e a bonEm nome cio Pai e do Filho ...
- murmurou
dade divina mostraram-lhe a verdadeira bondade huo rapaz .
mana .
Para a eternidade dos séculos .
I ai e filha levavam uma vida monótona e eram
Kassia calou-se e poz-se a esfregar os olhos, sem
felizes como o podem ser dous entes encerrados no sia mencr necessidade, depois, cobrindo o rosto com a
Ieneio e no
ponta do
isola m e na v e ntal,
to da fioolhou maresta .
1 í c í o s aUm dia
mente pana vespera o alçara ila Pentroeiro .
tecostes, o
Kísvelho Sto
sia . . .
phan v< )1
—Falia...
(ou
ao
Yass .. .
meio dia.
— Teu
para .tipai está
m o ( a r.
em casa ?
Perco r reEsra grande
tá . .
parle tia
O pobre
I o r e s t a
rapaz não
onde os
preten dia
pan t ano s
f aliar-lhe
e e s ca rsobre o vepados se
lho Stemui ti pi iphan, poc a v a m e
rem sene s t a v a ,
ti a-se inn a t u ra!t im id ad o
mente, fae fallou ao
t i g a d o .
No meio de espessa floresta erguia-se a casa de Stephen, o guarda.
a c c a s o .
Kassia
Depois,
servm-o com o carinho de sempre, deu de comer ao
calou-se. esperando que a moça fallasse primeiro,
velho cão. lavou os pratos, depois disse :
porem ella, com as faces vermelhas, apenas enrolava
Papai . . . Vou até i floresta . . .
e desenrolava seu avental . . .
Finalmente decidiu-se :
Sim . . . Y.u . . . vai . . . para que o lobo te
Yass!
pegue ... ou ou t ro animal . . .
Kassia ?
Vou procurar hervas odoraníes. Amanhã e
A alcatroaria não trabalha hoje?
a I entecostes e tenho que ir á egreja . . .
Também cila. tinha a intenção de perguntar ouAh!... Bem...
tra cousa . . .
Kassia atou um lenço á cabeça, um lenço amaCom..' não ? Lá deixei o velho Franck...
rello com floresinhas azues e, procurando um cesto
Mas porque me perguntas isso?
|ara a; plantas, que apanharia, cantarolou alegrePor nada . . . Eu vou procurar umas hervas .
mente . . .
Então .. . eu te acompanho ... se consentes ..
Na volta irei até a casa de teu pai .
Ah, meu rouxinol! Se trabalhasses com a mes¦na vontade com epie cantas . .
Se consinto ? . . . Ora essa! . . .
disse o velho
Sim . . . Se te agrado . . . has de consentir .. .
guarda com 1 «on homia .
Do contrario, não quererás... Dize, Kassia, uma paKassia, que se erguia sobre as pontas dos pes
lavra apenas . . . Eu . . . não te aborreço?
pfira olhar sobre uma prateleira, voltou-se para seu
ÍI( ) I
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Oh! destino, destino!
Kassia e Yass continuavam a colher plantas,
a rir e a tagarellar alegremente .
E Kassia cobriu o rosto com as mãos . Depois,
0 homem simples é como o pássaro; canta quanaccrescentou em voz baixa:
Não me aborreces, Yass ...
do pode... O rapaz iniciou uma simples e melaneólica melodia .
E logo, antes que o rapaz pudesse dizer qualquer
As ultimas pai. vras de cada estrophe alongacousa, continuou, com novo ímpeto .
Vamos... Vamos procurar as hervas! Vamos
vam-se em um queixume e Kassia e i ass as tornaacompanhadas
vam mais arrastadas e lamentosas,
depressa!
pelo echo nas sombrias profundezas da floresta,
E lá foram. Suas physionomias se illuminaram,
expirando ao longe sempre mais frágeis . E o silencio
mas os dous ingênuos não ousavam trocar uma palavra;
se restabelecia .
sentiam uma emoção extranha e deliciosa, sem saber
Depois Kassia disse:
o que sentiam . Estavam, ambos, contrafeitos, mas
Já apanhei bastante plantas. . . Mas e presentiam-se felizes; e, nunca, a floresta cantou tão maciso molhal-as . . . porque, até á noite, com o calor
ravilhosamente acima de suas cabeças; nunca o hálito
que faz, murcharão . . .
perfumado da brisa foi mais doce. mais acariciante;
intenso,
Na verdade, o calor era
posto que
jamais o murmúrio da floresta e as vozes dos pássaros
até a leve brisa cessara; mesmo na sombra da fiocompuzeram um coro tão angélico, tão mágico, tão
resta o ar estava saturado de um vapor quente e os
magestoso, como neste instante perturbador e cheio
As lade felicidade inconsciente .
pinheiros distillavam forte cheiro de resina
ces de Kassia estavam humidas e seus olhos azues
Oh! santo poder do amor, és a benção cbesta vida,
e com elle
trahiam fadiga . Tirou o lenço da cabeça
o brilho resplendente dos crepúsculos, o arco-irís entre
*_
ass lhe retienxugou a fronte e os olhos, conquanto
as tristes nuvens da adversidade!
rava das mãos o cesto cheio de plantas e lhe dizia :
No emtanto, atravez da floresta, echoou de arvore
Ouve, adorada Ka-sia. perto d'aqui ha uma
em arvore o latido de um cão e pouco depois surgiu
fonte com um pequeno lago . . .
Burck . Escapara da cabana e seguira as pegadas de
Penetraram sob a sombria e humida abobada
Kassia; correra, arquejante e lançou-se alegremente
de folhas onde um raio de sol. coado atravez da rasobre o peito da moça primeiramente, depois sobre o
maria se coloria de verde. O frescor lhes foi deliciodo rapaz, exammando-os com cs
so apoz o ambiente pesado ca pouco depois, viam
olhos bons e intelligentes, pareentre uma dupla fileira de olmos, um riacho serpencendo dizer-lhes .
' —
teando sobre o fundo negro do musgo .
Bem vejo que se amam. ..
0 local era encantador, silencioso,
Fazem bem!"
solitário, sombrio . . . Era o silencio de um
E agitou a cauda alegremenrecanto selvate, correndo na frente, descrevem
do grandes e pequenos círculos,
gem, esquecidos
tio
holatindo alegremente, mergulhanmeus,
do na floresta e volt
povoado apenas de
tempos a tem'WÈÈ^WÊiMÍ^
m% ^B-w''
mmmm%x^^mm\Ê ^ _'
pássaros, f lopos para exares, insectos. ..
minar os dous
adolescentes .
nesses
E
Kassia abrirecantos,
geos olhos
ralmente, que
gou
'¦¦.•:__''*?' ¦ --~
^^3»áTB
_P^ '* ¦
^fl
B^.
^1
•&¥&vêes*
com a mão e
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fitando o sol entre a r amaria, ex- ''fl'nymphas, as
______
***mmmmmmmi
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".H ______!__________¦
¦_¦
_________________^_h ___IÉ^^
clamou:
R u ssalhas e
_á_5*>__ fllfl fll ^_^
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i •' diz
— Ah, meu Deus ! o sol
„Bj
ou t ras di vinda
;a
w^BI&^ÍB^''** \
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mais de duas horas e ainda não
>A^flH&
ou
des
boas
l\.
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apanhamos herva alg U ma ] ¦
mas . Quando
^^^^¦^I^^BBK'"*'
>a r
-1
vai á esquerda ...
E u irei a (^~
vÊSk
'mW^mm^
Kassia se viu
reita ...
v WC***
E' preciso apanhar basa beira do riatante.
cno e sua si
o
jantar
velho
serviu-lhe
O
Kassia
veiu
fatigado
e
assim
E
se separaram, merlhueta esbelta
guinaram na floresta, sem, no emse reflectiu na
tanto,
se perderem
de
vista . Ent re os i uni íeiágua, também ella pareceu uma d'cassas encantaros e as moitas altas desappareciam e tornavam a
doras apparições que os lenhadores por vezes avisapparecer a saia vermelha e o lenço amarello de Kassia;
tam nas matias ou os pescadoies nos cursos d'água.
a esbelta acrescente parecia fluctuar entre a verdura,
Cabeça nua, cabellos de ouro ligeiramente desfeitos
como se fosse uma Russ.xlka das florestas. Abaixava-se,
pe o vento, tez corada, olhos risonhos, alta e ara.erguia-se, caminhando sempre entre a mais espessa
cil, Kassia era a própria Russalka . Ninguém du\iramana . iMuitas vezes, escondida por traz de um grupo
daria que, atemonsada por um olhar humano, ella
de nogueiras, desapparecia aos cdh.es de Yass; então
não saitana á água, não se dissiparia em bruma.,
este, detendo-se, fazia com as mãos porta-voz e gi\não se transformaria em arco-irís ou em fogo fatuo,
tava:
em lyrio que, quando querem colher, diz com voz
Ho-o! ho-o-o-o!
humana, embora similhante ao murmúrio tias arvo"Não
"
res. —
me toque !. . .
Ouvindo-o, Kassia se detinha e com um sorriso
Kassia curvou-se tant > para a água, que seus
feb.z fingia não vel-o também e respondia, como para
cabellos c.ihiram sobre seus hombros e ella pereunenccntral-o, com sua voz de prata:
Yass!
tou a seu companheiro :
Como havemos de beber?..
E o echo respondia: Yass: . . .
Como os pássaros respondeu Yass, inBurck: presentiu um esquilo sobre uma arvore e
clicando as ave.mh.s, que hcb.am. a poucos passos
diante do tronco, ergueu o focinho e começou a latir .
de distancia, erguendo para o céu seus pequenos
Sentado sobre um galho o csquillo escondia-se por
bicos .
traz da própria, cauda e esfregando o focinho, parecia
Porem o rapaz agiu com mais habilidade (\^>
zombar cia cólera do cão. Kassia viu a scena e riu;
que os pássaros : colheu orna larga folha de nenuYass imitou-a e a floresta se encheu com o echo d'esse
phar, fez com cila uma concha e tendo-a enchido
riso moço e jovial .
com água, entregou-a a Kassia .
o
completo
reinava
silencio
momentos,
rala bebeu e poz-se a colher myosotís, emquanEm outros
a
murmurar infatigavelto Yass cortava um talo de saulo para fabricar uma
e só a floresta continuava
I lauta .
mente e o vento farfalhava entre a folhagem .
»_a—
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Em poucos minutos o instrumento ficou
O rapaz nelle applicou os lábios e começouprompto
a tocar
uma d essas árias simples, que os
pastores assobiam
a noite, nos vastos prados. Pouco depois tudo
era
silencio; porem prestando attenção os dous
jovens
ouviram como uma resposta, um ligeiro e suavíssimo
canto. Era o rouxinol, que, provocado
pela flauta,
cantava também .

nossos ramos vibram como harpas em louvor de
nosso Pai misericordioso.
E os grandes olmos, melancólicos, entoam :
-Sobre nossas frontes mornas,
extenuadas
pelo calor, cahe o orvalho da noite . . . Gloria ao Alhssimo ! Irmãos e irmãs, rejubilaí, já cahe o orvalho
do crepúsculo !
Assim ora cada arvore da floresta, essa é a musica. que se eleva, a cada tarde, da terra
para o céu

Encontraram, voltantio já, a grande pedra onde haviam deixado o cesto e as plantas . . . Kassia
sentou-se e iniciou a confecção de uma coroa de
flores; o rapa/, ajudava-a .
Burek d e i t o u se junto
de.les, estírando suas patas, bocejando e inspecciou and o os arredores,
buscando alguma creatura viva sobre a qual pudesse se atirar por simpies desejo de correr . . .
Mas tudo era calma
e silencio na floresta . . .
Nas grandes arvores
os pássaros
pr >curavam
logar para passar a noite.
Pouco a pouco, as vozes
da i loresta se i alaram . . .
Somente as arvores faria
diavam mansamente. .. e,
aqui e alli, um galho secco estalava, sob a pressão de alguma pata . . .
aqui e ai!; uma folha volteava e cahia . . .
Bruscamente
a luz
oourada do crepúsculo se
intensificou, emquanto no
Oriente o azul profundo
se tornava
mais pesado
e todas as vozes da fioresta se fundiam em um
immenso coro, calmo e
magestoso. Era a floresta
(pie, ant ?, dc adormecer,
se recolhia orava. As ai vores cantavam a gloria
de Deus .
Somente as almas innocentes
comprehendem
essa linguagem discreta,
grandiosa e bemdita. Sómente os corações ingenuos ouvem e comprehendem quando os carvaIhos centenários entoam
seu hvinno .
O p:nheiros nossos^ irmãos rejubilaí !. . .
O Senhor nos concedeu um
dia calmo e morno e agora
nos cobre com uma noite estrellada . Grande é o
wt* d l# >t>- s# $?^w$& ¦ ¦ -' $ wé&kw WêPWê&Ê^^ - ¦>
WÊÊÊm
Senhor, todo poderoso e
misericordioso! Gloria a
Elle no céu, nas águas,
Então eu te acompanharei e na volta irei a casa de teu pai.
na terra !. . .
fc os pinheiros meditam um instante as palavras
e se perde lá no alto, iá onde não ha mais creatura
cios carvalhos, depois respondem . . .
alguma, onde nada mais existe alem do pó prateado
dos astros e a \ ia-lactea e Deus está acima de tudo :
ras Senhor (pie, para Tua (dona, espalhamos
nossa resina balsamica dos incensanos do sacrifício.
O sol mergulha sua face de fogo no mar distan-.osso I ai, que estaes no céu,
te; o lavrador abandona a charrua e vdtta, apressado,
que Teu nome seja santiíicado! .
para sua cabana; os rebanhos voltam dos campos,
Depois é a vez das nogueiras:
mugíndo, erguendo turbilhões de poeira dourada.
As luzes do crepúsculo abraçam o céu, ó Senhor,
Depois a noite desce; nas aldeias gemem as grúas
e nossas folhas ficam dourad.s e estremecem no ar;
dos poços, as janellas se ílluminam e ouve-se o lae d ellas sobem
tir dos cães.
para Teus pés um canto de Gloria; e
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Sciy.udo

creança, que contempla com surpreza a terra de Deus . . . Dedesappareceu a
pois as arvores, a verdura immensa, tudo
seu olhar . Ella sorriu e adormeceu . . .
emquanto
Agora sua cabeça repousava na sombra
sua blusa se dourava com os raios dn sol ... 0 hahto leve
erguia seu peito e nesse somno tranquillo estava tao oella
na egreque Vass a contemplava como a uma imagem
ja, resplendente de ouro e de cores quentes .
As mãos de Kassia conservavam ainda a coroa de fioElla continuava a sorrir como uma
res, incompleta...
creança que sonha com os anjos ...
Talvez mesmo conversasse cora elles porque era pura
e servira a Deus o dia todo, colhendo flores paia a festa da
manhã seguinte . . .
Sentado a seu lado, Yass nao dormia... Um sentimento muito doce enchia todo seu coração. Parecia-lhe que sua
alma tomava a/.as e voava pelas regiões celestes. Ignorava
o que se passava em torno d'elle e permanecia de olhos
fixos no céu como petrificado em seu amor .
Multo tempo ainda Kassia dormiu; muito tempo ainda
Yass se immobilísou . 0 crepúsculo cahiu . Os últimos raios
subia
Do riacho
de purpura lutavam contra as trevas.
o coaxar das rãs . . .
Bruscamente, alem do lago. a Ave-.Mana tilintou na
enrejinha . A voz do sino \C)ou sobre a superfície lisa cio
sonora.
lago.
pura.
echoando longe . . . ()
'_^T#f^f_i_ffi
sino chamava os
í íeis a oração e
a n n u n c í ava-ihes ao
m e s m o
tempo o
repouso :
"C h ega
de fadiea,
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I'.lla adormeceu c Yass se manteve a seu lado
de labor . . . dizia elle recolham-se para dormir
benção deDeus . . . Diríjam-se a Deus . . . Nelle esta
gria . Eis o silencio . . . eis o repouso, o repouso ... o
so . . .
Ao primeiro toque de sino o rapaz retirara seu
Kassia sahiu de seu somno e perguntou :
- O sin o soou : .
— Para a Ave-Mana .

sob a
a alerepougorro,

diante da pedira coberta de
Ambos se ajoelharam
musgo, folhas e flores... e Kassia começou com voz doce e
submissa:
— O anjo do Senhor annunciou a Santíssima Maria . . .
Kassia soltou os cabellos e curvou-se

para a água

Quando Kassia se sentou junto da pedra
para fazer a coroa de flores, o sol ainda não
se deitara; seus raios, coados atra vez da folhagem, illuminavam as faces da adolescente
com um brilho ardente, porem ella quasi não
tinha vontade de trabalhar, extenuada pelo
calor e pela marcha pela matta. Suas mãos
trançavam as Mores mais lentamente . A brisa
morna beijava lhe a fronte e o farfalhar das
arvores embalava-a, entor pecia-a. Seus olhos
azues se turvavam, suas pr.lpebras batiam.
Ella apoiou a cabeça á pedra, abriu desmesuradamente os olhos uma ultima vez come uma

Deus.. .
Assim oraram, ajoelhados, esses filhos de
Um ligeiro relâmpago de verão percorreu o céu e sobre seu traçado luminoso um enxame de anjos alados se
deixou baixar do céu e deteve-se acima da cabeça dos dous
ingênuos enamorados . . . Depois . . . elles próprios se confimdiram com os anjos . . . por que não existiam na terra almas
mais puras, mais límpidas, mais mnocentes do que a d'esses
dous ingênuos enamorados.

Os homens precisam continuamente que s.» lh.es renovem as formas da \ cidade, porque chegam a deixar de
compreheicLr o (pie ouviram muito t.mpo.
Doudan.
.,,——-.-
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Ç\ contracto que associava
^
g^^-^^^e^e^eee^e^e^eefíeecee^^ee^^ Isso seria prematuro, ella
definitivamente André
ainda era tão creança . . .
Clairmoní á poderosa fabriMais alguns mezes, raros
ca de automóveis Lavigne
HVI
H
U
U
fl j l 11
encontros, juramentos
5_.
loi assignado num domingo
-***
cheios de fé. O amor de
á (arde, na magnífica resiAndré, cada vez maisjorte,
(3
dencia do Sr. Lavigne.
©
domin a v a - o inteiramente,
Prompto, meu caro!
Conto de FREDERICK BOUTET
com um despotismo ao qual
Esta tudo consumado . . .
se entregava com delicias .
Nào ... Não me agradeDepois ... a horrível caça . . . Eu é quem de\ ia lhe
tastrophe .
agradecer ... Pois claro! Já trabalhei muito e estou
Nessa noite tora a um baile com o coração
fatigado . . . Nao tenho herdeiro para continuar minha
transbordante de alegria, por
ia
encontrar alli Jacqueque
obra . . . \ oce ha de continual-a e de modo brilhante
Une... h, a um canto do salão, afastado
dos pares
De resto, graças a seus conselhos e reformas ganhamos
dansavam, de pé, diante de sua amada,
que
cheio de
milhões . . . Ah !
\ oce poderá descansar mais cedo
du que eu... Mas
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________________________________________ ii r*'__l I
prudente diante
ea vida, administ rando cuidadosamente a pequena herança, que
lhe permittia seguir até a formatura, seus estudos sem outra
ambição que nao
a de percorrer
d i g n a m e n te a
o a rrei ra de
— Desenhos de //'. Smithson.
Arrufos,
professor, que escolhera, julgando-a a mais bella de todas.
horror pelo que acabava de ouvir, não
querendo acreUepois . . . seu amor
ditar . . . murmurava :
facqueline, irmã de um
por
CÇ seus collegas do Lvceu . Amara-a desde o
primeiro
[acquelíne... E' impossível! En te amo...
1,1 em que a vira e so confessara seus sentimentos
Creio que me amas lambem . . . Não
ao
podes acceitar
11,11 de vários mezes . .
esse casamento . . . pelo facto d'esse homem ser rico.
F-Ila, ouvindo sua declaração mostrara-se emoNão poderás amal-o . . . como me amas . . .
Jacquetonada por esse amor,
line. . . Isso é uma loucura. . .
que em breve também invadia
u coração. Dera-lhe a entender esse seu sentimento,
Mas que posso fazer? Sim . . . Não o amo . . .
sen"i. com tudo,
Mas. . E meus pais? Papai ganha muito dinheiro, mas
permitiu- lhe que fal'asse com seus pais...
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conquistado, havia de esquecer que ella já fora espara conquistal-a,
posa de outro homem. Mas...
de conquistar a fortuna.
teria,
primeiramente,
Foi então c]iic o antigo André Gairmont, timid >. prudente, sem ambição, deixou de existir, transformado
miraculosamente pelo desespero o pelo amor, em um
homem enérgico, activo, prompto a affrontar todos os
riscos, Vendera suas poucas apólices afim de obter um
sua vocação
pequeno capital de inicio, abandonara
cousas mais
pelo professorado afim de se entregar a
praticas, lançando-se na industria.
Agora, depois de oito annos de luta, de esForços,
de trabalho insano, attingira o fim almejado .
Durante ossos oito annos. encontrara algumas
vezes jacqueline, que se tornara Mme. Delporte.
A cada um cTesscs encontros, raros, de resto, por (pie
elle só freqüentava a sociedade quando isso servia a
seus interesses, sentira forte emoção . Sem procurar
ver mais a metido sua amada, sem procurar peiseguil-a eom seus galanteios, o que ella não teria permittido, de corto, contentava-se com aproveitar os

levamos . . .
gasta tudo para sustentar a vida, que
Não tenho dote. . . O sr. Delporte c muito influente. . .
Papai precisa d'elle ...
Isso não tem importância . . . Dize a seus pais
. . .
que me amas . . . Que queres casar commigo
André . . . Não posso . . . Elles dirão que não
tens fortuna, que tua situação é... modesta, teu futuro sem brilho ...
Mas isso, para você, não tem importância.
. . Resista . . . Desde
Jacqueline . . . Diga, a seus pais .
. . .
que seja possivel havemos de nos casar
Não posso . . . Seria um escândalo ! .. .
Que me importa o escândalo ? Nada me amedronta se fôr para te conquistar ... a mediocridade,
a pobreza mesmo . . . Mas comtigo ! E desde que, a
você também isso não importa . . .
Ella baixara os olhos, não respondia mais e, vendo-a
assim, diante d'elle, curvada, infeliz como uma creança
de um
perseguida, elle sentira sou coração encher-se
sentimento novo, de uma piedade, que augmentava seu
.__
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As mysteriosas ruínas do Zimbabwee. — Díscobertas recentemente no interior da África, ostentam restos de uma cidade
soberba, construída por um povo de que não ha o menor vestígio histórico.

desespero... Coitada... Na verdade, como poderia
ella se livrar d'esse casamento ? Como acharia forças
para resistir? Loura, frágil, tão deliciosamente linda
em sua toilette de baile, era a própria imagem da fragilidade, que implora protecção, da graça feminina a
quem deve ser poupada a preoecupação da existência,
a quem deve ser offerecido o luxo de que necessita . . .
E que lhe offerecia elle ? Primeiro, o escândalo de uma
revolta contra seus pais; depois... a mediocridade, a
qual ella não estava habituada . . . Sim ... a pobresinha não tinha meios para recusar .
— Eu te amo . . . Tu me amas
. Hei de saber
—
dissera elle afinal .
conquistar-te 1
E, sem esperar resposta, partira. . Sahira do salão,
fora para sua casa examinar0 sua própria situação .
Não queira se deixar vencer pelo desanimo,
revoltado,
ciúme
o
que
pelo soffrimento, pelo
Comprehendia vaeamente que, se deassaltavam.
sanimasse . . . recorreria ao suicídio; mas tinha esperanças de vir ainda a conquistar Jacqueline. Amava-a
mais ainda de tanto soffrer por ella . . . não amaria
jamais outra mulher neste mundo . Quando a tivesse

poucos instantes de isolamento com ella, par lhe repetir cheio de ardor:
— Amo-te, Jacqueline . . . Ainda has de ser minha . ..
E toda sua vida se orientara para esse fim . . •
Agora, a primeira e mais dura etapa fora vencida! No automóvel, André repetia a meia voz:
— Venci . . .
E, repentinamente, notou com estupefacção que
esse fim, ao menos na parte relativa a Jacqueline, não
tinha mais valor a seus olhos. .. Sim, não tinha o menor
valor . . . e ha bastante tempo já. embora só agora
desse por isso. Nesses últimos tempos de luta, lutara
apenas para satisfazer sua ambição, sem que a conquista de Jacqueline influísse mais em seu espirito...
Sim... e era justo... Parecia-lhe que um véu fora
arrancado do seus olhos, deixando-lhe ver Jacqueline,
pela primeira vez, sob a luz crua da verdade... Jacqueline!
Ora adeus!. . . Ella desprezara seu amor louco o
ingênuo cie outróra... Consentira em ser vendida a um
homem rico, por vil desejo de luxo... E elle, o tolo.
ainda tivera a candura de desculpal-a . . .
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Q^^r/udo
E soffrera.
Oh!
Lin rancor seivagem animava-0 agora contra ella . Desposal-a ?
Na o. . . Qo e
idéia ! Ella o esperava, sem duvida,
vaidosa
como era, lisongeada por sua
dedicação...
agora que encontraria
junto
d'elle u m a situação mais briilhante do que a
sua . . . Pois havia de vêr !...
André Clairmont t eve um
riso satisfeito...
Ella ex[liaria um
pouco. . . De resto. de todos os
pontos de vista,
esse casamento
seria insensato .
Ergueu os
h o m b ros .
A p ro vei t a ria .
só. por algum
tempo, essa sit nação . . . Depois, q u a n d o
chegasse a occasiào propicia
desposaria uma
moça rica... ízahei Lavigne, por
exemplo .. fac-
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queline... Credo!
Depois, aca!mando-se, Andiv lembrou-se
dv que, sem Jacqueline, sem o
amor, quelhededicára ou se ella
tivesse acceítado esse amor, tal
como elle lhe offerecia, outróra,
nunca teria ou* r a a m bica o
alem da de administrar cuidadosamente sua
Peq nona renda
das apólices herdadas e ensinai*
geographia e his<()|'ia a uma turllla de meninos...
Ainda bem,
facqueline não
fora totalmente
,nutü a sua via- • Agora nio
,Ihc
guarda v a
sequer rancor...
L°nsiderava se
'í"'te
com ella
v*u,te e indiffe•'ente
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um cavalleiro quasi sem fôlego, apresentou-se
quando
Trago o embrulho —
GALANTERTA HESPANHOLA
á portinhola da carruagem:
em Mactrid .
disse elle — que vossa senhoria esqueceu
toda
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Por
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thusiasmo quasi
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Entre as suas famosas raridades dos
mais remotos temha
pos.
preciosas
collecções de mineralogia, um herbário
riquíssimo, amostras
de todas as madeiias indígenas a cerca de trez mil objecios de arte industrial, taes como cofresinhos,
bandejas
enyernizadas,
moveis. esmaltes, porcellanas, tecidos,
bronzes, toda a se rte de enfeites e utensi lios dos m lis e.\quisitos e antigos .
Infelizmente, este
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museu
nao
e publico,
sendo mesmo
muito
d í f 1 icil obter-se licença para visital-c. Tal
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não pode ser
solicitada
com pre ba-
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es1 u d a n d o lhes
mi nuciosa men te
o estado de
conservação.
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Esther Ralston, da

"Paramoun:

Salvo !
Conta SachaGuitry,
o grande actor francez,
que sua linda e espiritual esposa Yvonne Printemps o tirou, certa vez,
de situação diíiocil, onde
naufragou seu sangue frio
de actor e de homem
mundano .
Sahira d i cas i basfcante mal humurado. deixando nella uma velhota
mettida a litterata. de
lingua viperina e a quem
sua esposa não se pudera
livrar de receber.
Ao voltar, Guitrv entrou no salão, mal íllumium enorme
nado
por
abat-jour e perguntou :
Já se f:> i a "gata
velha" ?
. . Sentada
Horror !."gata
velha"
no sofá, a
no infortunado
cravava
Sacha seus olhos maus .
Yvonne PrinPorem
uma serenidatemps, com
"terracaova", salde de
vou a situação, dizendo
tranquillamente : _
Sim. q u er ido . . .
ainda,
cedo
Mandei-a,
em uma csstinha, para a
Sociedade Protectora de
Anim:ie;.
.ii——ii-
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Damita, estrella franceza
norte-americano.

Doiorcs Costello
"Warner"

' ^*Ír

^Bfl
^E^^B

BEmLOVUi
MtíH

^&K
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da

REFLEXÕES DE UM OCIOSO

QjbSi

^^Ti.»

"estrella"

Viver mal, é sentir qualquer cousa de negativo.
viveu mal,
se
Quando
viveu-se menos .
Quando : e faz parte
social,
classe
de certa
unia acção, um sen ti mento, não tC-m necessidade
honestos, desde
de ser
que se'am mundanos .
que n:)s impede a
meudo o dizer a verdade e
que se parece e minto com
as mentiras dos outros .
Ia memórias tão mielizes, que so recordam o
que se lhes pediu que esquecessem .
Não ha necessidade de
que os artistas vivam com
os burguezes Nao convém
nem a um nem a outros.
Os burguezes nao se convertem em artistas e, ao
contrario, estes se translormam em burgueze-, peIa simples razão de oa\c
sempre se aprende o mais
fácil .
Quasi sempre é sufiiciente um minuto para alastar at .• o ml mito os acontecimentos da véspera e
a''M:al-:»s em um eterno
olvido .
Maurício Donnay
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Quebra-cabeças
genealogico

. JpBE*

Os jornaes n >rt e - americanos
trataram, recentemente, de um
caso bastante eurioso .
Em Fredericsburg, Estados Unidos. vive um fazer.deiro, o Sr. Jatt, que
era viuvo e cuja iilha
se casou eom o Sr .
Woodell, também
viuvo, que tem, de
seu primeiro matrimomo,
uma filha
«j|
1
chamada Anna.
0 Sr. Jatt apaixonou-se por Anna
Woodell e com ella
contrahiu nupeias.
1*. sse casamen to
pro vocou complicaçcea engraçadissimas.
O Sr. Jatt veiu a
ser avô, por alliança,
oe sua própria mulher e genro de seu
Mí-js Sall.v Hartl, " tstrella ' da /'.igenro e t a ir. bem de
ramo uni, eom o ultimo vestuaiin
sua própria í ilha, que
próprio para a chuva.
e sogra de seu pai e
madrasta de sua Sogra .
Quanto a miss Woodell,
aetualmente Sra. Jatt, é egualmente sogra de seu
pai
e este e o sogro de seu sogro,
c
ao
mesmo
tempo
que
seu genro.
d'esses
casamentos,
surgirem cs
Quando,
rebentos." as c msas ainoa mais se c >mplicarão...
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Figuras de Uai lado do grupo
de Gcr/rud Bodenweisen, dansarina allemã que se intitula
niaehinada " .

americano
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1 m '" maior do mimdo " que mo é norte!
N s.o d .* certa altura.
(1 - um
aeroplano
por
exemplo, e tendo com .
fundo a construcção da
cidade, a nova
ponte em
a^co de Sidnev, Austrália,
<¦ um espectaculo soberbo,
emb >ra muito falte ainda
Para ser terminada, bina
vez promi>ta será a
ponte
eni( are> *' maior do mimd(> . e>in um espaço livre
central de 500 metros . . .
Uma das poucas cousas do inundo '
maiores

u&jafaa^^ffil

o jb*b*bttmm\

» ^^^9

12»

'i

*••»»*•»>,

' ^''/• ix V* 'l: ''j''ÍSíÍlII

b*Lb*T

•

¦T\'

Bp''

^^^F

M

fl.-

i^^^HKfl

'Ja*aB*a*nBB*a^B*Bi

'Wj.

***¦

^********|

j|

**^1a*aaBl*

SLtt.

'Á^j-BT
,."¦'/.* 'M ¦•¦'¦'¦¦

^^^^a

fl

B-m;^i' ';»•*¦' ^3

**K****a*'**,>M,aaa»»a'>aaaaaaenaBaa

Mais uma novidade applicada ao telephone. — O Dr. Curt
Slille, de Berlim, com o apparelho, de sin invenção, que demuni mm Kcophon e registra em discos phonographicos as
conversas telephonicn s.

do oue todas suas similares", que não }Dertence
aos Estados Unidos ! Os
norte-americanos contentam-se, entretanto, com
até agora,
pensar
que
eífccti vãmente
a ponte
maior do mundo a elles
pertencia: trata-se da
ponte sobre o East Ri ver,
em New York, que liga o
bairro de P**on\ com o de
Long I si and e que se conhece com o nome de Hell
Cate Bridge í Ponte da
Porta do Inferno ). O arco central tem uma luz
livre de Õ00 metros, approximadamente .
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esta carta
e verás sv
sou ou não:
capa z d é
com mo ver
alguém .
A carta
era do Victor Hugo
e dizia:

.v.-> ir
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De u s, que
l d) sabe, não écurioso.
Na montanha, ond: Luctfer o tentou, Jesus não
leve mérito algum em
resistir-lhe . A curiosi-

Este escriptor, um dos ironistas mais formidáveis
de sua epocha, tinha fama de cáustico e malicioso.
Certa vez um amigo lhe disse:
- F/ss incapaz,
de escrever qualque
quer cousa
com mova o publico . Só sabes fazer
pilhéria com o proximo .
nada
K a r r,
disse, porem poufl "' ,;..'St*S» ''tmW- ¦ ;''f'-^^^H_flfli . *^L à_f
¦
>^mUmVnL r^ri^_k_|_^_|
cos dias depois escreveu uma chronica
cnmmavedo'^^fl»! sP l* .¦JSmmm)^ ' —^
ra, falhando da tramWnffiívÊEffl
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^«jhflfll
fl
gica morte daflfilha
de Victor Hugo e
que todo o mundo
leu emocionado .
Arte mil vezes mille.naria — Esculptura de animaes de ha
Poucos depois,
mais de 10 030 annos. Buffalos modelados em granito no interior
Karr encontrou-se
<L- uma gruta d > Auriçnac (França) onde s.' encontram esqueletos d« homens anti-düuvianos.
com o amigo que
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A curiostaade não s.'rta pari elle mais do que uma tampada accesa em pleno dt 1 . •
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E voltando-se para mim :
ve/, cercado por nevoeiro rasteiro . . .
- Toma, [im. ao menos te vli" /^^<S_Ê>*^
^^Vx
— Doutorl Muito bom dia — exvcrtirás lendo — disse John
^^^a****y^' TnflSSyCB"" *-**¦ ***>¦¦¦ Q*Z^V«RT\ il h\V
clamou Silver — logo
desperE entregou-me o patado e cheio de bonhemia .
pel . Era uma ròdella
—Fresco e bem disdo tamanho de um
nickel de qua trocei*posto, certamente . E'
o pás ar > matutino
tos reis .
Um lado estava
quem tem a melhor
ração, diz o proverem branco, por que
devia ser a ultima
pio . . . Anda. George !
Levanta-te e vai ajulolha, o outro, po^S_V*"^T)\. *•"¦-_¦-¦---¦_»¦~»J—»»-b_m_b_bb_«_^^^^^^^-«^^_ I^B^^.
fl
dar o med ico i passar
rem,
continha um
a estacada . . . Tudo
ou dous versículos
Romance de R. L. Stevenson Jafàfr
^¦<*gK
"Revelação"
vai bem,
doutor . . .
da
.
Todos cs doentes, bem
Essas palavras eaudispostos e satisfeitos. . .
saram impressão profunda
F^allava assim, de pé
em meu espirito : Fora estão os
a
sobre
elevação
pequena
cães e os assassinos..."
O lado imdepróxima do blockhaus.. muleta
presso tinha sido ennegiecido com carvão
baixo do braço e umâ das mãos apoiad. madeira,
mád
que ja coda á cabana, o mesmo
meçava a se apagar e me
RESUMO DA PARTE IA1 PUBLICADA
John de outrora,
pela
sujava os dedos...
voz,
expressão
e
modos.
.
lia
limm llawkins.
menino de 11 annos, vivia, no século XVlIÍ
Do lado branco ti•om seus
Temos
uma surpais, donos de um albergue, no Iittoral da Inglaterra'
nham
escripto com
a
Ln, dia hospeda-se alli um homem muito
grosseiro, que diz ,haprevia para o senhor, doumar-se apenas capitão'
mesma substancia, essa
mas o medico do locar, Dr. Livesey,
tor — continuou elle —
descobre que e le é um antigo pirata.
única palavra em má
'adoece
Temos aqui um jovem
Dias depois, o pai de jTm
e morre,
a viuva
calligraphia: "Deposto" .
e o hino na maior miséria Na mesma semana deixando
apparece nos arprisioneiro, hi, hi ! Um
E assim terminou a
jedores mi. bando de marinheiros, qué manda ao "capitão" uma
novo pensionista, senhor,
mt.maçao. Ao ler esse papel, o capitão eahe fulminado
aventura d'essa noite.
por uma
.poplcx.a. A m.„ de J„„ atreve-se a abrir sua mala
solido e sadio como ninretirar
para
Pouco depois, temlo
d ella o que
morto
lhe
ficou devendo e
como creança leva
guem . . . Dormiu hontem
também um p masso de papeis, que ahi seJim,
distribuído cognac a toencontra.
como marmota ao lado
Examinando esses papeis, o Dr. Livesey e seu
amigo
dos, deitamo-nos
o
do velho John . . . Costas
Irelawney verificam que ha alli a indicação de um
para
yutg
grandormir e tudo quanto
<le t hesouro enterrado em uma ilha deserta e resolvem
com costas . . .
cural-o. Para isso compram um navio, o Hispaniolo e o ir profez Silve»*, para se viu
tqnirc
O medico estava nesorganiza a equipagem. na qual se introduzem tvpos
suspeitos
se momento no meio da
gar. loi collocar George
sob a chefia de um marinheiro com uma
de
perna
páu
(John
M e r r y de sentinella.
oilver), que e a bordo o cozinheiro.
estacada, quasi junto do
Ao
chegar
ilha,
á
ameaçando-o de morte
Jim descobre que quasi toda a equipagem
cozinheiro e pude notar a
se compõe de antigos piratas, que esperam
apenas o encontro do
em caso de somno .
mudança em sua voz,
t hesouro para assassinar os donos do navio. O menino com mu
nica
latto
o
a seus amigos e o capitão, tendo oecupado os poucos maLevei algum tempo
quando perguntou:
nnhe.ros fieis em serviços urgentes, dá licença aos demais
Não é
antes de poder fechar ôr?
Jim?
irem ;, terra. Jim segue-os e. andando pela ilha. encontra para
um
7
Jim
olhos e Deus sabe quanto
homem semi-animahsadó, que lhe diz cl amar-se Bcn-Gun e ser
mesmo . . . em
uni marinheiro abandonado alli, ha trez anm.s,
- disse Sils
eu tinha de reíleetir, com
carne e osso
por outros
piratas.
o homem que matara enver .
Entretanto, sabendo que ha em terra uma espécie de f.,rchéndd minhas visòes e
O medico deteve-se
tini, o dijúire e seus companheiros resolvem abandonar o navio
e
installar-se
alli, bem entrincheirados.
o perigo de minha probruscamente, mas nada
Pouco depois os piratas atavam esse fortim e são repellidos.
disse e ficou por alguns
[^ria posição . . .
terminado o combate. Jim sane aventureirarnente do fortim,
segundos, como se tivesse
iiKtte-se num bote, alcança o navio e entretem com manobras o
Silver dormiu tranemmudecido .
pirata Israel Ilands, o único que está a bordo. Este tenta assas
e roncou
q nulamente
sinal-o, porem o menino mata-o, por um verdadeiro accaso e en
Bem ~ disse aíiforte .
calha o navio em uma bahia onde os piratas não podem vel-o.
nal — o dever primeiro,
Depois, voltando ao fortim alta noite, cahe em poder dos piratas
Meu
coração.
no
depois o prazer, como
que estão agora installadose querem matar Jim. Como John
emtanto, lastimou-o. emSilver não eonsinta nisso, ps piratas tentam revoltar-se, porem
você costuma dizer. . .
Silver acalma-os, apresentando-lhe o mappa da ilha, que, diz
hora máu como era. só
Vamos ver os doentes .
elle. conseguiu tomar do Pr. Livesey.
de pensar nos terríveis
Pouco depois, peneperigos, que o cercavam
trava no blockhaus e, tene o sinistro cada falso (pie o esperava
do me saudado ipenas com um signal de cabeça,
começou a examinar cs piratas.
III
Pare ca desprececi pado, embora soubesse
Sob palavra
sua
vida, entre esses demônios astutos, nada valia; que
converFomos despertados eu e os demais habitantes do
sava com seus doentes como se realizasse uma inspeblockhaus por uma voz clara e
cção profissional ordinária, em
vigorosa, que gritava da orla
casa de alguma honesta família
do bosque:
ingleza ..
Olá, tio blockhaus !
Seus modos, supponho, imEra o medico . Embora !ipunham respeito aos homens,
casse satisfeito ao reconhecer
por que elles se comportavam
sua v c/., senti-me um pouc >
como se nada houvesse oceorri- _#*¦___. *';*r*' ¦_
jr^
*_--/"'
Bh ';-''''''^fí_B__BBBBBB
tímido .
do, como se o medico conti''^Rar1»».
¦SBe**"
"**90*^tT JU^B •__B___^;^,'''^__«!
nuasse a exercer soas funeções a
Recordando-me com c >nfuSíio de minha condueta insubbordo e elles fossem os fieis
missa c, vendo onde ella me
marujos do Hispaniola .
conduzira, entre
— Você está
que eompaquasi bom,
nheiros e cercado
por que peri
meu amigo — diss% elle a um
gos. tive vergonha de fital-o .
homem com a cabeça envolvida
B^ ~Ri^ ^^B* BBBBBÉnBBfflfl_Kt^MMÍS_i
fffJP^ _r ^__ _-*»*Jfl?_-i
Elle devia ter caminhado
em gazes... Mas olhe que esdurante a noite,
dia
capou de boa . . . Deve ter a
pM' qwe o
mal surgira quando corri
á setcabeça de ferro .. . E voce-, Jorteira para vel-o chegar. Vi-o de
ge? Hum! ... A cor dos olhos
P^ como já vira Silver, uma O somno de Flora — Quadro de Ernest Pr- éter.
não e excellente, palavra! Deve
í
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Ordenou-lhes então, que accendesssm o fogo^ e
ter o fígado desarranjado! . . . Tomou o remédio?.
sahiu lentamente, apoiado á muleta, com uma das mãos
Elle tomou o remédio, rapazes ?
sobre meu hombro, deixando seus homens attonitos,
res
. . Está claro que tomou
.
doutor
Sim,
—
reduzidos ao silencio, mais por sua volubilidade do que
!¦''.¦¦¦-'•«
i~
Morgan
pondeu
ii
pela luz de suas palavras
— Veiam lá, com os demônios: Faço questão
—
disse-me elle
De vagar, meu rapaz, de vagar
Deus
rei
o
(
que
algum
Jorge
para
— Se mostrássemos pressa elles nos cerca-iam immede não perder doente a forca!
o guarde ) e para
d ia tamente .
Os miseráveis se entreolharam, mas nada disseMuito pausadamente, então, caminhamos para
ram supportando em silencio esse ataque directo .. .
o ponto em que o medico nos esperava do outro lado
— Oick não se sente bem disse um d elles .
da estacada e desde que chegamos bastante perto para
_ Onde está elle? Anda . . . ponha a lingua para
fallar facilmente, Silver se deteve .
lingua cTesse
A
...
poder
menos
é
Não
.
.
.
Irra!
para
fora
O menino lhe explicará de que modo eu o salvei
de medo um francez . . . Mais um
tremer
faria
homem
doutor e como, por isso, recebi
companheiros,
meus
de
.
febre...
.
de
caso
"marca negra" . . . Não se esqueça, também, de que
a
Bem feito! — exclamou Morgan — Pois elle
não somente minha vida, mas também a do trarôto,
profanou uma Bíblia!...
fallou-me
que aqui está, corre perigo... Emfim, o senhor
_ Sim... E também por que voeís todos sao
com bondade e ainda ha dc me conceder novas ^espede uma ignorância tal que nem sabem distinguir um
ranças para que continue em minha regeneração . . .
ar empestado de um local são e uma terra fresca de
Silver parecia outro, agora, distante do bloc.chaüs
uma região pantanosa, com águas pútridas . . . num.
e de costas para seus cúmplices. Suas faces pareciam
Hão de síffipsf basíante, antes de ss livrarem d essa
encovadas ... Sua voz tremia .
malária Acampar á beira de um pântano! Silver .
Ninguém me parecera, antes, mais completamente
Você é menos ignorante do que os outros.. Mas parece
aterronsado .
.
que não tem a menor— noção sobre hygiene. de disQue é isso, John
. Está com medo — por"— Muito bem!
continuou elle, depois
guntüu o medico .
tribuir a cada um sua dose de medicamento, que elles
Doutor . . . Não sou eobarde
cousn e
receberam com humildade, como collegiaes que receoutra ...
bessem reprimendas .. . — E agora quero trocar duas
Estalou os dedos...
palavras com este garoto, heim ! . . .
- E' que a forca me faz tremer ... O senhor e um
a cabeça em minha
negligentemente
inclinou
E
honem bom e leal, valente e caridoso. . . Não ha d 2
direcção .
esquecer o que faço de bom, bem sei . . . Vou me afastar
George Merry estava á porta, escarrando qualda
e deixal-os sós ...
quer poção desagradável, mas á primeira palavra
E afastou-se, de facto, até ficar fora do alcance
do medico, voltou-se com vivacidade e gritou:
proposta
"Não!" E começou a
do que diríamos, o medico e eu. Sentou-se sobre um
praguejar .
tronco de arvore e poz-se a assobiar, voltando-se de
ooderoso punho .
seu
com
barril
o
esmurrou
Silver
tempos a tempos, de modo a examinar ora o medico
rugiu elle, olhando em torno de si
— Silencio!—
e eu, ora os turbulentos bandidos, que caminhavam
como uma fera — Doutoi continuou elle, depois em
de um para outro lado, pelo areai do recinto, entre o
seu tom habitual — Já havia pensado nisso, sabendo
.
fogo, que entretinham e o blochkaus, de onde retiraque o senhor tem amizade por esse sympathico menino
vam carne de porco e o pão para o almoço .
Somos todos reconhecidos a sua bondade e, como pode
- disse o medico tristemente .
—¦ Então, Jim ...
ver, temos tanta confiança que tomamos as drogas,
— Estás prisioneiro . . . Agora é agüentar, meu rapaz .
arranjar
Vamos
fossem
se
com-D
grogs
prepara,
que
Deus sabe que não desejo acumular censuras pelo que
um meio . . . Hawkins, vais dar tua palavra de honra,
fizeste, mas uma cousa direi... Quando o capitão
de jovem cavalleiro, por que és um cavalleiro, embora,
vòce não ousaria fugir . . .
Smollett
com
saúde,
estava
.
.
.
fugir
não
de
de
honra
tua
palavra
pobre,
Quando o viu doente e fraco . . . Oh! Foi quasi cobarüia .
Apressei-me a dar a palavra dada .
Confesso que não me pude conter e chorei CDp.io— Então, doutor — disse Silver — O senhor vai
samente .
sahir até alem da estacada e só então levarei o menino,
— Doutor ... — disse afinal — não me falle asque ficará do lado de dentro do recinto e creio que
sim. . . Já estou pagando bem caro minha leviandade. ..
poderão palestrar atravez da grade . Muito bom dia,
Minha vida está perdida e eu já estaria morto, se
senhor e transmitta meu respeito ao digno squire e ao
Silver não me tivesse defendido... Bem sei que mevalente capitão Smollett.
reco morrer, doutor, porem o que lemo e a tortura . . .
A explosão de cólera, que apenas o olhar de Silver
Se elles me torturarem ...
havia contido, rebentou desde que o
Jim — interrompeu o medico
medico deixou a cabana . Silver foi
com voz transtornada - Jim, nao
aceusado por todos de jogar com
posso admittir similhante idéia... Salpáu de dous bicos, de tentar fazer a
ta depressa para o lado de cá . . . e
paz em separado, sacrificando os intefugiremos ...
resses de seus cúmplices e victimas. . .
Doutor
Eu dei
disse eu
Em summa, aceusaram-o do que,
minha palavra .
na verdade, elle tentava fazer .
Bem o sei! — exclamou elle
E isso era tão evidente que não
Mas tomo a responsabilidade sobre
pude imaginar por que meio Silver
meus hombros, não posso deixar-te
conseguiria acalmar a cólera dos
aqui . . . Anda! Um salto rápido e
bandidos .
correremos . . .
Porem esse homem valia por
Nao- respondi
O senhor
¦Vb\ jH^
•^-v.,"%
dous de seus acol\ tos e sua victoria
at
não faria isso, nem o squire nem o
da véspera déra-lhe enorme preponmmmmW X~
M
capitão. Silver confiou em mim.. •
derancia sobre seu espirito .
Dei minha palavra e não posso tuCumulou-os com todas as ingir . . . Mas o senhor nao me deixou
jurias imagináveis, disse-lhes que era
acabar. . . Se algum dia elles me tornecessário que eu fallasse ao medico
turarem, mesmo assim não lhes direi
e perguntou-lhes se era razoável rom'-WEr'
mLm
mW
o que vou dizer ao senhor. . . O htsper o tratado^no mesmo dia em que
iam se pôr a cata do thesouro
paniola está na Bahia do Norte, sobre a margem sul, com água surliíxclaNão, com mil raios
ciente para não virar . . . Com a
mou finalmente — Ainda não chegou
a
Unia
O mastodonte das tampadas
o momento e emquanto esperamos super válvula para telegrapho sem fio, maré baixa ficará completamente
por
devemos ser gentis para com o me- exposta recentemente no salão de 1 . secco . . . Consegui recuperai-o
. . .
vida
a
sorte e também arriscando
S . V dc London.
dico
1
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cias . Isso mais me surprehendia, porquanto nunca elle
me parecera tão astuto como nesse momento .
— Sm — camaradas — d sse elle — ainda te n
Barbecue para pensar com sua cabeça por vocês todos. . .
Sim .. . Elles têm o navio . . . Onde o escondem, não
sei ainda, mas quando tivermos lançado mão do thesouro, teremos de nos mexer para o encontrar . . . E
então, camaradas; com o navio e o dinheiro, é só gozai.
a vi da!
Continuava a fallar assim, com a bocca cheia,
reanimando a esperança e a confiança de seus homens
e a sua própria, segundo eu suspeitava .
—y Quanto ao refém — continuou elle — eu °
levarei commigo, para procurar o thesouro . . . Temos
de guardai-o como se o garoto fosse de ouro . . . Desde
que tenhamos o dinheiro e o navio, então voltaremos
a pensar no Sr. Hawldns . . . E havemos de lhe dar sua
parte, ah! ah!. . . para pagar seus incomm_>dos!
Os homens ouviam e pareciam de excellente humor .
Quanto a mim, sentia-me horrivelmente desanimado .
Se o plano que Silver acabava de traçar se realízasse, aquelle homem, já duplamente trahidor, não
hesitaria em adopLd-o .
Tinha ainda um pé em cada campo e sem duvida,
havia de preferir a riqueza c a liberdade a possibilidade
de ir parar na forca, o que era tudo quanto poderia
esperar, de nosso lado .
Alem do mais, mesmo que as cousas se desenrolassem de modo a forçal-o a manter a palavra dada ao
medico, mesmo nesse caso, quantos perigos havia diante,
de nós!
Que seria de nós, quando as suspeitas de seus cump.ices se transformassem em certeza e tivéssemos qu2
nos defender, elle. um estropiado e eu, um menino,
contra emeo marujos, sólidos e resolutos? Junte-S2
ainda a essa dupla aprehensão, o mysterio, que pianava ainda sobre a condueta de meus amigos, sua parIV
tida inexplicável, o abandono do mappa da ilha, com
a indicação do thesouro e, o que era ainda mais diffiA CAÇA AO THESOURO O [NDICADCR DE FlINT
cil de explicar, o ultimo a vis d do medico a Silver.
— Olho aberto,
Jim disse Silver, quando ficamos s's —
quando tiver encontrado o thesouro!
se s i.vei tua vida, salvaste a minha, nunca o esquecerei.
Comprehenderão, agora, facilmente, por que moBim vi o doutor fazer signal para que fugisses com elle
tivo eu não saboreava devidamente meu almoço e com
c também vi perfeitamente rjspoi deres que não. . .
Gostei de tua attitude . . . E' a primeira esperança que
que sobresalto no coração, segui meus algozes na pesquiza ao thesouro . . .
penetrarem meu coração desde que falhamos no ataque
Partimos, arrastando os pés e nossos andrajos,
ao bl_e\haus . . . E devo-a a ti . . . Agora, Jim. vames
todos armados, até os dentes, excepto eu .
a cata do thesouro, por ordem formal das círcumstanscias; isso não me agrada e tenhamos o cuidado de estar
Silver levava do u s fuzis
sempre juntos . . . Creio que salvaremos nossas pelles .. .
Nesse instante, um homem, junto da fogueira,
pendurados aos
hombror, um á
gritou-nos que o almoço estava prompto e, pouco defrente outra ás
pois, sentados aqui e alli, sobre o areai, comíamos biscostas, mais um
coutos e presunto frito .
Os piratas tinham accendido uma fogueira própria
punhal no ein*f\TYA*lP^^flflMffc V]^
turão e uma pispara assar um boi inteiro e seu calor era tal que nao
tola em cada um
íamos appro.imar delia sem precauções.;;.
.
dos bolses d e
Com o mesmo espirito de desbarato, haviam
é «flfl
_¦___ ___.
ai fll
____.'
/
•
'
_&_.
___,___K. ' t : ' '''"^
sua túnica .
cozinhado trez vezes mais do
^KXmW
CL
.W\__
que seria possivel comer
'flw_y
K~
1 iTl
m%
Para come um d elles, com um riso estúpido, atirou o que restava
'-«-.«i,
_«_¦___¦
,..'¦"„ i
_»&.¦
B_.<
^41
H__m____-^
ao logo, que flammejou e roncou mais ainda com esse
j.letar seu extra_________'''^'
\
Bfl
nho aspecto, o
combustível pouco eommun. .
¦_^.____-_-______r4**F
Capitão F 1 i n t
Eu nunca vira, em toda minha vida, homen _ tão
estava encarapidespreoecupados com o dia de amanhã .
tado sobre seu
Sem fallar no alimento desbaratado e nas
chapéu e soltava
sentinellas adormecidas, embora fossem bravos
______ iMMfrEKfl.' _^
____fl____f *-.
^í__flflflflllaílfl______PRÉ_6_?.' -*_flB__. ii
' __l____flP»^
de quando em
WWmMMMmW^t^JEKWffi'''
para travar um rude c -_n.>at_, eu os
__J!^i»flL__H____.
__¦_¦•'•'
it <_____l"^
J MW Wh,
__________^TjS______-______B
quando um grijulgavainaptes para uma campanha
fl___'v___. ^Jf ",¦'" Mm ¦-.-' "\
''^^^J
Bl
to estridente ou
^_
Kf _v -fl _K___,
prolongada .
dizia qualquer
Silver,
mesmo, que
cousa em línguac o m i a tranqnulamente,
com o Capitão
gem de marin^eiro . . .
Plint pousado
sobre um homEi tinha
bro, não tivera
uma cerda s i;a
'
fl-""¦ ^\££j0*>'~
flfl
uma palavra de
passada em torcensura,
no da cintura e
pa r a
SyU'ia Beacher da "Metro", embora norte- americana sabe como se dansa o bhac
essas
neghgen(como
segui£i docilmendiremos?) o blac k-bo.-tomski russo. . .
Rapidamente contei-lhe minha aventura e elle
ouviu-me até o fim em silencio.
Ha uma espécie de destino
em tudo isso —
disse elle — quando terminei . A cada passo é você
quem nos salva a vida... E imagina, talvez, que te
deixaremos entregue a esses miseráveis? Seria uma
triste ingratidão . . . Você descobriu a conspiração a
bordo, descobriu Ben Gun, a melhor acção
que ja
praticou e ha de praticar nem que vivas até cs
nove.ta anncs. . . Oh ! Per fallar em Ben Gun!
E o demônio em pessoa... Silver ! — gritou elle —
Silver ! Vou dar-te um conselho —- continuou elle —Não tenlu.s muita pressa em encontrar o thesouro . . .
Na verdade, doutor — faço
o possivel para
demorar a exploração - disse Silver — Ma:,, deseulpe-rne. não poderei salvar minha vida e a d esse menino
se não o procurar immediatamente, pode crer.
".
— replicou o medico — Se
.
.oem'. Silver
%j^
assim e, direi mais . . . Olho aberto quando o tiveres
encontrado !
O senhor já disse muito. . . mas
não o sufficiente... Pode fallar mais claramente?
-—¦ Nao — disse o medico,
pensativo —¦ não tenho
o direito de dizer mais nada, Silver. . . O segredo nao
é so meu ... Do contrario, eu t'o confiaria,
palavra!
Mas irei mais longe dizendo-te que se sahirmos de tudo
isso com vida os dous, tudo farei para te salvar a oelle!
A physionomia de Silver estava radiante.
Minha mãi não seria mais caridosa, doutor! —
exclamou o velho pirata .
Pois bem essa é minha prir.cira concessão...
Agora, um conselho. Mantenha Jim sempre junto de
s ; e quando precisar de auxilio, chame por mim . . .
\ eu em busca de soecorro . . . Ate a vista, Jim!
O Pr. I ivesey apertou-me a mão atravez da estacada, fez um signal de cabeça para Silver e partiu
com passo rápido atravez da matta .
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O grupo se dispersou em leque, gritando e saltando
;e o cozinheiro que segurava a porta dcssi corda
"S.
aqui e alli .
era com a mão livre, ora entre se.s dentes poder cs
No centro e bastante distanciado dos demais,
O facto de ir assim amarrado como um urso danSilver e eu seguíamos, eu enlaçado pela corda, elle
sàririo, humilhava-me profundamente.
curvado e arque/ante •
Os demais piratas transportavam cousas dill>
De tempos a tempos eu era forçado a lhe olferecer
rentes: uns, picaretas e enxadas, pois eram esses os insa mão, para (pie riao cahisse e rolasse até em baixo
trumentos necessários, que ha\ iam desembarcado
da colbna .
do Hispaniob,) outro-:, carregavam a carne de porco,
Caminhamos assim cerca de meia milha c appro.
dia
meio
do
refeição
a
e
aguardente
para
pão
ximamo-nos da orla do platô . Nesse instante um hoTodos esses viverei segundo pude notar, provimem, que ia a frente dos demais, soltou gritos de terror.
nham de nossa reserva e comprehendi a verdade o. as
Como seus gritos se repelissem, os outros piratas
palavras de Silver, na noite anterior .
correram em sua direcção .
Se não tivesse concluído um pacto como medico,
Não deve ser o thesQüro — disse o velho Morelle e os demais piratas, privados do na>io, teriam ficado
posto que
gan, passando junto de nós, correndo
redu.-idos a subsistir com a água clara dos riachos
.
.
.
lica lá em cima
e os produetos de suas caçadas .
De facto, pudemos verificar, chegando por nossa
"achado",
Um
dos
agrado
Ora, a água não era do
piratas.
vez no local do
que se tratava de cousa
marinheiro é commiuaente, mau at ir adere, ademais,
bem diffcrente .
se estavam assim tão curtos de provisões, era pouco
Junto de um enorme pinheiro, envolto em treprovável que estivessem mais bem providos de polpadeiras que lhe haviam até deslocado certa quantivora .
dade de vertebras, um esqueleto humano jazia, com
Partimos, pois, assim equipados e di. igimo-nos em
alguns farrapos de roupa em torno . . .
tila para a praia, onde dous botes nos esperavam .
Creio que um arrepio nos gelou a todos . . .
Havia nessas embarcações violentos vestígios da
Era um marujo — disse George Merry que,
embriaguez dos piratas .
mais ousado do que os outros, approximára-se mais
Üm tinha um banco quebrado c ambos estavam
e examinava os despojos das roupas — Pelo menos
immundos .
isto era boa roupa de marinheiro....
Saltamos para. esses botes c partimos em direOra a novidade! — exclamou Silver ~- Não
cção ao centro do ancoradouro .
havia de ser batina de padre, supponho . . . Mas que
Emquanto remávamos houve uma discussão a
modo exquisito de ficar estendido para moner, he m
respeito do rriappa .
camaradas? Isío não é natural...
A cruz vermelha era, naturalmente, demasiadaEffectivamente, examinando mais de perto, pamente grande, pára poder ser um guia e os termos da
recia impossível que alguém escolhesse tal posição
nota das costas do rnappá, como veremos, tinham certa
ambigüidade .
para morrer . . . Fora alguma ligeira desordem, causada
"Lbrgnette", tendo
"Grande
sem duvida pelos pássaros que se haviam alimentado
árvore .Encosta da
com as carnes do infeliz ou pela vegetação, que grauma ponta ao N . de N .N . .E .
dualmente cercara seus despojos . O homem jazia
Ilha do Esqueleto E .S .E . e por E .
"Dez
perfeitamente erecto, com os pés apontando em uma
palmos" .
direcção, as mãos, como as de um homem que mergulha,
Assim, a marca principal era uma grande arvore .
erguidas acima da cabeça, apontando na direcção opOra, bem na nossa frente, o ancoradouro era limitado por um platô de cem metros de altura, tocando ao
posta .
Hum! Tenho uma idéia dentro do velho craneq
norte a encosta em linha sul, da Lorgnette e subindo
murmurou Silver — Vamos ver... Aqui está a
até o sul. na eminência rude c escarpada chamada Colbússola e lá a ponta da ilha do esqueleto, rque apparece
li na do Mastro Mór .
como um dente . . . Tomem a posição pela linha da
O cume do platô era pontilhado por numerosos
ossada . . .
pinheiros de alturas variadas . Aqui e alli, uma d'essas
arvores se elevava de dez a quinze metros acima de
isso foi feito .
"a
suas visinhas . Qual d'ellas sena,
O corpo apontava directamente na linha da ilha
grande arvore",
e a bússola indicava exactamente E . S . E . e por E .
designada pelo capitão Flint ? Somente no local seria
Bem o desconfiava! — exclamou o cozinheiro .
possível dizel-o, consultando a bússola .
Isso é uma indicação . . . Nessa direcção, lá em cima
No emtanto, mau grado isso, cada homem a borfica o thesouro!. . . Mas, palavra, sinto calafrios pendo dos bcte3, já escolhera uma arvore, antes que estivessemos a meio-caminho . Long John era o único a
sando em Flint . Isso é mais um de seus frues. . . Elle
aqui veiu, só, com seis homens da equipagem; matou
erguer os hombros com desprezo, dizendo que quando
lá chegasse havia de \êr •
todos elles, um apoz outro . . . E arrastou este até aqui,
ordens
de
Remávamos docemente, segundo as
collocando-o como se fosse uma bússola, com mil raios!
(*)
Silver, afim de não fatigar os homens e apoz uma
esqueleto é de um homem alto e os cabellos eram
longa travessia, desembarcamos na emboecadura do
lourc s . . . Sim . . . Deve t?r sido Allardyce . . . Olá! Lemsegundo tio, o que descia
bras-te de Allardyce, Tom
em um recôncavo coberto
Morgan ?
Sim... — respondeu
de malta, sob o pico da
Lorgnette .
Morgan — Lembro-me
^GatT™_,>*r
jMi*- - jí*»Y'"
f*t3\ ?*srj*3mxh, Ifl bh - mw
- _»»"•%__
_B • _
bem . . . Elle até me devia
¦THr -' _nSv_
-r**^T*ia; IJmxSm
w*mf%
___£_-.
^%fla_k aaaJ aB ^K mk *
afl»'
Dahi, inclinando pa'lT_Bi
b_m_lS _S
i**
nfljl
flfl 4fl flpl^lafl B
rfl_3-V |I
•fx,'
' * ¦ j_7" TÍbbfI^ -' aaiw..' _fl_^ES smmm
*H
bbV-mJL- .1 a___.^flB*^.v. * ¦ ii?
fll
^fl àmmm
Ws'
algum dinheiro.. : E levou
ra a esquerda, começaminha laça, ao desembarmos a asesnsao da encoscar . . .
ta, que conduzia ao platô.
Por fallar em faca —
Primeiramente, um
disse um outro — Por que
solo difficil e molle atranão a encontramos aqui,
::ou muito nossa marcha,
junto do cadáver? Flint
porem pouco a pouco, a
não era homem para esvacoluna se tornou mai., sosiar os bolsos de um ma¦lCicl
10I ) nossos
pes e a
rujo e penso que os corvos
matta, mudando de asnão comem facas ou moese mais
pecto, desenrolo ei-s<
das...
a descoberto .
Oh!. . . Isso é verdaA salteadora das montanhas européas...— Foi no norte
da França, em Saint- J acut-de-la-Mer, que abateram essa agi;ia
então,
de! — exclamou Silver.
Estávamos,
de grande tamanho, cotn 2 metros e 25 de envergadura.
Esse
Não deixaram nada!
em uma parte da ilha das
facto causou alarmo nessa região, onde as águias nunca haviam
— exclamou Morgan, conapparecido, permanecendo pelas immediações dos Alpes.
mais agradáveis .
^^*^MafSS*—

^1«jM^aa#*''t!'
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ünuando a remfcxer entre a ossada —nem
um pennv
nem uma bolsa de lumo... Isso está cheirando
L"l-

mula, cortou 0 ar e ouvimos as
palavras já conhecidas :
tastrophe para nos !
"Quinze
Sim, n5° é natural - approvou
homens sobre a caixa da morte.. .
—
Silver
io, ho, ho! E uma garrafa de rhum?" . . .
Com mil bombas, camaradas! Mas se Flint
estivesse
*
vivo. eu aqui não estaria . . . Homem terrível
vi homens tão amedrontados como os
S
^unca
eis
piratas, nesse instante . Toda cor desappareceu de suas
eram elles e seis somos nós! . . .
" estão
vejam como
faces, como por encanto; uns puzeram-se de pé num
ellcs . . .
salto, outros agarraram-se a seus visinhos . .
" " ',,Eu ° vi morto ~ bradou
. Morgan,
M orerao —
on
tP™
este, arrastava-se pelo solo. .remendo .
hillv Honncs levou-me até iunto d*ellle
Estava
-- Deus do céu!
estendido, com olhos arregalados...
E' Flint! —exclamou Merrv.
—
U
canto cessara bruscamente, como se tivesse sido
Sim!
Bem sei que está morto
,
,,,.w o„ hodisse
cortado,
no meio de uma nota, por alguém
mem. com a cabeça envolvida em
que tapasse
gazes — Mas se os
a
bocca do cantor...
espirito, voltam a (erra. o de Flin*. certamente;
anda
"¦""'
le
Vtó|a assí-a de longe, na atmosphera clara e ba! Sangue
p->r¦" aqui
cie Christo!. .'. Elle teve uma morte
nnada
de sol, atra vez os cimos verdes das arvores, eisa
horrível !
voz parecera-me alegre e meiga . . . Porem isso
Horrível, sim
disse outro ~ Ora gritava nemesmo
augirentara o terror d~s piratas.
clindo rhum. ora cantava "Quinze homens" Era
Vamos — disse Silver — cujos lábios cor de
so o que cantava, camaradas e,
palavra, nunca mais
cinza com
esforço pronunciavam as palavras —goste i de ouvir essa cantiga . . . Fazia um calor medogrande
•ssya
e demais 1 Abram o olho ! Isso est* me cheinho e o vento soprava . . . Parece
ainda
ouço
que
a
raido a embuste! Isso é voz de alguém
velha caução ...
d3 carne e
< ssd, podem crer !
— Vamos! - disse Silver
Chega de conversa'
Sua coragem voltara, emquanto fallava e também
Elh morreu e nao anda mais,
que eu saiba . . . Pelo
um pouco de cor iá se espalhava
menos não andará assim .
em pleno dia, podem esto
por seu rosto .
certos! Vamos procurar os dobròes
Os outros começavam a lhe
prestar ouvidos, sentirfqo
Continuamos a caminhar,
renascer
a
coragem,
própria
quando a mesma voz
porem máu grado o
resoou
sol escaldante e a grande claridade
de
novo,
sem
cantar,
agora,
do dia, os^piratas
como um
appello distante e de um moribundo, porem
nao se separaram mais
correr,
repetindo ainda
para
gritando, atrave/
mais fracamente nas vertentes da "Lorgnette" .
da malta, como faziam antes: mantiveram-se
hombro
a hombro, Paliando em voz baixa ... () medo
Darbv Mac Graw! — premia a voz — Darbv
do corvi
7^
sano morto os envolvera de novo .
Mac Graw! Darby Mac Graw! E assim, seguidamente,
mnumeras vezes... Depois, erguendo-se um
pouco
mais. com uma praga, que não repetirei: "Vai buscar
Em BUSCA l)o THESQl; RO - A VOZ NAS ARVORE5
rhum, Darby! . .
Os piratas ficaram como pregados ao solo, com os
-auto pela influencia perturbadora d esse alarma
olhos como se fossem saltar das orbitas . Por muito
como para deixar repousar Silver e o homem
doente
tempo ainda, depois da voz morrer, olhavam fixatodo o bando se sentou logo oue attingiu o
piatô.
mente para diante, litteralmente
Este,
um pouco inclinado" para o Oeste
petrificados de horror.
^sendo
-- Não ha mais duvida! —
deixava ver uma grande extensão de terreno,
balbuciou, finalmente,
de dous
lad s.
um dos homens — Partamos]
— Foram suas ultimas
A' nossa frente, por sobre a ramaria. avistávamos
— disse Morgan
palavras
j
o cabo cios bosques, batido
com voz surda — Suas ultimas
sobre
pelas vagas.
a Terra...
palavras
Atraz, víamos apenas o ancoradouro e a ilha do
Dick retirara a Bíblia do cinturão e orava rapiIj.squeleto, podendo avistar, ainda, muito
damente .
clara, alem
da banda de terra e dos terrenos baixos
Recebera bôa educação, antes de se lançar sobre
do Leste,
extensão
grande
de mar...
os mares e cahir entre maus companheiros...
Nem um só homem, nem uma só vela sobre o mar...
No emtanto, Silver não se confessava vencido .
Silver, sentando-se, orientou-se com a bússola .
Eu ouvia seus dentes baterem de medo; mas não
Ha trez grandes arvores - disse elle — mais ou
queria
ceder.
menos em linha recta na direcção da ilha do Esque*
~- Ninguém sobre esta
ilha jamais ouviu fallar em
leto. . . A encosta da Lorgnette, sem duvida, deve
ser
JJarby — murmurou elle — ninguém, salvo nós,
essa ponta mais baixa, lá ao longe... Agora c
que
fácil
aqui estamos ...
encontrar a solução do
probleDepois, como fazendo
ma.. . Quasi tenho vontade de
um grande esforço:
jantar, primeiro . . .
Camaradas — exclamou
Eu cá, por mim. não teAqui estou em busca do thenho fome
resmungou Morgan
souro e não me deixarei domia bmbrança de Flint tirou-me
nar nem por homem vivo nem
o appetite.
^"j^^*C-Ç^Jl^^' flfl____p ^_K^*' . ';_
___T IflBBBTflr-L
— Ahi Tem s muita sut •
pelo demônio em pessoa . Nunca
tive medo de Flint vivo e, com
íurdal Se elle eslivesss vivo...
mil bombas, lutaria com elle
Era um verdadeiro deainda,-, mesmo
Vm^^^BB—BÍ
nf—r
' ^H
________B
—_ ._,..»,_, m...v.
morto
como está.
vv V.UIIK/toi-a...
2
momo! — exclamou um terceiro
Irra!... Deve haver pelo me|
r*>+ *___!
Pirata, estremecendo Tinha
•V? _/^______K-______*'4^*' ^vÊt**' '•¦"''
__F
______
p.os
setecentas
mil
libras
a
me^^1
f-.-á^^ÊÊÊLy '
____P>r-^" *&£&'¦ ^é^gr
______
o rosto azul!
nos de um quarto de milha d'a^j|kfl|^ *^jHP^jrT'"^,
^^________ \_______••* -j*»/
,, Foi o rhum que o fez
qui!.. . Um cavalheiro da for'-car assim
tuna algum dia deu as costas
explicou Merrv
Az u 1! E' isso ir es m o . . . Ti nha
a tanto ouro? E ainda, por cau0 resto azulado !. . .
sa de um velho bebedo, com
uma guella azul e alem de tudo
Depois do encontro cta esmorto ?
queleto e da lembrança de Flint,
lalJavam cada vez mais baixo...
Porem seus companheiros
não pareceram reanímados com
Agora, então,
murmuraquasi
®
vani, de sorte
essas palavras .
o ruído de
O Sir Boris Awrep, astista inglez famoso pelas
que
s«as vozes apenas
Ao contrario, o terror augobras de arte maravilhosa, que são os mosaicos
o
perturbava
silencio da floresta .
mentou, com a irreverência das
por elle fabricados, alem de tudo é patriota >
Recentemente, prestou-se elle próprio a collocar
palavras do chefe .
Bruscamente, de entre as
os mosaicos encommendados pela National Glil— Cala-te,
arvores, na nossa frente, uma
John! — disse
lery e qui* representam Os prazeres da Vida.
—
Harry.
unicamente com o fim de mais valor conceder
Não falles assim de
'agihssima,
voz rraffil'
aguda e trea essa nova -OÜecçao do soberbo museu.
um espirito!
V.'_ 11
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mais ligeiros... Toda sua alma estava ligada a essa
demasiadamente
estavam
aos
outros,
Quanto
fortuna, a essa existência inteira de extravagâncias e
aterrorisados para que pudessem responder . . .
um d elles .
prazeres, que esperava cada
Teriam fugido, separadamente, se tivessem coraSilver, saltitava, resmungando, apoiado em sua
gem para tanto^ porem o próprio medo os approximaya
muleta . Praguejava como um possesso .
e mantink* -os em torno de John, como se sua audácia
escaldante
os tranquíllizasse um pouco. John Silver por sua vez
Quando as moscas picavam sua pelle
.
supportára valorosamente a fraqueza passageira
c luzente, elle puxava furiosamente pela corda, que me
ha
então,
Um espirito? E' possível... Mas,
a seu pulso e de tempos a tempos voltava
prendia
.
.
.
uma cousa, que não comprehendo . . . Houve echo
para mim s?us olhos terríveis...
.
.
Como
.
sombra
ter
espirito
Ora, ninguém viu um
Não se dava mais o trabalho de esconder seuv'
me
Sempre
queria que
pode, então, sua voz ter echo?
e, eu os lia como se estivessem cm livro
pensamentos
.
.
.
explicassem . . . Isso não é natural!
aberto .
nunca
mas
tolo;
bem
Esse argumento pareceu-me
Com a proximidade immediata do ouro, tudo o
supersticiosos
os
se pode dizer o que mais impressiona
mais fora esquecido. Sua promessa e o crnselhó do
Merry
pareceu
e. com grande surpreza minha, George
medico eram iá cousas passadas e eu não tinha duvidas
alliviado por essa observação .
de que. descoberto o ouro. elle contava recuperar o
—
—
cabeça
E' verdade
Você tem uma
disse elle
Hirpaniola, cor ar gargantas honestas ; a ilha mesmo e
..
.
na verdade solida John. não ha a menor duvidai
o largo, segundo sua primeira intenção, pesado
ganhar
Deixem de ser tolos, camaradas! Pensando bem, isso
de crimes e de riquezas . . .
um
mas
duvida,
ha
pouco
parecia a voz de Fiint, não
Angustiado com esse pensamento, eu mal podia
. . .
outro
algum
de
voz
mais clara . . . Seria talvez, a
semiir a marcha rapids dos piratas. Por varias veze ,
.
A de. .
tropecei e cahi e era então que Silver puxava a corda
Com mil bombas! A de Ben Gunn !- rugiu
mais fortemente e me lançava olhares mais carregados
Silver.
de ira .
Isso! — exclamou Morean, pondo-se de pe,
Dick, agora na rectaguarda. tremia incessante—
Gunn!
de
Ben
voz
Era
a
num salto
mente e recitava orações entrecortadas per soluços.
— Ben
E que tem isso
Dick
perguntou
O infeliz passava bem mal e sua febre augmentava de
Flint e, portanto, é o
.
como
Gunn também morreu
minuto a minuto .
espirito d'elle . ..
Para augmentar meu terror, veiu-me á cabeça
Porem os mais velhos marujos acolheram suas
a tragédia que se desenrolara, ha tempos, sobre esse
palavras com desprezo .
o
Em summa . . . Ninguém aqui tem medo de
platô, quando o corsário ímpio, de faces azuladas,
capitão aue morrera em Savannah, cantando e recl»Ben Gunn — exclamou Merry —- Morto ou vivo. ninmando rhum, matara com suas próprias itTos seis de
guem o temei ...
seus cúmplices .
Era extraordinário ver de que modo o ardor lhes
Esse bosque, agora tão pacato, enchera-se, então,
voltará; ao mesmo tempo que a cor a suas laces . . .
de gritos e pragas horríveis — pensava eu; e só de o
E puzeram-si a conversar animadamente, parando
pensar parecia-me ouvir ainda os gritos e as pragas dos
para ouvir, de quando em quando .
moribundos . . .
Pouco depoi?, como nada mais ouvissem, apaChecáramos á orla da matta.. .
nharam os instrumentos de escavar, os mantimentos
Hurrah, camaradas . . . Todos juntos! — gritou
.
tornaram
e
a
partir
f
Merry .
Merry caminhava adiante, com a bússola de SilF os primeiros puzerám-se a correr .
^er, para^mantel-os em linha recta, sobre a ilha do
Bruscamente, a menos de dez metros mas adiante,
Esqueleto .
\ mos que se detinham .
Bem dissera elle: morto ou vivo ninguém alli temia
Um grito surdo chegou até nossos ouvidos .
Ben Gunn ...
Silver apressou o passo, escavando o solo com
Apenas Dick empunhava ainda a Biblia e lançava
sua mulera e praguejando como um louco; pouco depois
em torno de si olhavares aterrorisados: porem Silver
elle e eu ficávamos egualmente como pregados ao solo .
zombava de ? eus temores .
— Eu bem dizia . . . Foste estragar a Biblia . . .
.A noss * pés havia uma grande exeavação, não
muito recente, por que os lados tinham ruido e a herva
Pensas, então, que ella, assim, cortada, ainda serve
crescera no fundo . Nella via-se o cabo de uma picapara afugentar os espíritos?. . . Oh!
reta quebrado em dous e as tabôas de varias caixas
Dick estremecia e curvava a cabeça . . .Eu tinha
espalhadas em redor. Sobre uma d'essas taboas pude
a impressão de que esse infeliz não se poderia manter
ler, marcado a ferro quente, Walrus. . . Era o nome do
de pé ainda por muito tempo . . .
navio de Flint .
Activada pelo calor, o exgottamento e o susto de
Nao podia haver duvida . O escenderijo fora desha pouco, a febre nelle prevista pelo medico, subia com
coberto e saqueado; as setecenfas.mil libras haviam
rapidez visível .
ísapparicidol
Agora, os pinheiros mais se espaçavam e o Sol
nos caustícava . Caminhando um
VIA QUEDA D1-: UM CHEFE
ápproximaNoroeste,
o
pouco para
''Lorgnetvamo-nos das vertentes da
Nunca houve no mundo uma tal
minnte" . Ao fim de doze a quinze
transformação.
"grande
artcs attingimos a primeira
Cada ura dos seis homens ficara
busda
vore" . Porem, com o auxilio
aniquilado pela surpreza e o pezar.
m m^x3PC/írJ!KD£k»'" rí?Ifl»flfll .aatuaatv ^aSfVfflJfl
«^B^^flaBl bbbbv\
ABA
mâwíílB^íéVJjJr* o'-Ii»Abbbi W
''"'^¦fl
flflV\
4"^* |B
f
sola, verificamos não ser a que profl Ã»Í^SwíS
flflr
Porem em Silver, a emoção se dissicurávamos. Aconteceu o mesmo cnm
pou instantaneamente .
"
a segunda, porem com a terceira, que B9 ti^^^^^sSSIiK^^n^Êfít^Of^S^W^
Cada um de seus pensamentos se
flfl "^fl Lr^ .flfl
991
flflflfli
b7^vv> -^r^'^ v &$Vffi^fa3 Sflflflfly ¦ • flflfly "»>Ft?
se erguia a cerca de cincoenta metros
precipitava com todos as forças, coacima de uma moita, pudemos ter a
mo um ca \ alio em plena carreira,
indio
marcava
certeza de que
ponto
pa a esse ouro amontoado .
.
cado sobre o mappa
Em um segundo, tudo se dissipaa!enorme
sua
Porem não era
ra: porem eile não p rdia a cabeça:
os
agora
recuperava instantaneamente sua
tura o que impressionava
calma e transformava seus planos,
piratas; era q pensamento de que
antes que os demais piratas se sehsetecentas mil libras em ouro estavam enterradas em algum ponto prozessem de seu desapontamento .
Para a bolsa de uma dama. . .
tome
murmurou elle
tegido por sua vasta sombra .
Jim
de
o
necessário
Novo
apetrecho
para
isso e olho aberto, meu rapaz!
A'idéia de tanto dinheiro seus
uma elegante; vaporisador de perfume,
olhos
.
Seus
similhante aos modernos aceendedores
terrores desappareceram
{Continua no pro.ximo numero).
agora,
de cigarros.
eram,
brilhavam, seus pés
I
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Uma aldeia de Troglodytas na Tunísia, em nosso tempo
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A entrada d<_- uma habitação tro?lodyta de Matmata.
Uma
massisa porta C- a única cousa de madeira
nessa morada
toda abert./ na pedra.
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Entrada de uma passagem
subterrânea que conduz a
enormes cavernas onde qs habitantes de Matmata reúnem
seus animaes domésticos.
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uma troglqdyta da Tunísia.
Uma jovem Matmata.
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Ilabitaçõéis superpostas em uma
excayações de Matmata.
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Relativamente

Calcula-se que, em todos os Oceanos da Perra,
entre grandes c pequena?, existe n umas 100.000 ilhas
a ppro vim a da m n le
Outro calculo scientijico permilte suppor que, no
I niverso, ha cerca de ES milhões de cometas.

pouco. . .

A grande artista Sarah Bernhardt, gloria do
theatro francez,
ganhou em toda a sua carreira
tneatral apenas \ inte milhões de francos.
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Uma escadaria de granito rau». 2 — Entiada de uma escavação :íe utilidade ignorada. 3
5 — Muro gigantesco
portas nem Janel]as. -1 — lJassagcm do labyrintho para o templo.

Um effeito inesperado da locomoção a automove!
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Torres tle mysterio,
do antigo templo

sem

Esse phenomeno ;a
fora observado, ha tempos, nos grandes centos petrolíferos dos Estados L nulos .
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recommendam a seus
leitores amigos do peixe
Peior a emenda...
de agua doce que não
fnia grande compase surprehendam se os
sal «loes, que capturahhia dramática italiana,
rem nas claras torrenem tournce pelas pròvmcias resolveu levar á scetes da Escossia ou da
íflr^fl^JBjflV-l^^*fJtB-'**^--l-rÍ ¦Bm-^flll
Irlanda ou simpesmenna La Nemieá ( .1 mite os que comprarem
miga ) de N1 cedemt, em
nos mercados mais prohomenagem á primeira
ximos, tiverem pronunactri: .
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ciado gosto de gàzqliPorem quando, na verna . . .
pera da 1 epresentaçàojeUm poço com mais de cem metrôs de circumfereneia e dez de pronão
Mas
se trata de
vaiam o programma aos
í.indidade. Nenhum archeologo poude ainda explicar para que poum novo modo d2 prederão ter servido essas c jnstrucções.
jornaes, o d 1 redor viu,
a:
parar esse deiicioso peiquasi sufjocado, que asxe,
co usa que ainda não oçccrreü a nenhum perito
ôim haviam escripto o titulo da peça : Lanemíca .
cozinheiro . A causa cesse phencmer.o é a secca persisCorreu ao telephone e faltou immediatamente com
tent^, que s? %_ sentir em todo o Reino Unide.
o serrelario do jornal.
— Escreveram o ti!. Io errado — explicou — Não
A essa secca seguiram-se chuvas copíosas, que
lavaram as estradas, impregnadas de espessa capa
se escieve como uma só palavra; tratem de emendar, sepade gazolina e óleo dos automóveis, resíduos que foram
rando convenientemente
o "artigo" . . .
levados para os ri©s, sendo absorvidos em parte pelo s
0 jornalista observou escrupulosamente a indicação
e a palavra appareceu, no dii seguinte, do seguinte
peixes e especialmente pelo salmão, cuja carne, muito
modo: — Lanemíca . . .
delicada, impregna-se facilmente com o cheiro de gazoina.
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Cagliostro de nosso tempo
Sir Aíeister Crowlay, nobre ingler,
^m
a vll,a s ,c,al ('1' Londres, nf firmando tjue descobriu o
?"
SM-V,"/'""
rreclo i.<- vor
n fuf nrn e o p,*issa<lo tao ilnramentc com > vê o presente.

O wSr. S. C. Wallace, o descobridor de Zfmbabarie
á portíi de um dr^s formidáveis edifícios da ei^^ídade mysterVisa.
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dade, foram encon tra d os speri meus de es*
cripta, que datam do a n n o
4.700, antes de
GÜristo. Por ahi
se avalia o assombro causado
com o descobrimérito d essa
tribu . "'
d u n gaOs
nos'' foram, ong i n ariamen te,
uma tribu chineza, que emig rou p a r a a
Rússia ha varias
centenas de annos. Seu idioma,
baseado no cain c z, absorveu
dialectos russos,
árabes, turcos,
etc . Por isso se
reexplica sua
ligião musulmana e sua observancia das regras do Cora o .
Vários philo-
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Europa. — Seis specimens de cavallo do
grande circo do Olympia de Londres.
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de uma gazella
attitude
Curiosa
ou ainda Lithocranius
( geremuk )
JVallcrn, da Somalilandia (África) e
Zoológico
ao
Jardim
pertencente
de Londres.

Uma lingua que
pode escrever

não

Uma novidade que era velha na Allemanha — O aito-aro que apparccéu ricentr-mente corno novidade em
Hollywood era ha muitos annos popular na Aliemanha, na Franeonia onde as càmponezas o praticam com mais enthusiasmo e
mais pompas do que nos Estados Unidos, como se \ê na photoyrapnia.
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Uma tribu cuja linguagem
nao pode ser fixada pela escripta
habita a região do Fergansk, da
Rússia Sovif^ica ; pelo menos foi
isso o que communicou, recentemente, um sábio russo, ao"dungoverno de seu paiz . São os
ganos", que, até hoie, não possuem escripta, apezar d'essa seiencia remontar ás epochas mais
remotas da humanidade. Na ver-
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Policiman.. . Corre atraz d aquelle homem, que me beijou ..
— Ora senhorita não é preciso agarrar aquelle. Bonita
como é, a senhora não tardará a encontrar outro.

logos trataram de
transcrever o idiorna d'essa extran!-.a tribu, porem
f r a cassaram ao
encontrar expressoes e vocábulos
em
pronunciados
tons francamente
musicaes, para os
(] u a e s nenhum
a 1 p h a be to do
mundo tem symbolos de representação .
Mais um pros>
sjm
blema
bicão !
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de S. Marco, transportado para Alexa3 dria". Quadro de Tintoretto ( 1405 - 1482).
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Quadro de Annibal Carracci (1560-1609).
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do martyr S. Pedro.

Quaulro de Giovanni

O auto-foguete
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-lax Walier, de Berlim, dirigindo
eu famoso auto-foguete, com o
qual alcançou velocidade até então
inimaginável.
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Belline (1428- 1516).

Advogado

'
'
^
'
»ãflflBMflflMFTfl<fl»âBm ããã»r saatr-- -b^. ¦ <¦"""'
fl pLafl
^'*Tal\'^aaaVABa
laflsBi'
ali.
i*
âJ
*tJfljfl> iafflJlfc>flÍ 'J^Jfl
flfl
A JflT ¦ 4. *

•* v*.

manual

Ha uns trinta annos, o poeta
( lovis IIugues era candidato a
deputado por Paris.
A camp inha era intensa e
um de seus a tversarios, sustentado
"do
trabapelo partido chamado
lho*, atacava-o fortemente .
I m dia, em uma reunião poliHiigues ouvia em silencio
lica,
seu rival pronunciar um fogoso
discurso contra a burguezia, lerminando com essas palavras :
"—Dêem
logar aos trabalhadores manuaes !''
Perdão! grilou IIugues .—
Em que trabalha o senhor?
Sou advogado — replicou
o orador, tomado de surpreza .
Ahn ! — exclamou o poeta
— Então o senhor c .. . advogadomanual? .. . Aí eus parabéns . . .
Nem todos têm a coragem sufficiente para confessar isso .
E entre as gargalhadas dos
do
ouvintes, Hugues afastou-se

^""^^~"*-^^™"'"^"'"«"^"«'iuu»sw»u»Bua»»u»s»»i

"'S.

João Baptista, visitado na prisão por dous
discípulos". Quadro de Giovanni di Paolo
( 1405 - 1482 ).

salão, onde ficava seu rival totalmente vencido .. .
0 orador era Arislides Briand, aclual
ministro dos estrangeiros da França .
~TT

O nome de Gusmão é de origem aliema; compõe-se de duas palavras: g ti ( bom)
e mann ( homem ) .
Gusmão, por conseguinte quer dizer,
homem b:>m . E Gusmão, o Bom, como já
houve na Historia de Hespanha, é pleonasmo ou redundância .
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pronunciou-se contra â proposta de Sabsovitch, cbzendo que ella constituo uma barbaridade.
Pelo que se vê Lenirie niio conseguiu incutir -as
idéias de bojeheyismo n sua esnosi

O trabalho mental menos fatigante do
que o manual

A longevidade e o frabat/io, lonqe de serem termos
contradiclorios, concordam perfeitamente, como acaba
de demonstrar o Dr. Duke, em ^ova York.
O naturalista Lamarck
Esse especialista preconisa a ininterrupta actividade
do cérebro, dando-lhe sempre occupações variadas ou muA bS de Dezembro ultimo passou o çentertarió
#
dando-as freqüentemente
da morte do celebre natuialista Jean-Baptisle IaResutla de numerosas experiências que o trabalho
.
marck.
¦
..
inlellectualfaiiga muito menos do que o trabalho manual.
destinava-o
ao estado ecO pai de Lamarck
Asoim a pares ia — paratgsia incompleta iraclesSastico e o menino inciou seus estuduzindo-se pela diminuição da contra
dos com os Jesuítas de Aiuicns.
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O domingo
creancas devem deiHoje c domingo: parentheses cia alma.
Thelma Todd, estrella*' da ?'First-Natlonai" repiex a r de ser
dentro do qual repousa um regozijo ;
sentando Venus...
"propriedade"
única janella do coração que da para
Estado
.
dos pais para passar a sel-o do
No mesmo
um jardim; sonata, que se ouve de sete em sete
dia do nascimento deverão ser conduzidos ás casas
dias; bocejo qüe um espirito são e jovial abr 2 no Ia de lactancia, depois ás escolas e, mais tarde, ás cidades,
tio e aborrecimento de toda uma semana .
infantis, onde farão vida isolada até a adolescência .
Todas as commodas, todos os armários, derramam
¦azendas
Os pais não os tornarão a ver e para isso os filhos serão
e adornos . Na. casas as janellas ficam
per
fechar, deixando
alojados o mais longe possível do logar em que nasavançar pelas íousas
humidas um
timido raio de sol . . .
ceram . . . para que a influencia perniciosa dos pais
Pelo telhado passa um gato bohemio ou pousa, trenão se faça sentir sobre a mentalidade dos fimulo e irriquieto, sobre o fio tclegraphico, algum plnlhos....
t irrc ado passarinho
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Não conhecemos bem
os esquimós . Formam, no
Alaska, em um território
extenso, cerca de sessenta
mil indivíduos, que parecem decididos a jamais
abandonar aquelle ambiente de neve; como creaturas praticas e que tiram
partido de tudo conseguiram arranjar naquellas
— na falta de
paragens
como
praias e montanhas
"estação
as nossas, uma
',
de estio
que dura cerca
de seis semanas . O thermometro, que oscilla de
ordinário entre 40 e 60
graus abaixo de zero, sobe
até chegar ali graus —
infelizmente ainda abaixo
de zero I — Todos elles se
queixam, então, do intenso calor e previnem-se contra as insolaçoes I Juntem-se a isso um dia perpetuo, que impede ou difficulta o somno e os mosquitos, singularmente viciosos nessas regiões posto
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dade da alma, demônios,
máu olhado, etc. ), porem
que^ elimina o antigo e
terrível domínio dos feiticeiros. Trata-se da suppressão do intermediário,
sem violência. Os feiticeiros procuram outra occupação ... ou morrem dé
fome. Quanto á moralidade, excellente I Nem polygamia, riem roubo, nem
ao menos uma innocente
mentira o que, até, depõe
contra sua civilização. r
Sim; porem dentro
de vinte annos os Esquimos lastimarão esse. feliz
estado social em que o
feiticeiro tinha sua parte .
O temor do feiticeiro é
um principio de sabedoria.
. O Esquimó, ao contrario do que se julga em
geral, tem uma conversaçãò cheia de musica e
poesia, alem de ser bastan te syn t h ética. Uma
palavra, ao envez de oito,
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Uma casa de esquimós, já mais aperfeiçoada, empregando também taboas.

em Portuguez
e nove, em Inglez. O verbo
tem quatro futuros: o futuro,
que não chegará
jamai9 mas que
se emprega para exprimir
uma recusa delicada, sem enganar ninguém;
o futuro, que
virá em um
tempo não determinado, em-

fim o futuro
immediato e o que soffrerá ligeira demora ...

que põem os ovos, em fins de Agosto, no musgo
e os conservam na neve — onde os mosquitos nascem,
em Junho. E' uma linda
adaptação e um facto desanimador para os que
pretendem destruir esses
incommodos companheiros nocturnos .
Finalmente, o inverno voltai E' a boa esta"camping"
çao de
sob a
neve, sob a autoridade
do chefe de família omnip.otente, porquanto os feiticeíros — declarou ainda recentemente o Dr.
J . Bernard, á Sociedade
de Ethnographia de Paris — estão em vias de
total desapparecimento .
O missionário citado,
chegado ha pouco do
Alaska, verificou
o
Esquimó^ continua que
fiel a
uma família de Esquimós, feita com pelle
suas crenças ( ímmortali-. O lar de ver3oNode inverno
sua casa é inteiramente de gelo.
phocas.
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Uma

esquimó com
chimbo.

seu
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E' um senso do futuro,
que torna agradável a ¦
incerteza presente.
O Dr. Bernard encontrou vários Esquimós
cobertos com ínnumeras
roupas de pelle de renna
ou de rapoza, os pés sobre quatro pares de calçados de pelles, alem de
botas de phoca e as mãos
protegidas até os cotovellos com lãs e pelle de
urso. Assim vestido, o
trabalhada.* mais activo
parece um obeso pouco
produetivo.
Mas não; o Esquimo acha meios, dentro
d'essa indumentária, de
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A esposa diante de
uma vitrine — Oh !
querido. . . Veja que lin
F/ in
do chapéu...
poemal...
O marido*— Sim, meu
bem... Mas nao rima
com minha bolsa.
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Uma

esquimó

com seu vestuário
inverno.

COMO ET FÁCIL
SABER TUDO

de

o.mar e soífrer, não
r
amar ee viver tm uma
completa desolação de
alma.
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Qrammatica Litteraria

Arno, famoso adivinho gre^o, morto èm/Naupácta por Hippotes, neto de Hercules. Apollo vingou sua morte lançando sobre
os Dorianos terrível peste só, acalmando sua ira ocm a appro.;imação dos jogos fúnebres, em homenagem a Arno.
Arpad, morto em 907. Personagem histórico e um tanto obscuro, duque de Magyares, que haviam penetrado na planieie:do
Danúbio, por elles ainda occupada actualmeníe. Isso poz fim ás
migrações magyares, iniciadas sob o reinado de Almos, pai de
Arpad. Esse foi o .inieiador da d.vnastia magyar dos Arpades ou
Arpadianqs ( que reinou até 1301), foi enterrado sob o rochedo de
Bude, futura capital da Hungria. .•
Arphaxad, natriareha h/breu, filho de Sem. antepassado de
Abrahão e do povo hebreu-7
ARRACHION ou ÁRRlcmON. famoso athleta que obteve varias
victorias nos Jogos Olympicos. De uma feita, havia já derrubado
um adversário, quando este tendo quebrado um dedo do pé declarou não poder continuar a lutar. Arrachion largou-o e voltou-lhe
as costas, porem seu antagonista, erguendo-se repentinamente,
segurou-o pela garganta e o estrangulou. Os Eleanos. testemunhas
d'essa perfídia, concederam o prêmio do concurso ao corpo de
Arrachion e ergueram-lhe uma estatua.
ARRIA, dama romana, mulher de Caecina Poetus. compromettido em uma conspiração contra o imperador Cláudio. Arria
aconselhou seu marido a se matar e suicidou se antes d'elle. Arria,
filha da. precedente, esposa do senador Thraséas Petus. que também
tentou suicidar-se para não sobreviver a seu marido, condemnado a
morte devido a uma conspiração contra Nero.
Arsac:0, fidalgo partha, rebelloo-se em 236, antes de Cnristo,
contra Agathecles, general de Antiochus Sotcr e fundou, com a dynastia dos Arsacides, o império dos Parthas, que em breve se confundia com o antigo império dos Persas, estendendo-se por todo
o território comprehen.Tido entre o Euphrafces e o Indus, de um
lado e, dò outro /entre o mar Cáspio e o golfo Pérsico.
Arsames, general persa, contemporâneo de Dario e nue <-e
revoltou contra elle. Arsames, filho de Artaxerxes Mão Comprida,
morto por Ochus. Arsames, -jue commandava o exercito persa na
passagem do Granico e morreu na.*batalha de tssus.
A'SE"HO (santo', diacono da Egreia romana, nascido cm
RomaemõõO. Precepíor de Arcadio, filho do imperador Theodosio
Arsenio, desesperando de vencer o orgulho e a teimosia de seu a!um no, retirou-se para os desertos cia The-baida. Morto èm*445.
Artaxerxes, nome de trez reis persas. (Ha sobre essa paB——••-

As
ultimas
tendências
da
moda

4LW.

il

_________

flfl «MB ü-^» "í^RlBflfl

caçar mesmo animaes
velozes como a renna e
perigosos como o urso . De
resto, é bem provável que,
se o Esquimó não se obstinasse em se cobrir de tal
modo, a natureza, tão generosa para os animaes visinhos do polo. o proviria
de uma boa e felpuda
pelle natural .
Se elle renunciasse a
se vestir, ao fim
de alguns milhares de annos a
adaptação estaria
**+* Y~
feita .
Mas...
Que
querem ?
Nada mais
difficil do que
desen r aiza r
um velho habito...
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lavra, muitas ety mologias.
A mais verosimil é a que o faz derivar
Segundo
de arta, grande, honrado. .. e xerxes ou khshatra, rei.
"grande
Uerodoto, Artaxerxes, significava
guerreiro"). — Ar*
taxerxes I, ou ArtaUhshathra, cognominado Mão Comprida, filho
de Xerxes, Achemenida. subiu ao throno no anno 465. antes de
Christo, foi celebre por sua bondade e sua generosidade, de (pie
deu constantes provas durante seu longo reinado; permittiu aos
Judeus residentes em Babylonia desde o edito de Cyrus, que vol
tassem para Jerusalém, restabelecendo sua religião; morreu no
anno 42õ, antes de Christo, depois de reinar por espaço de qua
renta annos. — Artaxerxes II, cognominado Mnemon. devido a
sua memória prodigiosa, filho mais velho de Darias Nothus, foi
designado por seu pai para sua suecessao, embora nascido em uma
epocha em que Dario não era rei. Subindo ao throno em 40o
antes de Christo, abandonou seu nome de Arsace, para tomar O
de Artaxerxes. Accusaram seu iovem irmão, Dario, de conspirar
contra elle e ia ser executado quando sua mãi Parysatis obteve
sua graça e fez. com que o deixassem em seu posto de eomman
daníe nas províncias, cargo a que fora elevado por seu pai. Pouco
depois, Cyros reuniu tronas indígenas e mercenários gregos ( entre
os quaes se encontrava Xenophonte ) e marchou contra Artaxerxes.
qu_ o venceu em Cunaxa, onde Cyrus foi morto (401. antes de
Christo). Os últimos annos da vida de Artaxerxes foram pertur
bados pelas discórdias surgidas entre seus filhos, que disputavam
a suecessao com o pai ainda vivo: morreu com 94 annos, depois
de reinar por espaço de quarenta e trex, no anno 361, antes de
Cnristo. —¦ Artaxerxes III, filho de Artaxerxes II, tomou o nome
de Artaxerxes em substituição do de Ochus, que sempre lhe fora
dado pelos Gregos: suecedeu a seu pai no anno 361, antes de Christo
attrnhindo sobre si, primeiramente, o ódio de seu povo pelo assas
sinato de seus dous irmãos, que lhe disputavam o throno e, mais
farde, tornou-se odioso ao império por suas in nu meras e horrendas crueldades. Emquanto guerreava no Egypto. Arta.xer.xes
matou o boi Apis. Bagoas, seu • onselheiro, para vingar amorte do deus, envenenou Artaxerxes,
que morreu apoz reinar
vinte e trez. annos, nò anno 338, antes de Christo.
A.RTEME (santo), general romano, que commandava no
Egypto sob o reinado de Constando, foi encarregado de premir
Sto. Athanasio, a (piem deixou fu -.ir voluntariamente. Os pagãos de Alexandria o accusaram de ter desíruido seus ídolos
e o imperarador Tuüano o mandou decapitar eui3o2. A Egreja
o festeja a 20 de Outubro.
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mente a habilidade que os Árabes
para seguir
os vestígios deixados pelos passos possuem
de alguém . A sagacidade d aquelle povo eguala, sob este aspecto, a dos
índios livres da America.
Certos Árabes conhecem, pela simples inspecção
da pegada:
1.°) pela forma, se ella pertence a um indivíduo,
de sua tnbu ou de alguma tribu
próxima e, portanto,
se toi um amigo ou inimigo que por
alli passou;
2.°) pela profundidade da
passada, se a pessoa
transportava ou não qualquer carga;
3 ° ) pela intensidade ou pelo estado da
pegada,
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Desde o dia em que a gordura começa a se infiltrar
no tecido con;untivo ou se accumula sob a
entre
os músculos e mesmo na intimidade do pelle
coração o
supphcio esta instituído .
A princípio, ha apenas uma vaga inquietação no
espirito do paciente . Uma ligeira gordura é signal de
saúde e não prejudica a linha . No emtanto, a ameaça
se affirma cada dia mais . Certas partes do corpo se
vão inflando desmesuradamente; o abdômen se alarga
e ganha em proeminencia: os quadris se accentuam
exaggeradamente; os membros perdem sua agilidade;
o rosto, o pescoço,
o queixo, perdem
suas dimensões normães. O enfermo
se a feia e envelhece
prematuramente.
A essa feia Idade, a essa velhice
prematura juntamse desordens varias,
entre ellas, a falta
de ar, a somnolencia
e a diminuição da
activldade intellec t ua 1 . A menor
marcha, a subida de
uma escada, um esforço muscular prolongado. provocam
respiração penosa e
pancadas anormaes
do coração .
Tudo isso é produzido por que a
capacidade pulmonar diminuiu, por
que o coração, infiltraolo de cordura,
perde sua força e
não mais pode lutar, porque suas fibras musculares se
vêm substituídas
prog ressi va mente
por gordura inerte .
A obesidade é
pois uma verdadeira enfermidade, é
uma desordem na
nutrição . Modificar
essa desordem é o
verdadeiro fim que
se deve ter em vista
alcançar.
E esse fim se
alcança com o seguinte tratamento:
) Emmagrecimento local, com
auxilio de fricções
e massagens com
sabão iodo-mentolado, que é um verdadeiro dissolvente
de gorduras, no local onde é appliOS POVOS P1TTORESCOS — Um casamento na Sardenha (ítalia).
ca d o .
) Emmagreccimento geral por meio de cura
se o transeunte passou por alli no próprio dia, no dia
do vicio de nutrição,
anterior ou na ante-vespera;
que provoca a obesidade .
Isso permitte dissolver a gordura, que rodeia o
4[.° ) pela maior ou menor irregularidade no intercoração, os pulmões e o figado . Rapidamente a somnovallo das passadas, se elle corria ou caminhava, se
leriòia cessa, a actividade renasce e o coração, livre de
estava muito ou pouco fatigado e, por conseguinte, se
gordura, recomeça a funccionar normalmente .
será possivel ainda apanhal-o e ao fim de quanto tempo.
Esta faculdade de ler nas pegadas applica-se
igualmente aos animaes e, na pratica, as mesmas observações condizem aos mesmos resultados .
A sagacidade dos árabes
Grande numero de crimes têm sido descobertos
Burkhardt conta alguns factos curiosos relativa
com o auxilio d'esta verdadeira sciencia .
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DIRFCTOR

ABEÇAS

DR. LAVRUD
SECRETARIO

DABUÚ

BBBBBBaaBBBBBBBaaaBBlaaaaaaaaaaaaaaaa.

4 — Quem disputa o objecto?

&•;-;•¦-

TORNEIO —ABRIL A JUNHO

2 — O fardo está no palácio.

— 1 a 3
CHARADAS ANTIGAS
Ao ànaclèto Pamplona:

7 A AA., ,5

na velhice
Toda mudada —
Dona Alice
ma sen rada t
FarAldO

Vamos vêr quem mostra assombro — 4
Neste torneio safado.?
Menos um ponto na lista — 1
Faz-me ficar quasi inchado.
M.APEGUINE

A Carlos de Aragon:
Um sacerdote ancião — 2
Teve o cuidado de inventar — 2
distração,
Para a sua "jogo
popular".
Um bom
Cóndessa Loura (I-polis)

no!

3 — O piloto conduz com muita habilidade o navio para o
oessudueste.
Mapeguine — (D. C. — Aíaranhão)
2 — No arraial todos ficam alegres quando tocam o sino
pequeno.
R.A.C.H.A.
3 — A questão acabará causando um duetlo
Lord Windsor
2 — A espécie de urze foi arrancada por um homem dc má
catadura.
f
—
-Belém
— Pará)
Scott MallOR\
(U.C.P.
2 —

CHARADAS CASAES — 4 a 26
2 — Quasi descobri a quadratura do circulo.
Dr. Rona Kin — (Victoria — E.

Santo)

Patenteio aqui a minha descobertaNereide— (D. C —Maranhão)

2 — O destino tem sua bella />///><//><? de bondade.
Assis Bezerra
2 — Não quero jogo no logar onde se traz o pescado para se
orçar.

Não insulta o paralytico.

2 — O nosso Dr. Lavrud 6 pessoa influente e de caracter.
Barbazul
3 —

4 — Caros confrades.

Pássaro

escuro,
Oicreal

i

2 — Que disparate, uma coroa triumphal para um bonafhcirào'
Thisbe

m:.

ENIGMA

Ao Jazbar:
F/ certo: Pela bocea morre o peixe.
Barbazul

7 ,¦¦'

3 — Modera o exame.

- {S.

Paulo)

Arthano.

2 — Toda a mulher que se casa muda de cognome.
Miss Fly — (Parahyba)
#

Nenhum homem entra na igreja com o chapéu na cabeça
Bugrinho — (Rio Claro)
\

3 — Da assemblca faz parte um homem
merece consideração.

desprezível que não
Moringa

(Santos)

PITTORESCO — 27

,^<£l^^

bsAi^ri
ILHA DO BRAZIL

2 — Reconheço que não tenho capacidade para dirigir um
grupo escolar.
Conde de Rogger —- (Parah.yba)

•a*

—

3 — Tudo o que causa riso trai o semblante alegre.
Scott Mallory — (Belém—Pará)

D ALVA

. >¦

EP

ILHA DoBRAZIL\

ILHA DAS CYCLADÍ5\ |* |
(BZ

¦ a a ¦

¦

\M0NTEoe CRET/u

I

"^ ' ¦
"m^^00^^
^Z/

3L
Soldado — (Floriano — K. do Rio)
CHARADAS NOVÍSSIMAS — 28 a 39
1-2 — Para deante, marcha o soldado, ainda sabendo que vai
para o injerno.
Carlos Faraldo
2-1 — A cama foi cortada pelo instrumento na cidade.
Assis Bezerra

^^
%mm\\aaaaãaãããã>\\m\\»mm\\\

tal

4 — No dia de lavoura cada um com seu arado.
Nereide — (D. C. — Maranhão)

Carlos

%'.

Bi silva

"mulher" com
2 — Deve ser bem doce D amor dc uma
predico .Io
Juquinha — {Ftoriano)

A Dona Alice
Teve elegância •— 1
E garridice
Na .rua infância — 1
Já
—
A
E'

Senhorinha

L

J
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Para Jac:.fitar a travessia do no foi
preciso cortar um
mo
tia.
c.e
ant
pe
Or. Rona Kin; — (Victoria)
2-1
E's infame! nào sentes compaixão nenhuma, vendo sofi rer este pcixet
Copernico — íCuriti/ba)
2-2 — A basílica de São Bento tem por director
o,primeiro maatstrado da Hollanda.

cathedratico,

Miss Fly, Spartaco, Lyrio do Valle, Strelitx, 27 pontos; Mapeguine, Nereide, 26; Barbazul, Arthano, 25; Moranguinho, Senhorinha, 24; El Príncipe, 23; Stephanio Seixlach, 22; Jangadeiro,
Pedro K, 21; Dr. Rona Kin, Bisilva, Iguamacú, 20; Seroumar
18; R.A.C.H.A., Thisbe, Dalwa, 17; Lord Windsor, 16; Oicreal,
15; Visconde de Ovar, 13; Antinoo, 12; Copernico, Soldado, Ser.
taneia, Jac, Soldadinho, Juquinha, Rei Phasntama, Marinetti,10.

Moringa
2-1 -r- Ao meio t/tí um
de permeio.

barulho

nao se pode chegar e por-se
SlROUMAR

2-2 — Quasi que fiquei descorado quando tentei pasvsar essa
antipa moeda portuaueza.
Bisilva

— (Vilta

Velha — F.

Santo)

3-1 — Quem divide em pequenas parcéllaso que possue, "nota"
«pie fica com o capital muito espalhado.
Artmano
4-1 — Vocc

enoèrniza que é uma. lastima. F.stá tudo branqueado.
SEN"HORi Nh A — ( Piracicaba)

1-2 — ./ faeor do parodio é que essa moça negocia.
ÍGLO.MACU
Sempre

ao Jojralo

1-2 — Simples esfor<,o moderado.

7"rflHÍS

V

2 o TORNEIO DE 1929 — ABRIL a JUNHO

SlROUMAR
Ao A p oito :
"aupmcnio"
1-1 — O
do som da "nota" alegra a ave.

iAÍe

¦.'-. y
i. •¦ -3

Apuração

, ;•'>.'••
....

jinal

Apollo, Alguém, Almirante,
Alpha, Argos, Anonymo, Bo"
naparte, Carlos de Aragon, Cremilda, Cartos, Caprichoso, Dianna
(Capital), El Morenito, Encoberto, Gen. Pindoba, ícaro, Inco.
gnito, Jovaniro, Joasil, Joalma, Kollosso, Lunus Ariz, Lidací,
Niloff, Ninguém, Primavera, R.A.C.H.A., Sancho Pança, Sans
Chupance, Gondemaga, Roaso, Cardeal, Lyrio do Valle, Mercúrio,
Spartaco, Strelitz, Pan, 113 pontos; Conde de Rogger, 112; Arlette, Pae Thomaz, K. Penga, Pimentinha, Tio Sam, 110; Rubião
Nulus
funior, Thalia, Lyrio Branco, Phebo, Saturno, Nemus
110; El Principe, 102; Orlando Rego, Stephanio Seixlack,
101;
Badaluz; 92; Soldado, Sertaneja, Juquinha, Soldadinho, Jaca, 82;
Artanho, 65; Josim Amil, Mapeguine Nereide, 64; Dr. Anquinha,
Dr. Rona Kim, 63; Octa & Cia. 62;.Moranguinho, Thisbe, Dalva,
56: J. Drummond, 55; Miss Flay, 48; Copernico, 47 Jefferson, 44;
Lord Windsor, Marinetti, Barbazul, 37; Rei Phantasma, 28; Odorico C. Faria, 6.

UNIÃO CHARADISTICA

PARAENSE

De Spartaco, 1 " secretario da U. C. P. recebemos a seguinte
communícação:
"Com
satisfação trago ao conhecimento de V. S. que em
sessão realizada em 19 de Janeiro ultimo foi eleita e empossada
a nova directoria da U. C. P. para o.periodo de 1930-1931, assim
constituída- Presidente — Lyrio do Valle; Vice-dito — Carlos Faraldo; l ° Secretario — Spartaco: 2 ° dito — Scott Mallory; Thesoureiro — Strelitz.

*¦"¦-¦ -j 77. e*

• ,'V
'
"
.'¦

¦^"i^iSslS.
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Carlos de Ar.-ygòn

j

CORRESPONDÊNCIA

ENIGMA PITTORESCO — 40

1 ° Al arco)

(Cartas recebidas até

-t^k.i rrn r^

Mapeguine ( Maranhão) — Sobre o assumpto de sua carta
de 15-12-29 escrevemos pelo correio.
Alves da Costa ( Capital) — O nosso secretario da Academia
escreverá sobre o assumpto.
Cinde de Rogger ( Parahyba) — Demos a sua carta á re-

-'.7Í

7:.;

I y?

dacçàp para providenciar.
SlROUMAR ( Villa Velha ) — Como pede.
NirRAM ( Capital) — O nosso secretario escreveu dando todas
as informações pedidas. Fiyemos logo a sua ínscripção.
Bugrínho ( Rio Claro) — Sahiu Bugrinha, por engano —
Antes ásáim...

ff/w tf/?/?//.*
SL

V

/wj port.
*
5L

MapeGUINE

SOLUÇÕES

D1C

OUTUBRO

—

N.

—- (A/aran/iào)

149

l — Travesso, a; 2 — Boleta o; 3 — Mango, a; 4 — Lavinia,
o; 5 — Ganda, o; 6 — Regia, o; 7 — Partida, o; 8 — Discurso, a;
9¦'—r Filhada, o: 10 P Calpurnia, a; 11 — Retalha, o; 12 — Pasma, o;
13 — Lima-o; 14 — Capitula-o; 15 — Derriço,-a; 16 — Empado-a;
17 —- En.\eco-a; 18 — Napeira-o; 19 — Cornamusa; 20 — Maracaju; 21 — Artive; 22 — Hippomanes; 23 — Ensoado; 24 — Ha
mais ratoeiras que ratos, 25 — Matalote; 26 — Cavalleiroso;
-7 — Jogatana.
DECIFRADORES
A Garota, Barão de Damerales, Calpetus, Conde e Condessa
Guy de Jarnac, Diana, Dapera, Etienne Dolet, Erre-Céos, Julião
Riminot, Lago, Lakmé, Miravaldo, Maloyo, Neo-Mudd, Nellius,
Urlirio Gama, Paracelso, Ruhtra, Seneca, Sezeoem II, Sylma- Tiberío, Themis, Visconde de Adnim, Yara, Zelira, Conde de Roger,

Toda

a correspondência sobre charadas deve ser dirigida para a redacçâo do EU SEI TUDO — Rua Buenos
Aires, 103, 1.° andar e endereçada ao director d'esta secçao

I
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DR. LAVRUD.
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Pensamentos

I

J

Os doutrinários que atacam o mundo ou o glori- J
ficam sao frivolos a seu modo . — AndrÉs Beaunier
j

i
Aquelle que se impõe a si próprio, impõe-se tam- |
í
bem aos outros
O cobarde supporta menos
ambicioso .

affrontas do que o

A Natureza, não tendo egualado todos os homens
pelo mérito, não poude ou não quíz egualal-os pela
fortuna. — Vauvenargues.
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Motocycletas
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Capacidade 488
c. c. Cylindro de
85,5 mfm por
85 m/m. Freios
de expansão em
ambas as rodas.
Pneus
Dunlop
de 26 por 3,25.
Illuminaçao electrica Lucas. Temos também o
modelo 505 com
o movimento de
válvulas na cabeca do cylindro.
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MODELO

RIO DE JANEIRO
RUA SÂO PEDRO. 66
RECIFE
RUA BOM JESUS. 237

¦

v*i*

1930

*

INTERNATIONAL

i
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ENDEREÇO

501

MOTOR

MACHINERY

DE

4

TEMPOS

DE

COMPANY

H.

P.

Velocidades
kilometros por

SAO PAULO
RUA FLOR. DE ABREU. 130-A
PORTO ALEGRE
RUA 7 DE SETEMBRO, 816

TELEGRAPHICO GERAL

4 88

até 130
hora.

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

INTERMACO

\ ¦ n i a ¦ t>s*>®®®®e&^'^^

R ESFRIADOS.
CONSTIPAÇÒES,
CORYZA,
DORES DE CABEÇA E NEVRALGIAS,

;&a

CURAM-SE RAPIDAMENTE

COM ALGUN5

i_k/';*.Yk,V?'

COMPRIMIDOS de

;i

TRANSPI ROL
^1 *
y.y

*

ao*
"Wflí

mIIB M f/A

yW/M

VENDE-SE EM TODAS A5
PHÂRMACIAS E DROGARIAS.
UNIC05 CONCESSIONÁRIOS: HU60 MOLINARI &. C? LTD
RIO DE JANEIRO 5AÒ PAULO.

f
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Mire-se

no

espelho
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Se a sua cutis reflecíe imperfeições,
poderá corrigil-as jacilmente, empregando
alguns remédios discretos.

Charlotte

.1

¦4 n

Rouvier

m
Um

segredo contra os
cravos
*

pontos negros, a gordura da cutis e a dilataOs ção tios poros cutâneos do rosto são moléstias
que em geral nos assaltam juntas . Entretanto, temos a vantagem de poder combatel-as, em instantes, por meio de um novo e único processa .
Põe-se em um vaso de água quente uma tablette de
stymol, que, ao se dissolver, produz uma encrespada
espuma . Quando tiver cessado a effervescencia, usa"stymolisada"
se a água assim
para banhar-se o
rosto, enxugando-se em seguida com uma toalha .
Os Intrusos pontos negros saem da cutis para desapparecer na toalha; os grandes poros gordurosas contraem-s: como por encanto e borram-se do rosto;
e tudo is':o s:m que a cutis s )i'ira a menor acção
de força, violência ou opprcssiío. Graças ao stymol,
que se encontra em todas as pharmacias, a pelle
fica lisa, macia e fresca, sem experimentar darhno
algum . Repetindo algumas vezes este tratamento,
com intervallos de três ou quatro dias, consegue-se
rapidamente a limpeza total do resto, dando a este embellezamento um caracter permanente e delinitivo.

que se desprenda a cuticula gasta exterior, o que seobtém com applicaçoes de Cera Mercolized effectuadas á noite antes de deitar-se . A Cera Mercolized se
acha em qualquer pharmacia e custa muito menos
que os custosos cremes para o rosto, sendo, em
troca, mais efficaz do que estes .

Pode-se cor ar o rosto
sem rouge ?

do
Porque as
cinema nunca envelhecem
se verá nunca um defeito na cutis de uma
NÃO estrella de cinema . Ha a considerar que o
mais insignificante defeito, ao ser ampliado
o rosto na tela, seria tão notável que elle constituiria uma ruína . Nem todas as mulheres sabem que
cilas também podiam ter uma cutis digna de inveja
de uma estrella do cinema. Toda a mulher possue,
immediatamente abaixo de sua velha tez exterior,
uma cutis sem macula alguma . Para que essa nova
e formosa cutis appareça á superfície basta fazer com

-..__,,.

.,___,..

'•:.,

a

um pouco de cor nas faces
senta bem a quasi todas as mulheres . Mas a
Indubitavelmente,
cor natural é rara e facilmente desapparece
por qualquer indisposição ou a menor fadiga. O.
rouge damnifíca a cutis e alem disso sempre se faz
notar. Se as suas faces não são rosadas naturalmente, prove o effeito que lhes produz o carmlnol em
pó: põe em um rosto pallído um delicado toque de,
cor que não se pode distinguir do natural. E' absolutamente inofiensivo para a cutis. Quasi todas as
pharmacias e perfumárias podem vender-lhe um pouco de carmino] em pó .

Para evitar o pello
~

"estreitas"

¦;

y'

113

'
:

I

>
¦

•

cousa muito fácil fazer desapparecer temporariamente o pello; mas evitar, de modo
Ey
definitivo, a abundância de pello representa
um problema distineto . Não são muitas as damas que
conhecem os esplendidos resultados que se obtém mediante o emprego do porlac pulverizado . O porlac
appllca-se directamente ao pello que se quer eliminar .
Este tratamento recommenda-se não só para a instantanea desapparição do pello e das superfluidades
do cabello, mas também para destruição definitiva
,%
das raízes
Quasi todos os pharmaceuticos podem proporcionar-lhe porlac : uma onça, mais ou menos, é
quantidade sufficiente para a experiência.
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BAZAR
PRIMEIRA
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AMERICA
DO

QfiNERO

CAPITAL

NESTA

Casa da elite carioca. Bom gosto, (hstincçgo,
presentes finíssimos
a
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Porcellanas,
crystaes,
metaes
finos,
terrarcocta
etc.
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Faqueiros
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Simplesmente triturado ou
moido não esta isento de impurezas. Prefiram Sal Beneficiado Especial para Culinária.
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AVENIDA RIO BRANCO,

Ü
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7

Cuidai da vossa beleza como cuideis da
vossa saúde; o vosso rosto é uma delicada obra prima que deveis proteger.

O CREME SIMON
fabricado segundo formulas experimentadas, liberta a pele de todas as suas
imperfeições, conservandolhe a beleza,
a frescura e o aveludado. Da-lhe
brancura ,e pureza impedindo a
formação de rugas.

PO & SABONETE SIMON

Paris
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Um

Nariz

Perfeito

Pód* obícr-se facilmente
O Trados, Modelo 25, corrige todos
os narizes mal formados, rapidamente,
para sempre e sem dôr,
na própria
»asa do cliente. E' ü único apparelho
|
com patente,
?nte, ajustavel
„,...,.„_. e,b,u
,>,,„,,„.
garantido,
que *
realmente forma um nariz de aspecto
impeccavel.
Mais de 98.000 pessoas já empregaram este apparelho com completo êxito.
E' recommcndado de ha muito por autoridades médicas,
Resultado de 16 annos de experiencia
da fôrma-nariz.
a*f*"-2í*-» /
Modelo 25 Júnior para creança»
Solicite os attestados e folhetos gra¦ V
tintos que indicam como se pode ter
um nariz perfeito.
M. TRILETY
O especialista mais antigo do ramo.
Dept. 1168, Binghamton, N. Y.— E. U. A.
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ALIMENTO-MEDICAMENTO
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FERMENTOS

VITAMINOSOS
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LACTARGYL
MERCÚRIO

' i

-VITAMINAS

i

CAZEOMALTE
SUPER - ALIMENTO
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LACTOVERMIL

VERMES 9
FDAÇUEZA
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POLYVERMICIDA

TÔNICO INFANTIL

Q

FORMULA

?

I

COMPLETA

r.-y:
_HI
¦ '9'SSííjí
a .-y^iiai
1

8

¦'

•

"','íy

HEOAMINAZIN

RACHITISMO
MA OSSIFICACAO i
_

CÁLCIO -VITAM» MOSO
.'

NUTRAMINA

FARINHA
PHOSPHATADA i

\/l TAM IH05A

CREME INFANTIL
' Trazem nos rorulosas respechvas formulas. w
m
¦j0f% A'venda nas boas pharmaciasedrogarias.
W ^f>
OZu£ix)ifoeix2pzeo
cíaò.
JmmmJm
.
DR. RAUL LEITE6>C'.A-y-RIO
FARINHAS
DEXTRINISADAS ;

14

VARIEDADES

vi^/i^^^^j^^

^v^A^A^^E^^

4.1

5 4

»ll

I

'

II ¦¦¦

"II.

' *(

-ifl$Í8|

N. 11

13.° Anno
., ¦ ,¦¦,1—

________ /

^^^J

-

.¦¦¦¦ H«

_fl

' ~\ __c!__mÉ______________ -

|t

m

ha

______
____!

E
___P

das, branquissimas, e destacando as meias luas..

*^_l

A

%*$$%*.

_____ :

\JÍ

R^

á^___H_fl-__
R*
_____
____L' ^J^9f^^m £'- _____
SN flsç5í- ¦>i$*f&jmmM

/

//-.

'¦'¦4ÍP'

r^^
______Pn_H'
KT4__tO^"
, -*_T_______

__<

_fl
K_ *''--_______________¦-*-

~:'*pr'

"-f.3;'*-.

"•¦'

-*** <*J
•*.'*¦ -_?*¦*
' - "¦ >/?

-*•* ¦-«*.*-.¦ ¦

K" *

'''•^;"^____

-^

_•?¦-"'Ã?-*<"*"__ _'*-'¦_ _¦:"•__?_________
.-¦- - m,-.
^ -fr^ * *w**^'*'',ai*_Pfl_BflB_.

'¦_____.

^^____,

fl__fl
_p
^flfl^
^.-V^iWM&mmmmm,
¦*«¦
¦''¦•¦¦'.¦•£.?¦_
, «.SSSPjÇr
___Í:V. 'Vé*__P_>
K
-''""'_."'
*1 ___.
Kj$.-í.-\
~
^<__B
_¦__.* *"í m_BHp*'' ¦
__L
_nM*:
_____£

*-".-'_4l^4Í^W

.'V'

ié

*-_-_-_——___—

-

_

__

^

¦•"'.* *"iS^_l

*^_-__t

__E___l_G__^v**¦*¦'¦*".

E toda essa belleza quando se cuida da Cuticula! Nunca s(
deve cortar a cuticula. Fácil de mantel-a bem formada con

___
______

Vm%F~'- '___________________________________.
V. '"-,.'v
______
___&

__*______-"!*..''
*r'*#fSPv
¦___*' -¦

^tJ~h

com unhas redon-

'.&''¦¦¦

"imi,MWf>m

.

1

Belleza na Ponta dos Dedos

''-¦^AlAWsÊ^m

'•";

m

EDOS elegantes, aristocráticos,

.t

1930

__¦___.
¦ -ífl ________
_F *C'ifl _PHR_j*'/

_____
_________

|nn_^
"í"^

nu

a

Abril

' :¦ •'^. -•»"*^'?y^______i

______________

...... ^ '^fflflflfl"

o methodo simples Cutex.
PRIMEIRO: Humedeça taco de algodão no Removedor da Cuticula. Cutex passando-o levemente
por baixo e em volta da raiz da unha; empurrando
a cuticula para traz. dando assim uma forma perfeita e destacando a meia liía da base das unhas.
Repare como o Removedor da Cuticula tira qualquer mancha das unhas. Lave as mãos em água pura e retire a pelle amortecida que o Removedor tenha desprendido
SEGUNDO: Dé ás unhas esse brilho natural
que só Esmalte Cutex pode dar, si V. Ex. prefere,
ponha nas unhas um dos afamados Brilhos Cutex
em Creme. Pó ou Tijolinho

116

E* tão fácil este meio de cuidar das unhas! Peça producto.
Cutex em qualquer loja de artigos finos de loilette.

§

¦ffl>

CRIA ROBUSTOS BEBES
PORQUE:

Heniovtidor de
Cuticula

v*-1

LyLthx

6 manicuras completas por 15

GLAXO

é tão digestivel, limpo e nutritivo como o leite materno.

GLAXO

nao tem micróbios nocivos e
até os recém-nascidos o assimilam.

GLAXO

é puramente leite, qr.e se dissolve em água acabada de
ferver.

GLAXO

tem criado milhares de robustos
bebes.

tostões

Envie o coupon em carta registrada,
Junto com 5 sellos novos de 500 reis,
e terá um esto/'o Mignon, com toda
a manicura etn sua casa.
*

Dê glaxo ao seu bebe.

ENVIE ESTE COUPON HOJE MESMO

GRÁTIS
j

'
'

J. iMartins—Rua Haddock Lobo, 30—Rio
incluo 3 sellos noves de 500 reis

í

xr
IN orne

[

Rua e N.°

j

Cidade

1

j

x -

. . .'.

Estado

|

#

...
..Dedos —E. S. T.

j

í

Todas as mães devem ler o utilissimo
"Conselhos
livro
de Glaxo para Mae e
Filho", de 80 paginas luxuosamente illustradas e que ensina como evitar a diarrhéa, a enterite e outras doenças fataes.
Peça, grátis, ao Representante do Glaxo
CAIXA POSTAL n. 2755 — Rio.
»«*—?*
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INDISPENSÁVEIS AO
MADEIREIRO MODERNO:
O MACHADO, A SERRA
E O TRACTOR

HA UM TRACTOR

*

"CATERPILLAR"

PARA CADA
TRABALHOHA CENTENAS
DE TRABALHOS
PARA CADA
TRACTOR'

CATERPILLAR"
INTERNATIONAL

J

"CATERPILLAR

RIO DE JANEIRO
RUA SÀO PEDRO.

66

RECIFE
RUA BOM JESUS. 237
ENOERECO

MACHINERY

SÃO PAULO
RUA FLOR. DEABREU, 130-A
PORTO ALEGRE
RUA 7 DE SETEMBRO. 816

TELEGRAPHICO GERAL.INTERMACO
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Que Differençal
COM

O USO
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Citlbrt;
MOURA BRASIL

Podeis obter
esta Transformação.
CILION escurece as Pestanas, dá brilho ás Palpebras, desenvolve
os Cilios, combate os Terçóes e todas as inflammaçoes.

Pedir nas boas Perfumarias, Pharmacias e Drogarias.
Abatimento de rs. 400 a quem fizer o pedido remettendo
este annuncio.
Deposito: PHARMACIA MOURA BRASIL - Rua Uruguayana, 37
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PARA OVARIOS
E UTERO
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DEPOIS

I

flBJ

Resultado obtido pelo uso das

i .-TA -í- í

O mais efficaz de todos os re
médios paraa cura de moléstias
dos ovarios e utero de effeito
seguro e gosto agradável é

|

PILÜLES ORIENTALES
Bemfazejas - Reconstituintcs
(Appr. D.N.S.P. sob o N? 87 em 26-6 1917)

Exigir o frasco de origem sobre o qual
devem figurar o nome e o endereço de

J. RATIÉ, Pharmaceutico
45, Bue de PEchiquier, PARIS
Âsrénie Geral : A. de COURNAND
87, Rua dos Ourives, Rio de Janeiro.
A venda em todas as Pharmacias.

1/
1/

CALLOS

Uma gota do maravilhoso novo liquido em
li) qualquer callo e a dor desapparece n'um
instante,—em menos de 3 segundos.
mi -X«'*7 O callo se enruga e desprende-se. Os
médicos o recommendam e milhões
de pessoas o usam. Cuidado com
as imitações! Á venda em toda a
parte.
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É A ESPUMA QUE FAZ ISTO
I Limpa dentes melhor... penetrando bem

' BBBBBBBBBBBBBBBBBbI
Bafl' '
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dentro de toda fenda pequenina, aonde a
escova commum não pode alcançar, e
extirpando as impurezas.

i

bb

^fli

Áfla

I

~^*'

B'

"í-^^^31

'

B'

entre a Colgate e as pastas de
ADIFFERENÇA
dentes eommims está na espuma viva
que a
solta
logo
Colgale
que a escova a leva aos
- Não só porque esta espuma lustrosa dentes.
leva
uma substancia que dá brilho vivo aos dentes.
faz ainda mais! Como possue o valor
r^^
Afl.
Jfl
extraordinário que chama baixa fcktensão superficial" que a torna possivel
de penetrar até no fundo de todo
substancia
recanto * diminuto e fenda dos
melhor de
dentes e gengivas. Ahi, amacia ÁbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbT^^ JÜS
limpar que
flBflflflflflflflP
^flaflflflflT
e desloca os restos de comi- .flfl
B,
.í-^^Str/
£^A
^r
ainda se conheda e impurezas que são a
ce. Esta substaiicausa da carie. . e ex
cia de limpar faz a
tírpa-os numa onda
afamada espuma Coldetergente e cheia
gate, cujo effeito acabar
de espuma» de
mos de transcrevver e é a
limpeza.
presença desta substancia que.
A Colgate
faz da Colgate um limpador
faz isto pormais econômico... differente no '. í0*í«í
que leva a
modo de agir e no effeito das
- ";, .' '
pastas de dentes communs e apagadas,
que só desusam sobre as superfícies dos
dentes. Mais dentistas recommendam à
Ab
^^3
flrò
-ifl
Colgate que qualquer outra
pasta de dentes;
— Esta supremacia extraordinária
vae já ha 25
annos... eis a melhor prova
que a Colgate leva ô
grau superior de poder limpar que está'em preferencia.
Áfll
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Como a Colgate
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limpa aonde a
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escova nao
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alcança.

^B

Vista augmentada da fenda diminuta do dente
Veja como pasta communi, e pouco efficaz,
com alta tensão superficiai deixa de alcançar
bem dentro onde pára a
causa da carie.
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Esta figura prova como»
a espuma viva da Colgate
com Baixa Tensão Superficial, penetra dentro da
fenda, limpando-a bem e
onde a escova não aicanca.
Queira enviar-me uma amostra grátis de.
Pasta Colgate
Colgate — Rua Haddock Lobo, 30 -— Kio %
Nome
Rua ,,

/
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Cidade
Esià of feria grátis é só uma vez por mez
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PEÇA TAMBÉM
Os sabonetes em pau de barba Colgate; í
O creme de sabão de barba Colgate;
A Brilhantina Liquida, em bonito crystal, Colgate*.
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GOTTA- SCIATICAARTHRITISMO
RHEUMATISMO

t*
t.

ONOVO

E PODEROSO
ELIMINADOR

Jn,D05^ É

00

ÁCIDO URICO.

VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS
E PHARMACIAS DE 1* ORDEM.

20

l MOLÉSTIAS DAS
1
SENHORAS

Lloyd Real Hollandez
(AMSTERDAM )
Serviço regular de passageiros entre

*

EUROPA, BRASIL E RIO DA PRATA

a Mercethylina,
formula do dr. Annibal Pereira,
é excellente*

ey.

Orania, Flandria e Zeelandia
Escalam no porto de LE1XÕES, tanto na viagem
de ida como na de volta.
AGENTES GERAES

Sociedade Anonynrra Martinelli
Av.enida Rio Branco na. 106 e 108

I

| Injecções indolores, 1 e 2.
•s

Começar o tratamento
pela n.° l.
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Mercethylina

CARIOCA n.
Tel. C. 3909

40 - l.o
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iMPERMEABILISADDRA

ÍnVenÇã°- DÍpl°ma de honra do SU
Paten?
I fnd^alT^t
Industnal do Rk> de r
Jane.ro e do íInstituto Universal do Rio
<r

Grande do
lhe International Academic Union
da America do Norte

Sul

Technico
filiado

a

ALFAYA & CCMP.

i

Vendebrim,

Kaki, Gabardine etc. impermeabilisado
e
Impermeabilisa seda, velludo, lã, Unho, algodão
e qualquer outro tecido, antes
ou depois de ser confeccionado.

I

13,

I
2
•**>

Rua

dos

Arcos,

Telephone Central 4384

13
Rio de Janeiro

I

As fazendas por nos .mpermeabilisadas impedem a
penetração da água e da humidade
em o menor pre;u*zo para a saúde,
porque conservam inteiramente a porosidade
pr^
hva permittmdo o arejamento e a transpiração,
ser
lavadas, dobradas, passadas
podendo
C ^^
* ^ qU6r tCmperatura
quente ou fria* sem P^er a impermibmsaX S
§
Não altera as cores nem prejudica os tecidos, sendo
essa impermeabilisação tão duravel como a fazenda.
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Se a sua digestão
não se faz facilmente

<

I

o seu mal-estar pode ser devido a um
excesso ds ãcidêz do sueco gástrico. À
aciolez provoca a fermentação des alimentes
nao digeridrs e esta fermentação causa por
sua vez azias, ardencias, pesadumes, flatulencias e as digestões difficeis. Fstcs incommodes, insignificantes no S2ii principio, devem ser supprimidcs desde que se façam
sentir, pois que por falta de precauções podem degenerar em
aífecções estomacaes
excessivamente graves.
Nao hesite pois,
se V. S. sente incommcdvs depois das suas
refeições : tome Magnesia Bísüraicía. Este
anti-àcidq, tào bem conhecido» neutralisa o
excesso de acidez, evita a fermentação e cs
incommodos que ella provoca e facilita as
luneções do estômago. Magnesia Bisurada*
que é inoífersiva e fácil de tomar, acha-se
a ver ela en feedás as pharmacias. ,

i
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I

Sente=se
DECAHIDO ?

I
Nervoso, falta de energia, fadiga
ao menor esforço, entorpecimento
mental são indícios de falta de saude que pode ser grave. Para evital-o necessita o organismo d'um
«¦»» cm, (ro.»
tônico de provada efficacia.
O
Xarope
Xarope de Fellows, preparado seiFELLOWS
entifico que muitos médicos eminentes no imvndo inteiro recommendam e receitam ha mais de
meio século é o indicado n'estes
:.:::^ , ^ casos.
Tome-o para recobrar as
iT«.r6*aew jfl
suas energias.
Àf
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OUEZA. Aproveite-a sem demora e
conseguirá FORTUNA e FELICIDADE. Guiando-me pela data do nascimento de cada pessoa, descobri o modo seguro pelo qual, com minhas experiencias, todos podem ganhar na loteria, sem perder uma só vez.
Milhares de attestados provam as
minhas palavras. Mande o seu endereço e 500 réis em sellos, para
enviar-lhe grátis

CONFUSÃO POSSÍVEL...
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na loteria ?
Quer ganhar Asempre
Astrologia offerece-lhe hoje a RI-

NÂO ha
IA.

M

I
|
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I
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0 SEGREDO DA FORTUNA

Remetta este aviso.
CALLE P0Z0S
Endereço: SR. PRQF. P. TONG
Buenos Aires Republica Argentina
CITE-SE ESTA REVISTA.
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Chapéu, Gravata,
Collarinho, Camisa
e a restante
Roupa Branca,
que não se vê mas se
adivinha, são
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Álbum das moças mais bellas do mundo
Náo é apenas um simples álbum, porém um trabalho de maravilhosa arte
cuja confecção foi entregue aos meslrcs da photographia moderna, E o
que se vê ahi é a imagem viva c deslumbrante, suggestiva c adorável
Neste Álbum encontram-se todas
das mulheres mais bellas do Mundo !
as ''Misses Estrangeiras" que concorreram ao Concurso Internacional
de Belleza de Galveston. São mais de 70 retratos esplendidamente anisticos, formando a mais soberba collectanea das moças mais fascinantes
do

Universo ! PREÇO
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Álbum dos Artistas de Cinema
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Neste álbum tereis o encanto trágico de Pola Negri, a meiga inquietude de Mary*
Pickford, o gracioso perfil de Norma Shearer, a ardente plástica de Clara Bow.
a preciosa belleza de Eleanor Boardman, e estrellas lindas c outras mais fascinantes estrellas ! E também John Gilbert. Ricardo Cortez, John Barrymore, Lon
Chaney e tantas outras figuras masculinas do Cinema. Possuiho é ter em mãos os
retratos das mais Fascinantes Estrellas e dos mais Afamados Artistas !
PREÇO 3$000.

Álbum das moças mais bellas

do Brasil

Photographias em vários estylos das "Misses"
" MISSES " DO CONCURSO DE BELLEZA
ÁLBUM DAS
Este
"Álbum
de Belleza" é um fino trabalho artístico de NICOmagnífico
LAS, de PLUS ULTRA e DE LOS RIOS, contendo as photographias
em busto, de perfil, de frente, de todas as "Misses" dos Estados, que
O "Álbum das Moças
concorreram ao famoso concurso de belleza.
Mais Bellas do Brasil" é completamente impresso em precioso papel
"couché", contendo uma capa de "Miss Brasil"
colorida, ainda com
vários retratos deliciosamente bellos da eleita do concurso geral.
O
texto é de 64 paginas de illustraçao excellente, com os mais formosos rePREÇO 2$000.
tratos das "Misses".

Álbum do Nú Artístico •
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Remettemos estes álbuns para qualquer localidade do Brasil
mediante o preço dos mesmos e mais SOO réis de porte enviados á Livraria João do Rio, rua Ledo, 72 - Caixa Postal 1542 Rio de Janeiro, em carta registrada e com valor declarado.
Não remei ter com registro simples.
FITTIPALDI
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Gerente:—SAVERIO
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A belleza é a emoção mais pura e mais nobre da vida, ella suggere na alma sentimentos ineffaveis de alegria. Por isso, organizámos este "Álbum do Nu Artístico",
observando o gosto mais apurado e a esthetica mais clássica. Os nus que se encontram nesse livro são o que ha de mais perfeito em belleza, de mais delicioso em
esthetica humana, de mais suggestivo em obras desse gênero. São mais de 48 illustrações, vindas especialmente de Paris, Vienna, Berlim, Londres, Madrid, Bruxellas,
obedecendo a um sentimento de variedade em graça, encanto, formosura e belleza feminina. Ahi, ha nus de todas as nacionalidades. Emfim um conjuneto de varias bellezas formando o mais luxuoso "Álbum do Nu Artistico".
PREÇO 5$000.
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A Belleza Humana
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