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e mal-e/tar
provocados pelos incommodos mensaes

das senhoras são rapidamente
alliviados com

* 
¦ia/pirina

¦ i 
". *

Este admirável preparado de BAYER acalma
rapidamente as dores, e restitue ao organismo
o seu estado normal de saúde.

Mesmo os organismos mais delicados
podem tomar CAFIASPIRINA com

toda a confiança, pois ella
NAO AFFECTA O CORAÇÃO NEM OS RINS.

HSfc-

A CAFIASPIRINA ê recommendada contra
dores de cabeça, dentes, ouvidos, dores nevrah
gicas e rheumaticas, resfriados, come*
quencias de noites passadas em claro,

excessos alcoólicos, etc.
¦Pt jfl_L^tarrir* -01

flflflHBBl
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IliSTALLAÇOES
PROJECTOS E ORÇAMENTOS DE

MOBILIÁRIOS
. De todos os estylos
Antigos e Modernos.
Mobílias Douradas

e de Laqué.
C a'm as e Berços
Americanos

Si mm o n s.

ELEGANTES DE ÍHTEIII
INSTALLAÇÕES DE CASAS, APARTAMENTOS OU DEPENDÊNCIAS

TAPEÇARIAS
Tapetes finos de
Algodão, Lã, Fibra,
Riço, Pellucia e
Aveludados, Orien-
taes e de Arraiolos

feitos á mão.
Capachos e Pássadeíras
Linoleum Barry's
Tapetes e Passade.ras.

DECORAÇÕES
Pellucias, Veludos,
Madrás, Creton-
nes, Etamines,
Marquisettes, Go-
belins, Toiles de
Jouy, Damascos.
Cortinas, Stores,
Sanefas e Repôs-

teiros.
Artigos para Armadores e adores

PREÇOS VANTAJOSOS VENDAS A VAREJO E POR ATACADO
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PREMIADA HORS CONCOURS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 1922
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0 mais completo,
feito aímanach em
Con tos, i nform açoeó
ao alcance de todos,
caturas, versos,

tura

minucioso e per-
nosso
úteis,

idioma,
se iene ia

aneedotas, cari-
500 paginas de
escolhida.

lei-

0 mais rico em
producção das
que emmoldu radas dão

quadros.

paginas a cores, re-
mais famosas telas,

bellissunos
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0 segredo de uma cutis perfeita
As ' estrellas" de cinema não obstruem os porosde sua pelle com cremes para o rosto e outros preten-didos "alimentos" 

para a cutis. Elias sabem muito
bem que não ha substancia alguma que tenha o poderde yivificar uma pelle morta. O que ellas fazem é des-
quitar-se da pelle velha. Para obtel-o basta applicar-se
ao rosto Cera Mercolized, fazendo isto á noite, antes
de deitar-se. e retirando a cera pela manhã. Desta
forma, a tez gasta se elimina gradualmente, dando
logar á apparíção da nova cutis que toda mulher pos-sue debaixo da cuticula exterior. Procure hoje mesmo
Cera Mercolized na pharmacia e comece a recuperar
a sua formosa cutis juvenil e louça.

Para extirpar as raízes dos peííos
As senhoras que se contrariam com o crescimento

de pellos supérfluos devem saber que existe um meio
que permitte obter o seu definitivo desapparecimento
matando-lhe as raízes. Para se conseguir este resul-
tado basta applicar porlac puro pulverizado ás partesonde surjam tão incommcdcs hospedes. Recommenda-
se muito especialmente este tratamento, porque elle
força o instantâneo desapparecimento dos pellos e,
alem disto, ao extirpar as raízes dos ditos pellos, faz
com que estes não reappareçam. Uma onça de porlac,
que pôde ser adquirida em qualquer pharmacia, é suf-íiciente para o tratamento.

Porque lia senhoras pe apparentam ser
'elnas *

• —i

Geralmente por causa de faces descoradas, a bel-leza é muito diminuída; mas uma mulher intelligente
saberá defender-se dessa fraqueza, contrariando oset feitos dos annos.

Se suas faces empallidecem, o que ha a fazer érenovar-lhes seu colorido, não com rouge, que é ordi-nano e dá nas vistas, mas sim com um discreto toquede carminol em pó, que dá uma suave cor, exactamente
egual ao rosado natural. O carminol obtem-se em qual-quer farmácia ou perfumaria. Toda a mulher intelli-
gente conhece bem o encanto de uns braços formosos
e de umas mãos delicadas, e sabe também que, parater e conservar esses dons, não são necessários essescustosos alimentos da cutis, com o uso da cera puramercolized.

Cravos gordurosos e dilatados
O novo tratamento da cutis do resto por meio domethcdo do banho espumante procura, como resul-

tado irr.mediato, a extirpaçâo dos pontes negros, era-vos e outras porosidades gordurosas que nos afeiam.
Este tratamento é absolutamente inoffensivo, agra-

da vel e de ef feitos immediatos. Tudo que é necessário
fazer consiste, apenas, em deitar em um vaso de água
quente uma tableta de stymol, substancia que se •
encontra á venda nas pharmacias e drogarias. Quandotenha cessado a effervescencia que se produz ao dissol-
ver-se o stymol, tem que banhar-se o rosto com o li-
quido assim obtido. Quando o rosto estiver secco,
poderemos observar que os pontos negros terão sahido
do seu logar para apparecerem na toalha, que os porosdo rosto se terão contrahido e que também terá des- !
apparecido a gordura. Este tratamento tem que ser I
repetido, com intervallos de três ou quatro dias, para jdar caracter de permanência aos resultados obtidos. j

fl attractivo dos cabeiíos abundantes j
A belleza do cabello contribuo poderosamente para |o magnetismo pessoal das senhoras cemo dos homens.

Tanto as actrizes como as senhoras da sociedade ele- 5
gante estão sempre em busca de qualquer predueto !inoffensivo que augmente a natural formosura de sua i
cabelleira. O remédio novíssimo é usar stallax puro |como shampoo por causa do brilhantismo, da sua vi- j
dade e da ondulação que elle produz no pello. Como I
stallax não foi usado nunca, até agora, para este ef- f
feito, só o recebem os droguisfas em pacotes com sello '
original contendo cada um quantidade sufficiente para !vinte e cinco a trinta lavagens de cabeça. Uma colhe- I
rinha das de café cheia dos perfumosos grãos de stallax, j
dissolvidos numa chicara dágua quente, é mais que íbastante para cada shampoo. Beneficia e estimula |
grar. demente o cabello além do ef feito embellezador
que nelle produz. '

I
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NAO TEM RIVAL
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|SE 
"Odeon" alcançou ruidoso Já

sue cesso

y in ranchito Jm;
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10.301

10.306

10.302

10.314

10.356

10.384

10.450

10.451

ADIO MIS FARRAS, tango
TU AMOR
tango.
MUCHACHO DE ORO, tango
NINO BIF.N, tangi).
I DÜNT WANT A MOTHER
IN-LAW, foxtrot.
(Não quero sogra).
LÁBIOS HAWAIIANOS, valsa,

com orcliestra Pan-American.

MISS ST. PAUL, foxtrot.
JUVENTUD, Fox-Rornança. com
acompanhamento cie orehestra.
MAMÃE VIU...! foxtrot.
CHIQU1TA, taniro, com acompanha.-
mento da orcliestra Rio-Artists
TE FUISTFS, valsa.
JOÃOSINHO, berceuse.
FELICIDADE, samba.
CHRISPIM, samba
NUNCA, valsa.
AVE NOCTURNA, tango.

í

\ RIOdeJAnEíRO SflO PAULO
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Artigos especiaes
Cs últimos dias de Carieis X em

França ~-
Singularidades da ilnra amazônica 45O Zetat 4g
Madonas de hontem e de hoiv».! 49Municípios gaúchos Rosário! 21

A SCIENCIA AO ALCANCE DE TODOS
Raios que sahem da Terra 50
Ossadas humanas com mais de

um milhão de annos 92
As maravilhas do céu %
O homem não descende do macaco 97
Qual será a/energia do futuro... 26
Cs raios X substituídos por uma

lâmpada 28
A lepra não será contagiosa 56
A saúde das creanças e a residência 56
Historia da Terra e da Humani
dade 55

A forma do Sol 61

P\'-'NAS DE ARTE

S. Francisco de Assis em êxtase. 92
A p mte sagrada de Kaneido.... 19
A sesta 5^
As grandes scenas bíblicas. A pro-

phecia a Naaman 71
A visão no parque ,S9
At 'lante ';..-. 28
A Yesha 28
A \ ida em Roma Imperial 88
As mulheres na Historia e na Le-

genda. Senobia, rainha de
Palmyrn 44

Uolorès dei Rio 43
O accidente da düligencia 65

Contos f. aventuras
O segredo da geleira inferior.... Si
Os dous Picrrots. . 9
Pai e filha 16
A miragem do ouro 57
O pick-pocket 45

Conhecimentos utf.;s ou curiosos
A academia de Carlos Magno.. 7l>
Escolas allemàs SO

primeiro fumante 47
Pedras brancas 4,X
População norte americana 48
Manias 52
A origem de um titulo 95
Economia domestica 24
Fabricação de phosphoros 24
Costumes que se perpetuam atrave?;

dos séculos 55
Estaremos mesmo no anno de lc)~0 70

Os SPORTS
Os prodi j:os da photographia. Uma

nadadora 7f)
Muito custa ser bonita 52
O mais ousado dos sports 97
Instantâneo prodigioso 100

re* baila; irias 106

Novidades k ínven^ões
Como se viaja em nosso tempo..

Novo typo de aeroplano SO
A mais moderna e poderosa das
invenções  104

O interior de um aeroplano par-
.. t,c,l!ar 105

• \s apparatosas precauções contra
ladrões nos Estados Unidos. 24Contra os chauffeurs imprudentes 28

A hediorda architectura moderna 56
Barco para praia de banhos 56
O maior dos aerordanos 49

Romances

Jim o Pirata amador .65
O crime de Crammeicy Park 29
A Simiacine 99

Percorrendo o munto
O movimento urbano em Londres 78
Elegâncias africanas 52
Os povos pittorescos 9I
Como a China venera seu primeiro

libertador ........ 9^
Vestuário de festa de eampònezes

hungarr 9$
(' ardim zoológico mais rico do

mundo o.-
O eterno terror de Nápoles...... 25
Costumes inglezes 30
Brincadeiras que só se permittemcom c> frio 54
Os novos aspectos do mundo... 55
O calor em New York 64
Cousas de New York 68
A situação na Rússia 70

Diversos
Sorrisos de artistas 77
O apparato no theatro norte-ame-

ricano 4<y
Concurso de ean-irios 50
O estudo dos movimentos pela pho-tographi;'. 90
Fifi dOrsay 04
Vitrines originaes 95
O cumulo do modernismo no tíiea-
,, 

tr.° • • • • 96v; mais moco dos alpinistas 97
Um animal feroz com o aspecto dc

uma flor 97
Effejtos espantosos de uma tem pes-tade 9^
Um ^ automóvel relíquia 102
O coro menor do mundo 105
Ritos extranhos 105
O bom feminismo 105
Arriscada propaganda 106
Os riscos do officio 106
ITm verdadeiro record criminal. 24
As rainhas do cinematographo. 26Moderno Diogencs 7. . 28
Os monstros da selva 55
Parece a caverna de Barba ÀzuL 35
Quadro vivo 49
Oemolição rápida... 6°
Miss Betty Boyd .'.".'.'.'..' 62
Os mais bellos oíhos da scena muda 61
Charadas 1Q7
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Senhora:

V. Exa. tenx
uma só
cabelleira

-__ _^]1 liill) •" U r^\

;| A <?^j|ft^-l> 1 L jj ||B_H8A__K^____fc

_?<? em p» c/e u/na cabelleira, tivesse V. Exa. diversas cabelleiras,
poderia expol-as a provas que podem ser Jataes para seus cabel-los. Como so tem uma, deve meditar muito bem antes de decidir-se por um preparado para tingir seus cabellos encanecidos. Umerro de eleição pode proporcionar-lhe damnos irreparáveis.Compre Água de Colônia Hygienica "Carmela". Use-a pela ma-nha, corno uma loção, no momento de pentear-se, e seus cabellosbrancos tornarão a ter a cór natural dos vinte annos.
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0 terraço da Villa Colombi-
na, na lia tia . Ao jundo, a traz
da bata ustrada de mármore,
panorama claro, uma cidade,
um goljo . J/es.i sumpiuosa-
mente sen*ida sob um grande
pinheiro. Cadeiras côr de mar-
jim . Nas arvores, lanternas
japonezas ainda sem l iz . E' o
jim de um grande dia . Cotom-
bina, toda de branco, pareceum bouquet de noiva e encosta-se á balaislrada, ouvindo
os accordes de uma serenata . Um grande ramo de rosas
brajeas vem projectado pela dreita, por cima da balaus-
Irada e cahe a seus pés. Ella apanha-o. Um seguidoramo executa o me„mo salto, rindo da esquerda. Ella oapanha e desce para o proscênio .

SCENA I
Colombina — E ainda está. Essa manobra duraha vanos me-

zes . Todos os
dias, deu; ra-
mos ; um de
rosas branca-;,
outro de mu-
.Quei; ou então
dous leques,
um com um
cysne, outro
com um ai-
cy me; ou duas
fivelas, uma
de onala, ou-
tra de pedra
da Lua ; pois
tenho dous
namorados;
logo dous ! . . .
Ambos píer-
rots, parecidos
como gêmeos;
seus v es tu a-
rios são rivaes,
seus barretes
são emulos. E
no fai lar, no
andar, nos ges-
tos, em tudo
são tão simi-
Hiantes, que
quasi não sei

OI IDOUJj
PIEERCTJ

Conto adaptado de
EDMOND ROSTAND
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Pierrot II Ao contrario. Indo isso aindí

*«- como distinguil-os . Mas essa
sim.lhança é somente material;
do ponto de vista moral nada
ha mais differente do que es-
ses dous pierrots. Um tem
sempre o coração cheio de jo-
vialidade e a bocea desabro-
chando em risos. O outro está
sempre triste ; é de se jurar
que seu barrete tem o dom

r, , ,. de engendrar idéias sombrias.Um dedica ao sol a cada instante, o brilho de seusceites; o outro volve para o solo os olhos tenebro-
sos. Meu coração não sabe por qual d'el!es sentiruma emoção... e hesita. Tenhi a iiapressão de quese esolhe.' um ou outro, minha vida ze:a toda de do-mmgos ou toda de sextas-feiras . . .

( Nesse momento uma voz começa a cantar alegre-mente, Ia fora e Pierr.t I, pagando uma perna sobrea balaustraia, salta para o palco. Sua canção termina
numa garga-
lhada).

SCENA II

COLOMBINA E
PíERROT

COLOMBINA,
admirando-o —
O senhor não
ces>a de rir?

Pierrot I
— Para que ?
Por que ? O
riso é bom,
C o 1 o m bina
querida. O dia
está tão boni-
to e eu me sin-
to tão feliz
com esse amor
no coração. . .
Pois não vês
que só tenho
razões para
estar alegre ?
Tenho um
amor tão bo-
nito !. . .

COLOMBINA,
tentando lomir
um ar severoa me entristece mais
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— - Mas onde foi buscar au-
dacia bastante para tentar
perturbar minha quietude?

Píerrot I — Em teus
olhos .

Colombina — Atrevido 1
E ainda ri ?

Píerrot I — Por ordem
Meu enlevo, nãoí= superior. . ..... _..„.., ......

3 queiras ir contra as leis da
natureza . Eu nasci alegre e
creio que até no túmulo hei
de rir. De resto, eu sou
poeta e faço meu riso rimar com as causas boas e bel-
Ias, que ha no mundo ... E ha tantas cousas assim
neste mundo! O cé.i, tua bocea, as rosas... Então,
eu rio sempre . Mesmo quando pareço quieto, toda
a minha alma ri dentro de mim. E tenho todos os
risos, menos o riso amarellc. E sinto-me melhor cada
vez em que rio. Meu riso é uma homenagem e uma

l'J*és% 
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' 
i; ^ %?ll

^m*-'- ^ l_B"fl-> '".r^í^. ^r^4Í^.^mm^ 
¦."":¦ .... ^ , Www. •£&?. *¦:.!%*' |,|„,| -

ÉÊàmmmmmàÊm i im m úaémmttititoiitNÊtm

"*>,-' jm--** ^I^MM!'í*i^J^__n_9_^_____K_.________¦ ^____B________^_______^"'___H _________|flfl^^_____________________r___fer ** Jw flfl ' -ar* ^flflflr ^3h_____l __.__¦! ___H^__________________________________B_fljfl* _ã_____________Bl____^*^flflflflfl[

•^ flit' ¦*¦-.--- '"'"^'-"r.,^.. *'H_BhflB_fl __fiCi9__S _mMb ____Bt Pt|-'.' ''•'*BP^^* [^ESfcflfl

t-'"Á.^~* 

^** ^^B BfluT__^^_*^í^^_"'^ifl____H ____B** • **"_r___H ________ -___í __9 ______________
t-"a ."^j if^^^._______r^B____^l!_B ^^_jP"^E______aH__H_fl PyJ_Í_t_ _. '___P____£^^_______________fl

L. 4»W M L**' __B___T." J_r_U>_ -*_jj% ' * '*. tli^' * * "t-i__^^______l____. "%m^ £¦. • *?* £ * ^wfllfl

fíí Y.»| ?-'. r-"-'^,' ' fl^UJ ¦ a J.Í-¦*.'.)¦' T^^^^fl ".rfv -'•'"''¦M.. :*"\a'''V'*_i\ " *"* 
V lfl_N

No collegio iá muitas vezes fui castigado porque

menos . Ora, vamos ! Por que se entristece assim,
com um dia tão bonito, tão claro, tão luminoso?
Olha ... O crepúsculo parece todo feito de rosas e vio-
letas ' Enxuga-lhe as larry nas com a manga do casaco
do próprio Píerrot) Olha! Um dos lados do té i rutila

ainda ; o outro já nao é bem
azul ; parece verde, já prestes a
ganhar a côr da noite. As estrcl-
Ias não tardarão a apparecer.
Xo golfo, a água, te mm uma
cor de perda e parece palpitar
á luz ambiente. Olha os pinhei-
ros como são bel los. com os
tons vermelhos do poente . Ou-
ve . Ha vozes na estrada ; são
moças e rapazes, que passam
c_lf.ei.do lilazes . Então poc'e re
ficar triste diante de tanta bel-
leza ?

Píerrot íí Eu já estou
cansado cie ver esses encantos
da natureza . São sempre os
mesmos .

COLOMBINA — Eu também
sou sempre a mesma .

Píerrot II - Oh não! Cada

e

O' h.mem ! Ainda está chorando? Venha a\. Enxugue as lasrymns.

rio quandonoprece é um grito . Quando amo,
admiro; não te posso ver sem rir

Nesse momento uma voz plangenlc começa a cantar
lá jóra . E Píerrot II entra com ar acabrunhado .

SCENA III
Os mesmos c Píerrot II

Colombina, ao
vel-o — Credo ! Pare-
ce mais Hainlet do
que um píerrot. Ap-
proxime-se. Santo
Deus! Dir-se hia oue
chorou . Por oue ?

Píerrot II, solu-
cante — Porque te
amo .

Colo m b i r. a —
Ora essa! Chora poroisso :

P I E R R O T II
Porque tu zombas
de meu amor e não
me amas . . .

Colombina — Eu
não posso amar as-
sim, sem mais nem
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vez em que te vejo, tu me pa-
reces nova c mais bella ainda .
Mas essas docuras <'e voz, o
perfume das flores c os idiotas
oue se extasiam diante de tudo
isso. . . Ha causa que repita com
mais exasperante monotonia tio
que a natureza ? O crepúsculo ?...
E uma escarlatina, que o cé.i
tem. todas os dias, em horas
certas; e ha sempre um barco

no golfo, para se antepor ao sol poente formando,
um contraste piegas de cartão postal para costu-
reirinhas . Estou farto de ver tudo isso . O scenario é
bonito mas não muda .

PiERROT I, que sahlu, grita lá de jóra—Colombina.A prmcezi Primavera não tarda, já toda a naturez.i
está se revestindo de galas para recebel-a .

Píerrot II dá de
hom'ros com desdém
— E ainda ha quem
volte a admirar es-
sas banalidades . As
laranjeiras em f ô.\..
Que belleza ! Que
tristez i! Uma arvore
idiota, um perfume
para meninas chi oro-
ticas . A cada esta-
ção tem um clichê
immutave! .

Píerrot í, que en-
ti'ou de novo — Que
bobo . Nao ha uma
laranjeira egual a
outra . Não ha uma
hora no dia em que
cada uma n"ío tenha
um aspecto novo .

ar a v _;.' -;::a:''.''-;.H-

São eguaes em tudo, menos no gênio.
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ria durante as aulas e fazia meus camaradas ri rem

Quando o Sol. o velho Sol rubente mergulha naságuas obedecendo ao signal electrico da prim-iraestrella, a noite envolve todas as laranjeiras no mes-mo manto de sombras ; mas eníão suas flores pire-cem o hos attentos e seu perfume embalsama toda aterra. h. a harmonia d'esse perfume exprime amorPlERROT II, mal humorado— Amor. Uma serpente
que nos devora, uma lamina que nos atravessa o co-ração; um soffrimentc, que nos abate toda a enenç.á.Uma v i bo ra
que . . .

CO-.OMBI.nA,
com um arrepio
— Que horror!

PlERROT I —
O amor uma
víbora ?... (/./•-
gue os brcçis
com indignação

. Ou.
eg 10
e um

com tca f
s a c r i 1
A m o r
pássaro, que
canta em nosso
coVação ; um
pássaro jovial,
ai viça rei ro .
PlERROT Ií
Um pássaro

importuno, de
bico acerado e
garras im placa-
veis .
PlERR( T I
Que canta . . .
PlERROT II
— Que nos en-
che de preoc-
cupações e tor-
turas.

PlERROT I —
Que se ali meu-
ta com um sor-

r-so •
PlERROT II
Que nos de-

vora a carne c
a alma . One
nos arranca la-
gr vmas . . .
PlERROT I
E espalha-as
como pérolas .
COLOMBINA.
'? Pierrot II,
mos' r ando-lhe
Pierrot I

Elle é o sol, tu
es a sombra .
O GARÇON,

entrando de ca-
-Mca e gravata

/ A
ser-

•'/- anca
mesa está
vida .

Irez lacaios
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Um ser raro; uma mulher que é bonita, virtuosa e boa.

Q^Sei^uÜo

elegantíssimos, dc cabetleira
empoada, calção, luvas bran-
cas, irazim para o palco
uma pequena mesa já servi-
da e dispõem cadeiras em
torno .

Colombina — Para a
mesa .

SCENA IV
Os mesmos, o Garçon' e

TREZ LACAIOS

Colombina, tomando o braço de Pierrot II — Um
braço triste . ( Tomando o braço de Pierrot I). Um
braço jovial .

Pierrot I, a Pierrot II— Vamos, homem. Desa-
nuvia essa fronte, para não nos cortar o appetite.
Um céu tão bonito, uma mesa tão scintillante, um
braço tão bem torneado junto do teu... tudo isso
deve afugentar tuas magnas . . .

Pierrot II — Ao contrario .
Colombina — Como!
Pierrot II — Que podem valer para mim todos

os e n c a njt o s
d'este mundo
se meu coração
está sempre
desolado ?

Colombina
— Por que?

Pierrot II-
Porque te amo
e meu amor
não é compre-
hendido .

Pierrot I —
Ora, adeus 1 Se
o fosse, conti-
nuarías a cho-
rar. Eu tam-
bem amo e es-
pero ajegre-
mente que meu
amor inspire
outro no cora-
ção d'aquella,
que eu adoro .
Emquanto esse
momento não
chega, emquan-
to o destino
não escolhe
qual de nós se-
rá mais feliz,
apreciemos a
vida, pelo que
vale . Olha este
frasco de Chi-
anti. Até o fim
do jantar j;erá
elle meu ídolo
predilecto. (Co-
Iombina move
um commutador
e lâmpadas etc-
cincas accen-
dem-se sobre a
mesa ) Olha es-
tas luzes, que
transformam
em diamantes
os crystaes e
tornam Colom-
bina ainda
mais b e 11 a .
( Um segundo
gesto de Colom-
bina accende as
lanternas japo-
nezas nas arvo-

—v
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sporus, vi

Pierrot I. Dizem que os apaixados comem pouco, mas eu pretendo fazer honra ao
jantar. . . vastamente.

res). Olha essas novas luzes aprisionadas em gaiolas
de papel. f Uma orchestra começa a tocar manmmen-
tenos bastidores) Ouve esta musica... que harmonia
tão 

suave e discreta . Meu Deus! como se pode viver
triste nesse mundo em que, a cada passo, se encon-
tram razões novas e maiores para ser feliz?
^ Pierrot ii — São quatro cegos que tocam . Que

tristeza!
Pierrot i — São cegos e encentram na escuridão

de sua existência emoção para tocar tão bem . Que bel-
leza! Como devem ser felizes, creando sons tão deli-
ciosos! Deixa de pessimismo, homem . Riamos .
Pierrot ii, com voz lugu-

bre — Riamos .
Pierrot i — Eu estou ra-

zo de fome . E tu ?

t Pierrot ii — Eu nunca
sinto fome . Meu estômago. . .
Pierrot i — Oh ! creatura!

Não é com o estômago que
se come; é com o paladar . ( A
Colombina, tristemente) . Onde

12 me devo sentar ?
Colombina, designando

um locar a sua direita — Aqui.
{Pierrot 11, senta-se). Colombi-
na senta-se a seu lado .
Pierrot 1, sem esperar que o

convidem, senta-se a sua esquerda
— E eu, do lado do coração .

Pierrot ii — E' verdade.
Que pena !

Pierrot I, vpltando-se e
vendo um lacaio, immovel, por
traz de s"a cadeira — Bravo !
Nunca fui tratado com tanto
luxo . Um creado só para mim 1
Pierrot II -- Pois eu não

gosto d'isso . Esse vulto immo-
vel e calado, de pé, por traz de
cada um de nós, parece-me a
imagem da morte .

Pierrot I, curvando-se
para o prato — Um consome?
E' a sopa de que mais gosto .
Por um instante os trez co-

mem em silencio .
Colombina — Um anjo

passou.
Pierrot i — Qual anjo! Foi o prestigio do co,.i-

nheiro, que nos obrigou a calar para melhor apreciar
a sopa . Está magnífica . Dizem que os apaixonados
comem pouco, mas eu pretendo fazer honra ao jantar...
valentemente.
Pierrot ii — Que imprudência! Não se deve

comer assim á noite .
Colombina — Eu como a qualquer hora .
Pierrot i — Como um passarinho .

PlERROT li — Como uma imprudente . Deve se
comer o menos possível. Afinal, que são os alimentos ?
Micróbios. Torulo roseo, trichina pallido, proteoly-

ticos, bastou etes,
brions . . .

Pierrot I —com admiração
— Quanta cousa feia tu sabes !

Pierrot ii — Cocei, bacyl-
los e colibacvllos .

Pierrot i, balançando aca-
beca ao rgtlimo dos violinos —
Que adorável melodia é esta ?

Pierrot ii — Adorável !
Uma velharia que tem um se-
culo .

Pierrot ii — A boa musica
c como o vinho bom . O tempo
só a pode tornar melhor .

Colombina — Dizem que
até o amor, quando é verdadeiro
só pode augmentar com o tempo .

Pierrot i — Bravo . ( Bebe no copo di Colombina )
Colombina — Perdão. Esse copo é o meu .
Pierrot i—Por isso mesmo. O vinho tocado por

seus lábios é mais saboroso .
Pierrot ii, indignado — Tu não tens compostura.
Pierrot i — Tenho amor ... só amor . E isso me

é bastante . De resto, eu sei que Colombina não se
zangara commigo .

Pierrot ii — Como podes saber? Sabe-se nunca
lá o que se passa no coração e no cérebro de uma mulher .

Pierrot i, rindo — Cuidado, Colombina . Vai
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Pierrot I. Monotonia, onde ? Pois se não ha uma larangeira egual a nutra !

atirar-lhe uma chapa ultra clássica . Chamal-a de e>-
phi hge .

Pierrot ii — Pelo menos tem como a outra a
faculdade de deter todos quantos passam a seu alcance.

Colombina -- Como? Pois ten> ciúmes dos pa-tetas, que sedeten na rua afim de olhar para mim?
São patetas e você devia alegrar-se porque nao faço
caso ele nenhum .

PlERROT ii—Como alegrar-me? Pode haver cmsa
mais torturante do que amar uma mulher, loura,
rosea, linda! . . . E' desolador ... Se eu me tivesse ena-
morado por uma fe:a . . . viveria socegado . Mas amo
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uma creatura formosa. Um ser
raro. Uma creatura, que é, ao
mesmo tempo, linda, virtuosa e
boa. Desespero-me em vão pro-curando nella umdefeito.

Não encontro um só. Ella
tem todas as qualidades, todos os
encantos, todas as bellezas. E
não quer que eu chore? (Soluça).

Colombina — Pobre creança.
Pierrot i — Cuidado. Você

acabará ente nezida.
Colombina — Não seja ím-

piedoso.
Pierrot i — Valha-me Deus.

Será possivel ? Querem ver que,com essas lamúrias, elle encon-
trou o caminho de seu coração?
Eu estou aquiz, rindo, animado,
comendo com bello appetite, ra-
zendo-lhe madrigaes ; e elle em-
papando o guardanapo em lagrv-
mas; perturbando a orchestra
com suspiros ... E estou vendo
que perdi a partida . Eu lhe pa-reco talvez burguez, prosaico . . .
e elle poético, impressionador,
commovente. Animal! {Vendo
que Pierrot II e CcLombina con-
versam em voz baixa sem lhe dar
allençào) . Qual! Nem me ouvem
mais. Eu sou demasiadamente
alegre. Parece que ser triste é
mais chie. (Desce ao proscênio, ar-
raslando s ta cadeira, na ,/uat mon-
ta e continúi a faltar, dirigindo-
se ao publico em tom confidencial).
— Vejam lá. Minha jovialidade
fez-me perder o lance. Parece
que o mundo tem horror ao riso.
Quando eu era pequeno, meu paiexclamava furioso. "Pequeno tra-
vesso! E ainda ri". E quantas pai-madas eu recebia. No collegio,
era a mesma cousa. Quantas ve-
zes fui posto de castigo por estar
rindo na aula. Diziam que esta-
va distrahindo os collegas. Por
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Pierrot I, beijando-lhe a mão. —Meu doce amo

Colombina.— Mas, vejamos?
Está ou não contente?

mais que eu me esforçasse e
fizesse bem meus themas, raro
era o sabbado em que não fi-
cava impedido . Elle (mostra
Pierrot II) era um vadio in-
corrigivel; nunca tinha as lie-
^ões promptas nem sabidas.

Ias tinha um ar tão lamen-
toso; curvava-se para a mesa
com um ar tão triste, tão de-
sesperado, que até prêmios
lhe davam para consolal-o.
Eu tinha o dom de irritar,
com meu ar sempre satisfei-
to... Ah!... podem acreditar,
mais vale inspirar piedade
do que inveja. Para viver,
tentei suecessivãmente e em
vão, ser advogado, tabellião...
Acharam-me encantador mas
demasiadamente alegre para
tratar de negócios sérios. Fiz-
me medico . Foi peior ainda.
Não assustava bastante a
clientela. Em summa; ao
fim de seis mezes, a miséria

I
Í .1
I 5:1
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Mas ninguém os
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era tal que passei a escrever versos
leu. Eram humorísticos. (Mostrando Pierrot II).
Os seus só íallavam em morte, soffrimeníos, almas in-
comprehendidas . . . por isso agraciavam muito ás se-
nhoras. Tentei a fortuna escrevendo um romance;
mai, nesse meu
livro, o heroe.
um rapaz de
vinte annos,
era feliz, exu-
berante; todos
os persona-
gens eram
bons, hones-
tos, leaes e os
apai x o n a d o s
casavam-se
enebriados de
ventura na ul-
tima pagina .
( Aí os tra n do
P ierroj II).
Elle fez um
romance pro-
fundo e nsy-
chologico, no
qual a alma
humana appa-
recia como um
exgott o, o
amor uma in-
fecçao . E elle
foi aclamado
emquanto me
vaiavam. E
eu continuei
obscuro, em-
quanto elle ti-
cava coberto
de gloria e de
dinheiro . Tu-
do porque?
Porque elle
chora e eu rie.
E ainda nin-
guem compre-
hendeu que
eu, risonho e
brilhante, sou
como um gui-
zo . . . vasio e
elle, que pare-
ce a desolação
em carne e
osso, vive de
barriga cheia,
embora la-
mentado e
consolado .

Ergue-se e
vê Pierrot II
chorando sobre
um hombro de
C o loinb ina,
aue lhe enx"aa
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absurdo, uma ccusa insupportavel . Levantar-se todas
as manhas, caminhar, comer - que cousas tào prosai-cas! - deitar-se todas as noites e recomeçar no dia
seguinte. Que insipiclez?

Ah! E' preciso ser um fraco, um imbecil, para con-
sentir em vi-
ver. Seria tào
fácil voltar ao
nada! Ha tan-
tos venenos
suaves, que
nao fazem sof-
frer!... Mi-
nha vda aspi-
ra anciosa-
m ente pelo
Nirvana . Fu-
desse eu . . .
{Delem-se e le-
va a mào á gar-
g a n f a num
gesto de susto).
Ah! í Debate-
se, ja: gestos
desesperadas).

COLOMBWA,
assustada —
Que é?

Pi er rot i
Engasgou-

se ?
PI E R R O T II
Lm caro-

ço .. Aqui...
na garganta !
Nao quer pàs-
sar... suííoca-
me... Soccor-
ro. .. Chamem
um medico .. .

Píerrot i
¦Oh, ho-

mem . . . Es-
tás de para-
bens. Vais vol-
tar ao nada,
ao Nii van a
por que tanto
anceiar. Por
que te assus-
tas ? E ti\o fa-
cil morrerl. . .

Pierrot II
Não...

nao . . . Cha-
mem um me-
cuco
í*<tl .

Depres-

Pierrot I. —- A natureza me- fez assim risonho.

guardanapoos olhos com o
Pierrot II, a Lolombina em um gemido— Qual de nós dous preferes ?
Pierrot i — Sim, decida, afinal .
Pierrot ii —- Por ti mandei fazer

Cv.rre á cidade
Pierrot i

Che
Que? O

ima um medico

Co l.o M 131-
N A, batendo-
lhe nas costas
com forra, diz
a Purrol 1 —

caso e mesmo serio ? Vou

em Londres. Sou eu
minha roupa

Colombjna, jaceira — Não sei ainda .
Pierrot I —- Sou eu ?
Colombtna — Isso depende.
Pierrot I, vendo a lua apparecer por cima

vares -— A lua . . . pérola no céu azid .
Pierrot ii —- Caveira na noite negra .
Pierrot Salva de prata .
Pierrot ii -- Prato de louça .
Pierrot i — Tdinfa - a

tv»da a vida .

di is ar-

Idiota ! Achas meio de desvalonsai

Pierrot II, comendo uvas—Pois claro. A vidíi e um

correndo . ( SaJa a baiauslrada e desapparece ) .

SCEN/I }'

COLOMBINA E PlERROT II

PlERROT U, jazendo esforço para engidir o caroço.
Ai, meu Deus!.. . ( Colombina apresenta lhe um copo
a água; elle bebe, rcspiia com força, passa a mão peloventre com expressão Ue allivio c murmura) Ah!...

a sim . Estou melhor . . .
Colombina - - Mas que foi isso Pierrot ? Parece

que, no momento em que te viste prestes a deixar a
v.da, tu te reionciliaste com ella.

Pierrot ii, recuperando pouco a pouco a presença

agora sim
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ae ü per do — Nao . . . nao é isso... E' que... Eu estou
prompto a partir se tu fosses commigo para o eternoalem ; mas partir sósinho . . . deixar-te . . . S6 de o pensarainda tremo .

Colombina, levemente zombdeira - üm homem
que exultava o suicídio em termos tao bonitosPierrot li -¦ Mas a sürpreza . Só se morre bem
quando se esta preparado para isso... Mas assimde repente De resto... o desejo de nao viver nãõimpede ter horror a morte . . .

GOLÕMBINA — Como paradoxo é perfeitoPierrot ii — Mas ccmfcigo . . . Oh! comtigo, meuamor, como eu morreria íeliz . . .
Colombina —Agradeço muito o convite. Naonã3 penses mais assim . Nao te quero ver nesse eternodesalento. De que depende tua felicidade? De mim9Pois bem, concedo-te minha mào .

Qll<Pierrot ii Hum
Colombina — Sim... estou resolvida a casarcomtigo . Amanha mesmo, se o quizeres .
Pierrot ii — Deveras, meu amor ? {Faz uma ca,elacomosejos.rc rir mas, logo, desata em pranto).

Cl
Colo.m bi na

choras ?
Que ? Ainda

^S^ci^Mdo

xugar-lhc as lagrymas . Com elle será mais feliz . . .elle deve ser mais sincero, adoral-a mais do oue eu,nao e verdade ? Eu . . . eu sou o imbecil que ri sempre
que ri mesmo agora, no momento em que tu me dila-ceras o coração . ( Delem-se e tenta rir) .

Colombina - Mas, meu amigo. Agora tu naoestas rindo . . . Estás chorando ...
Pierrot i — Eu chorar? . . . Ora, qual! . . . (.. D<*-ciduido-ôe bruscamente ) Pois sim, c verdade . . . Choro...Colombina, surprehendida —~ E' verdade .Pierrot i — Deve estar orgulhosa e satisfeita.Conseguiu fazer-me chorar]
Colombina, docemente — Sabes então chorar?1 ierrot i — Que victoria para teu orgulho, heim ?Colombina, dando um passo para janto d'elle —

babes chorar!
Pierrot i — Agora sei. Esta lagrvma foi, emmeu rosto, a primeira. Eu não sabia chorar . Tu é queme ensinaste .
Colombina — Oh! meu amigo . Pois esta lagrymaumea tem para mim mai; valor do que todos os soluçosdo outro . Nao soffras mais . E's tu que eu amo e quero

..¦-,

alegriaPierrot ii — De
D'esta vez é de alegria .

Colombina, impaciente —
Oh! meu Deus! Nem assim eu te
vejo rir? Ora, vejamos. Estás ou
nao estás contente?

Pierrot ii — Muito con-
tente . . . Mas o futuro assusta-
me. O casamento é uma cousa
tao seria ! Um grande philosopho
;a o disse... O amor é uma arma-
dilha que a Natureza preparacontra nós .

Colombina, muito lema —
Viveremos sós em nossa casinha.

Pierrot ii — E teus admi-
radores rondarão á porta .

Colombina — Que importa,
se elles não existem para mim ?

Pierrot ri — Tu me domi-
narás pela própria ventura queme darás .

Colombina — Mas, também
para mim, teus desejos serão or-
deus. Quando tu fizeres teu; ver-
sos eu me curvarei meigamente
sobre a pagina .

Pierrot ii — E eu não po-derei fazer mais cousa alguma .
Colombina —- Tu serás um

marido bom e fiel . . .
Pierrot ii — Isso •_•: um es-

cravo .
Colombina, explodindo afi-

nal— Ora! Sabes que mais? Vai-
te para o inferno .

SCEN/1 VI
Colombina e os .>'ous Pierrots

Pierrot I entra correndo— O medico vem ahi
\ Delem-se surprehendido a* vir Pierrot
Oh!... Então elle já está b^m? Se está
porque tudo vai bem . ( Desata a rir) .

Pierrot ii, em solitçjs— Colombina

Pierrot i, interdicto — Como?
Colombina — Veia a impressão que isso lhe causa.
I ierrot I, com um riso um pouco forçado Meus

parabéns^. Fizeram-me sahir d'aqui e não perderamtempo . Emlim . . . Paciência . i inha o direito de esco-Jher . . . (Caminha um pouco para sahir de scena, deprisvoi/a-se e diz): Vocês mulheres, íen sempre predilecçãopeios choramingas; pelos que tomam altitudes de vic-timas . Preferem os enamorados de olhos dolentes easpecto Ia men toso . . .
Colombina — Mas, meu amigo
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Pierrot II. — O amor
c uma serpente, uma

vi bor a.

solucante ) .
chorando é

vai se casar

Pierrot quasi com violenci i \ a Va en

para meu marido . O outro . . . que derrame, se qui;:er,toda a água do mundo pelos olhos . . .
Pierrot i — Será possível, Colombina ... Eu .
Colombina —- Tu cs amado . . .
Pierrot ii — Perdão. E eu?
Colombina — Tu?... Tu, ao menos, agora, po-deras dizer que tens uma razão para chorar.
Pierrot ii — Mas isso é uma trahicão . . . Euvou praticar um acto de desespero ( Com grandes gestostrágicos) Vou procurar na morte ...
Pierrot i — Ainda ha íruetas com caroços na

mesa . Sem cen^ar os cccls, spoiu; e vibrions . . .
0 garçon e os lacaios voltam, trazendo ca/c elicores. yí orcheslra recomeça a locar cm surdina .

^Pierror ii - Então se eu tivesse rido... Mas
então eu vou rir .

Colombina — Agora é tarde.
Pierrot i -- E eu . . . Será preciso chorar aínia ?
Colombina - Oh! não . . . E' bastante que te ihavisto tuas lagrymas uma vez . Que nunca mais eu asveja . As de hoje foram bastante para recordar quenos mulheres temos um triste destino: mesmo quandoamamos fazemos soffrer Edmond Rostand.
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mais de 11
horas, quando

BL_. 01 ivier Attier
deixou a sala do

banquete onde pronunciara um
discurso, que, como todos os seus,
produzira sensação e fora applau-
dido com enthusiasmo. Esquivando-se ás felicitações,
que o cercavam, apertou a mão de varias personalida-
des importantes e sahiu, descendo as escadas com a
agilidade de um moço, porque, a despeito de suas
occupações absorventes de homem político em evi-
dencia e advogado famoso, não se descuidava de sua
saúde e fazia quotidianamente exercícios physicos .

Chegindo a sua casa, em Neully, entregou o
sobretudo e o chapéu ao criado e foi directamente a
seu gabinete, onde vários papeis preparados por seus
secretários esperavam seu exame. Ahi, substituiu a
casaca por um paletot leve e perguntou :

— As senhoras, naturalmente, ainda
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Eu te»

Conto de Frederic Boutet
te

tarde
vás

seguiu-a

que elle
Depois

minha querida
nho que fazer .

— Mas não
deitar muito

Pareces fatigado .
_., Offereceu-lhe o rosto,

beijou distrahidamente.
com os olhos, até que ella desappareceu,

com o passo furtivo que lhe era habitual. Então foi
se sentar junto de seu bureau, accendeu um cigarro,
abriu uma pasta ... O tempo passou .

Duas e meia acabavam de bater quando elle tor-
nou a erguer a cabeça, ouvindo, lá fora, diante do
portão, parar um automóvel . Ergueu-se e foi até o
vestibulo, onde chegou no instante em que sua filha
entrava .

— Ah! Papai! Já imaginava que estivesse tra-

1

não chega
ram

Mademoisel nao : mas
íegou

con ti-
leve .

Ah !. . . peca-lhe que
Mas não precisou de

nuar. Ouvira-se um passo
O reposteiro foi afastado e uma
mulher, ainda moça, ainda bonita
mas de uma hei-
leza apagada e,
por assim dizer,
timida, entrou .

O u v i -1 e
entrar, Olieier, e
se não te inter-
rompo .. .

Não, ab-
sõlutamente.
Pode recolher-
se, Luiz .

Eu vol-
tei porque esta-
va com um pou-
co de dor de ca-
beca . Evelyna
ficou . A familia
Deschamps pas-
sara com o au-
tomovel para
deixal-a aqui,
depois da ceia .

Muito
bem. Eu queria
fallar-te exacta-
mente a propo-
sito de Evelvna.
Paulo Brévan-
nes quer casar

Essacom ella
união agrada-
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me. Bré/annes é um rapaz íntelli-
gente, enérgico, trabalhador, brilhan-
te, sensato. E' positivamente um
homem superior. Tive oceasião de
aprecial-o devidamente depois que o tenho addido a
meu gabinete. Estou certo de que elle irá lon-^e.
Tem o mais hello futuro na advocacia e na política^Olivier Attier deteve-se . Fallára com sua aiitori-
dade habitual, com sua bella voz nítida, que martellava
as palavras e impunha sua vontade . Não perguntavaa opinião de sua esposa; communlcava-lhe a sua .

Ella observou com voz hesitante :
E Evelyna?. . . Que diz ella?

m 
— Evelyna ainda não sabe. Brévannes julgou

mais conveniente consultar-me em primeiro logar, para
saber se eu não me oppunha . Mas Evelyna não poderar melhor marido .

Então . . . Queres que eu a previna ?
Não. Tenho que trabalhar até tarde. Quando

Evelyna chegar, conversarei com ella . . . porque ama-
nhã não terei tempo para isso . E agora, vai descansar,

j
| esperar

I

balhando . . . Mas não teria ido até o escriptorio, paranão o interromper . . . Mamai já se deitou ?.Já...
~7 

podada! Estava mesmo com enxaqueca . . .
Mas insistiu para que eu ficasse e, como a reunião
estava divertida, fiquei...

Fez bem, minha filha... Mas agora vem com-
migo, se não está com somno. Quero fallar com você . . .Não estou. . De que se trata, meu pai?-7- Ouve, minha filha . . . mas, primeiro, dá-me
um cigarro . . . Obrigado .

Ella mesma riscou o phosphoro e accendeu o cigar-
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ro, com gestos graciosos. Olivier Attier examinava-acautelosamente . Alta e esbelta, com uma toilette debaile elegantíssima, estava linda; seu encanto não eraapagado como o de sua mãi, com quem, no emtantose parecia. Havia em sua attitude, em sua phvsionomia'o ar de decisão de seu pai; isso o lisongeava e enchiade orgulho .

Minha querida . . . pediram-me sua mão .Ülla desatou a rir .
¦— E' o quarto pedido, de Outubro para cá. Umdirigido a você, um a mamãí, dous a mimNao, minha filha... D'esta vez é serio'. E digo-lhe desde ;a que sou favorável a essa união. Os quese tinham apresentado até agora não tinham valornein interesse; compréhendo perfeitamente sua repulsa.Vocee bonita, intelligente. muito intelllgente mesmc...JNao digo isso devido a seus estudos brilhantes e laceis
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Ma tempos iá. eu os tenho observado, ás vezes e
como ella vive.

sei

ao mesmo tempo... Nada d'isso... Não sou cego
j; 

Hilgo seu espirito, seu caracter, você toda, com per-e»ta lucider. Acho, portanto, que deve ter o destino

digno de seu valor; pois bem; o homem, que agora a
pede em casamento, pode fazer sua felicidade. E'Paulo Brevannes . . . um rapaz, que . . .

Ohvier Attier, como já fizera com sua esposa,recomeçou, agora com mais detalhes, o elogio do pre-tendente.
Quando seu pai terminou esse pequeno discurso,

Evelyna ergueu para elle seus bellos olhos, até então
baixados para o tapete .

Meu pai... Eu não me posso casar com Paulo— disse ella com voz tão nitida quanto a de Olivier
Attier .

Este, mau grado sua calma habitual, não poudeconter um movimento de surpreza:Não pode . . . ? Por que, minha filha ? Elle não
lhe e svmpathico?

Não é issc... Tem muitas qualidades brilhantes,
seductoras mesmo . . . Seria até capaz de
amal-CK . . se elle não fosse ... o que é...^ra essa !. . . Explique-se melhor...— Pois bem, ouça . Vou lhe fallar com
franqueza . Eu não quero ser sua esposa
justamente por causa de suas qualidades

tão brilhantes, por causa de seu fu-
turo magnífico . Não quero despo-

sar um homem, que, absorvido
por suas ambições — muito
nobres, sem duvida — pelas
preoccupações de seus tra-

balhos, de sua gloria, seja
forçado a me deixar para
um canto e dedique seu
tempo a todo o mundo,
menos a mim . Ser a es-
posa de um grande ho-
mem é muito lísongeiro ;
mas eu não me contento
com isso. Uma esposa
assim vive sempre mais
ou menos abandona-
da . . . Não . Eu só me
casarei com um homem
commum, que me ame,
que viva principalmen-
te para mim . . .

Olivier fitou sua
filha intensamente,
depois disse :

— Então, você
acha que sua mãi
foi infeliz commi-

go ?. . .
Evelyna hesitou :

— Ella nunca m'o dis-
se . . . Tem tanto orgu-

lho de sua gloria ... De
resto, não creio mesmo

que ella se considere infe-
líz . . . Mas... eu os tenho
ob ervado ás vezes. Se co-
mo tem s:do s-ua v da e

não me resignaria a isso.
Não considero bastante não ser

infeliz.
O rosto contrahido de Olivier disten-

deu-se um pouco. Pousou uma das
mãos sobre um hombro de sua filha e

disse finalmente :
Tens razão. Vou desenganar Bré-

vannes. Com effeito, tu tens mais o meu
gemo do que o de tua mãi. Também não serias

capaz de viver em um segundo plano. Tens razão . Va-
mos escolher para teu noivo um bom rapaz, serio,
trabalhador, que considere uma honra ser teu marido'
que te seja por isso tão reconhecido que não se atre-
va a ter vontades e se mantenha em seu logar. . .
E elle será muito feliz ... Ser dominado, ser submisso,
também é um gênero de felicidade.

— Não sei, meu pai . . . E você também não sabe .
Boa noite, meu pai, até amanhã .

Frederic Boutet.
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A joven mamai. Quadro c!e W. Stepars

PEQUENA ENCYCLOPE-
DIA POPULAR •• TUDO SE EXPLICA ^^^^ COMO E' FÁCIL^^ SABER TUDO

De que paiz é orignària a cereja ? — Plinio, o naturalista,
conta que, no anno 68 antes de nossa Era, ao voltar de suas cam-
panhas contra Mithridates, rei do Ponto, o general Luiullo trouxe
varias mudas de cerejeiras para a Itália, de onde se espalhou rapi-
damente por todo o resto da Europa.

O nome iatino do fructo 6 o da cidade de onde foi importado:
Cerasus Cerasonte (hoje Kereson), na costa sul do Mar Negro.

Qual a composição da seda arfijicial? — A seda artificial
é sempre fabricada com base da cellulose, que constitue o algodão
ou a parte solida dos vegetaes. Foi o franeez Cbardonnet, quem,
antes de qualquer outro, fabricou seda artificial, tratando o algo-
dão por meio de ácido nitrico para formar a nitrocellulose.

O processo actualmente mais econômico é o da seda viscosa.
A cellulose necessária c tirada da pasta de madeira. Transforma-se
esta em alcali-cellulose, por meio de sódio. Trata-se, em seguida,
esse producto com sulphuro de carbono, que dá o canthato cellu-

losico. Esse ultimo é dissolvido pela água e obtem-se um productoviscoso, .f.urrofi avermelhado, que é a \>iscose. Depois de certos
tratamentos a viscose pode ser transformada em lio.

Ha ainda outros methodos para a fabricação da seda artificial.
Em um parte de alg-odao ou de madeira, e cellulose 6 tratada
por meio de hydrato de cobre e de nmmohinco, de onde lhe veiu
o nome de seda cupro-ammoniaca] dado á seda assim obtida.

Em outro, trata-se a cellulose por meio de anli.\ drido acetico
para se obter o acetato de cellulose. Esse producto pode ser trans-
formado em fio depois de lavado, seeeado e dissolvido em cm sol
vente particular.

Por ordem de importância do ponto de vista da producçãoda seda artificial, esses quatro processos se collocam na sefuinte
ordem: sedas de viscose, sedas cupro-ammoniacaes, sedas Cliar
donnet, se«las de acetato de cellulose.

Em summa, a seda artificial não é mais do que uma transfor-
mação do algodão ou da madeira.
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A ponte sagradí DE Kameido, em Tokio - Quadro do pintor japonez, Hiroshi Yoshida
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yílla de Nossa Senhora do Rosa-
rio, situada na zona pastoril da
terra gaúcha, a sudo-este do
Estado, é sede do município do

mesmo nome, rico de boas pastagens,tanto assim que foi escolhido pelo go-verno federal para localização da Cou-
delana Nacional, em Saycan, que es-
tabeleceu abi uma fazenda militar mo-
delo .

Eica a villa assentada á margem
esquerda do rio Santa Maria, cujas
águas vão engrossar o íbicuhy, aftluen-
te do caudaloso Uruguav . Sua lati-
tude Sul é de 30°, !'e sua longitude
()ej;edo meridiano do Rio de Janeirode 35°. A população total do municipio,
calculada em 51 de Dezembro dé 1^97'
ede 21.180 ha-
bit antes para
uma arca de
5.54 b kmsl_, o
que lhe dá uma
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Vt __ _C
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municípios
GAÚCHOS

ROSÁRIO

POR

Paranhos
Antunes

® _

^®®®-S>^<^.<^^<s^^s^^^s^^^.&SSS^S®^t'

densidade por
km2 de 5,96
almas. Está di-
vididoem 4 dis-
trictos: Rosário,
que lhe scr\e
de sede; Cave-
rá, a serra his-
torica, (jue tem
servido de re-
fugi o desde a
revolução de
55, a tropas des-
man t e1 a d a s
pelo díffiul ac-
cesso de suas
brenhas; Toro-
passo e, final-
mente, Capella
de Saycan, vas-
tas planícies le
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Um aspecto da cidade de R

vemente onduladas, povoadas de gado .
Suppõe-se que, no Ca verá, existam minério de ferro

magnético e carvão, encontrando-se ainda no muni-
ei pio os terrenos permiano e triasieo. dando-se as
mãos com o vermelho verde das camadas que os cara-
cterisam .

O histórico
do municipio e
curto, t e n d o,
porem, uma pa-
gina gloriosa es-
cripta á mar-
gem do rio San-
ta Maria, onde»
deram provas
ile heroísmo
sem par os bra
vos filhos
savana gaúcha,
regando de san-
gue rubro o so-
Io rosariense,
com a impetuo-
sídade de suas
cargas de ca-
yallaria, em de-
feza da gleba
pátria: — E' o
c om bate do
Passo do Rosa-
no ou de Itu-
ziango, como o
appellidaram os
Orientaes, quetem dado mar-

sas e documentadas polemicas entre
Historiadores brazileiros e uruguayos.

A batalha do Passo do Rosário" po-de-se dizer que foi a ultima das nossas
lutas pela posse da malfadada provin-cia Cisplatina, em tão má hora anne-
xada por D. João VI ao território
pátrio. Feriu-se ella a 20 de Feve-
reiro de 1827.

O exercito oriental-argentino, com-
mandado pelo general Alvear, simu-
lando uma retirada, foi estacar no
Passo do Rosário. Barbacena, quecommandava o exercito imperial, teve
a simplicidade de perseguil-o, fazendo
alto com 5 .500 homens estropeados e
cansados diante dos 10.500 platinos,descançados e oceupando optima po-

"_Tod as as
nossas forças
travam estrepi-
tosas batalha.
Os peitos varo-
nis dos solda-
dos brazileiros
constituem uma
resistente mu-
ralha em torno
da gloriosa ban-
deira de nossa
amada pátria .
Vinte e quatro
canhões bom-
bardei am as
nossas posições,
intensa fuzila-
ria a 1 v e j a-as
também, indo-
mita cavallaria
in veste-as furi-
osamente; não
cedem os va-
lentes V

Tal em poucas palavras a pugna violenta alli tra-vada, no dizer de João Maia . Reforçando o inimigo
a carga em nossa esquerda, os bravos voluntários dobarão do Serro Largo, vêem-se obrigados a ceder ter-reno, tombando elle morto no meio da retirada de suaala, no logar onde hoje se ergue um marco, assigna-

osano

da
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lando-e. Depois de muitas ho-
ras de combate, exhausto de
recursos, Barbacena ordena
a retirada, atravez do campo
incendiado pelo inimigo . Al-
vear, por sua vez, retira-se
também, sem perseguil-o, fi-
cando o combate indeciso .
D'ahi a polemica em torno do
combate e a pagina gloriosa
de Rosário .

O actual município de
Rosário pertenceu outrora ao
de Alegrete, sendo creado pa-
rochia pela lei provincial de
15 de Dezembro de 1859.

Pela lei de 4 de Dezem-
bro de 1860, foi ella trans-
ferida para o Passo do Say-
can, devido aos esforços do
barão do Irapuá, mas ao co-
meçar o anno de 1861 levan-
taram-se diversas edificações
em Rosário e em 1862 ali se
installaram os primeiros mo-
radores: coronel Manoel José
Soares, tenente coronel João
Gualberto da Cos-
ta Lerina, major .
íoao de Souza Bra-
z.l, Ma x i miliano
Germano do Mon-
te, Manoel Estacio
da Costa, João Pa-
tricio de Azambu-
ia, Felizardo Pe-
reira de Souza,
João Antônio de
Araújo, etc . Afinal
a lei de 15 de No-
vembro de 1864 fez
voltar a sede da
freguezia para Ro-
sario, novamente .

Progredindo a
4
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Ponte sobre o rio Santa Maria, em Rosário

de 1895, pelos conselheiros
Theophilo do Prado Fagun-
des, Antônio [gnacío da Silva.
Augusto Fernandes Franco e
Luiz Pacheco Prates, sendo
promulgada, ao lindar a re-
voluçao íederalista, em 21 de
Fevereiro de 1896, pelo inten-
dente general Benjamin Pe-
reira Monteiro .

Riquíssimo é o município
em população pecuária, cujo
rebanho attinge, mais ou me-
nos, a 300 .000 cabeças de
üado vaccum, 100.000 ove-
lhas e 50 .000 eqüinos .

Servido por uma estrada
de ferro, que de Santa Maria
conduzo viajante a Livramen-
to, pelo rio Santa Maria, na-
vegavel nas águas médias e
nas cheias, Rosário, pela sua
posição e pela riqueza de seu
território, está fadada a ser
futuramente uma das bonitas
e saudáveis cidades do Rio
Grande do Sul .

De Paranhos
Antunes

r T JL 
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Passo do Rosário -
paroenia, pouco a
pouco, foi elevada
á villa em 19 de Abril de 1875, pela lei n. 1020,
sendo installada a câmara em 25 de Abril de 1877,
presidida pelo cidadão Amaro Gomes S.uito .

Proclamada a Republica foi o município con-
siderado autônomo, sendo sua lei orgânica approvada
em sessão do Conselho Municipal de 27 de Dezembro

Locar de onde partiu o exercito de Barbacena para
travar a batalha de Ituziango.

As ordens da
cavallaria pon-

tificias
A crèaçâo do Es-

tado do Vaticano
dá azo a que se
falle muito nas con-
decorações, que
elle poderá conce-
der, quer as que
já possuía, quer as
que possivelmente
possa instituir .

K' curioso re-
cordar as Ordens da Cavallaria já existentes e que
nem mesmo durante o lapso do Poder temporal do
Pontífice, deixaram de ser respeitadas e desejadas.

A primeira é a Ordem Suprema de Christo, íun-
dada em 1519 pelo Papa João XXII, o celebre ad-
versario dos Fraticelli, que revogou a condemnaçao,

que, em 1277, visara
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algumas

Palacete José Ortiz e Theatro Municipal

theses tho-
mistas . Tem uma so
classe . Sua insígnia
é uma cruz latina de
e s m a 1 t e vermelho
com uma cruz bran-
ca no centro . V.' a
ordem mais elevada
e raros sào os que a
possuem .

A Ordem da Espo-
ra de Ouro, ou mi-
licia dourada, foi fun-
dada por Constantino
Magno . Suppnmida
um dia, Pio X res-
taurou-a em 7 de
Fevereiro de 1905 .
Tem uma só classe
e abrange 100 cavai-
leiros.

A Ordem de Pio
X foi fundada em 17
de Junho de 1847;
ha grã-cruzes, com-
menti adores ( de trez
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categorias ) e cavalleiros.
Magno, fundada em 1 de
Gregorio XVI, tem tam-
bem trez classes em cada
uma das duas categorias-
militar ou civil : grã-cru
zes, commendadores c ca-
vàlleiros. Actualmente, só
uma pesfô:i possue essa
grã-cruz: o general Wev-
gand .

A Ordem de S . Sil-
vestre, fundada em 1841
por Gregorio XVI e re-
formada em 7 de Feve-
reirode 1905, por Pio X,
tem também gi a cruzes,
commendadores e cavai-
lei ros .

A Ordem do Santo
Sepulchro vem do tempo
dos Cruzados . Reforma-
da, a primeira vez, em
24 de Janeiro de 1868,
por Pio IX, voltou a ser
reformada em 5 de Maio
de 1907, por Pio X. Tem
grã-cruze;, comne.xl.id >
'es de duas catejcrias,
(ssrdo cs crmmendadores
com placa autorisados a
adoptar o titulo de grau-des officiaes ) e cavai lei-
ros . O Soberano Pontifi-
ce e o seu giao-mestre;esta dividida em capitu-
los nacionaes .

A maior parte dos Es-
tados reconhecem estas
condecorações, mesmo de-

Rosário — Um trecho da praça Borges de Medeiros.

A Ordem de S Gregorio pois da queda do Poder Temporal - são condecoraSetembro de 1831, por cões que podem ser registadas nas chancelara; ?
Alem d'essas Ordens,

ha uma medalha — a Be-
nemerenli ~ fundada porPio VII, a cruz Pro Ec-
clesia et Pontífice, funda-
da por Leão XIII e os
títulos mobiliários romã-
nos — príncipes, duques,
marquezes, condes, ba-
rões e nobres .
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Marco ccmmemorativo da batalha de Ih.ziango.

j
Moral privada j
Aquelle que julga en- I

con tra r em si próprio I
meios para poder viver }sem os demais, está erra- I
do; porem ainda mais er- jrado esta o que julga que |os demais não podem pas- I
sar sem elle í

Em geral somos bas-
tante sábios para os ou-
tros e quasi nunca paranós mesmos.

A indulgência para si
próprio e a dureza paraos outros e um ió vicio .

O escravo não tem
mais do que um senhor;
o ambicioso tem tantos
quanto julga necessários
para sua elevação .

A maior e mais com-
mum de todas as desgra-
ças consiste em não poderou não saber supportar a
desgraça .
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Um verdadeiro record criminal - As envenenadoras húngaras
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Sentenciada á morte por ha-
ver envenenado seu marido,
sua irmã, um tio e outros pa-
rentes. Frau Lipka, de 66 an-

nos de edade.

Condem nada a prisão per-
petua por ter envenenado
seu marido, que a tratava
asperamente. Frau Koteles,

de 50 annos de edade.

Condemnada a prisão per-
petua por haver envenenado
seu marido, um infeliz in-
valido da guerra. Frau Ho-

lyba, de 44 annos.

Sentenciada a prisão perpetua
por haver promovido e insti-
gado esses vários envenena-

men tos.
Frau Sebestven, de 71 annos.
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Esse processo foi jul-
do em Janeiro ultmio,
em Buda-pest. Frau
Sebestyen, uma septua-
genaria residente nos
arredores d'aquella ei-
dade, especial isára-se
como fornecedora de
veneno, que vendia a
suas amigas para que
se libertassem dos ma-
ridos ou parentes que
as importunavam.

Fabricação do phos-
phoro

NOVO METHODO, TÃO
ELEGANTE QUANTO HY-

GIENICO — EMPREGO
DOS FORNOS ELECTRICOS

A fabricação do phos-
phoro repousava, até
agora, no tratamento
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/Íj apparatosas precauções contra ladrões nos Estados Unidos
— Experiência de pistolas de gazes lacrymogeneos para a defeza
dos empregados de um banco, que com essas armas podem tornar

irrespirável a atmosphera do hall do estabelecimento.

niente da calcinaçâo de
ossos, quer tratando
pelo ácido sulphurico o
phosphato bicalcico ob-
tido i?elo tratamento
de ossos pelo ácido
chlorhydricp e precipi-
tando-se em leite de cal.

A descoberta do for-
no electrico permitte o
emprego de um novo
methodo, tão elegante
quanto hygienico ; re-
pousa sobre a reacção
que se produz quando
os ossos misturados com
areia ( silicia, ácido ei-
lico ) e carvão vegetal
são elevados a altas
temperaturas; obtem-se
um cilicato de calcium,
ao mesmo tempo o
phosphoro distilla com
o oxydo de carbono. As
retortas da distillaçao
são cylindros de ferro,
revestidos de barro re-pelos ácidos, quer fa-

zendo agir o ácido sulphurico sobre a mistura de fractario, no interior dos quaes penetram electrodes
phosphato tricalcico de carbonato de calcium prove- de carvão fornecedores de arco electrico .

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

PEDIA POPULAR

Como se consertam jrescos os alimentos?—Um dos problemas
mais importantes no verão é o de manter os alimentos frescos e
livres do contagio das moscas.

A maior difficuldade reside nos alimentos, que se decompõem
com facilidade, taes como o leite, a carne, o peixe e a manteiga.

A despensa deve ser mantida tão fresca e livre de moscas
e outros insectos quanto possivel. Suas janellas devem ter redes
de arame bem fina, bem ajustada, para que possam fitar
inteiramente abertas. Essa rede deverá ser lavada de trez
em trez dias. Deve-se recorrer a outros meios se a despensa não
offerecer sufficiente ventilação durante o verão.

As prateleiras de madeira ou mesmo de mármore devem ser
lavadas diariamente no verão e forradas com uma tira de flanella
h um ida.

Qualquer cousa que se envolva em em trapo humido e se col-
loque em uma corrente de ar manter-se-ha fresco.

Um caixote de madeira com orifícios a guiza de ventiladores,
servirá para guardar alimentos, desde que seja submergido em
água fria durante vinte minutos em cada vinte e quatro horas,
no verão, findo o que deve ser collocado em uma corrente de ar.
Pelo lado de dentro deve ser lavado e esfregado com uma escova
dura, água morna e um pouco de ammoniaco.

Todos esses methodos são mais seguros do que usando-se uma
geladeira, pois os alimentos mantidos sob a acção do frio decom-
põem-se rapidamente, quando retirados de sua acção. O que se
guarda na geladeira deve ser usado immediatamente apoz sua
retirada da mesma. Alem do mais a despeza necessária para que

uma geladeira permaneça com temperatura razoável não é pe-
quena....—- As uvas frescas são excellcntcs para os rheumaticos, por-
que eliminam os residuos que se accumulam no organismo.Morder uma rodela de limão em jeium i onserva as gengivas
em bom estado.

Para o tratamento da pharyngite e da amigdalite, empre-
gué se o seguinte gargarejo :

Cabeça de dormideira 1 gramma; folhas de coca e de agri-
monia 50 grammas; água 800 grammas. Deixar ferver lõ mi-
nutos.

Pode-se preparar um tônico exccllente para o cabello, mis-
turando em água quente partes eguaes de camphora e de borax.Se polvilharmos os tapetes e ai mofadas da sala com sal
fino, o pó não se levantará, como acontece sempre e o tapete recu-
perará suas cores brilhantes. . .Para tirar manchas de ovo nas toalhas, esfrega-se a parte
suja com sal humido.

O sal serve também para limpar a palhinha das cadei-
ras. Para isso esfrega-se com o auxilio de uma escova embebida
em água bastante salgada.

Deve-se humedecer com água quente, ao envez de fria
a roupa branca, quando é passada a ferro, porque fica muito mais
esticada.

Uma coeção de casca de pinheiro é excellente para a tosse
e rouquidão.

Os crystaes devem sempre ser lavados com água fria,
posto que com água quente perderiam todo o brilho.
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industria norte-americana de automóveis atravessa
actualmente uma situação sem precedentes . A

producção augmcntou de tal forma relativamente ao
consumo, que a quantidade de carros armazenados é
realmente considerável . Este anno, por exemplo., a

producção foi de cinco milhões de vehiculos e o totaldos pedidos não chegou a quatro milhões .

0 a/nóir já / verdadeiramente grande quando não temmais objectivo no mundo do que o ser amado .

.___________H • 'Bfl^ ^^^^_ '"" ~j,'"w~*,**ij* *' r i 11^ ¦—.. ^iTlrCfiWTi' i' Ü^KIiSbmB '^^^fll^BiH"''! i ¦ ff^Jr fctfTyÉn^ --Jtfns£M^^Sfo.^>.f!jff.y.-*....'-' -^ .^^v
._________¦ ___K * ¦ VÍM |^^^^^-w^?*.j£' j-¦ 3^4 Wr^wVcfli Ihw IflHP^iKi^K^yiAl): -3»*'

._______! __Kir >Tk. Plfc H^^^^^^^B^b m'11 ' "IÍHh1 m i yfti+i tw1" <Hifctf I Bliml i1^1'1' " . 'ifnW i iiimíii,.*-.. _^H ^BTkJS -fl^F^t maE T^B^KrJ^^^^^^^^^M^^M£^i^iranMii(rnT¥ S^_Sfc*5iJPlg<i!K5^nlPBg MB^MaHflflflfiiii^^iiiEH^^^aM
^EE<wl\ __ ___________________________H_______Ér^*3S> ______: - .^^rfSfe^Effi^^H^HBlBHBBHãfds > ^vWr^CS^A^^^H^KdlÉfl

j« ^^^ »i^,Si^ ^3^* *¦' ':'*^sBb B

Bfl BE-*"- ^^^m ^mWi^m ^m\m^m\ PBnbBlí^B^W ^^b ' - -_, ¦ ^^^w^WEr^^W^w
BflHlM______ÉBA__r'-t ^. _________! ¦ijinLHB K^^^BB^ *Q «»___::. . >7.a»á_r^.Mgi__________________________l

flC.%-1- *- ^^^H ^P^^Hflfl ^fl^fl LlM^S^fl ^Bt* if^fcS TTPÉfc^. Jijflj 11 flKfflP1! i ^"'iTflflfl^^^^^fll^MTfl^^^M
^m ."ife.u- f_L_-________-__-__>__¦_-______.-<_i_wf:¦ - ^^[jg« flR^^^MI ^¦¦pj*Sw^H MWmiSml.'^^'', ^«ts^ > ->> ^ **mfec."'^ISWBi^^^lwBMaSHSI^^B^^^MWPBMM^^^^B
H ___P_H Bt. síhH Bu«_2___@fss^_l____?''**^^^»>J^ ^^2i^fâ^^^^^H B

El raa í^B KTÊ^fiíTS&SSifci. '_r^^***^' wQwB_^B_______P9lI _P!S____lff^ B.' f^iH IKW»^'í!®:?'^*£.^i2!Mí-> - r^r™iliTmíff^^iHBÍ______B^mjà^S^^mmM mWm mt.vmymm ____fcim^|pfcgafc,*ÍPiai-.^MR^i^ - 3-. ;^!SilHK$'li^HBE
!r3 IP^JI El_l IÉ_K<1 1^><\w_k^_IImA'k_.'''' "^B ____tt."*-Cl____ELiaSni^^^^^^^^^^BBPHj^BHMlIBP1?^ "* J^M^^^^BíW^^B|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^B^B^^^^^Mlí^______________r__W_B^i_^a__ri^___^ iiSi^^i "**¦""' ''''"*' '-*~^3 mésjI IBfe»! I

Bfl ^tJk^W Mb rwMrl flBfciBy B^tB. ^.H^^E^^krrl

*4Í£$$£Q*y+jt?'À^s.¦¦ /¦ °-^. rpí*'."'-tSy^l^S^^^-j^ BBBS^&"iü^!B B^^^^.-.^^^fc^t^^l r>^B fl

_______________________________________________________________________________________________________________ v^/Smfp' ¦ - .if 7 . .V 'OhÉm{ '."• flOTTTEilfCi ¦BnPnTTiFr^^^^iiii i iilliiH _P"l^íS____H__Wff)rT^" i iií.iíir^''TM1'_MF'' " sfem^^S2^HE-«t'™
BBBr - ">. ' \ i^JÈ9E9JtoMMm&£mimmmmyi^&6 Vjjfl pr^ - ^jís^ÍííSb HPR^ÉP HMHhK''' '' ^^PKi^lKHHBLJbS

BPi^^^^*" **^fWflflí BHP ^A IV^^^ •wigMjSj'^' T^-* '¦'tr^ttflflE.^" 
^1lMUv^Í^SfluÃ«H

H»^*.* * -*-»*i^rJ***iri&lflPTrSf3S Jl. ¦* tf ^^^^^BflHBflgtJ^g.. ¦¦¦' . ÍÍIÍk T*ÉtEí_Sií^aH fll^H

___________^___P____B_B_____I Br@H Be^fl.** - jitJS*"^ 9tf ' -iíM MBS&mlmmW^mm ^B^l '

f^||§|ffl^^^^^^^^^^^HP^^^g^^^^^^^^^B^ l '"' * '^Hffl8^^s^S®isflfc^S^8H«HHHH%ili^^!^^^ _ --"'vj^MflB^WSBSiCT^^^^^^RBIBP^^^SPBWH ^^^^^^ll^H^^^^^^^^^^^IWW ^^"-iilB %âQ ^S?'!*T ' _ mKw^K^MmI -' **S3fflwSS^B*%!,:".'- ''.'^UBUÊSMlSm^^^^^SKUÊ-^ãUÊÊKmmÊ *¦' ^"-S^^^^^^^^^H

BTiaflpiB^lgKMi^W^ar^Jg^BB??^^ 

^SflHRflflSflB^V^r »^JBLBBl»%J*^WBBB^H^BBIrli^3wgi^^ ¦¦¦*?..¦¦- -.i^-vnB^pWfe' »vV^"J^.^WflK¥^ '¦¦* ^^^P^^Ê^^^'W-^y^iá^^^^Ê- ^àmWWa^mmm^á^R ^B
^B^Bk^tIt *»Ít "**w '*TÍS!yS"t;' Kf^SnpP;^ «P!:?**?!.»1»!^?/-""l?V*^..*!»; ''.v7' -«^.^-«fe^-í-i ..- *£Sl:^Z*^f*iJ'<''. ' tmJs~y^T*v»-^^JMiBP^v-'-"aBoW'''¦-'t^.^^^^^^^^^B

O eterno terror de Nápoles — Um aspecto recente do Vesuvio, o lendário vulcão, que domina Nápoles.
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Miss Corinne Griffith, da /•.>.,..

Qual será a energia
do futuro ?

Schulman, o sábio
n o r t e - a m e r i c a n o,
que conseguiu cap-
tar, no Cairo, a
energia solar, en-
trega-se neste mo-
mento a trabalhos
de que espera resul-

Grethe Nissen, actriz sueca dá cinemato-
graphia norte-americana.

exhaustos de petróleo . Restam as que-
das de água e as marés . As primeiras,
utilisadas
em sua to-
tal idade,
não pode-
rã o forne-
cer mais
d o que
m e t a d e
da força
a c t u a 1 -
mente em-
p r e g a d a
no mundo.
Quanto ás

m __ ______
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tados mais completos e de mais pratica applicação
O assumpto é interessantíssimo, porque a pro

ducção da energia é um dos graves problemas do
futuro e de cuja solução depende a própria exis-
tencia da humanidade .

Sabem todos, por acaso, que o carvão está
desapparecendo rapidamente ?

Dentro de pouco mais de um século,
ninguém mais disputará pfo r causa das
8 horas de trabalho no fundo das minas
inglezas e ai lemas, porque dentro d'estas
não haverá nesse tempo um só kilo de
carvão .

Os Estadcs Unfdcs pcdeião air.dn
ext.ahir hulha durante uns mil annos,
se forem previdentes e econômicos,
tudo levando, porem, a crer, que a não
repartirão com ninguém . Em compen-
sação, dentro de 60 anno_. estarão
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Dólares Brinkman era até bem pouco tempo o furor dos cabarets da Broadway,
agora é estrella «incinatographica da Metro.

< -ii.



1.>.° Anno — N. 1? — Maio 1930 jÇuSei^Míio
1

•--¦--¦¦¦--¦-¦--¦¦--------Í*__________B_p___i^

B^*'- ' • '";:^sb 5
____r' _^_______________. wifl

^^IP**^1'' _^fl Be 
"'.-.¦;''7'7r.. :^BJ

IP^':; ¦'¦¦" -__ fl,- Ifl fl¦flHX*- _________________________________________H> '•Jfl____________________________B

^_l fl fl flfl kMÜ! I
^________________B fll flflflil flfl^^ _____ _Bj',^^^^*__H ____H__B

I _BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBr —Bi Brèv ¦¦*;>
_*\ T—i __ »_fc*-»46..<-;* ',<j*8Wl i—

l_l __ -fl flJ^JW^fl
_7 ________^ **J ^ '- ;':"!--'' '¦7<^_fl_B

_fl ^fl Br^fl fl \ 5i __!_¦__. :' ';*v*í?y -'¦ " 
„_BM__fl l*^* SFvfl fl _^c\iv___^fl^^^-.¦•^$8^ífl I____________r^__ _¦___¦ w __*^^^_H _____t. * **-¦ -flp^^-flfl_a>flflflflfl» iífll

_fl ____r W**"" ¦" mWÊkr m> mm\ mm\\Y ______a0 RA ^fl __¦ :-:f^flfl _¦
flfl - . r '7 _fl flãP*4 éWaVm* -^--BBBfl .'' ii?--:'.''Hfl^fl»W'J *• ? _/^7fl i___>^^\1l _r ¦ *'HIWV4 2/ *í ^________fl^_^_IA___r ^#ÍÉÍlM*' K/J. Jfl ____&'tí_r^--IfllBr ; .--^4_sL_l____fli ^*fc_fl f _fl__flflBr v:: ¦'"•-.v..üfSHflBB

_BBB BB___. _________________________________r ^1_w*jfl_**-QBBKl________H_r *«^ __ __P _^^___k_ Br ¦-¦•« 7i_i_l_3iS-____lH
_____ __à ^_____ ^B__H __PF ^flJB ____^ ¦"*•' u__m__^m_P^9_

__Sfl_ fl,- *_l flF ^Lm^^^ "'»ÍIm

X 
"^^^^^ ^r jj^F ^-'¦V:fflBBR8__________!

^^fl| ^F .|fl Y#<|a52Sl^^¦¦B ÜB-^ __r _. .___ _e_a
____Li*____. ¦¦ ..v.>/Kf7>^_M

'--'«fl ___¦___!_fl _______!'' %^'-^___i ___l'-" ' _______!
fl '¦'''•';"*'*'íi_.^a^B __B__*. ______!

¦¦ _-*_»^_^i l_w.;^_i
^__________________________________________________________________________flÉ__r __l"^ '_¦____ I
fl flflfl ms\W'~- ¦ *&*_-»^fl« pr * Cflml ^^ ¦- ¦ _3 _Pfll _PI
|Bf * .ifl B_. - ^*BSfll fl^^ " ____ fl _»>_*1 fl- '..rBJ 8j
^»__»r «t fll _______ ____ ^ ___P ________ __r^ " -__I
^B >________ /^ 4r ___ ^¦"¦'í!'.'* iJIH

¦__*¦' i..*''Wmm ______ jflBfl i_V__N BB_r ¦ ¦¦*__

\__________K _¦ _F ¦ v» _______________ • ^fl tW* __B __a-'" -^3lfl Ifv." ;ãiV B flY ."•'. -,_¦ BB_* * 'tr^fl ___r ¦ IK

_L_f ___.__. 'ifl _ü
____ *__H ___¦ ^______________________________fl ¦• - '"7_w_i
flfl _¦___- flfl 7'3_fl

fl fl__^,"-^___*^^^i____^^i___i B_ B B - mt L—¦'¦''' —B
c- _B__fl ______! Bfl_____»^^^^___BBBI ¦ ^flflfl __*-S__H __i

Í7 .. r ^^H ^*"*^^n^^^^|H H BBhBh_B fl |

1 KÉÈr «I B fl—¦¦ fl^fl ^¦flflflflflflflflflflflflfll
I il'-/i ¦ M fll '___.'__ ____JM !_// _¦¦ Bi B flJ I

Mis;; Thelma Todd, da First National, gosta de </„r palpites.

marés, ignora-se ainda o que ellas
poderão dar.

Pelo que rica dito, vê se
que o futuro dos paizes índus-
triaes não se mostra muito ri-
sonho, se alguma descoberta
do gênio humano não vier, en-
tretanto, abrir novas fontes de
energia captavel .

Façamos, pois, nossos vo-
tos para que
os novos tra-
balhos de Sc-
hulman tra-
gam á huma-
n i d a d e a
tranquil 1 ida-
de seriamen-
te compro-
mettida pelas
verif icaç o es
a ci m a indica-
tias.

¦t>í>'S'S7v--vS1®'

j 0 ALPHABETO
RUSSO

LATINISADO

Por sua vez e
depois de mu Aos
outros paizes, a
Rússia soviética
*'ai latiu jsar o
a Ip ha beto hoje
em curso dentro
de suas frontei-
f'as . /l commis-

são, (jne estuda o lado lechnico da
questão está pres-
tes a terminar seus
trabalhos e já sa-
bemos quaes os
melhodos a adoptar
para tornar essa.
Ira ns)ormação
mais fácil e rápida.
De resto, a arande
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Miss Fii3r Webb, da Columbia Pictures.

Outra de pose de Miss Nancy Carroll.

maioria dos povos não russos, que jazem
parte da União Soviética {tartaros, turco-
manos, baschkirs, hirghiz, uzbeks e nume-
rosas Iribus habitantes das montanhas do
Caucaso, os desertos e as sfeppes da As ia
russa) já adopiaram o alphabeto latino .

Logo apoz á revolução russa, o alpha-
beto foi. um tanto simplijiçado; trez letlras
d'elle foram banidas, por escassez de em-
prego e, por conseguinte, supérfluas. Tal
como e ainda hoje, conte/n trinta e duas
lei Iras; agora serão eliminadas ainda a tgu-
mas dtslincçòes subtis relativas aos sons .

Espera-se que essa simplijicação per-
mitlirá aos Russos aprenderem mais ja-
cilmente as línguas estrangeiras, conheci-
mento que parece indispensável ás auiori-
dades para a assimilação da technica c das
sciencias occidentaes.

27



fà&lfâãlo

!"

28

\ flBaBaaB^E BBfctte^S^É^ufl BBBBBBmL^X- ¦' **- +jS ^".'." -.''¦>* ^Óv~'*>', ^->-' ''. *o. - -£. <^^^bbBBBBB ^-"'¦"^T *

t Âm. * wWÍ • *^w* m§-ÍwtÊ\.Úz'&' ¦^-^'S?iS^BaBf*niTlW >^fcB^B*B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B

'-. 
JGTl^JJ^rj C^oJa^a^La^Ba^ "¦*-¦ ^ - *"' EBt^T^a^vx- '^^aB

"tf t ** 1^4^» V7^il^ySFCffiÍSBll3^ -';'*. **1^k','-*í?'*"'¦¦ - i/*%sÊfjBj ^ ¦ "£^"«.fl

'** ^V51 ? 7„ ^ffS^BBB «BPiàaí^M^ 1 Cf**a**^^BerBI bbW ' ^—^flaaiM

13.° Anno — N. 12 — Maio 930

de esperar que sejam affectados pela ínfecção dos tecidos dos
ossos" .

Essa lâmpada servirá também, segundo seu constructòr,
para aceusar a presença de objectos de crystal e madeira,
que os raios X são incapazes de registrar.

A nova lâmpada produz uma luz branca media, equili-
brada, sem excessos de raios vermelhos ou violetas .

Acredita o Sr . Cameron, que sua lâmpada será muito
útil, especialmente nos casos de lesões nas mandibulas, pes-
coco e extremidades .

Naturalmente, não c applicavel ao tronco do organismo
humano porque seu poder de penetração vai somente a
trez po!legadas .

Contra os chauffeurs imprudentes...
"Queira 

prender-me!" é, nem mais nem menos, o avizo
proclamado por uma nova invenção de origem allemã e des-
tinada a auxiliar os inspectores de vehiculos na captura
dos c h a u f-

A propaganda artística acaba de conquistar um curió-
so exemplar em Berlim. Trata-se de um manequim do
tamanho natural, que escreve em uma pedra diffe-
rentes annuncios, ' realisando também interessantes
operações de arythmetrica. Alem do mais esse mane-
quim é polyglota, pois escreve em varias línguas.

QUADROS FAMOSOS
As mulheres iIlustres na Historia

^BBfflÉsS- 
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feurs, que co-
metteram ai-
guma ir.fração
e tratam logo
de fumr .

Desde cjue
um automóvel
se choca com
outro ou atro-
pella um tran-
seunte, o dis-
positivo a lo-
jado no chás-
sis faz appare-
cer uma placa

 com luz ver-
melha, deten-

do, ao mesmo tempo, a
marcha do registro de
velocidade para que fi-
que provada a velocida-
de com que o conduetor
guiava o vehiculo no ins-
tante do choque .

E' claro que esse
invento nada vale até
que em cada paiz sejam
dictadas leis, tornando
obrigatório seu uso em
todos os automóveis .
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Esse moderno Diogcnes, chamado "Porlty" Jacobs
propoz-se conquistar o curioso record de permanen-cia em um barril para o que escolheu a praia de
Venice (Califórnia). Ahi esteve, mantendo constan-
te equilibrio, um longo niez, sem ter contacto com
a te.ra. A photographia o apresenta barbeando-

se alegremente.

Ayesha, a favorita de Mahomet, o pro-
pheta. (Quadro de F. Matania).

t

Os raios X substituídos por
uma lâmpada

O Sr. William J. Cameron, cons-
truetor de instrumentos de therapeti-
tica electrica, affirma haver cons-
truído uma lâmpada com a qual se
podem obter resultados impossíveis
de conseguir com os raios X .
"Com a nova lâmpada — diz o

Sr . Cameron — podem ser determi-
nadas congestões de qualquer gênero
nos tecidos macios, sem necessidade
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' Atalanta", quadro de Cuido Reni (1573-1642) pertencente á Real Academia !
de Nápoles.
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Enorme surpreza es-
perava-me, ao voltar.
Logo que o creado abriu
a porta, notei seu ar em-
baraçado e interroguei-o,
anciòsa .

Que aconteceu?
Nada . . . minha

senhora . . . Miss Althor-
pe está receiosa de que a
senhora venha a se abor-
recer ... E' que miss
Oliver... desappareceu...
fugiu ! Naturalmente foi
quando a creada a dei-
xou só, por poucos mi-
nu tos . . .

XXIV

Soltei uma exclama-
ção quasi de ódio e des-
ei novamente, quasi cor-
rendo, os degraus da
escada .

Cocheiro! Espere
por mim . . .

Depois, voltando á
casa, subi apressada-
mente . Oh ! Felizmente
o Sr . Grvce alli não es-
tava para ver meu des-
espero !...

Fugiu ? Miss Oli-
ver fugiu ? — gritei, logo

RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA

c«çãoMoAk,UcercrdehÍ0Uh^»rJ'eÍrO!;a abaStada e de bôa eíl-
da casa vlsinha ?„;„. i da n?-te' um carro se c,eter diante
í^aníll» 1 ' ' ' moradores sabia estarem ausentes Cheeou

Miss Butfhlrworth r^°S 
° **¥* S&h,U SÓzínho e afastou-se.

deixasse uma moça naquella casa deserta. qUC e,le

nedi,, "W1?*?' vendo a casa fechada iá cerca de meio dia
cia" um? 

POl,5,al qUC aLabrísse* Entraram assim (ella^o poK-
uma muTher TJm?T 

che^ra.nesse momento) e encontra"^
h.^a rUk«?' vft,da como ,a visinha vira na véspera, morta ca-
a flfctl m«\° "m Ç.eSad-° moveL A criada mostra se muito
em ™f ^ ff«"*!a silencio, com ar desconfiado. A casa est?cm per feita ordem. Miss Butterworth apenas nota uma .hfadinha de alfinetes e um relógio de mesa^ahidos no chão
vnn R ga ° detective* ?r. Gryce. Pouco depois che-a o Srvan Burnam com seus dous filhos. Começa por desconfiar JUque a morta se,a sua nora, porem seu filho HowardXma ±deixado sua esposa em outra localidade. Diz ms em ora dfigurada, a morta não lhe parece ser ella. Nem^ roupT é sua Opolicial explica que a nfeliz foi assassinada com um gr Z' deemtn %!!?£ 1°^™°** ""> """>«° ***£%&&

commendada pelo telephone e entregue num hotel a uma hospede que ali. chegara no mesmo dia ( a véspera do crime) trazendo um véu tão espesso que ninguém lhe viu o rostoMas ao vêr o segundo chapéu encontrado em casa de seu
IPua:dc?°ab:ífmreenC?onheCe'0 

^ "**> * '" "«*>» ' ^ ™"^

vistoAafcf£ÍJ8° T 
amÍg^ SCU' ° ?r Ra,ph Stone' d^Iara tel-ovisto afastando-se da ca.a de seu pai, cerca de 4 horas da manhã.entretanto, convencida de sua innocencia, miss Butterworthresolve iniciar um inquérito por sua conta.

Começa por descobrir a roupa que a mulher mysteriosa aban-clonou, depois procura obter um retrato da esposa de HowardUepois cescobre que uma moça chamada Oliver procurou nessanoite abrigo em uma pensão modesta e depois empregára-se comodama de companhia em casa de miss Althorpe, justamente a noivade Ralph Stone. Va, faliar a miss Althorpe, que é sua amiga e 
°ns-

talla-se em sua casa afim de vigiar a moça suspeita.

Percorri ruas sem con-
ta e a noite chegou, sem
que eu houvesse encon-
trado o menor vestígio
da fugitiva . Que fazer ?
Recorrer ao Sr. Grvce,
depois do que se passara
entre nós? Era muito
para meu orgulho . Mas
já estava resignada a
isso quando me lembrei
do Chinez. E logo tive
um desejo insopitavel de
fazer uma visita a sua
loja, afim de lhe pergun-tar se não apparecera
alguém, reclamando a
roupa de Ruth Oliver.

Em companhia de Le-
na, dirigi-me ás pressas
para Third Avenue. A
lavanderia ficava quasina esquina de Twenty-
Seventh Street. A' medi-
da, que me approximava,
minha agitação crescia.
Quando cheguei, final-
mente, pude dominar
meu estado de nervos e

meu sangue

que vi a creada, muito
pallida, encostada á parede do corredor, tremendo
dos pés á cabeça .

Sim, minha senhora ... A culpa foi minha...
Ella estava deitada e parecia dormir tranquillamente.
Porem, quando voltei, suas roupas haviam desap-
parecido . Deve ter sahido pela porta principal, em-
quanto o creado se achava na copa . . . Não com-
prehendo como poude ter
forças. . .

Também eu nada com-
prehendia . Porem não pen-sei em desvendar mais esse
mvsterio, pois muito tinha
que fazer. Com passo rapi-
do penetrei no quarto pornum deixado, horas antes,
com o coração cheio de es-
peranças . Estava vasio! Re-
busquei furiosamente todas
as gavetas. Sua capa e seu
chapéu haviam desappare-
cido mas nao a saia marron
de Mme . Howard van Bur-
nam, embora a carteira ti-
vesse sido retirada de seu
bolso .

Porem o que mais me
impressionou foi ver a cesta
de costuras . Jazia sobre a
mesa . . . positivamente em
pedaços. . . Isso provava quea creatura, que assim fizera, ainda se achava sob odelírio de febre intensa e me deu novas esperanças,
porque, na verdade, uma mulher, em seu estado,
nao poderia perambular muito tempo pelas ruas . . .
Havia de ser recolhida a algum hospital. . .

, roí com essa esperança que iniciei minhas pes-quizas .

i; 1 g li i y ai

recuperei
frio .

Isso porque vi miss
Oliver, que observava,
como fascinada, pela vi-
tiine illuminada da loja,

• _ l„ \ ii ,. seu proprietário, no inte-nor, trabalhando activamenf^ Q,^; _~ i
apoiavam-se á porta e todk 

' Suf,s..m,aOS' *SP» luvas-
tensa fadiga SUa att,tude revelava ln"

Teria certamente cahido ao chão se não fosse sus-tentada por uma forte resolução .
. Mandei Lena procurar uma carruagem e, appro-ximando-me da infehz n_.,o'_ ± cippiuinieiiz, puxei-a mansamente para a

beira da calçada .
Veiu procurar alguma

cousa,

Sentada diante do leito, examinei attentamente
aquelle sapato.

-— Nesse caso vamos entrar
juntas...

E arrastando-a e sustentan-
do-a, ao mesmo tempo, con-
segui fazel-a caminhar e en-
trar na loja do Chinez .

Este, homem impassível,
voltou-se ao ouvir abrir a
porta .

Foi essa a senhora, qüedeixou a roupa aqui, ha pou-cas noites ? — perguntei-lhe
quasi a queima-roupa .

Elle continuou a me exa-
minar, sem dizer cousa ai-
guma, reconhecendo-me pou-co a pouco.A senhora disse, ainda
ha dous dias, que essa senho-
ra tinha morrido . Como po-

, ,, de estar aqui, hoie ? Que ellalalle . . . qualquer cousa . . . Não vi seu rosto. . . Ape-

ha

nas ouvi sua voz
Conhece esse senhor? — pergunteicompanheira, quasi desfallecida .— Creio que sim ... em sonho ... — A

ella, tentando reanimar seu pobre espirito .
E' ella ! — exclamou o Chinez, encantado com

a min

murmurou

-I 29
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aqui í — perguntei. j
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a perspectiva de rehaver seu dinheiro. E' a mesma voz
delicada... Veiu buscar a encommenda ?

-- Hoje não... Ella está doente, coitada! Mal
se pode manter de pé! .

E, radiante por verificar que os senhores da policia
não haviam ainda descoberto essa loja, deixei calnr
uma moeda de prata na mão do Chinez e arrastei miss
Oliver para a carruagem, que chegava .

Auxiliada por Lena, consegui fazer a infeliz subir

para o vehículo . A curiosidade publica é uma cousa
insupportavel . Logo se formou um pequeno grupo de
desoccupados, que cercou a carruagem, com ditos e
perguntas tolas . Dei ao cocheiro o endereço de miss
Althorpe e reconduzi a enferma para a casa por cila
abandonada, pela manhã.

E ahi está como passei uma segunda noite sob
o tecto hospitaleiro de miss ALnorpe.

XXV — Nova surpresa

Quando desci a sala de jantar, na manhã seguinte,
encontrava-me com um espirito plenamente satis-
feito . Desde que o Chinez reconhecera miss Oliver,
ficara provado, para mim, que se tratava da mesma
Mme. Pope, que acompanhara o Sr. Vau Burnam
até a residência de seu pai, em Gramercs -Park .

Era o ultimo annel da cadeia . Nada mais restava
provar? Bem desejaria, está claro, encontrar os anneis
da victima; porem já sentia orgulho pelas varias des-
cobertas, que fizera, para poder esperar com impacicn-
cia o instante em que me encontraria face a face com
o detective .

Porem uma nova surpreza me esperava, sob a forma
de uma carta do Sr . Gryce, que encontrei sob meu
guardanapo . Lena a trouxera ele casa e eis o que dizia:"Cara miss Butterworth."Espero 

que não a importunarei; porem, dá-se
que conseguimos encontrar os anne.s, que pareciam,
quanto á senhora, constituir uma prova irrefutável
da culpabilidade da pessoa, que os possuisse . Assim,
com sua licença ( essas palavras estavam sublinhadas )
o Sr . Franklin Van Burnam ainda hoje será encar-
cerado . Foi, de íacto, em seu escriptorio, que encon-
iramos os anneis da victima . Terei a honra de visital-a
ás dez horas .

Com todo o respeitei sou, etc,
Ebenezcr Gryci"

Franklin Van Burnam! Podia eu acreditar no
que meus olhos liam? Franklin Van Burnam, accusado
d'esse crime e prestes a ser preso! Como podia ser isso ?
Eu nada encontrara contra Franklin . . .

TERCEIRA PARTE

A DAMA DE CINZENTO. . .

I feita!
Espero, carissima senhora, que esteja satis*

Foi com essas palavras que o Sr. Gryce iniciou
a palestra .

Satisfeita, eu V — repeti erguendo-me e fitando-o
de tal modo, que elle tomou a liberelade, mais tarde,
de comparar meu olhar ao elo Medusa .

Comprehendo . Ficaria mais satisfeita ainda
se lhe permitíssemos indicar o verdadeiro culpado .
Mas o nosso officio comporta algum c^goismo, miss
Butterworth . Não havíamos de deixal-a fazer tude. . .
em um caso de tamanha importância .

Ahn! — fiz eu, por toela resposta .
O Sr . Gryce, disse mais tarde, que havia um mundo

ele cousas, nesse meu "Ahn!" Na verdade elle pareceu
chocado ao ou vil-o .

—. . .Tivemos simplesmente a sorte de desvenelar
o mysterio . Comprehendo que lhe seja bastante duro
supportar um tal revez, no instante em que já con-
tava obter um triumpho completo . Porem, se descul-
pas sinceras a podem fazer perdoar nossa intervenção,
rogo-lhe que as acceite miss Butterworth, tanto de
minha parte quanto do commissario-chefe .

Eu não comprehenuia uma ?ó palavra do que elle
me dizia, mas comprehendi perfeitamente toda a ironia
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tle suas ultimas palavras e tive bastante dignidade
para responeler o seguinte:

O assumpto é por demais muito importante
para que gastemos tempo com banalidades. Paliemos
seriamente . Em que parte do escriptorio do Sr . Fran-
klin Van Burnam encontraram esses anneis e como sa-
be que não foi seu irmão, quem os levou para lá!?

Sua ignorância é admirável - miss Butter-
wortb... Sc quizer perguntar a uma certa moça vesti-
da de cinzento, qual é o objecto situado no escriptorio
do Sr. Van Burnam, no qual tocou ainda honteui pela
manhã, terá a resposta para essa primeira pergunta .
Quanto á segunda, ainda é i.iais fácil de responder.
O Sr . Howard Van Burnam não pode ter escondido
os anneis nos escriptorios de Duane Street pela simples
razão de nunca mais ter posto lá os pés, depois da
morte de sua esposa . Essa circumstancia a senhora
também não ignorava . . . Muda de cor, miss Butter-
wortli ? Mas, não ha razão para isso... Para um detec-
tive amador, a senhora fez mais e commetteu menos
erros do que era de se esperar . . .

Era de mais! Pois não c que o miserável tomava,
agora, ares de protecçao ?

Não tenho o menor desejo — afíirmei — de
passar adiante de quem quer (pie seja. chamando sobre
mim a gloria tola de haver descoberto a culpabilidade
de Franklin Van Burnam . Porem desejo que a policia
faça justiça a meus esforços, embora o senhor teime
em tratal-os com desprez0. Mas, se falia seriamente,
acceito suas desculpas na medida de sua sinceridade .
Sei bem que o senhor ainda faz questão de conhecer
certos indícios por mim descobertos . . . Do contrario
não perderia seu temp ) em uma manhã em que tanto
tem (pie lazer . . .

Optimo! — foi a curta exclamação, que elle
lançou á bocea do vaso, que tinha em mão . — Começo
a acreditar, miss Butterworth, que as informações,
que a senhora tem tanta repugnância em me fornecer,
são de valor extraordinário . Se assim é, não convém
(pie eu a ouça só. . . Um instante . . . Não é uma car-
ruagem, que se detém diante da porta de sua casa?
Espero o inspector Z . . . Se for elle, a senhora terá
a bondade de esperar que entre, para iniciar sua
com muni cação .

Era de facto o inspector Z . . . Comecei a aproveitar
a importância (pie me era dada e ergui os olhos para
o retrato de meu pai, lastimando que o original alli
não estivesse para ser testemunha da realização de sua
prophecia .

Mostrei-me delicadíssima á chegada do inspector
e honrei meu salão com uma amabilidade que meu pai,
certamente, apreciaria, se estivesse vivo .

O Sr . Gryce continuava a contemplar o vaso, que
apanhara sobre a mesa .

Miss Butterworth ( era o inspector quem Ia!-
lava ), disseram-me que a senhora se interessava pelo
caso Van Burnam . Chegou mesmo a recolher, a esse
respeito, certas informações que ainda não communicou
á policia . . .

Não o enganaram repliquei Na verdade,
interessei-me muito por esse drama e reuni e^ertos
lactos, (pie lhe dizem respeito e sobre os quaes nada
disse ainda a quem quer que seja . . .

O interesse do Sr . Gryce por meu pobre vaso au-
gmentou em proporção incrível . Notando isso, con-
tmuei com frieza:

Não teria chegado a esse resultado, se me liou-
vesse concedido o luxe) de um confidente . Os esforços,
que tentei não poderiam vingar se não fossem mantidos
absolutamente secretos . Por isso, ás vezes, um amador
poelc vencer onde um profissional soffre derrotas.
Ninguém suspeitava que eu conduzia um pequeno
inquérito, a não ser, talvez, o Sr . Gryce, que estava
prevenido ele uma intervenção possível de minha parte .
Eu lhe dissera que no caso de Howard Van Burnam
ser preso, eu tomaria a mim o cuidado de examinar
as cousas . . . E loi o epie fiz .

Então, não acredita na culpabilidade do Sr .
Howard? Nem mesmo e:n sua cumplicidade? in-
sinuou o inspector .
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~ Bem ; ' • Quanto a sua cumplicidade nada sei. .

f 
Mas nao creio que tenha assassinado sua esposa .

í • 7 
CÍ?mP^eh?lnd2' A' A senhora acha que issotoi obra de seu irmão?

Lancei um rápido olhar ao Sr. Grvce . Elle vol-
teava 

o vaso e examinava attentamente a marca daiabrica . Mas notei que esperava de minha parte uma
resposta aff.rmativa . Consideravelmente alliviada
tratei 

de me collocar no terreno que já escolhera erespondi com calma, porem com firmeza:
- O quo julgo c o qus veiu confirmar minhas theo-

nas, 
nada perdera por esperar dez minutos . Antes delhe communicar o resultado cbs passos por mirn dados

pretendo saber queprovas os senhores
mesmos consegui-
ram recolher e em
que são mais tcrri-
veis contra Fran-
klin do que as pri-
meiras foram con-
tra Howard . . .

— Devemos
nos prestar ao ca-
pricho de miss But-
terworth ? — per-
guntou o inspector.
— E' o que

temos de melhor a
lazer 

— respondeu
o Sr. Gryce . —¦
Trataremos essa
senhora como uma
collega, embora ella
pretenda recusar
essa qualidade . E
pela confiança, que
lhe testemunha-
mos, havemos de
merecer de sua

parte um trata-
mento não menos
favora\ ei .
— Queira, en-

tão, começar. . .— Obedeço.
Mas, permitta-me,
primeiro, reemhe-
cer ter sitio a se-
nhora a primeira a
nos lançar sobre as
pegadas do Sr.
Franklin Van Bur-
nam . . .

XXVII- A SITUA-
ÇÃO, SEGUNDO O

i

worth, vieram confirmar as minhas. Quando me
con.essou que vira entrar na casa visinha, no dia do
?*lteiT;Jmento> Uma Pess(A)a similhante aquella cujaidentidade procurávamos conhecer, tratei de agir
methodicamente . Soube, então, que o primeiro a entrar
apoz as quatro pessoas, que me descreveu, fora Fran-
klin. Van Rumam . Eis por que dizia, ha pouco, que a
senhora foi quem nos forneceu o ponto de partida em
todo esse mysterio . Isso era um indicio muito serio .. .

Meu primeiro dever era, sem CDntradita, vigial-a...
òim . . . Vigiar a senhora! A senhora tinha suas razoes
para suspeitar d'esse homem e, não perdendo de vista
seus passos e gestos eu esperava surprehender essas

razoes.
Excellentc! —

exclamei sem po-
der oceultar intei-
ramente a surpreza
e a alegria sardoni-
ca, que sentia ao
ver a persistência
com a qual elle an-
siava por conhecer
a natureza de mi-
nhas suspeitas .

Mas a senho-
ra nos fez andar
em roda viva . . .
Reconheço-o... Eu
pensara : trata-se
de um amador e
como tal agirá . . .
Mas enganei-me.
A senhora foi de
grande habilidade
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e o homem a quem
eu encarregara de
vigiar

Sr. Gryce

A hora das sur-
prezas passara. As-
sim, acceitei essa
alfirmativa. sem
parecer aborrecida.

— Quando não
poude reconhecer
em Howard Van
Burnam o homem
que acompanhara
a infeliz a casa visinha, comprehendi que deveria
procurar em outra parte o assassino de Luíza Van
Dtirnam. Bem vê que eu me liava na excellencia de
sua memória, mais do que a senhora mesma . O
cpmmissario geral e também outros que não é pre-ciso nomear ( e a essas palavras o Sr. Grvce apanhou
sobre a mesa um novo bibehl) acreditavam absolu-
tamente em sua culpabilidade . Um marido, que as-
sassina sua esposa, por motivos mesmo os mais pue-ris, e cousa que se vê todos os dias. Eis por que fui
ohrigaoo a trabalhar sozinho. Mas não havia com
cll|e me inquietar. Suas suspeitas, miss Butter-

a casa de
Mrs. Boppert, jul-
gando que a se-
nhora não tardaria
a apparecer por lá,
perdeu tempo, por-
que a senhora se
encontrou com es-
sa criada em uma
casa commercial
dos arredores . . .
Nós já havíamos
sondado Mrs. Bop-
pert, mas parece-
ra-nos que nada
era possível tirar
aí/ella... Se a se-
nhora o conseguiu,
isso significa mais
uma vez que é
mais forte e hábil
do que eu pensara.

Acl ia

Apresentei-lhe bruscamente a almofadinha de alfinetes

— per-
Guntei com phv-
sionomia de mar
more.

O inspector pa-
recia divertir-se
prodigiosa men te
com essa scena e,
eu mesma, gozava
interiormente a

surpreza, ^que lhes causava com minha attitude .~ E' claro que sa Liamos de seu exame do relógio,
que esíe lunecionava no momento da queda do movei
e esses conhecimentos nos foi de grande utilidade como
poderá verificar dentro de poucos instantes . . . Mas .. .
continuando: Sabíamos, também, que fora Franklin
quem, antes de qualquer outro, relevara esse de-
talhe. Lm espirito superficial poderia ver nisso uma
prova absoluta da innocencia d'esse homem . . . Porem,
para um homem que conhece todas as artimanhas
dos criminosos, esse facto que, á primeira vista pa-recia constituir uma prova favorável, era susceptível

í 531
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de outra interpretação. Não desanimando, pois, com
esse revez momentâneo e contente por estar mettido
em um caso, que meus superiores consideravam liqui-
dado, incumbi-me da tarefa de estabelecer o papel
desempenhado por Frankiin, no crime . Tratava-se,
antes de tudo, é claro, de me certilicar de que alguma
das numerosas pessoas, que tinham visto o pseudo
James Pope no hotel D . . . poderia corroborar seu
testemunho a respeito da identidade de Frankiin
com a pessoa, que acompanhou a victima á residência
dos Van Burnam . Recorri á astucia. Fui procurar
Franí.lin e, sob o falacioso pretexto de um grande
serviço a prestar a seu irmão, decidi-o a que me
acompanhasse ao hotel D . . .

Éile deve ter percebido minhas intenções . Porem
pensou que o que tinha de melhor a fazer era usar de
audácia, affectando inteira franqueza. Não fez a
menor objecção a esse meu pedido . Aconselhei-o
no emtanto, a trocar de roupa, mudando seu elegante
ffac por roupas mais simples ou, ao menos, a dissí-
mular seu refinamento sob algum longo . . . guarda-
pó! E para lhe provar sua audácia, miss Butterworth,
dir-lhe-heí que elle não hesitou um só instante a enver-
gar o guarda-pó em questão .

Ora, quando entramos no saguão do hotel, vi um
dos cocheíros de pe diante da porta estremecer e se-
guir Frankiin com os olhos . Era exactamente o mesmo
que conduzira o Sr . e a Sra . Pope, quando partiram
do hotel . E quando passamos diante do porteiro, este
respondeu ao piscar de olho, que lhe dirigi, por um
movimento de palpebras, que significava, disse-me elle
depois: E' esse mesmo! Não ha duvida . . . E' esse mes-
mo !

Porem foi o caixa quem me forneceu a prova mais
esmagadora da identidade, que eu procurava estabe-
lecer. Entrando em seu escriptorio, eu tratara de
deixar Frankiin do lado de fora do balcão, onde deve
ria ter ficado, mais ou menos, o pseudo Sr . Pope, em-
quanto a mulher, que se dizia sua esposa, escre\ ia
seus nomes no livro de registro do hotel .

Hum! La esta nosso homem ! — exclamou elle
com voz surda. — E' o mesmo olhar inquieto, a
cabeça baixa, o bigode castanho, tudo. excepto o
guarda-pó .

Ora! — repliquei — Aquelle é o Sr. Frankiin
Van Burnam ... O senhor deve estar sonhando!

Não! Bem vi os dous irmãos, por oceasião do
inquérito. . . Confesso que, então, de nada desconfiei...
Mas, tal como o vejo, agora, deixe-me dizer-lhe que
este se parece muito mais com o Sr. James Pope do
que seu irmão Howard ."

Dei de hombros e afflrmei-
lhe que o que dizia não tinha
sentido e aconselhei-o a guardar
segredo . . . Emfim, deixei o hotel
affectando exteriormente um gran-
de aborrecimento, porem secreta-
mente decidido a proseguir em
um inquérito, que começava sob
auspícios tão animadores .

Tratava-se, agora, de deter-
minar se aquelle homem teria tido
algum motivo para perpetrar um
crime tão extranho e em appa-
rencia tão em desaccordo com seu
caracter e com o que se sabia so-
bre sua vida .

F/ verdade que sua attitude,
por oceasião do inquérito, não
trahira a menor animosidade con-
tra sua cunhada . Nada nos fez
suspeitar que entretivesse um odío
tão forte contra essa infeliz . Po-
rem eu nunca me deixo prender
pelas apparencias e, uma vez cen-
vencido da identidade de Fran-
klin com o pseudo James Pope,
resolvi activar minhas pesquizas
fóra de New York . Deixei esta
cidade, confiando a direcção dos
trabalhos aqui a um rapaz que
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Costumes inglezes — Alumnns tle uma
escola de Eton carregam em triutnpho a
collega, que levantou o campeonato de

corridas.
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não soube apreciar em seu justo valor o caracter de
um auxiliar como a senhora . . . Sim . . . Isso é ver-
dade! Quando voltei, elle soube apenas informar-me
de que a senhora visitara assiduamente a residência
de miss Althorpe, cousa tão natural de sua parte,
que nem valia a pena ser annotada .

O local de meu destino era Four-Corners, onde
Howard, pela primeira vez, travara conhecimento com
aquella que se tornaria sua esposa . Relatando todos
esses factos, talvez repita cousas que a senhora iá co-
nheça, miss Butterworth . Four-Corners é uma encan-
tadora cidadesinha do sul do Estado de Vermont .
Foi ahi, que, ha cerca dc trez annos, Howard viu pela
primeira vez miss Stapleton . Essa moça vivia então
em casa da família de um tal Sr . Harnson, como dama
de companhia de sua filha enferma .

Encontraram-se, primeiramente, em uma casa
particular e não tardei a descobrir ínnumeros factos,
ignorados em New York . Primeiro que ella não estava
tão apaixonada por Howard como este por ella . O
rapaz, verdadeiramente, cahira vencido ante os encan-
tos da linda creatura e pedira-a em casamento menos
de duas semanas depois . . .

Ella acecitou seu pedido; porem todos os que os
viram juntos, affirmam que ella pouco se interessava
pelo rapaz, ate o momento em que Franí.lin appareceu
na cidade .

Então, ella se transformou completamente; sua
belleza se tornou notável e de tal modo seduetora que
seu pretendente mais teimou em querer desposal-a .

Em sumiu;., está mais ou menos provado que
também Frankiin não se ponde furtar a tanta seducçao -

Perdeu positivamente a cabeça, pelo menos, por
algum tempo .

Ella não o desanimou, provavelmente, porque,
segundo a opinião geral, era uma sereia de marca maior.

Seja como for, Frankiin chegou a lhe confessar
o sentimento que ella lhe inspirara e isso por meio de
uma carta que tive a felicidade de ler .. .

Isso se passou ha trez annos e creio que miss
Stepleton teria consentido em romper com Howard,
desposando Frankiin, se este ousasse aífrontar as cen-
suras de seu irmão . Porem faltou-lhe coragem para
tanto . Sua carta mesmo, cujos termos são dos mais
elevados, tratava de desilludir a moça . Isso prova que
elle não perdera todo o sentimento de honra e como
abandonou Four Corners para ahi não mais voltar,
c provável que tudo estaria sanado, se a jovem crea-
tura tivesse o mesmo caracter.

Porem assim não era. Ella queria desposar
Howard pelas vantagens que esse
matrimônio lhe traria ; porem ali-
mentava rancor implacável contra
Frankiin .

Astuciosa e violenta, dissimu-
lou, aos olhos de todos, seus ver-
dadeiros sentimentos, fazendo con-
lidencias apenas a uma amiga, falsa
no fundo, porem apparentemente
dedicada, que se chamava . . .

Oliver murmurei em voz
baixa .

Porem o nome que elle pronun-
ciou era differente.

Pigot —• continuou elle, exa-
minando attentamente a bocca do
vaso, como se tivesse arrancado
esse nome de seu interior .

Fui procurar essa jovem crea-
tura e não tive grande trabalho em
lhe arrancar quantas informações
quiz .. .

Ella servira, ha tempos, como
creada de quarto da mesma fami-
lia Harnson e prestara mais de um
serviço a miss Stapleton .

Assim foi que me contou a
ultima entrevista d'esta ultima
com . . . Frankiin. na véspera de
seu casamento, no jardim da casa
do Sr . Harnson .

i_ i
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No cone.' d essa entrevista, Franklin pediu-lhea restituição da carta . Ella declarou que não a entre-gana emquanto elle não obtivesse de sua familia oreconhecimento puro e simples de seu casamento.Devia, também, provocar seu recebimento na casa deseu pai como legitima esposa de Howard. Declarou-lhe mais que guardaria a carta por precaução . E semse preoccupar com o efte.to produzido por taes palavrassobre o espirito do rapaz iniciou uma serie de ataquescontra seu noivo insultando-o mesmo, declarando
que somente a aHe.ção, que tinha por Franklin alevara a consentir no casamento .

Demonstrava, ao mesmo tempo, um tal desejousuiruir as vantagens materiaes de um tal

&%$2tfud()

casa-
d —.-..wo ... u__i .di uasa-mento, que Franklin perdeu toda consideração porella emesmo começou a oclial-a .

No emtanto, permaneceu em Four-Corners, atéa realização d esse casamento, porem mostrára-se umtao triste conviva, que foi geral a opinião de que nãose mostrara a altura das circumstancias .
Eis tudo quanto consegui saber em Four-Corners .O jovem casal passara os primeiros mezes de seucasamento em Yonkers; assim, parti para essa cidade,onde consegui saber que Franklin ahi fora duas vezes,chamado por cartas peremptórias de Mrs . Howard.Ella queria censural-o e mesmo ameaçal-o, porquesua recepção na residência dos Van Burnam não iaavante...
Quanto ao resto, ella já notara que o amor deseu marido começava a se turvar com um mau humorcontinuo e queixas consecutivas.
Desejou então, mais do que nunca, ser recebida

pela sociedade e quando a familia de seu marido partiupara a Europa, Howard teve grande trabalho em se
jazer acompanhar por sua esposa á pequena cidade dointerior, onde sua permanência devia, pensava elle,desar ar o resenlimen to de seupai .

Chegou, mesmo, a prometter-lhe v para conseguir
qne ella ficasse alli ; que haviam de se desforrar no
outomno, haviam de lazer uma visita a Washington,
durante o inverno .

Porem a vida um tanto monótona, que foi im-
posta a Mrs. JTowar 1, teve sobre seu espirito os peioresei lei tos .

Tornou-se agitada e quando foi marcado dia paraa volta da família de seu marido, ella imaginou tantas
combinações para conseguir a reconciliação de seu
mando com seu sogro, que Howard chegou ao cumulo
da irritação .

Porem sua resolução mais infeliz e a que, sem con-
tradita, oceasio-
nou sua morte,
elle não a sou-
be nunca .

Luiza Van
B u r n a m foi
surprehender
Franklin em
seu escriptorio,
a nicaçando-o
de mostrar a
seu irmão a fa-
mosa c a ria,
afim de obter
d' e 1 1 e a pro-
messa formal
de lhe prestar
awxiho e pro-tecção, no es-
lorço decisivo,
que queria ten-
tar, junto de
seu sogro. Não
conheço bem os
tie talhes da en-
tre vi st a, mas
como os dous
estiveram fe-
chados um tem-
po considerável
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_>_• monstros da selva — A pelle de uma serpente python morta na ilha de Bornéu.

no escriptorio de Franklin, é de suppor que tiveram 1uma conlerencia assaz importante |
O empregado, que trabalha no escriptorio exte- Inor, não sabia, primeiro, que eüa alü estava. Mas notou Ssua pnvsionomia, quando ella sahiu e declarou que reju- Ibilava de tnumpho insolente. Franklin, ao contrario, |demonstrando delicadeza ou prudência, acompanhou-a 2ate a porta, mas estava pallido de cólera e passou Iresto da tarde, em um tal estado de nervos, que fácil I-oi a todo_ seus empregados o notarem. Mrs. Howard Ilevava na mão a carta de Franklin, fácil de ser reco- Inhecida pe.o carimbo roxo do lado do fecho . Fingia |abanar-se com ella despreoecupadamente e fez o gesto ide quem ia depositar o papel sobre a mesa de Howard; \ao passar, porem, apanhou-a novamente lançando sobre Itfrankhn um olhar terrível, que pareceu leval-o ao eu- ímulo do desanimo e do ódio . Voltando a seu escri- I

ptorio, _.ranklin tinha a ph.ysionomia transtornada I
pelo furor e o ef feito d'essa visita sobre o rapaz foi tal í
que elle nao recebeu mais pessoa alguma durante Io resto do dia f

Provavelmente, a intrigante creatura manifestara !resolução implacável de tudo revelar a seu marido ... Ie___rank.li. tivera medo . . . Via-se em risco de perder Inao so sua reputação mas ainda a estima em que ío tinha esse irmão mais moco e que elle muito Iestimava. =
Pois bem, miss Butterworth... Se quizer, agora, !ter em conta seu orgulho immenso,. assim como o af- Iiecto, que elle dedicava a Howard, comprehenderá Io motivo que levou esse homem, perfeito em appa- írenc.a, a íazer desapparecer sua cunhada importuna... 1Uuena recuperar sua carta e, para isso, viu-se forçado Ia recorrer a um crime! Tal é, pelo menos, minha theo- Ina actual a respeito desse assassinato . Corresponde Icom a sua, miss Butterworth j

XXXI — Bem trabalhado 1

i . ~ 
Pll] fcf rfeitamente — respondi com uma dosede ironia sufficiente para me permittir dizer que nãomentia. Mas continue, senhor! Ainda não me.. í 33

satisfez . Estou certa de que não se deteve ahi. . . umavez que descobriu o movei do crime!- I em razão. . . Isso não foi sufficiente também
para mim... Tratei, em seguida, de reunir provas ten-dentes a demonstrar o papel desempenhado por Fran-kJin em todo esse drama .— E conseguiu ?

Meu ímpeto foi mau para minha dignidade; poremene não pareceu notar.
—Sem du-

vida. . . Direi
mesmo que as
aceusações, que
pesavam sobre
elle, se aggrá-
varam a ponto
de afastar com-
pletamente a
hypothese da
criminalidade
de Howard . . .
Trez cousas do-
minam todas as
outras ! A tei-
mosia que de-
monstrou, não
desejando reco-
nhecer sua es-
posa na victi-
ma do drama...
O facto das cha-
ves lhe terem
sido entregues
por seu irmão
e a circumstan-
cia de ter sido
visto na manhã
do crime, a
uma hora tão
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matinal, nos degraus da casa de seu pai ... D ahi,
que podemos relevar contra Franklin?... Muitas
cousas. .

I —- Da mesma forma que seu irmão, não pode
relatar de que modo empregou seu tempo entre onze
horas e meia de terça feira pela manhã e cinco horas
da manhã de quarta feira .

]] — £ra elle e nao seu irmão o famoso homem
do guarda-pó . Era elle e não seu irmão quem, naquella
noite, tinha as chaves da casa . Essas são açeusações
bastante graves e das quaes lhe darei as razúes . . • O

porteiro encarregado dos escriptorios de Duane Street
estava de férias no dia em que Mme. Van Burnam
foi encontrada morta. Aproveitou-se d'isso para ver
descarregarem uma enorme caldeira, a cerca de vinte
metros do entreposto Van Burnam. Olhava exactamente
nessa direcção. quando Howard passou junto d elle,
apoz a entrevista que tivera com seu irmão e depois
de receber deste as chaves da casa do pai .

Howard caminhava rapidamente; vendo a calçada
entupida pela caldeira, deteve-se um instante para es-
perar que a passagem ficasse desimpedida . Fazia muito
calor e elle puxou pelo lenço para enxugar a testa .
Isso feito, continuou seu caminho, no mesmo instante
em que o homem do guarda-pó se detinha no mesmo
local em que Howard já se detivéra e curvou-se para
apanhar um objecto que o primeiro, evidentemente,
deixara cahir. Os movimentos e o aspecto d'ésse se-
gundo personagem pareceu mais ou menos familiar
ao porteiro, e também o guarda -pó . Verificou, mais
tarde, que essa capa era a mesma, que sempre vira.
pendurada a um pequenino cabide da escada de ser-
viço do escriptorio . O homem do guarda-pó era Fran-
klin Van Burnam, que, como verifiquei mais tarde,
deixara o escriptorio seguindo as pegadas de seu irmão;
e o objecto, por elle apanhado era o molho de chaves
que Howard deixara cahir sem perceber . Este pensa. a.
ainda, tel-as perdido mais tarde, mas foi exactamente
nesse momento que ellas cahiram de seu bolso . Direi
mais que o guarda-pó encontrado no tilburv era o
mesmo que costumava estar pendurado no escriptorio
dos Van Burnam. .

III — As chaves com o auxilio das quaes haviam
aberto a porta da residência dos Van Burnam foram
encontradas, penduradas em seu logar habitual, no
dia seguinte, antes do meio-dia . Lá não podiam ter
sido collocadas por Howard, por
que não o tornaram a vêr desde
o dia do crime . Quem, assim, as
levou para lá, senão Franklin?

IV — A carta cuja posse deu
motivo a esse crime horrendo loi
encontrada por nós em uma gave-
ta secreta da mesa de trabalho de
Franklin . Estava considerável-
mente amarrotada, sendo fácil
verificar que soffrera um trata-
mento violento depois que fora
vista nesse mesmo escriptorio,
entre as mãos de Luiza Van
Burnam.

Porem a circumstancia mais
esmagadora contra Franklin e a
que mais pesara sobre elle no tri-
bunal é a descoberta inesperada
dos anneis da victima nesse
mesmo escriptorio .

Não lhe perguntarei, agora,
miss Butter .vorth, como poude a
senhora suppor que ahi se encon-
trassem objectos de uma impor-
tancia tão capital, nem como
agiu para conhecer o próprio
local em que os anneis se encon-
travam escondidos . Direi apenas
que quando sua creada de quarto
se apresentou no escriptorio dos
Van Burnam, explicando, com
uma candura ingênua, que o Sr .
Franklin estava prevenido de sua
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visita e que desejava e.speral-o, o empregado,
que está inteiramente dedicado a nos auxiliar,
desconfiou de suas intenções . Eu já o prevenira,
de resto, que desconfiasse de uma moça de ves-
tido cinzento ou de .-ma senhora vestida de pre-
to, cabellos abundantes e um par de olhos pene-
trantes. . . Queira perdoar, miss Buterworth. Elle
não perdeu, assim, um só dos movimentos da
creada e a viu estender furtivamente as mãos para um
canto do "bureau" do Sr. Franklin. Como e nesse canto
que o jovem millionario enfia em um grampo as cartas,
que ainda não respondeu, o empregado ergueu-se viva-
mente e caminhou em sua direcção simulando grande
amabilidade . . . Ella lhe deve ter dito que elle é muito
delicado, nao?... Pois bem... Elle perguntou se a
moça desejava alguma c.usa, desconliando que ella
desejasse apanhar alguma das cartas ou uma amostra
da lettra de alguém .

Ella ruborisou-se e tratou de se erguer e retirar-se .
Isso permittiu a meu auxiliar tclephonar, para mim,
que lá appareci Ímmediatamente. Depois cie ouvir o
que elle me relatou, conclui que o que era interessante
para a senhora, o era egualmcntc para mim. Examinei
as cartas e pude verificar, como ella mesma o fizera,
que os cinco anneis, que todos nós buscamos, desde o
inicio do inquérito, estavam enfiados no mesmo gram-
po entre as cartas, facturas e outros papeis da corres-
pondencia de Franklin . Pode imaginar, miss Butter-
worth, qual foi minha satisfação, minha gratidão para
com o agente que, por sua vigilância, me reservara a
mim a honra de uma descoberta tão animadora para
meu amor próprio . Nunca o teria perdoado se a se-
nhora me houvesse privado d'essa satisfação .

— Sim . . . Comprehendo repeti, sem ousar
dizer mais nada, embora meu segredo me queimasse
os lábios . • •

Elle tossiu e continuou:
Franklin, Van Burnam, se e, de facto, o assassino

de sua cunhada, é um dos mais astutos patifes que
New York já produziu. Elle sabia que, _e algum dia
desconfiassem d elle, rebuscariam todas as gavetas
secretas, todos os esconderijos possíveis de scu escripto-
rio... Assim, collocou os anneia em um local de tal
modo em evidencia e, entretanto, tão pouco leito para
chamai a attençao. que mesmo um velho policial como
eu, não pensou em os procurar nesse logar . . .

Deteve-se e o olhar, que lan-
(ou era para mim só .

E a".ora. miss Butterworl.h
acerescentou elle que e \puz

tudo quanto pesa sobre Franklin,
não acha justo recompensar-me
com a mesma confiança?

Respondi com um não pe-
remptorio . . .

Ha ainda muita cousa a
esclarecei na aceusação que le-
vanta contra Frankhn objecíei .

Qual a razão, segundo o senhor,
que levou Mme. Van Burnam a
mudar de roupa, se era seu cu-
nhado e não seu mando, quem
estava com ella no hotel ?

Baseando me nao sobre
factos, mas sobre uma certa intui-
ção que me valeu uma longa
experencia d'esses mvstcnos, ene-
guei a conclusão de que O w_.r.
Franklin Van Burnam não pen-
sou, primeiramente, em matar a
cunhada . Queria pura e simples-
mente rehaver a caria . Porem
sua cunhada não era mulher que
se desfizesse d'ella antes de rece-
ber o prêmio, que estipulara.
Franklin te\e a certeza d isso e
começou a pensar na maneira
mais rápida de acabar com essa
anaustia .se permtttem com o

anadenses divertindo se
de inverno. {Continua no próximo numero).
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J Costumes que se perpe-
j tuam atravez dos séculos
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Um egy.r-.cio do nosso tempo tirando açrna
de um poço com o auxilio de um balancin.

que utilisa como elevador.

n

"*"'" —

!_»___HBfl_HB3__t-' *¦'¦; - '--'¦$£*¦£•£•:£-*¦ '-v*>i^:-:' . 7.SÍ:?:-iX^í"i*'""í'--"-< "^*™***-'-™'J,,,,*,*»ii.-t4i— a—ns. *__"r^^ffliflKBQBB^^^íí:' ¦'¦',. 
::-.-.;¦:'¦ .li';¦:>;:'¦'"* " ":'-> : Í'-: -J? :'M^ '¦"•¦"'¦ 7 ..':•¦::-.:.';:-::."''

"ÍÍ«#^èfl*Wâfe^-^ jV- ¦ ' ¦'*¦''¦ '.', ¦ ^¦••'.¦¦:-, :':'"7.'7'>::.7 *" *P $&&'¦¦¦¦ '¦¦'¦¦:. "V..".":"".-'.'SlMaWWw--v_7 _¦* ¦¦'...: 
*¦"> . ¦• ¦.. ¦¦,¦* >¦ ¦£"¦ -icw •• ¦-,-¦- ,,"¦¦.•''.. ¦?.>>.

7?S""awKs3_ \> ¦.¦,:.....<-¦:.-,;¦ ¦>"¦;. .,'••: ¦'-.;; s.2:r .-'¦¦¦'¦'. ¦¦ :,-¦¦/ f ,:W ¦¦. .,:;;. '¦/-¦'¦¦. ' ¦',-
3EWW^V li 7" ¦.',¦¦';.'">\: . ' . -. ;.;..\;"7'7 . ..'¦¦ '',£.'• :-i / / »y .'.'v .'.,.'.". "¦:,•¦;«-
*-^jS_ft'>: Q __ *¦'¦ •"'"-*1' ¦¦'.'.¦ 

'?"•--¦¦¦ 
:-'... :3ÈS. ¦' ..'/ -V '¦"'' 7 "¦ ,-:7 7'.;

í^esBl'íí". '- 
\\ f''7..7:'.-7:: 

'-;•¦',:fv,;7. 
,7 ..';/.'¦.''7.7'"v7 JB '¦¦—¦¦/ *' J$f ..- ^fe.

fl v- " ¦• ¦- _^^^^B7.;7-;-. ...7777 :>zu'ZãjL&* z^mmÊÈÈ

B ¦"' _¦__* _?- ' -~!"í-&l*ífe*. " tB Bfesi
flflflfl?- SflSS- _*i_, <, . Vwv - 'Ifll _B flfll ¦ .0 •¦«x. -^:- ~_&«^»3__l H»*_*7REr-- ..' ' '*"'¦ .. íSt,oBgV- - '¦¦¦(£'• ' 

flfl HB « eHB' ^" '' *^ifllF^iflrlSfl Bifli

______s2_ii ^Kb ^_9rafl^-^'- • ¦ flflfl_^ ¦'-'',f¦¦'--¦-¦'¦^¦¦'-^íiiflflí^-^Bl ^Bi_í;
^H«f< '..^^^-flP -jr"ífl[flKj ' * - ^^H /¦' 

' '- _ J______L'_9flK*->_-v^^aH K* VtfH K' ¦ '¦'*•;' '^BflB '• '-.'¦'. >;?£ft£Jmmmm\ flfl^
fl KÍÉ ¦'. -_^ffv- ' " ' ' -'"''flBP "'i;:>"^r-'- ^'^'¦i^^'04^'^m\mm^^Êm\\m^

^_wE_BB_ i_ / ^ _J!.t*m> |<^|fl flt':77 _l fl;HSHHHHB *:iSVSlB_<rF-'^_ ^:-í,õ- - •.¦'--¦E|^^^^Ht;'<'-:' ,-^-í.^^^l Hlv^-^^HI ^B:fc Wsh^SI - _fl _K -^MmmW mmX - >fll IP:
Bfl. á| ffi^:fl fl flCÍ'.'''''-'''''''. fllfll BB^-fll BR

LbbbV, Eh -b_.l-_.-i_' .flfl mmtW&zzMí. ^JÉfl» .jr_B ^flwflfl B^Bf^-í* -3 8rjÉflE_>wât^> |^^fl'iflfl _I_F:-^^ BkÜ
i' _^OKífe»f.7 —I Biaap^^K Jl _l aloW

Rfl B8ÈB_f&í.>. 1 Efli "^h 14 IflsHL \flmmtmEmmm%&imí&^sZ£Zy, &t- ¦¦¦ mmmmMx ¦> - ¦¦¦mMmm?--'-.'-''.'immmM MM-Ww^Mm ___V-7m^B^hí9
Bl<fl BJflB^^V''*-. - : -¦•- <:,': -.^'7. :- ¦ ^Bl MpIPBBaj'''¦iifP B7a_i B/Bel^
____Fs -*^*^2jB Bmi-BS^*'^*^*'' '*''**"¦''•¦' ->^...: * f^fl ____F__kíi_^B_____' :^;flfl Ir^H IB^?í

^Bfll flflfll ____-e_SeT^Lí . IPB_ J^B flv^^^B^lfl HplH!pflF':';^HK 'H EB BESSx7r» OC*V ^m^màm Wk'<m m. WÊ mmm&t;'—K!'%EkH^^r BBH BBB-^HI ¦B»_««%S^H i7 r_S HavH H<;fl H_HIB H'.''I - *:WMmJ ¦ç.'^Mm--z^^^^^^^^^^H _KaaEt—BaaaaaaaaaaaaaaaaaaEE*^<^aB —. _ _a*7i»^»_i—i Hi-ria^-iH ¦*$. x^mL , «^mê^MMH f_fl H-OL Bb *. *n B.-I EK-f^-EL-BAH^B ^^^E^bOT—_fl _B ^K <*^V -'-r-
a.a afl l''lifl _aBJ K<i|**;'j*M,fa] naj ^^^^Hf"^K::i:Ht^J flflfll jSi ^BC^w_e*^4K_B ^^|^| ^B ^flill 'íflfl'

B^-fl ^K^B^B fl .-• aB^^aHBlMH BtB¦' ifl ^^^B^ ~
H v »flflUfli BBflB fl,' » jfl ^BBfl áêg^M -fl Brt^flflfl B^flflfl ^flX ' 'fll Ib_ fl_v¦flfll^lnv*». ________HH_B________EH______' ^ _i «_flfl ^| H , flfl Pfll_lflH IBH ^^Sfl^flEfl^ j ^^fl | *^B

b "3B_? fl ^B-v'Jflrarjs iTs «_____¦! «_B #*7^^^_flflw_flflflt *^ifll Ib

f ~ "7JJ 
flfrl '"-wB fl^^SF''-^ IBj-Mk"-BB! |1 I ¦¦.

Íi 

^BflÇ ¦ js l-J*."*' * **_vfll ^t 
' mim __c mfli »flt^ /^á-^_3_T ' JflL flflfll' _l ^_b_______«>

I _BHBB^vj_P^:-_ -^9—fll ^Kà -íS^-í Bfl *' flol . flflBP-:- f i^wil' J * 7'' -' mmmm^dúÀmmv^^mmmÊSÊk HB-'-

^BJ Jee-^--.* .SS K;'!-! fenl K _^l- .^^JLi ^^^BJ^I^^flB^ -iS

(-" 
'»•>; flfl Hflíflfl. 'j _B__Bfli^flB ^^ :*¦¦;¦ ¦¦:: "^¦fiSi}?" ''

•?? U\-itEftSÇ** ^BflTflflk. y* fl^fllE?-- ""*' ^
'"¦¦v^-fc l ^flfl__Bk * fli fl'

Parece a caverna de Barba Azul — Mas é apenas o corredor onde Mestin-
guett, a lamosa actriz parisiense, guarda suas bonecas.

"Um Schophenhauer, um Leopar-
di" nos contam que a vida é uma
calamidade. Que. neste mundo tudo
é desgraça, que mais vale
morrer e melhor seria
nã'> haver nascido.

Ser-me-hia im-

Gravura egypcia com mais de 6 mil
annos, mostrando o processo usado
pelos fellahs d'esse tempo para tirar

água de um poço.
ic 11

do mesmo modo, não posso acceitar a
formula de um famoso philosopho in-
glez: "Sempre, 

a toda hora do dia e da
noite, a humanidade é perfeitamentefeliz .

Isso é ir muito longe e esse philo-sopho zomba de seus similhantes.
lanto os pessimistas quanto os opti

mistas me aborrecem . . . São pessoas
que, com sua má sorte ou seu máu hu-
mor, fabricam doutrinas e as querem im-
por á humanidade .

Posso, muito bem, sem seu auxilio, f
oncal-as a meu gosto, segundo o momento,
oihcando-as dia a dia, segundo minha sor

nimor, de accordo com o capricho de
rrivohdade.
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os

cordo de haver feito cousa alguma
sensata, estando deitado" — disse
Clemenceau, o "Tigre" da França,

pouco antes de morrer.
O homem-acção não se

podia resignar á
idéia do eterno

anso . Pa-
elle, nada

de quanto
fez, quan-

do cahi-
do, foi
sensa-
to.Por
isso,
dese-
j o u
que
o en-
ter-
ras-
sem
de pé,
para

ter sem-
pre a ca-

beca ací-
ma do co-
ção . . . e o

ação acima
tomago co-
teve sem-
pre, em<*r\ / 1 »r O; novos aspectos do mundo —O nalacín d« Rf.nnu;0„ om '

Que me enterrem de pé! Nao me re- Washington (a famosa Casa BrancajSrt vida
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AS HEDIONDAS
FANTAZIAS

DA ARCHITECTURA
MODERNA

¦ -.-,' *;?HJBfl Bttaflflfl fl Bfl flU^fl SvS^^yflJ fls tW * -k *** "*^~<a\W\ ilfl
¦;•-. ^jff-^^flflflj flWrM^M P^sfffSI WaWrm//^' ''mWW
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A lepra nao será
contagiosa?

A J/issào Norte-America na
Para Prevenção e Cura da Le-
pra, celebrou, recentemente, em
New York, uma interessante
conferência . A essa reunião
assistiram especialistas no Ira-
lamento da lepra, de todas as
parles do mundo .

A assem Ide a chegou a con-
clusào de grande transcendeu-
cia no que diz respeito a essa
terrível moléstia, pois os pres-
tigiOúOS médicos, assim reuni-
dos, declararam que a lepra
nao deve ser considerada uma
enfermidade contagiosa, que
exija o isolamento absoluto dos
enfermos .

Ficou também documentado
que, actualmente, existem em
Ne>v York vinte e um te pro-
sos, que vivem em liberdade sob
a vigilância do Departamento
de Hygiene .

A serem acertadas taes con-
clusões será posto um ter/no
ao horror insopitavel que sem-
pre suscitou essa terrível enfer-
midade, horror que conde ninava
os infelizes por cila atacados
a um isolamento implacável,
que os apagava, por assim di-
zer, do mundo dos vivos .

Uma egreja toda feita de aço e crystal.— Projecto e construcçSo do arehitecto Greind, ** Saúde Q3S CrcailÇaS
foi edificada na cidade de Essen p »> rp«idpnrií4
(Allemanha). Aspecto geral do

O Dr. Chalmer fez i nte res-
santes estudos sobre a iniluencia tia habitação nas condi-
ções de vida das creanças .

De sua estatística resalta que a mortalidade das crean-
ças menores de cinco annos é:

De 16,6%, nas que são alojadas em habitações de um
só aposento .

De 12,6r>ó nas que habitam em casas de dous com-
parti men tos .

De 7,2% para as que moram em casas de trez com-
parti men tos .

De 5,1% para as que residem em casas dc maior capa-
cidade .

E infere que a porcentagem de £.*&&
mortalidade infantil está em propor
ção inversa á capacidade das
vi vendas em que as creanças
residem . A creança, que vive
em um simples quarto tem qua-
tro vezes menos probabilidades
vitaes do que a residente em

casa de quatro a cinco apo-
sentos .

flfll bbbbbbbV -^bb*k <£&áflHHflr^^ '^^^OWHÉW Z:*—•¦***'^''"^^^^^míWr^ ^aflflBflflfl-«¦Bflfl^Bf^S-^ >?*HW áaHafl YJr aWfljS9flflK* Hf .áaHTflHflV^jlfgg^^BSjflWltrg^yyi. . Jfa\WvFÍ Ifl *<A ¦ •BBBBWfflBSalafl *S^^^' JFÍ?55flüflaBB»
fSl HaflS/^^^BB^BBBBBBBB^BBBtllY^f^^^^^afi jW^^I '*' * BaflflfatT' ^^iT**" £* ÉbbbbbbT *" ~ *^ ^^^flsaSaBflP
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Interior do templo com cadeiras dispostas em
archibancada como num circo.

Em baixo:—A egreja de Essen, vista pela recíaguarda

i
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Edison realizou varias e,\
periencias para a fa-
bricação da corliça
si/nthetiça, utilizando
para isso variasptan-
ias, entre as quaes a
chamada "varinha

dourada ", 
p Ia n ta

constituída por uma
espt.qa de jlôres ama-
rellas e peculiar ao
sul europeu .

As experiências
deram excedente re-
saltado .

mmammS. ^áf%
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*"* ¦ ¦ '¦ 
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fíarco para praia de banhos. — Construcção in-
gleza. E' insubmersivel e tão leve que uma senhora

pode transportal-o.

.,.__,..
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s índios Zunís
estavam dan-
s a h dó—por
chuva. lia-
via já duas

horas que, senta-
da diante de mi-
nha tenda, á en-
trada do aldeia-
mento, eu con-
templava aquella
extensa lin.ha de

f^^^^¦^^9^iJ^>^^^^^^^^^^^s^^t/^^^í^^^^^^9^^&9i
8

I _____ \g
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miraoe Cl o ouro
Lenda do descobrimento do Grande Canyon

 Por Emma Lindsay Squier _„_,

corpos escuros,
saltando com rythmo regular em torno de uma
fogueira, que as mais velhas da tribu alimentavam
eom folhas aromaticas e galhos seccos. Em torno,
era o panorama desolado do deserto, areai sem iimí
pontilhado aqui e alli por cactus gigantescos e pedrascaprichosamente modeladas pelas águas ... no tempo
longínquo em que alli havia água ,

Já habituada
áquellas scenas, eu
sabia que aquella
dansa religiosa,
destinada a attra-
hir a boa vontade
dos deuses ou ge-
nios, que dist ri-
buem as chuvas,
ia durar toda a
noite, revezando-
se as dansarinas
de hora cm hora,
emquanto alguns
mais devotos dan-
sariam até cahi-
rem, com as forças
totalmente exgot-
tadas .

iVlas nao me can-
sava de contem-
plar as sillinetas
saltitando, recor-
tadas em sombra
sobre o fulgor da
fogueira e, emba-
lada pelo ruido
monótono dos
tambores e dos
cânticos, esperava
que o somno me
fechasse as palpc-
bras. Mas eis que,
de súbito, no meio
da melopea inter-
mjnavel da sup-
pJL-a de chuva, er-
gueu-se uma voz
mais nítida o cia-
ra can! ando em
hespanhol uma
canção, que come-
cava assim :

Oro leia no
Em Ia ciudad dei

sol
Donde corre ei rio

hondo . . .

( Ouro distante,
nas cidades ao sol,
onde corre o rio
fundo).

Eu já ouvira fallar na ienda do ouro distante, o
ouro que nunca se alcança; havei ia alli quem-a cunhe-
cesse e pudesse contar-m'a ? Sim, havia . Nessa mesma
noite, tendo perdido por completo o somno, ouvi de
um velho da tribu essa historia, que lhes vou contar .

IN esse tempo, os primeiros da conquista do Me-
xico, havia na corte do vice-rei, D . Antônio de Men-

doza, um jovem
fidalgo, que a to-
dos causava a d-
miração pela sin-
guJaridade de seu
gênio . Chamava-
se Pedro de To-
var e, sendo filho
do antigo cama-
rista da rainha
Joanna, a Louca,
poderia pretender
logar de destaquena corte de Madrid . Ao envez de fazel-o, pedira um

posto de tenente numa expedição enviada ao Me\ico .
jão 

exíranho desejo deu a impressão de que elle aban-donava as honrarias e vantagens a que tinha direitoem Madrid, por espirito de aventura, por paixão poruma campanha militar ardente e gloriosa .
Mas, chegando ás terras da America, D . Pedro
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Typos do Oriente — Um Sadhu ( eremita indiano ).

de lovar abstivera-se de qualquer iniciativa guerreirae como o vice-rei, seu inferior em hierarchia, não se
atrevia a lhe determinar serviços, passava todo seu
tempo estudando o passado gramdioso dos povos, quetinham habitado o México, antes de seu descobrimento
por Europeus, dedieando-s>e a essas pesquizas com tal
paixão que, ao fim de um anno, tinha aprendido e fal-
lava correntemente dous ou trez díalectos dos inclios
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para poder interrogal-os e ouvir deli
e lendas sobre sua raça .

es af trad íccoes ar

Ob =

Entre essas lendas, a que mais interessava os
fidalgos da corte e o próprio vice-rei, era a cias sete
cidades de Shiwina, que ;;m aventureiro íamoso con lie-
cido nelo alcunha de "Caneca de Vacai"', dizia ter a vis-
lado alem do deserto .

Uma tarde, D. Pedro de Tqvàr estava em seu
gabinete de trabalho, um espaçoso salào com as paredes
cobertas por estantes, quando um rapaz alto e robusto,
enxergando com garbo o uniforme de tenente, abriu o
reposfeiro . Era Garcia Lopez de Üardenas, que talvez
por ter gênio inteiramente diverso do de D. Pedro, era
seu melíior amigo . Garcia era soldado da caberá aos
pes. Com instrucçâo surrímarissima, só se preoecupava
com prazeres simples e batalhas .

Depois de ficar aporta, ímmovel, uns dous mina-
tos, contemplando seu amigo, exclamou:

o previa: e como não te esqueço, iá obtive urri lo<:
para ti na columna que vai partir .

D . Pedro sorriu de novo . Como lazer entrar na
cabeça material e massiça de Garcia a idéia de que Shi-
wina interessava-o nao pelas lendas mmficas, que se
haviam espalhado em torno de seu nome, - a lama cias
suas calçadas com blocos de ouro. das casas com ja-
nelias de esmeraldas ... -esim pelo interesse histórico,
pelo estudo das tradicçÕes Indígenas. Deu de hombros
c limitou-se a perguntar .

Mas \ocê; acreditam mesmo nas caraminholas
contadas por es ,e africano?

Perdão! atalhou Garcia "Cabeça de \acca"
era um aventureiro mas de bom sangue, nobre e leal

Mas não foi elle quem inventou essas historias.
Voltando dc sua ousada travessia do deserto, elle
se limitou a fallar em uma lenda de sete cidades dispôs-
tas em semi-circulo voltado para o sol nascente.
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Por todos os santos! O próprio Montezuma
poderia entrar aqui sem que desses por isso .

D. Pedro ergueu o olhar do maiiuscripto, queestava Decifrando, sorriu e disse:
Sc bernvindo, Garcia ; mas que ha '! Estas com

ares de quem traz novidade . . .
- E grande!— confirmou o outro, sentando-se

em uma ponta da mesa — E sou capaz cie apostar quecs o único a nao conhecel-a. Nao se falia em outra cou-
sa em toda a cidade e nao ha quem não se empenhe
para fazer parte da expedição .

Ah! Ahi . . . temo;, expedição — ¦ exclamou D .
Pedro, rindo Por isso estás tão satisfeito. . .

— Pois claro. E nunca ouvi lallar em outra que
valha essa . Vamos em busca de Shiw'na .

De Shiwina!
Bravo í Consegui afinal interessar-te'! liem

O cortejo, que sahira da capital, tão imponente,

- Cidades construídas de ouro. prata e pedrarias—-acrescentou Garcia.
— Não contestou D. Pedro com a segurança

de um homem que conhece o assumpto. "Cabeça de
Vacca' nunca disse isso. Mesmo porque partiu lego
para a Hespanha e lá não tardou a morrer, esquecido
e. . . pobre. Quem inventou essas maravilhas de riqueza
foi Estavanico, o escravo preto, que o acompanhara
e que elle deixou aqui.

— Ora, adeus ! Você 6 um sceptico ; é dos taes que
não acreditaram em Colombo, nem em Cortez nem
em Pizarro. Se esses heroes te tivessem ouvido, não
teriam descoberto a America, nem encontrado as mi
nas de ouro do Peru e da Bolívia.

*~~»Como D. Garcia pensavam todos os habitantes

J
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cio México nesse tempo e os preparativos para a expe-diçao foram tao sol-fregos que deixaram muito a desejarno tocante aj.recauçõese segurança, iam mais fidalgosdo que peões, de modo que as bagagens eram me-ramente pessoaes e „ão as havia para interesse
gera

Nao tardaram tcdos a pagar caro esse primeiroerro A columna, que partira da capital com aspectotao brilhante- - pols cada qual escolhera os traje' ar-maduras ea;aezamentes mais sümptüòsos para a con-quista da riqueza --- offerecia, ao fim de um mez. o maislamentável espectaculo. Os dias de marcha pelo areaisem Iam, sob sol causticante e as noites com materialinsur,ciente para acampamento eram por eguàl exte-nuanies. Os homens caminhavam penosamente e a des-peito da esperança de uma fortuna immensa ao fimda jornada -a mais de um se deixara cahir aqui e alli\ ciicido pela ladina .

como sombra o negro hercúleo, desappareceu ao longenuma dobra do areai.
Mais um mez se passou. A marcha continuavamais cautelosa e comedida, até que um dia veiu ao en-con ro da expedição um índio, trazendo uma cruz for-mada por dous braços de cactus, amarrados por umanaste tina ele arbusto.
Que alegria! Que urrus de victoria agitaram todaa cplumna. Frei Marcos encontrara as sete cidades!A lenda 

£ao 
era mentirosa ! O Eldorado existia !

_ D. Pedro, que tinha o enthusiasmo menos fácil;nao se contentou com o symbMo sagrado. Interrogouo índio. Este soube apenas dizer-lhe que acmella cruzlhe io-a entregue por um homem negro, alto e forte.b o trade X O incho não vira o frade. E as sete cidad-s ?O hk!,o ouvira tall.-ir nellas mas nunca as vira. Ouemihes lallara nellas ! O homem negro e forte. ^
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tinha agora o mais lamentável aspecto

roí então que irei Marcos, o chefe espiritual da
expedição resolveu dedicar-se. Era um homem alto,
n a^ro mas de robustez quasi inverosimü. Já andara
pela África e pela índia em cathec he=es rudes e teme-
rarias. Andarilho infatigavel tinha resistência physica
por assim dizer sem limites. Vendo que os fida!-
gos mais altaneiros começavam a fraquear, propoza U. Francisco de Coronado, o commandante,seguir elle á Irente, acompanhado apenas por Esta-
vanier, que !he serviria de guia. A expedição seguiria
mais devagar. Para as notícias 'ficou convencionado oseguinte. Se encontrasse as sete cidades de ouro e
prata, elle mandaria um correio — um índio tra-'/endo uma cruz, que seria grande ou pequena, segundoa importância do descobrimento.

Iodos apr-H-ovaram a idéia e, uma bella manhã,logo ao romper do sol, o Vulto esquálido de frade, tendo

5=ÍS£í*"=!^;í^^

reduzia a nada. . . isso é — limitea va -se aind a uma vez
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.-,,. ....»».„«.»,,» „-,v_ cuuua unia v (.:/.as ahirmaçoes do negro palrador e lantazista. que,desde a partida ele "Cabeça de Vacca", achara meios
de v.ver sem trabalhar, mercê das historias prodígio-sas, que contava .

Mas quando D. Pedro de To var tentou incülcar
essas verdades tao simples a seus companheiros, foirecebido com protestos unanimes. Era de mais. O
preto é que entregara a cruz ao índio; mas evidente-
mente fizera-o por ordem elo frade.

D. Pedro de To var deu de hombros e calou-se
Os outros precipitaram a marcha, [á nada mais resta-
va elos bellos vestuários nem elos arreios imponentes
que haviam partido ela capital; a expedição era agora
um bando mal asseiado, suarento; mas a miragem doouro dava-lhes um ardor frenético.

Ao hm de mais dez dias, surgiu um novo indio e



d'essa vez trazendo uma cruz, sob a qual seus hombros
vergavam. Uma cruz com mais de dez metros de com-
primento. O enthusiasmo então não teve limites e
ninguém deu attenção a D. Pedro, que chamando o
indio a parte interrogava-o.
As informações eram as mesmas. O indígena rece-

bera a cruz de um homem preto.
—'Eo frade? —¦ perguntou o fidalgo.

—• Vem ahi — disse o indio.
Essa ultima informação surprehendeu D. Pedro.

Mas o indio, com ar receioso nada mais lhe quiz dizer

e sentou-se com ar preoccupado. . . aterrado.
O esclarecimento veiu horas depois, com o appa-

recimento do próprio frei Marcos, que chegou exte-

nuado e faminto, arrastando-se litteralmente pelas
areias ardentes. #
Cercaram-o todos em anciã; mas o bom religioso

mal poude murmurar algumas palavras, tão arquejante

e fatigado vinha. .
As cruzes! Fora Estavanico quem as enviara. Por

que? Para attrahir a expedição, porque começava a

estar inquieto so-
bre seu próprio
destino. E as
cidades ?
N ã o as
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Quadro vivo

vira. Nin-
guem sabia
dar informações
seguras sobre
ellas. Mas Es-
tavanico ? Era um miserável. Abusando do presti-
gio das armas de fogo, que levara, saqueava e devas-
tava as aldeias de indios por onde passava, exigindo
guardas, objectos de valor e até esposas; de modo
que, a despeito dos esforços do frade, os dous iam dei-
xando atraz de si um rastro de horror e ódio. Por
isso é que o próprio Estevanico procarava attrahir a
expedição.

A noite cahira por completo. Uma escuridão opaca
envolvia o acampamento. Aqui e alli, pequenos grupos
discutiam o fracasso de suas illussoes. Alguns, mais
teimosos, duvidavam ainda das palavras do frade;
mas a maioria, acabrunhada pelo desengano, prepa-
rava as equipagens para o regresso ou repousavam,
sem animo para tomar uma resolução.

D. Pedro, que nao tivera surpreza com esse desen-
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lace da louca aventura, sentára-se no extremo do
acampamento, voltado para o deserto e contemplava
o areai sem fim, pontilhado, aqui e alli, pol cactus ou
palmeiras rashyticas.

De súbito seu olhar foi attrahido por um vulto
que surgira na planície e caminhava, tropeçando...
ou ._ qUem sabe? — curvando-se para occultar-se.
D. Pedro ia erguer-se, chamar alguém, receiando um
ataque a alguma tenda, quando o vulto cahiu...
Cahiu, ou deitou-se no solo.

Intrigado com aquillo, o jovem fidalgo ergueu-se
e caminhou cautelosamente, levando a mão direita no
punho da adaga. Mas não havia perigo. O vulto que
alli estava, inerte como a de uma morta, era o de uma
india muito moça ainda e com aspecto de extenuada,
os olhos fechados, a respiração arquejante, o peito
erguendo-se com esforço. D. Pedro ajoelhou-se diante
d'ella e quedou-se a contem plal-a, absorto.

De onde viria aquella creatura tao íragil? Como
teria tido forças para atravessar o immenso areai, sem
recursos, sem auxilio?. . .

0 vestuário denunciava uma india de
alta estirpe, uma filha de chefe. ..

Sua belleza era tão pericita que
encheria de orgulho a mais no-

bre donzella de Madrid.
D. Pedro fita-

va-a e não fazia
sequer um movi-
rnento para ave ri-
puar seu estado.
Um instineto soli-
do e tranquillo
prevenia-o de que
a india desconfie-
cida não estava
em risco de vida.
Seu próprio appa-
recimento, alli, de
modo tão inexpli-
cavei, parecia-lhe
açora natural. . .

O que se passa-
va em seu espiri-
to era uma cousa
extranha. mas que
elle acceitava co-
mo a mais lógica
d'este mundo. Ti-
nha a impressão
de que toda a sua
vida até então não

fora mais do que o
preparo d'aquelle

momento.
Sim. . . diante da in-

diasinha immovel, ador-
mecida ou desacordada,

elle rememorava os actos
principaes de sua existência,
vendo em cada um d'elles um
passo para aquelle singular en-
contro em pleno deserto. Por

que recusara o cargo que lhe competia na corte de
sua magestade muito catholica? Por que desejara vir
ao México, sem ter no espirito ambição de gloria mih-
tar nem de fortuna ? Porque, em chegando a terras da
America, dedicara-se — com tanto afinco e tamanho
prazer— ao estudo de idiomas e dos costumes dos
indios? E por que, sim... principalmente, por que
motivo, seu coração, sempre calmo, impassível, vibra-
va agora com emoção tão doce ?

Todas essas reflexões se suecediam com ordem
no cérebro de D. Pedro de Tovar, sem perturbal-o.
Elle não via na singularidade de sua situação nada de
extraordinário. Fitando o rosto moreno, formoso e
abatido, que o luar illuminava discretamente, o fidalgo
julgava tudo perfeito, equilibrado. ,

Elle deixara tudo em Hespanha, para vir ate
alli; ella atravessara o deserto, sozinha, realizando
um prodígio que mesmo os homens mais robustos e
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ElUi cahiu. então, em somno profundo), pesado e D. Pe^ro, a;orlhando-se a seu lado, quedou-se a contemplal-a.

resolutos levavam a cabo com esforço e agora estavam
alli ambos.

D. Pedro sorriu de sua própria alegria tão intima
e profunda. Estaria sonhando? Não... Sua convic-
ção era mais forte do que todas as inverosimilhan-
ças. Nunca pensara em amor e hoje, nesse momento,
em face d'essa desconhecida de outra raça, de outra
religião, essa mulher, que via pela primeira vez, tinha
a certeza absoluta de ter chegado ao fim de uma pe-
regrinação emprehendida inconscientemente, mas com
inteira segurança.

Aquella era o seu amor único, o que devia en-
cher toda a sua vida.

Ao íim de uma hora... ou duas? —o próprio
D. Pedro não saberia dizel-o — a jovem india abriu
os olhos.

A principio ficou immovel, contemplando o céu ;
depois, seu olhar volteou e, encontrando o rosto atten-
to do fidalgo, teve um movimento de susto; mas logo
a tranquillidade voltou a sua physionomia e ella cruzou
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as mãos sob a cabeça, como disposta a repousar mais
commodamente, confiante na presença d'aquelle des-
conhecido. Porem D. Pedro não podia mais conter a
curiosidade e interrogou-a com voz pausada e mansa.

Como veiu parar aqui ?
Ella estremeceu ao ouvil-ò mas não tardou a ex-

phcar sua surpreza.
Quem é o senhor que falia o idioma de meus

irmãos ?
Sou um Hespanhol que gosta de sua terra e de

sua gente. Sou um homem que veiü de muito longe
e pretende ticar aqui para sempre. Mas diga-me como
poude atravessar o deserto í (Sanha.

Fugindo. O homem negro perseguia-me; então
perdi a cabeça e corri, corri, sem comer, nem des-
cansar.

O h.">mem negro ! Estevanico ter-se-hia atrevido
a lançar os olhos sobre aquella creatura tão linda e deli-
cada? A mão de D. Pedro crispou-se sobre o punho
da adaga, mas dominou-se e continuou a conversar com
a india. Esta, subitamente expansiva., quasi jovial,
contou-lhe que se chamava Estrella da Manha, era

Eu não volto - disse-lhe o fidalgo com calma.
Corno

Eu nao volto á capital, agora. As desanimadoras
informações de frei Marcos sobre a não existência da
cidade de ouro não me impressionam p ir que nunca
doi credito a sua lenda . Acompanhei esta expedição
m> nente para proseguir em meus estudos sobre a terra
e a gente d'esta parte do mundo .

Mas vai ficar aqui sósinho? perguntou D.
Francisco attonito .

Não hei ele encontrar dous n\) trez servos
valentes que me queiram acompanhar e estou certo
de que frei Marcos também .

Assim foi com effeitc'; assi n começou a. exploração
magnífica, que, sem armas nem violência, catechisando
e instruindo, levou o nome e o prestisrio de Ffespanha
desde o golfo d> M.x co :bé a Califórnia. Durante
todo esse longiussimo percurso, D. Pedro de Tovar
ouviu ainda, varias vezes, fallar nas Sete Cidades de
Shisiwa .
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Como ss viaja aciualniente — Plano é corte do gigantesco aeroplano. c.uc os norte-americanos se propõem ;i construir paraviagens transatlânticas. Terá 85 metros cie envergadura e peso de 24 mi] kilos. Todas as acommodações estarão dispostas na
espessura das azas.

filha de um chefe de tribu Pueblo. Seu pai estava au-
sente quando Estevanico chegara á aldeia; o negro
matara seu irmão com um tiro e pretendera tomal-a
por esposa. Elle ouvia, tremulo de indignação; mas
notando que ella resistia com esforço ao som no, acon-
selhou-lhe que repousasse de novo.

Ella não discutiu o conselho. Aconchegou o rosto
sobre um braço e adormeceu até o amanhecer. \ D.
Pedro ficou alli ímmove!. contemplando e rellectindo,
deslumbrado, ante o mvsterio de seu destino.

Os preparativos para o regresso duraram dous
dias, porque estavam nas proximidades de um poço e
foi preciso ir até alli para refazer os allorges de água.
Durante esses dous dias D. Pedro de Tovar e Estrella
da Manhã palestraram como velhos amigos ou
melhor como namorados. Quando D. Francisco
de Coronado os encontrou assim, interpellou D. Pe-
dro sobre sobre seus aprestos.

Mas o ouro não o interessava, tend > desposado
Estrella da Manhã e encontrando a cada passo ele-
mentos para estudo, considerava sua. felicidade con-
pleta. M:is quando se approximou da Califórnia, as
referencias á lenda foram se amiudando . E n todos os
aldeamentos fallavam-lhe nas cidades maravilhosas,
divididas por 

"um rio muito fundo" .
Uma manhã, af nal, chegand > ao alto de um

monte, D. Pedro julgou por um momento ter diante
de si as cidades prodigiosas . E. quando o encurtamento
da distancia lhe permittiu reconhecer a verdade, sua
alegria ainda foi maior .

Que ouro, neste mundo, pode valer aos olhos de
um sal>io, de um apaixonado pelos mysterios da natu-
reza, o Can vou, enorme e deslumbrante, cheio de revê-
lações geológicas, tão amplas e preciosas que, até hoje,
os homens dã sciencia ainda não puderam elassiíical-as
todasl
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M A R C E I. B A R R E rON
sentia-se profunda-

mente fatigado, quan-
do o trem, preguiçosa-
mente, o trazia cie novo
pára Paris !

Oh! Essas viagens
de negócios são exte-
nuantes. . . - pensava
elle.

Bocejou e sorriu sa
tisfeito.o. Não... Não
era essa a razão de sua
fadiga, por que os ne-
gocios q u e o h a v i a m
levado a M trselha ti-
nham sido liquidados
em dous dias . . e elle
passará uma semana e
mais três dias nessa
cidade. . .

Em Marselha ha
muito que ver e admi-
rar. . . Uma linda ca-
thedral, o mar,edifícios
i m ponentes, venera-
veis muralhas, um cas-
tello . . Encontn m-se,
éguaImente, sem grau-
de trabalho. Bons res-
taurants. bel los jardins
cúvèrsoes sem conta. . .

Durante sete dias
Ma rc'e.1 d iverí ira-se
d es p r e o cc u pa d a-
mente. . .

Na ma n na do oita-
vo, positivamente farto
de vadiação com o es-
tomago doente, devido
aos "excellentes" 

jau
tares bem regados, aos
aperitivos mu I tiquoti-
dianos, contou o di-
nheiro, que lhe restava.
O calculo foi rápido
principalmente por
que, tendo liquidado
a conta do hotel fica-
ram em sua carteira
poucos francos, um ca-
derno de notas e o in-
dispensável ' íieUet"
de volta para Paris,
sem fallar em outros pa-
peis sem importância.

Não julguem que
Mareei vergou os hom-
oi»>s ao lindar esse
balanço". Compre-

hendeu simplesmente
que chegara a hora de
voltar para seu domi-
ciiio parisiense e lazer
uma amável visita a
sua conta - corrente
bancaria.

Dirigiu-se para a es-
tação, satisfeito por ha-
ver ai nela algumas moe-
das para poder ter, não
ÜR1 almoço no wagon-
restaurant, mas com
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CONTO
DE I

Dolores dei Rio, da United Artists.

PIERRE B.LLQTEY

que fumar e comer ai-
guma cousa até á tarde.

Isso não o impedia
— embora estivesse
quasi sem vintém e re-
bentado por uma se-
mana de "descanso"
de ter um aspecto per-
feitamente digno e res-
peítavel.

Conforta velm ente
instai lado em um re-
canto do wagon de pri-
meira classe, tinha to-
do o aspecto de um ra-
paz distineto, mas que,
sem duvida, soffria de
enxaqueca, por que de
quando em quando sus-
pira e passa os dedos
pela fronte pallida.

Muitas vezes, er-
guendo os olhos, obser-
va seu único compa-
nheiro de viagem, que
oecupa justamente
diante d'elle, o outro
canto, junto do espelho.

Era de se jurar que
a expressão "elegância
domingueira" fora in-
ventado expressamente
para designar esse per-
sonagem.

Gordo, baíxote, com
um terno de casemira
de um tom violeta ber-
rante, cabellos negros
e encaracolados, empa-
pados com brilhantina,
esse homem mantém
suas mãos polpudas
cruzadas sobre o esto-
mago. E' impossível
não se notar — tanta
ostentação ha nesse
gesto — que tem no In-
dica dor ura annel de
ouro, um argolão for-
mídavel onde brilha um
enorme diamante e no
annular esquerdo outro
annel onde ha uma sa-
phvra, sombria . . .

Mareei pensou,diver-
tido com esse aspecto:'¦— Engraçada essa
mania que têm certas
pessoas compreoecupa-
ção de ostentar. . . Es-
colhem sempre as jóias
com pedras maiores,
forçando todo o mundo
a ficar desde logo sa-
bendo que são falsas.

Depois, recostando a
cabeça commodamen-
te, Mareei, embalado
pelo movimento caden-
ciado do trem, ador-
meceu. . .

Dormiu, assim, du-
rante cinco ou seis ho-
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ras ou, se preferem, durante cerca de quatrocentos
kilometros. De resto, teria dormido mais tempo ainda,
se um empregado, tocando-lhe em um hombro, nao
o despertasse. ..

— Ha dez minutos que chegamos — disse esse
homem. ...

Sem responder, o viajante apanhou sua valete
e desceu do wagon. Tendo chegado ao ponto em que
qualquer pessoa, que viaja, deve entregar sua passa-
gem a quem lhe pede, Mareei procurou no bolso
interior do casaco sua carteira.

Desapparecera.
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As mulheres na Historia e na Legenda. — Zenobia, rainha
no cortejo do trumpho de A>ure

Bonito!... — exclamou o rapaz — Fui rou-
bado no wagon...

Um fiscal levou-o ímmediatamente a presença do
commissario especial da estação.

 Senhor — declarou Mareei — Minha carteira
foi roubada durante a viagem, por um indivíduo cujos
signaes posso dar perfeitamente.

O commissario abriu os braços com ar desalen-
tado e declarou: .

Diariamente, aqui chegam vinte e tantas pes-
soas de ambos os sexos, sem passagem, pretendendo
que alguém lhes roubou a carteira no correr da viagem,

ou sua bolsa, quando se trata de senhoras. . . Não tente,

pois, contar-me uma historia que já tenho ouvido cen-
tênis de vezes. . .

Mareei Barreton possue ao menos essa qualidade
de nao se enfurecer facilmente. Disse seu nome, indicou
seu domicilio. Telephonaram para o porteiro da pen-
são em que residia e esse homem deu a seu respeito as
informações mais lisongeiras. Ainda assim, Mareei teve

que se comprometter por escripto a reembolsar a com-

panhia da importância da passagem. Findo o que, apre-
sentou queixa formal ao mesmo commissario, que antes
suspeitara d'elle, contra o ladrão-. Descreveu-o, sem risco

de erro, fazendo sobresa-
hir todo o espalhai ato de
sua toilette. . .

Por sorte, Mareei en-
controu no bolso do col-
lete alguns nickeis que lhe
permittiam tomar um om-
nibus,que o levasse á ca^a.

Então, sentou-se na me-
lhor de suas poltronas, e
desatou a rir, porque seu
gênio era alegre e seu hu-
mor philosophico.

— Qi_e sorte! Senão ti-
vesse gastado tanto em di-
versões em Marselha...
minha carteira conteria
ainda uns quatro mil íran-
cos. . . E tudo me teria
sido roubado... Graecs a
Deus, minha passagem de
volta não vai alem de cen-
toe oitenta francos. . .
Ainda ganho uns trez mil
e tantos no negocio... Po-
dia ser peior. . .

Mareei ria de ter sido
roubado e principalmente
pensando na decepção sof-
frida pelo ladrão, diante
da carteira quasi vasia...
Chegava a comprimir o
estômago para rir mais a
vontade...

K cisque, sob sua mão
esquerda, applicada con-
tra o peito, na altura em
que costumava collocar a
carteira, Mareei sentiu
qualquer cousa pequena e
ri ja . . . Introduziu dous
dedos no bolso interior c!o
casaco até o fundo. . . e
extrahiu d'alli um espesso
annel de ouro, onde bri-
lhava radiosamente um
diamante de um tamanho
considerável. . .

— Oh ! — exclamou
Mareei assombrado — E
o annel de meu ladrão. . •
Nao ha duvida. . . E o
mesmo! . . .

F"sse annel, cahira no
bolso do viajante adrrme-
cido, emquanto a carteira
vasia se eclypsava.

de Palmyrn,
liano.

figura como prisioneira,

Mareei, indeciso, examinou a pedra
Seria ialsa ?

Para tirar o caso a limpo, Mareei sahiu no mesmo
instante e dirigiu-se a uma officina de ounvesana,
onde declarou simplesmente que desejava vender. . .
O ourives, depois de um attento exame, oikrjceu .

Quer trinta e cinco mil francos?...
Por menos de quarenta mil - é impossível meu

caro sen)..or. . . Imagine. . . ¦ ¦ continuou com dignidade
maernifica. — Pertenceu a minha bisavó, coitada, uma
verdadeira santa. . .

Pi ERRE BlEI.OTEV
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SINGULARIDADES DA FLORA AMAZÔNICA •J
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A' tenacidade, á

paciência e á ínfatiga-
vel curiosidade de um
excellente e velho ami-
go da ínfortunada ama-
zonia, devemos todos
nós a revelação, o cstu-
do e as admiráveis pho-
tographias de um speci-
men da flora tropical,
exótico e tão raro que
jamais fora visto nos vul-
gares tratados de bota-
nica e despertara en-
tre os mais eminentes
classificadores uma viva
e carinhosa admiração.

Foi o Sr. George
Huebner, um incança-
vel estudioso, abrigado
infelizmente na mais se-
vera, verídica modéstia,
quem primeiramente (da
sua chácara perdida
num obscuro arrabalde
de Manaos) revelou aos
meios scientificos esse
bizarro exemplar da fa-
milia das palmaceas, ori-
ginario do grande Valle
septentrional, surpre-
hendendo-lhe, em todas
as variantes, o estranho
cyclo phytologico.

Foi elle verdadeira-
mente o divulgador
d'essa extraordinária ru-
tacea; elle quem — des-
prezando ridículas vai-
dades — classificou com
segurança a ignorada
Sohnreqia exccl/a, ma-
rayilhosa princeza do
reino vegetal, erguen-
do-se a prumo como es-
guia columna entre ai-
tas frondes, e abrindo
no ápice o fasciculo das
palmas recortadas: —
alviçareiro leque verde,
estremecendo á doce vi-
ração da planície.

A sua prodigiosa
florescência, análoga á
da famosa Ccrj/phà um-
tricti ijcra, porem mais
nítida e mais formosa,
tem aos olhos dos que a
observam d eme rada-
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A "Sohnrcgia excelsa", antes da floração

O 

zelai é uma clássica institui-
ção de Marrocos. E' o com-
promísso de um homem que
se obriga a conduzir sãos -salvos os viajantes, seus clientes,através de sua habila, me.liante uma indispensávelretribuição. O officio é produetivo e somente graças aenes e possível o commercio entre certas "^abilas" de-masiadamentc selvagens .

vJs zelais têm que ser, naturalmente, homensoe grande influencia e autoridade em suas respectivas

€ "VlizIAT9'9 kabilas, para poderem impor a pre-sença de viajantes e mercadores.
___^ contendo os appetites desenfreados

dos hábil:nos ávidos de presas .
O despojamento de um viajanterepresenta o descrédito de seu zelai, p^sto que, perden-do assim toda a sua autoridade mirai, não mais er-contrará quem se confie a seus cuidado-... A influencia

dos zelais reduz-se logicamente ao território cia tribua que pertença e é completamente nulla lnas habitasvisinhas, quasi sempre inimigas da sua, pois em Mar
Iw. -, 
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A "Sohnre-ia excelsa" em plena floração
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mente o duplo aspecto dc
uma graça cândida e de
uma serena, inconfundi-
vel nobreza: praça de
silhueta que se desabotoa
no feítio tln ramalhete sy-
métrico e matizado, como
se o armassem as mãos
subtis de algum gênio dos
bosques; nobreza que lhe
emprestam a immensa
altura. O talhe delicado e
o espectaculo inédito das
palmas, que se curvam,
que se dobram ao longo
do luste. o ffe recendo
mai >r refulgencia e maior
realce á coiô i florida.

E ligo depois, a que-
d.\ súbita, rápida, instan-
tanea, de todo esse largo
feixe de longas folhas,
para que surja em evi-
dente esplendor, dentre
copas multiformes e ru-
des. o singular ornamento
tia graciosa palmeira.

Para isso, para at-
tingira gloria d essa uni-
ca floração, a airosa ru-
tacea atravessa t >das as
pbases do seu desenvol-
vimento. Foi estirpe hu-
milde brotando no solo
fecundissimo da Hylea
entre hervas pequeninas;
foi haste frágil vergando
ao vento de todos os qua-
drantes, despercebida na
confusa multidão dos ar-
bustos; foi caule rijo rom-

pendo a trama selvagem
dos ramos e dos cipós, e
espontando victoriosa so-
bre a grenha convexa das
comas verdes.

Só, então, na sober-
ba energia da rc rça,
quando percorre todas as
cellulas do seu organismo
de monocotyledonia, a
seiva abundante e poten-
te; quando os annos, que
lentamente passaram em
torno do seu fuste, lhe
deram o supremo vigor

ella. despertando, ali-

roços, os visinhos são os peiores inimigos. Por isso,
um viajante, que tenha necessidade de fazer uma lon-
»-a viagem pelas regiões independentes do Majzen, tem
naturalmente dc comprar protecçao nos zetatt das tri-
bus cujos territórios atravesse, passando consecutiva-
mente das mãos de uns para a dos outros, ate que
chegue ao termo de sua viagem .

O zc'al é responsável perante a família de seu pro-
tegido por tudo quanto a este aconteça . Sua vida i es-

ponde pela d'elle e d'al.i o interesse que toma em condu-
zir são e salvo o viajante ao limite do território de
sua kabila, onde cessa sua responsabilidade^ Mas em-

quanto pise o solo de sua tribu, permanecerá vigilante
com o fuzil prompto para defendel-o, inclusive com
seu próprio corpo . Antes que ao viajante aconteça
alguma cousa, terão os aggressores que passar sobre
os^cadaveres dos componentes da tribu protectora .

Estes cnsíumes tão primitivos, tão violentos em

apparencia. tornam possível a vida e relações entre
eente tão indomita como os kabilenos .

Nos costumes dos Marroquinos deixa-se entrever.

entretanto, certo espirito progressivo que tend e a at
teimar os males de suas tradicçòes creando esses ha

bitos, que têm o fim de evitar desgrrç ís maiores .
As próprias 

"vendettas" por mortes violentas, estão
sendo substituídas com espirito civilisador pelo
"preço do sangue", se a família offendida consente em j
acceital-r. Isso é uma necessidade em íogares onde, co- ~
mo os das tríbus berberes, nào existe nenhuma espe- |
cie de autoridade positiva, capaz de garantir a adminis- |
tração de Justiça. Este estado de cousas faz com que --
cada qual confie em seu fi vd\ como o único principio |
de autoridade oue inspira salutar respeito aos demais; j

por isso o fi zil é em Marrocos a única instituição posi- j
tiví», [possuindo mais caracter defensivo do que offsn- I
sivo . A pena de Talião ó o único código legal, que con |
vem a tão primitivas sociedades: "Olho 

por olho, dente j

por dente, vida por vida" . A pena de Talião e a aPPl_J*
cação das mathematicas na vida social das sDCiedades j

primitivas. i 1
Quando não se conhece o culpado, a Iracçao on«ic

foi consumado é responsável pelo occorrido |

j
o crime
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nal, para a festa sump-
tuosa da maturidade, com
a pompa eucharistica de
uma celebração, eleva
aos céus e a Deus que a
creou, a in comparável bel-
leza do seu diadema.

Aurélio Pinheiro

Um manequim atirado
de um autcmovsl. per-
mite que bandidos
íujam impunemente

Recentemente, em Lon-
dres, alguns maljeitores
quebraram ousadamente a
vitrine principal de uma
grande casa de modas e, apo z
se apoderarem de innume-
ris pelliça f de alio preço,
trataram de ji g > com o au-
xitio dc um poderoso auto-
movei, no qual haviam ali-
rado o jrucio dc seu saque,
entre o qual se achava um
manequim de mu'her, ver-
tido com magnífico capote
de ztbeliue.

Perseguidos peta poli-cia lambem em velocíssimo
automóvel, os bandidos es-
lavam prestes a se deixar
pilhar, quando lhes veiu á
tdeta pintar com rouge lodo
o rosto do manequim e ali-
ral-o a e virada . . .

Os policiaes, que se-
guiam a menos de vinie
m y/y .r, não p ider m deter
a tem 10 seu ve''ia to, eu/as
rodas passaram sobre o
manequim. Julgando quese tratava, na verdade, de
uma mulher, detiveram o
automóvel para lhe prestarsoecorros. E esse contra-
te/rpj permii/iu, aos bati-
dtd )s proseguirem tranquil-
lamente sua viagem para es-
conderijo seguro.

— Maio 193(» j^&Jfeffia&

As riquezas encobrem
os vícios; a pobreza enco-
bre a virtude .
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\ "Sohn-egia ex celsa" depois da fl oração,

e devera pagar a multa pela falta de segurança queem seu território impera. Sc recusa pagar, c >meça aluta entre a facção offendida e a responsava e sim-
Posta culpada L

Ç( m estes princípios de responsabilidade collectiva
que impera em Marrocos, cada íracção, cada aduar,
^responsável pelos descalabros, que em seu territóriosao commettidos, quando o criminoso nao for reconhe-ciclo e castigado summariameníe .

O primeiro fumante
Os fumantes vão ficar satisfeitos. Os plantadorese vendedores de fumo também. . . São duas poderosascorporações que poderiam invocar, em caso de neces-sidade, o testemunho dos dirigentes da Caixa de Amor-tisaçao e também do ministro da Fazenda, que. se nãouma, poderá dizer, ao menos, que milhares de contos
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entram annualmente nos cofres públicos provenientesdos impostos sobre o fumo em geral.

Por isso o Governo Francez vai prestar justahomenagem ao primeiro fumante europeu conhe-cido.
Trata-se de Rodrigo de Jerez, que foi marinheirosob as ordens de Chnstovam Colombo e que, mal com-

prehendido, pagou cem dez annos de prisão seu gostopela tolha cdorante, a elle inculcado pelos Índios Mo-hicanos da America do Norte.
Quando o infeliz voltou a : ua aldeia, na província deHuelva, Hespanha sua esposa, alarmada, vendo sahirtanta iumaça da bocca e nariz de Rodrigo, julgou-opreza do demoni-. Deu-se pressa a communicar o factoa seu confesser e como, então, não eram vistas com ,bons olhos essas relações com Satan, Rodrigo foi met- !

tido no cárcere. . j
0 Conselho Municipal de Avamonte, Hespanha, Irenabilita agora a memória do primeiro fumante] '
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Peí/raá- 6/ancaj Ha. na vicia, dias que se po-
 dem marcar com uma pedra

branca: albo dies nolarj.i lapillo, dizia o velho Hora-
cio . O mais curioso é que uma mesma pessoa ven-
fica, com o tempo, que um dia da semana ou do
mez lhe é particularmente favorável . Os biographos
iá tem apontado vários d'esses factos, estudando a
existência cios homens illustres .

Christovam Colombo deixou a Hespanha em uma
sexta-feira 3 d? Agosto de 1492 e avistou terra em

içou o pavilhão brítannico sobre Pretória, capital do
Transwaal. .

Os 5 de Junho sempre foram favoráveis a lord
Kitchener ; a 5 de fiada» de IS99, o Parlamento votou
em seu favor uma recompensa de 50 .000 libras ester-
unas e a 5 de [unho de 1902, sua victoria no Trans-
waa! valeu lhe nova gratificação de 50.000 libras por
parte do governo .

Winston Churchíil, nascido em um sabbado, cs-
capou míraculosamente, em um sabbado. aos Boers,

quando era corres-
pondente de guerra
na África do Sul ;
recebeu, em um
sabbado, sua pri-
meira pasta minis-
teria!, casou-se em
um sabbado e obtc-
ve, em outro sabba-
Ao, seu primeiro
grande 11 i u mpho,.
nas eleições legisla-
tivas .
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FJixir de longa

Orgulhoso de sua
edade avançada, que supportava
galhardamente, o general Sébert
estava sempre de bom humor.

f 'm de seus confrades da Aca-
de mia de Sei ene ias de Parts qttei-
xava-se, certo dia, diante d'elle,
do peso dos annos.

Estamos ficando velho.,
gemia elle.

Ora - replicou o general rindo
não foi isso o que os sábios adiaram

de melhor, até hoje, para viver muitos an-
nos?

Singular conseqüência da prohibição
Ema das maiores companhias de seguro.* de v.da

norte-americanas annunciou que as mortes entre seus
Si ourados são seis vezes mai- numerosas do que em

1920. Essa causa é
atribuída á má qua--
lidade dos vinhos
consumidos depois
da implantação da
lei prohibiciontsta.

do assim sua ultima viagem, apoz
escapar a violenta tempestade, que
poz em perigo suas frágeis cara-
vellas .

Napoleão foi nomeado cônsul-
perpetuo no dia 2 de Agosto dc
1802, cobriu-se com a coroa impe-
rial a 2 de Dezembro de 1804, ven-
ecu os Austríacos e os Russos, em
Austerlitz, a 2 de Dezembro de
1805, casou-se com Maria Luiza a

2 de Abril de 1810, ganhou a bata-
lha de íutzen a 2 de Maio de 1813,
penetrou na Provença a 2 de Març • cb 1815 qu.in-
do voltou da ilha de Elbo .

Eoi em uma terça-feira que lord Roberts for-
çou o general Kronje a capitular, por occasiào da
íiuerra do Transwaa! ; foi em outra terça-feira
que se- apoderou de Blaauwildebeestfontein e foi
ainda em uma terça-feira, a 5 de Junho de 1900, que

População norte-
americana

Os Estados Uni-
dos estão livres do
perigo de sotlrer,
como a r rança,
uma crise de nata-
lidade.

Segundo o ultimo
recenseamento for-
necido pela Direc
toria de Estatística
de Washington, o
paiz cujos destino:
Hoover preside não
conta menos àc
121.951.856 habi
tantes. Nesse pa^z
nasce uma pessoa

a cada trez segundos e morre outra a cada trinta e
trez segundos apenas. Nelle entra um emigrante por
minuto e sahe um cada cinco minutos. Emtim, °

augmento animal da população é de 900.000 habi-
tantes. Com esse rythmo, os Estados Unidos, dentro
de poucos séculos, estarão com uma população supe-
rior á da própria China !

O apparato no cinema norte-americano -
tia revista (hi with lhe Shoxc, da First

Scenas

_„—-j
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i C) caso nasceu de uma
discussão entre um pintor
e um critico em Madrid.
Indo visitar o pintor,

que é seu velho e intimo
amigo, o critico encon-
trou-o de mau humor
massacrante, tremulo d_
indignação, litteralmente
furioso.
A caus;i. Recebera uma

encommenda que muito
desejava attcnder. uma
d'essas encommendas pela
qual um artista se apai-
\nn.'. Um convento lamo-
so desejada que elle deco-
rasse t:*)da uma parede de
uma capella a inaugurar.*< pintando nella uma Ma-
dona.
O critico assombrou-se.

Que tinha isso de mais?
Oue havia no facto para
as.im lhe agitar os ner-
vos?
O pintor saltou de im-
paciência. Que havia?
Qual a difficuldade? Mas

enorme, homem ! Forrai-
davel I Insuperável. On-
d. encontrar um modelo
para similhante obra?
— Não estou apenas
aborrecido- continuou o

pintor. 
— Estou alarma-

do, apavorado. Como en-
c Mitrar entre as mulheres
d_ nosso tempo uma ca-

paz de i\:\r sequ°r idéia
! d uma M idona ? Hoje

no ha mais d esse t \ po ;
so se encontram gir.-on-
ne , de cabellos ./'

: : MA DONAS DE . .
HONTEM E DE HOJE

Photographias de quadrosantigos e de modelos de nosso tempo
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Lady rhompson, representando a Virgem Santa, ro clram"O Mila-re".

mc*/7/, lábios, faces e olhos
pintados e sobrancelhas
reduzidas !

O critico deteve-se, in-
terdícto. Não havia pen-
sado nisso. Sim... de
facto. . .

Mas já o pintor prose-
guia, exaltado :

— De resto, valerá a
pena fazer pintura d'esse
gênero ?. . Ninguém mais
admira as telas místicas
nem as figuras ideaes.
Observa os copistas, que
vão ao museu. Extenuam-
se a reproduzir os fan-
farreei de Velasquez, as
bruxas de Goya, os cavai-
.eiros enlutados de El
Greco ou as bellezas adi-
posas, de Rubens, feitas
de mel, manteiga e peta-
Ias de rosa. Alguém copia
uma tela de Murillo?
Ah!... este era feliz. Não
tinha mais do que dar um
passo pelas ruas ou entrar
em um salão para encon-
trar dez ou cem typos,
angélicos, ethereos...
Hoje!... Hoje só ha da-
ctylographas e bachare-
Ias, desinvoltas, apressa-
das, atrevidas... Qual!
Eu, positivamente, desa-
nimo.

O critico i*>orem reflectia
e começava a julgar exag-
gerada a angustia de seu
amigo. Sim; não se en-
co n t ra m agora p e la s
ruas typos de belleza
ideal, d'essa belleza casta
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// Virgem e o menino Deus -quadro de Baltaf.io. Christo e os Anjos — quadro de Giovanni Nanti.
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A Virgem c o Menino Deus, de
Murillo.

e singela ; mas essas mulheres 1
continuavam a existir. A moda I
e que as uniformisava no typo
moderno e. . . pintado. . . Mas
a moda tem, como se sabe,
todos os podercs... Obedeceu-
do a seus decretos, as mulheres
são magras ou gordas; tom ou
não quadris; têm hombros roliços ou... inexisten-
tes. . . Abstrahindo-se a moda. não seria talvez im-
possível.

E para comproval-c, o ctriico buscou e encontrou
trez ou quatro actrizes, que, despejadas do baton e
com indumentária apropriada, puderam figurar sem
desdouro ao lado de photographias das mais notáveis
Madonas do Museu dei Prado.

São estas photographias, que reproduzimos em
nossas paginas.

Raios que sahem da Terra

Para quasi todo o mundo, uni raio ó uma faísca
eleetrica, que, como dizem os diecionarios, "despren-

de-se repentina e violentamente de uma nuvem".
No emtanto, actualmente, os homens de sciencia estão
a ponto de demonstrar de modo incontestável que
também ha raios que se desprendem da terra o vãopara as nuvens .
Para dizer a verdade, ha muitas annos já que se

vem discutindo sobre taes raios, que bem poderíamos
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BBBBsB^fl^flsBBBBBsB^fl^H/ W' /^wjfl]

Ef^ BBBB_fl BT' . _i B

P^B AU y ^Mè

H^^SÍSa. * V Bflfl^^^^^BflflflflL
BBB_B-*- M M wr 41 W

P*- ^fl^ Mm my A\ j flrW;,r fj]W' JZmW .-é_bt IWIA jfM^mi *jl __FW fll i_T^B
JsT » afl

/ ^# snr aflW"* / JaV '-*¦ B_BfT _BBBBBB_BBBBB

V"flfl _* ^Br- B
ff ^BB ¦Bsflflflflflflflflflflsksflflflflflfll

sBV __fll >/* *i- ' í' _saa_BS_"^*^_a_
|* >¦>"* _Hfl fls__l
BBBW #<¦)«

-!_*::—^^Sk.. jaaMBB- BBBB—I-

BPf ~7flHk

mT3fum dÊJ&**,
:_f r^BámB

tP^%^.Bsfls_B_. b^

_BB_^^B_B- *** '-LsfBsl

Bf'

jBbTsV vi
lissUsà-i I jfl b?_b_B_

sBa_aa *^|

Nossa Senhora da Conceição, de Murillo

Tem i;..

A "Virgem", de Rafael.

chamar invertidos. Um via-
j jante inglez, o almirante Fritz
j Ro\, assegurou, ha cerca de

meio século, haver \ isto, du-
rante uma tormenta nas costas
da Argentina, faíscas, que ;»a-
rociam brotar da superfície do
oceano. )ames Nasnrvth citou
exemplos análogos e o poeta

nyson ciiz em uma de si ias obras que os raios
que julgamos apenas do céu, muitas vezes, brotam da
terra e vão ter ao firmamento .

Apezar disso, o astrônomo Taít, em uma coníe-
renoia, que fez em Glasgow, em I8S0, deitou por terra
todos esses testemunhos, dizendo que ora impossível
assegurar a direcçao seguida por ura raio, em primeiro
logar, por que a rapidez do mesmo impede a perfeita
observação de seu movimente1; alem d'isso, por que
o olhar humano pode se enganar. Sendo, com effeito,
a parte central da retina mais sensível do que o resto
da mesma, a parto do raio. que se vc directnmcnte, po-
de afíectar o cérebro antes de seu resto, de modo que
o espectador julga que o raio começou por aquelle
de seus extremos que estiver fitando.

A questão esíava nosso pe quando so descobriu
um meio para resolvel-a . Esse meio foi a photographia.
que tem sobre nossa vista a vantagem de conservar
a imagem do raio e permittír seu estudo detido.

Como qualquer pessoa poderá observar durante
uma tormenta oecorrída durante a noite, a maior
parte dos raios apresenta ramificações em maior ou
menor numero. O mesmo acontece com as faíscas
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' Lady Lavery,' representando uma Madona.
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A "Virgem", <lc Van DieU
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A Virgem t* o Menino Deus. — Quadro de Boticeili.

produzidas por uma machina electrica . Nesta, quandouma faísca salta cie um a outro polo. as ramificações
seguem sempre uma direcçào fixa, do polo positivo parao negativo, ou seja a mcma direcçào da faisca principal.

f Pois bem; se examinarmos uma serie de photogra-
pmas de. raios ramilicados, veremos que na maior partea-i ramificações dirigem-se para baixo, isto c, das nuvens

para a terra;
porem em
algumas, pe-
Io menos
em uma por
cento, appa-
recém em
sentido in-
verso ou se-
;a: dirigidas
paia o céu .

No pr i -
meiro caso
são raios or-
d manos; po-
rem no se-
gundo, tudo
nos faz c ê.*
que o raio
tenha sahi-
do da terra .
Esta ioi o
polo positi-
vo e as nu-
vens o nega-
tivo .

0 u e ha
r.u/ens car-
regadas de
elec tricida-
«.le negativa,
não é cousa
nova, posto
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A Annunciação. — Quadro de Filippo Lippi.

mos uma faisca saltar de uma para outra nuvem .
D que ninguém provou ainda, o que constitue o
proolema em questão, é que a Terra possa ser o
polo positivo . Isto, no emtanto, é o que parece
provar a photographia de raios com ramificações
invertidas .

A sciencia serve apenas para nos fazer conhe-
cer a medida de nossa ignorância .

O destino das leis não c menos o de soe-
correr os cidadãos oue o de atemorisal-os .— Trabalho nao é caitgo, é conseb.
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«•*-'triz Maria Lu i/a Acena, em uma interpreta-
Çíín da Virgem do Carmo.

que irequen-
temente ve-

A actriz Concheta Piquer em uma interpretação da Mater
Dolorosa.
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Não somente
os grandes escrip-
tores tem seus
estvlos, sua ma-
neira, com tem
ainda tique.s pes-
soaes . Para só ei-
tarmos os mortos
recordaremos que
Amjere, Mistral
e Cato He Men-
des deviam cami-
nhar muito, an-
tes de iniciar
qualquer traba-
lho. Richepin re-
corria aos hal-
teres ou ao tra-
pezio! Chateau-
briand, quando
escrevia um arti-
go, caminhava,
descalço, sobre o
lage:lo frio .

Theophilo Gau-
tíer, Charles Bau-
delaire, Francois
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Penteado e tatuagem de uma Jovem dansarina sudaneza

Um concurso
de canários
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A Sociedade Serinophila de Franca realizou este anno
o LXI concurso de canários crespos Fssa raça ihtro-
duzida em França ha 70 annos por importadores hol-

landezes está agora muito em moda.
Na photographia superior vê-se o vencedor apresen-

tado por seu d mi. ./n lado, o dono de outro concorrente, que precura animai-o a cantar tocan lo um violin >

sóCoppée, Huysmans
podiam escrever., . cer-
cados por gatos .

Léon Claoel, escre-
via com os pés metti-
dos em sahois (galochas
de madeira) e, p a r a
azhar um assumpto,
caminhava longo tem-
po, acompanhado por
sua matilha .

Finalmente, emquan-
to escreviam:, Zola lia
suas phrases em voz
alta, Edniond de Gon-
court agitava os lábios
como se estivesse co-
men;lo alguma cousa,
Emílio Bergérat asso-
bia/a c Vil lie rs de
L'ísle-Adam desenhava
entre cada phrase .

B> BB8â^í^í'<^^íír'^?'?V;' *Xm? ' mWaarTBB^MaEiTKOiü'^

MVbI » ta/ Êlj m M l fl I i/mMMm Ja ia ~™m __^>2yfl7a 7 b|/j Aa I W flj \Y*9ft AT Á\*W BrE iF aal J
BBauHar^fl .AbbbT aw^T /flBflwLaaaB aaflflB ' ^ftr Bafl^afl fl J ^Lff^% ^r 'flflfl

¦ ^bI fl aWflk kfli Ma at ^^LaBi '^a ? bbh
aafl LBéb^bI afl a flfl ^fl bbbbb^^^Lbbbb ^T*a^l . btW flar flBBBBBBBV. ^F^^^aaaaBByJ

H^" amm^mMaa^^A fl ^^^8 ^LflL ^fl ^^ ^fl Jfl fll

IHot** , 2S»'^ n*"*fli 5 ^BbmSÜ tB fls BBr ¦'!
flW"á'^ÍSà'*^^iJÍlrf*A*e*^^^^Tl^' - ov,>^eMj|jk^BjK. ' .flj "a ^BBBfl^^f^SBBi

/ in e/.i desiroc co-
raç V..- como o cana >
desiroc os melhores or-
//."/? rsmos .

E' impossível amai
alguém, que se tenh;
t ornado desprezível .

».*///« A' perpetua n<!
mundo é i> ecraç >o d
um homem di bem .

Ao la.l> Muito custa ser
bonita! Aula de gymnas
tíca em um instituto de bel-

leza de Londres.
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.„.#Historia da Terra e da Humanidade
CAPITULO XVI
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FASCICULO IV

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

J (CONTINUAÇÃO) _

O povo
Rumaico

Esse local ioi escolhido por Miguel devido a seuvalor esti*atefiico, poi- ser um estreito desíiladeiro/no
qual era impossivejogar com tropas numerosas, alemdo terreno ser pantanoso .

, \ Mê &W$i que ahi se travou, no dia 13 de Agostode IoJo os Turcos soflreram grandes perdas e o própriosultão Sinan Pacha viu-se prestes a perecer. Mureiâentão, ret,rou-se para as montanhas alim de aguardarreforços da Moldavia e da Transylvania .
Sinan occupoi, Bucarest, até que, em Outubro,Miguel com o auxilio dos reforços recebidos, repelliu-o

para o Danúbio e infligiu novas e serias perdas ao e ver-cito turco que foi forçado a cruzar o rio em Giurgio .Jim lo99, Segismundo Bathory, o príncipe 
"da

Iransylva- L
ma. abdi-
cou em fa-
vor de seu
sobrinho
André Ba-
thory. Pro-
p o n d o se
esse novo
príncipe a
obser v a r
uma pollti-
ca amlsto-
sa com a
Turquia,
Miguel re-
solveu sub-
metter a
Transylva-
nia. Derro-
tou Batho-
ry na ba-
talha de
Scliellen-
berg, proxi-
mo de Si-
b i o , em
(Outubro
de 1599) e
entrando
em sua ca-
pitai assu-
raiu o go-
verno cia
província .

.No emtanto, os Polacos lia viam invadido a Mol-clavia e coílocado no throno um de seus eleitos . Miguelentrou, por sua vez, naquella província, cujos habi-
l*MM° ^eceberam muito bem e occupou o throiao
UoUO ). Assim lícou realizada a união dos trez prin-cipaclos e Miguel se deu o titulo de principe de Vala-
qUlap 

i 
ran^vIvf»nía e Moldavia .

1 e.a primeira vez, ria historia moderna, aRumaniaviu-se unida sob só um sceptro. Porem essa união foiephemera . Revoltaram-se os Húngaros da Transylva-nia e Miguel perdeu não somente esse principado,como também a Moldavia e seu próprio throno daValaquia que, invadida pelos Polacos, recebeu um
príncipe de sua conlíança .'

Miguel dirigiu-se, então, a Vienna e solicitou oauxilio do imperador Rodolpho II . Esse soberano no-meou-o vice-rei da Transylvania e, unido ao general-Basta, seu inimigo pessoal, enviou-o á frente de um

CARLOS I — Carlos nasceu em 1839 e rc-i-
nou desde 1866 até sua morte, ém J914. Sob
sua $certaaa di.-eceão, a Rumania obteve sua
independem ia, consolidando-se em um Estado

moderno, prospero e progressivo.

exercito, á conquista d'aquella província . Logo que esta-oi realizada Miguel foi assassinado á trahieão em seu

e;
foi realizada .Miítí
acampamento próximo de Turda, pelos emissários deBasta ( 19 de Agosto de 1601 ) .

Depois da derrota dos Turcos diante das muralhascie Vienna (18..), os Rumaicos começaram a procurarna Áustria e na Rússia o auxilio de que necessitavam
para se libertar do domínio ottomano. Em 1711 o
príncipe da Moldavia, Demetrío Cantemir, chegou aum accordo com o tzar Pedro, o Grande, da Rússia,em virtude do qufel a Moldavia seria convertida em umrestado vassallo, sob a protecção da Rússia e governadopelos príncipes da família Cantemir. O plincípe daValaquia, Constantino Brancovín ( 1688-17 4), ne^o-

ciou tam-
bem secre-
tameníe
com o tzar.
Porem na-
quellacam-
pan ha os
Turcos der-
rolaram os
Russos e
decidiram
mudar o
systhema
de governo/
nos princi-
pados.

O regi-
men fana-
riota, que
durou de

17 14 a
1821, cons-
titue uma
das mais
tristes pa-
g i n a s da
historia
d ' e s s e s

^BgaRaME^B ______B^^_^_l____Br__3 *ff'' ^_fl I
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FERNANDO I - Fernando I nasceu em
P iCQoSTCCedeu a seu tio Carlos b em 1914.

j 
18/3 Cns?u £°,m a P»nceza Maria, filhado duque de Ldimburgo e neta da rainha

Victona da Inglaterra.

prin cipa-
dos .

V-n«

Em 1821,
os Rumai-
cos, sob a
d i r e c ç ã o

\\7] j de TudorVMadmiresco começaram uma rebellião nacional parase desiazer do regimen oppressivo dos fanariotas.luuor estabeleceu um governo nacional em Bucarest
porem esse chefe rumaico foi cobardemente assassinado
pelos Gregos .

A'A 
A 

]Suh]'lme ?orta decidiu então acceder aos pe-diclos dos Kumaicos. nomeando princioes nacionaeseleitos pelo povo ( 1822). "onaes. .
Conforme o tratado de Andrínopla (1829) aKussia oecupou novamente os dous príncipados e redi-

giu a Le. Orgânica 'que regulou sua administraçãoin terna . Fm lSü4, os Russos retiraram-se: porem suamtiuencia [oi omn.potente e os príncipes novamenteeleitos, M.guei Sturza ( 1854-49), na.Moldavia e Ale-xandre Ghiça ( 1834-42) e Jorge Bibesco ( 1842-48)na Valaqiua, governaram conforme seus desejos .Vem depois a Guerra da Criméa, que deu logarum grande progresso na situação dos príncipados

.•'' j V.* I .iv- i

""1

¦fy'.

X'

¦'.-' ¦¦

.-,

55 -;

*|S^_S

¦Xy



¦ vH

$u Sc/y wJo

&'?'„?•

.YY.

W 1
56 |

Em virtude do Tratado de Paris { 1856 ), a Va-
laquia è a Moldavia foram collocadas sob a garantia
collectiva das grandes potências, emquanto permane-
cessem sulomettidas a soberania da Sublime 1 orla .
Ao mesmo tempo foi devolvida á Moldavia a parte
meridional da Bessarabia . Foi encarregada da revisão
das leis existentes uma commissão internacional, assis-
tida pelo conselho nacional eleito por todas as classes
sociaes. ,

Em 1857, os dous conselhos nacionaes, um pela
Valaquia e outro pela Moldavia, reuniram-se e votaram
oor unanimidade o seguinte programma: Lnião dos

principados em ura Estado único e eleição dc um

principe estrangeiro, pertencente a uma das dinastias
reinantes da Europa. As y oteneias não approvaram
essa união e decidiram que cada principado tosse go-
vernado por um principe . Porem a 5 de Janeiro de
1859. a Asser.Joléa Nacional da Moldavia elegeu o
coronel Alexandre João Cuza e a 24 do mesmo mez a
Assembléa da Valaquia elegeu a mesma pessoa como
único meio de realizar a união dos dous paizes .

Em 1861, graças á influencia de Napoleão III,
que svmpathisava com as aspirações dos Rumaicos,
foi ratificada pelas potências e pela Turquia a eleição
do principe Cuza . Porem o caracter radical de suas
reformas e os methodos despoticos de que algumas vezes
se utilizou, produziram uma conspiração entre os pohti-
cos mais influentes do paiz. Em Fevereiro de 186b os
conspiradores entraram no palácio e exigiram a abdi-
cação do principe .

Constituiu-se um conselho de regência e licou
decidido cleirer para o throno vagoum principe es-
trangeiro . Uma votação popular designou o príncipe
Carlos de Hohenzollers-Sigmaringen,

Durante a guerra franco-prussiana de 1870, as
svmpathias dos Rumaicos se dirigirarc sem reservas
para a França; sua irmã latina, que tanto os auxiliara
a consumar sua regeneração nacional. Houve con-
tinuas e imponentes manifestações contra a soberania
germânica e, em 1871, o principe Carlos resolveu
abdicar . Lescar Catargio, chefe do partido conserva-
dor, logrou dissuadil-o d'isso e formou um gabinete
de responsabilidade, que se sustentou no poder ate
1875.

i
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O principe Carlos dedicou-se, então, a crear um
exercito apto e bem equipado, que adestrou á maneira
prussiana . As rebelliões na Bosnia e Bulgária, em 1875
e 1876 e a reabertura da questão do Oriente affectaram
profundamente os interesses da Rumania .

Desde 1866 a soberania ottomana era alli pura-
mente nominal e o governo presidido por João Bratiano
decidiu obter a completa independência do paiz . Ao
se tornar inevitável a guerra entre a Rússia e a Turquia,
a Rumania assignou uma convenção com a primeira
( Abril de 1877 ): Quando os Russos foram derrotados
em Plevna, o principe Carlos cruzou o Danúbio á
frente de seu exercito e foi nomeado generalissimo das
íorças russo-rumaicas, que operavam naquella locah-
dade .

Ò jovem exercito rumaico cobriu-se de gloria nessa
campanha e a queda da celebre praça forte foi devida
cm grande parte ao valor dos soldados rumaicos e á
habilidade dò principe Carlos. O tratado de Berlim
' 187Ü ) reconheceu a independência^ da Rumania,
porem impoz-lhe a obrigação de ceder á Rússia a parte
da Bessarabia, que tinha em seu poder . A Rumania
recebeu em troca a província de Dobrudja, entre o
Danúbio e o Mar Negro .

Fm 1881. a Rumania foi elevada á categoria de
reino e a 22 de Maio o pnncipe Carlos foi coroado rei
com uma coroa de aço sahido dos canhões turcos ca-
pturados cm Plevna . As desconfianças para com a
Rússia c o resentimento devido a sua condueta na
questão da Bessarabia, induziram a Rumania a unir-se
á Tríplice Allianea da Allemanha - Austría-Hungna
e Itália, embora desde 1898 iniciasse nova approxima-
ção com a Rússia .

Na primeira guerra Balkanica de 1912, a Rumania
Guardou uma prudente neutralidade; porem tendo sido
desprezado pela Bulgária, seu pedido de retificação da
fronteira de Dobrudja, tomou parte na segunda guerra
Balkanica e obteve uma íaixa de território Búlgaro.

O rei Carlos morreu em 1914, apoz um longo e
glorioso reinado. Succedeu-lhe seu sobrinho, o rei
Fernando, que, em 1895, se casara com a princeza
Maria dc Edinburgo, neta da rainha Victoria, da ín-
íila terra .
laaJ

V

O povo Francez
CAPITULO XVÍI

A origem dos primitivos habitantes do paiz, que,
hoje, chamamos França, comp a origem do homem
primitivo, é um problema cuja solução, embora de
grande interesse para o ethnologo, permanece na escu-
ridão . As armas e ornamentos encontrados nos túmulos
e nos valles dos rios, como as esculpíuras c desenhos
encontrados nas cavernas, não dão ao historiador uma
idéia segura do caracter das tribus extinetas, cujos ter-
ritorios foram oecupados pelos Bascos e Ligurianos.

Os primeiros formavam um povo de estatura me-
diana, côr escura, grande energia e que, procedente da
Hespanha, foi, provavelmente, pouco a pouco se esta-
belecendo nos Pvrineus e no território comprehendido
entre o golfo de Biscaia e o Mediterrâneo .

Parece que os ligurianos oecuparam o sul da Fran-
ça, especialmente o valle do Rhodano, -sendo depois,
obrigados a submeíterem-se, no século VI, antes de
Christo aos Celtas ou Gaulezes, cujas hordas, a van-
çando da região do Danúbio, estabeleceram na Gallia
um império, que durou, mais ou menos perturbado,
até a aonquista romana .

O império celta, que se achava estabelecido nas
"planícies do Saone o Sena e o Loire, chegando até
o limite da Flespanha", entrou, ao que parece, no século
V, em um período de desintegração, ficando esoecial-
mente debilitado pelo estabelecimento dos Belgas
( raça também celtica ) no extremo nordeste da Gallia .

No século II, começaram alem disso a soffrer
as usurpaçoes realizadas na Gallia meridional, pois
nos annos 122-25, antes de Christo, Caio Sexto, fundou
a cidade de Aquae Sextiae, hoje Aix, em Provença

e pouco depois, os launos oecuparam Narbonne .
Passo a passo todo o districto adjunto ao Rhodano
foi povoado por colonos enviados da Itália.

Recebeu, então, o nome de Gallia Narbonense,
chamando-oe também Gallia Braccata e estendeu-se
com o tempo, até comprehender a maior parte do Rous-
silon e do Languedoc.

No anno 60 antes de Christo, os Fxlnos, tnbu
gauleza aluada aos Romanos da Gallia Narbonense,
foram vencidos em duas batalhas por um exercito de
Teutões commandados por Ariovisto, que se estabele
ceu nos limites da província romana .

Chegara para Júlio César, proconsul, no anno
59 antes de Christo, a opportunidade de iniciar sua
conquista da Gallia e apoz oito annos de luta, durante
os quaes reduziu a Normandia e a Bretanha, derrotou
Vereingelorix, em Alesia, no anno 50 . A Gallia passou
a ser então, urna província de Roma e até á queda d >
império romano, sua historia é, por muitos conceitos
a da Itália . Experimentou durante esse período com
pleta transformação material e política e, como o
resto, o império soffreu os efleitos do cansaço e apa-
thia geraes. O triumpho do Christianismo em seu
território e as invasões das Bárbaros tiraram-a d es
sa situação de fraqueza política e intelleclua».

O Christianismo, surgido na Gallia no século I,
espalhou-se rapidamente e, embora tivesse que soflrer
as perseguições de Aureliano e de Deocleciano, suas
ramificações se e .tenderam sobre todo o paiz antes
da metade do século III .

Emquanto o Christianismo contrabalançava os
perniciosos effeitos da civilização gallo-romana, *
Gallia se commovia profundamente devido aos con-

¦¦
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tinuos ataques dos Bárbaros em suas fronteiras Nãn

diatamente a queda IÍ^Íúii^^f £
| depois de Jesus Christo, as tribus teuíonín ? '
( Penetrando na Gallia e àèS^S®^
| biia população. F'lue Gc

j 
Elevação e queda dos Carlovingianos

Ao finalizar o século V,a GalÜa estava praticamentedivul.daem re/. parte, de raças teutonicasoMi
gonhezes, o.s Y.s.yodos e os Francos . As duas romeirasoram se submeltendo passo a pas.,. á inlluencLaJoshab.tantesov.hzadoc, f]íie encontraram no, terr oriosco«qu,stados e, por essa razão, não ouderam st 

°r
o avanço dos trancos. susrei

Partindo do paiz situado entre o Oder e o Vistul idepo.s de soffrer graves derrotas no que hoje é a Be 
'

fiica nos annos 435 e 430. os Francos e.stabc eceAm bno erntono comprchendido entre o lago de GenJb^o Rhodano e o Durance (isto £ na Saboia ) até c antó44.,. Quando a Galha loi invad da nelns H,,™ icommando de Atilla. lutaram com PM^|<.Siâfei^fSi Fran-s e °s mm.
Derrotado ahi, A ttila foi forçado a bater em retiradapara o Leste e morreu em Panonia, no anno 453 \victona sobre os Hunos não salvou, no emtanto ü im-peno romano, que tocou a seu fim no anno 476 .
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FdadPlDn °E BR°.NZE E DE FERRO - O homem da
càTà t 3 «ronze possuía civilisacao bem rudimentar. Alem da
cstiinL PeSi°a Prft,t,cava « agricultura. Sabia tecer e unir o
tivemm 1° 

cobre'.°*endo «m novo metal, o bronze. As artesiveram nesse período grande impulso, especialmente a ceraini-
ca, rica em adornos.

SÍrert!n W$Ê 7 ¥ ?br«s d« ™" babeis ce-
essas ^ i rn^ T 4 L^ade '!e ^onze. Sobresahiam entre
e h! "aS funerar'as. Seu tamanho era considerávele t.nham ncos adornos. A cerâmica domestica, ao ooXa-rio. era muito simples.

Apoz muitos annos de luta com os Francos, quecontinuavam a avançar, os Visigodos se estabeleceramno Languedoc e na 1'rovença, 'onde não tardaram acahir sob a iminência da antiga população romana,emquan o os Borgonhezes, senhores <5o valle do Rho-dano, submettiam-se, por sua vez, :\ mesma influencia
n^V^Z' p?% Ílen)-°S VisiS°dos »em os Borgonhezes
M.? b 

a? hrT avan<^° dos Fwncos, que,:constantemente reforçados por novos recrutas germa^mcos, liyraram-se de soffrer os efieitos da decadentecivilização romana .

V iM 
Fra!?co^ ao c^ntrario dos Borgonhezes e dos-\ isífeodos, nao formavam uma tribu única; constituíam

osS-,1?™Ça 
d*.«ruP?8' entre Òs quaes sobresahia,aos bahanos e os Ripuananos ( mesmo estes se adiavamdivididos em varias secçoes) .

tril-„?0f°VeQ P°r 
exe™Pl0' era rei de uma das muitastubus dos oalianos-Francos.

Estes Francos avantajaram-se pela extensão desuas conqu» as aos Visigodos e BoÍgonhezes, uns eout, os rodeados de povos completamente penetradaspela cv.hzaçao romana. Os Francos permaneceramna Germania e foram a vanguarda de uma vasta horda,
âl r?,?,r0"/ eXei'C-er PVe?sS° Para ° 0este' ao P»s*oque nua o poderoso império romano.

. No anno 481, Clodoveu, por morte de seu paifoi um dos re,s dos Francos-Salianos . Não tardou ademonstrar que possuía aptidões raras entre seus con-temporaneos. Derrotou Siagrio, próximo de Soissons

,-._W

í

1

»»•



\

faScMudo
•ti—ii-

13.° Anno — N. 12 - Maio 1930

yr

58

i

l

Pepino acceitou,
no anno 747, a
abdicação de
Carlomano, o
Merovingio, que
se retirou paia
um mosteiro. No
anno 731, Pepi-
no deu um golpe
de Estado . Chii-
derico II1, o ul-
ti mo dos reis me-
roving anos, foi

!encerra lio em um
convento e Pepi

foi coroa lo

DEVASTAÇÃO DF ATILA — A gravura representa o ataque de unia cidade £alo-romana pelos liunos.
Em suas relações cSm os povos, que suppunha taaii fracos, Atila carecia de toda e qualquer noçfio do

justiça c guerreava inspirando-se tão só no direito da força. Cidades inteiras foram saqueadas e s«. .n-
frigiram os mais grosseiros ulírages as mulheres c as creanças.

no
rei .

Fort aleoida
por sua alliáiíÇa
com o papadr,
ao qual era egual-
mente vantajosa
uma estreita rc-
Ia cã o com os
Carlovin pianos,
Pepino viu-se em
con dicções de cs-
tabeleccr as ba-
ses do império
de Carlos Ma-
gno.

e, em conseqüência d'isso, extendeu o domínio franca
até o Loire . Não muito depois d'essa vietoria, Cbdoveu
casou-se com Clotilde . A rainha abraçou o chnstia-
nismo, porem não foi imitada por seu esposo, antes que
este obtivesse uma serie de explendid.is victonas sobre
uma tribu germânica em Tolbiac . Clodoveu derrotou
também, pouco depois, os Borgonhezes e os Visigodas
e fixou sua residência em tf uns .

Morreu no anno 511. Durante muito tempo, a

partir d'essa data, a
historia do pai/., que
depois se chamou Fran-
ça, não foi outra cousa
senão uma chronologia
de lutas interiores e
de confusão nas rela-
ções entre a Egreja e
o Estado .

Depois da morte
de Brunequilda, rainha
de Austrasia, no anno
613, o poder dos reis
mero vi ng ia nos decli-
nou e com isso se ac-
centuou a influencia da
aristocracia leiga e ec-
clesiastica . Durante o
mesmo século acecn-
tuaram-se a decaden-
cia dos Merovingianos
e a rápida diminuição
de seu poderio .

Apoz uma serie
de reis fantasmas, es-
perava-se o advento
de outros governado-
res capazes; taes fo-
ram Pepino, de Heris-
tal, a quem a batalha
de Testrv, no anno 687,
fez senhor da França e
Carlos Martel.

Pouco depois da
morte de Martel, ceie-
bre por sua victoria
sobre os Sarracenos,
no anno 732, seu filho

*i' '"..^ ^^mw9mm^mmmmm^Mj^ **^ -\'' ¦ »*; **-.^__-^B _BK_v__tfw_DB_w^\ 
f. s' ¦__ ¦¦ - ^* v-v

• v ¦'¦'..' ¦ ¦ _,' 'l'\.* Vi f». -"' _. >¦% 9ÈS, j__Fr!ii^r _..St£f \ -¦ ' *"* l/P

O HOMEM NEOLITIIICÜ ~ Dedicava todo «> tempo á caça e á
pesca. Vestia-se de pelles e morava eni cabanas de barro oi em ca-
veinas. Suas armas offensives e defensivas eram de madeira, osso

e pedra especialmente de pedernal.

Morreu no an-
n3 768 e, em

771, Carlos Magno, por morte de seu irmão, f»i um-
cd rei dos Francos e continuou em todos os sentidos
as guerras de seu; predeces^ores .

Conquistou a Aquitania e a Hcspanha até o Ebro .
No anno 77o dous exercito; francos invadiram a Itália .
Em 774, cahia o reino dos Lombardos e Carlos Ma;mo
foi proclamado suecessor de seu ultimo rei Deodato _

Tornou-se assim senhor da Itália e os Sarracenos.
os Gregos e os Lombardos de? Bcnevenuto viram-se

diante de um poderoso
adversário .

Dcule enSOj ale
sua pnxlamação como
imperador, no anno 80,).
Carlos MaMio viveu eni
paz . Em 778 sua.; tro-
pas soffreram uma l\cv-
rota passageira em Reu-
cesvaües, onde morreu
o lendário Rolando, que
cobria sua retirada .

No emtanto o impe-
rador franco conservou
o território conquista-
do, ate o Ebro . No
anno 78b, submetteu
todos os Lombardos
ainda revoltados, uo
sul da Itália, estendeu -
ilo, alem do mais, suas
conquistas na Germa-
nia, onde, no anno 78o.
já submettera os Sa-
xões, embora seus exer-
ei tos ainda tivessem de
suílocar algumas rebel-
liòes até os primeiro*
annos do seeuío IX.

Xaquelle período,
annexou a Baviera, sub-
ingou os Avaros e tor
çou as tribusv; que vi-
viamv entre o Saalc e o
Ebro a reconhecerei m
sua supremacia, l^oi
égtialmente afortunado
no norte tia Gcrmama
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e em
erigiu

Hamburgo
uma po-

cíerosa fortaleza.
G n t re tanto,

suas relações com
o papado o f fere-
ciam interesse
paríicular. Sem-
pre e x i stíram
amistosas rela-
ções entre osCar-
iovingios e a San-
ta Sé; Pepino ob-
tivera o titulo de
patriarcha e con-
cedera ao papa
as cidades do
e.varchado, cre-
ando, assim, um
Estado Pontifi-
cio. Porem, ven-
do-se ameaçado
por urna revolu-
ção, o papa Leão
I 11 recorreu a
Carlos ; Magno,
em Paderborn .

No o u t o m n o
do anno SOO, Car-
los Magno che-
gava em pessoa
a Roma e no dia
de Natal foi co-
rea.lo pelo pon-
tifice como Car-

I
|
j 

'os, o Augusto,
« _.___--._-i  i

i
I

reconhecido por
Deus como Gran-
le e Pacifico Im-
perador.

D'esse modo
licou estabeleci-
do o Sacro Ro-
mano Império,
que de.ia passar
por tantas vi eis-
situdes, até oan-
no de 1S06, em
que chegou a seu
fim . Antes de
sua morte, no an-
no 814, Carlos
Magno cstabele-
cera u-n governo,
que to ?.e susten-
tou intacto a.é
aquella data .
Seus mis si do mi-
nici tinham as
maiores attribui-
çpÍ3 na adminis-
'•ração provin-
ciai .

Alan tinham a
justiça, velavam
pelo clero e arre-
ca davam as ren-
das reaes. Suas
funeções eram na
verdade numero-
sas e variadas .
d
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ATILA AVANÇA SOBRE PARIS — Atila sulRona, no anno 433 depois de Christo.T ransylvania. porem antes de invadir a
deram dcs.le vi Rheno até o mar

>iu ao (hrono suecedendo a seu tio
Seu reino coinprehcndia a Hungria • e aEuropa occidental seus domínios se esten-

Carpio. Foi derrotado em Chalous.

Juntamente com 1sua hierarchiahia

ravosos, por ef-
leito da extensão
do império .

Devemos lem-
brar, egualmen-
te que o grande
imperador não se
descuidava da
educação nem do
estudo da littera-
turaedas bellas-
artes; a Escola
do Palácio, diri-
gidapor Alcuino,
demonstrava O vi-

Vo interesse com
que o imperador
attendia ao pro-
gresso do ensino .

E^ginardo, ^p y
celebre ecclesias-
tico escriptor,
nasceu na Aus-
trasia, no anno
770, vivendo até
814. Seu livro —"Vida de Carlos .
Magno" — c de
valor inestima-
vel. Deve ser
egualmente lem-
brado d'esse tem-
po o lamoso A1-.
gilberto, que es-
creveu a vida de
Luiz, o Piedoso
(ou o Benigno )
e muitos outros
eruditos .

Com a mor-
te de Carlos Ma-
gno o império
encontrava-se,
apparente men te,
em estado ilores-
cente, porem não
tardou a sobre-
vir sua destrui-
ção. Seu herdei-
ro Luiz, o Pie-
doso, foi coiôado
imperador em"
Rei ms, pelo papa
Estevam V; ura
escriptor francez
assignala, no an-
no 816, alguma
fraqueza na con-
dueta de Luiz,
ao ser coroado:"Por trez ve-
zes elle se prós-
ternou diante do
pontífice . O im- ,
perador não con- |íirmava mais o j
papa; o papa co-
rôava ainda o im-
perador. o equili-
brio fora quebra
do" .

¦ í 1
1
í

X

í

I 59

de funccionarios, cabia-lhes a organização dos tribu-naès e a das assembléa^ de caracter legislativo.As instrucçees referentes ao governo do império cl a-mava-Ti-se Capitulares. Orrranizaram-se também asas^eir.beas judiciaes e estabe^eeram se nas mes-nlas uma escala de penalidades oara cástiVár os- di-versos crimes .
De um modo análogo foram fixados com grandeclareza os devores militares, que eram então muito

No emtamo, não foi sua fraqueza, que o levou aentregar a seus tilhos algumas partes do império.Larlos Magno adoptára política idêntica no anno
yOo e Luiz seguiu seu exemplo, estabelecendo na Aqui-tama seu fuho Pep no e na B iviera seu outro filhot t . • i— '"V1€V J*-" uutru ninol.udoviço. v-em intenção alguma de diminuir seus pro-pnos direitos sobre o império .

Esse "arranjo" 
( a Carta de Divisão, segundo foichamada . íoi eífectuada em Worms, e, ao mesmotempo, Lothano, o filho mais velho de Luiz, foi asso-
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ciado a seu pai no governo da porção septentrional
do império, emquanto Bernardo, um irmão bastardo
do imperador, que fora autorizado a velar sobre a
Itália, promovia uma rebellião, que lhe valeu a prisão
e a conseqüente morte.

A partir do anno 817, Luiz começou a demonstrar
íf aqueza e seu segundo casamento com Judith,
filha de Wolf, conde de Baviera, foi causa de uma serie
de infortúnios . Tratava-se de uma crealura de caracter
enereico e que cc propuzera conseguir que seu filho
Carlos, o Calvo, nascido no anno 82o, tivesse um remo.

Luiz accedeu a isso no anno seguinte e entregou-
lhe a Allemanha. que comprehcndia a Alsacia, a Recia
e a maior parte da Borgonho . Desde esce momento
reinou a confusão
no império; rebe-
1 aram-se todos os
filhos dc Luiz e, no

\ anno 830, o impe-
rador foi deposto .
Restaurado pouco
depois, foi nova-
mente deposto pa-
ra ser restaurado
uma vez mais no
anno 834. Antes'de morrer, em 840,
dividira o imnerio
en^re seus filhos.

Ev.tão a Europa
atravessou uma
crise, que teve ira-
mensa significa-
cão no futuro da
França . A 20 de
Tunho do anno
841, foi travada a
batalha de Fonta-
net, na qual Lo-

. thario, com um
exercito de sa-
xoes, frisões, italia-
nos e outros no-

i vos, foi deliniti-
vãmente derrota-
do nor seus irmãos
Luiz e Carlos.
Um dos resultados
d'essa batalha foi
oue a influencia
da Eçreia voltou-
se contra Lotba-
rio, nue, depois de
muito meditar,
con*ce rtou com
seus irmãos o tra-
tado de Verclun,
em Acosto do an-
no «43.

Desde então"houve uma Fran-
ça e uma Alie-
manha" . . . Em
800 existiu o gran-
de imnerio de Car-

. los Maano. que
comDrehendia muitas nacionalidades, entre ellas as
modernas França, Allemanha, Itália e parte de Hespa-

« nha . Em 843 havia trez reinos em vias de formação e
somente a Egreja continuava apresentando a unida-
de do império de Carlos Magno .

13.° Anno — N. '2

por occasião da morte d'esse ultimo as desordens in-
ternas deixaram a Bretanha sem forças para impedir
o estabelecimento d'aquelles na Normandia .

Carlos foi eguaímente infeliz em suas tentativas
para se apoderar de Aquifanin, no anno 844 . Tolosa
fechou suas portas ao vcl-o surgir e seu chefe Pepino,
em >.5 Í, alliou se com os Normandos e Sarracenos
contra elle . Alguns êxitos tem por.,rios que ponde obter
não foram sufficientes para conter a anarchia reinante
em Aquitania, d'ahi surgindo o leudalismo. única jns-
tituição, que podia trazer um remédio para os males
conseqüentes da fraqueza do poder central .

As devastações dos escandinavos no meio século
seguinte, augmentaram muito aquella lraque/.a . No

Jau no 843, um ban-
•do de esçàridini-
\os atac u Paris
e. durante muito
tempo, a frança— e também a ín-
g Ia terra — soffre-
ram seus biriosos
issalíos . Em 895,
Carlos foi coroado
imperador pelo pa-
pa e no anno se-
guinte recebeu a
coroa de ferro dos
reis lombardos .

A lide Outubro
de 877, quando
cruzava os Alne*
morreu deixando
seus reinos em um
estado de de>or-
dem sem
cientes .

\*;-
¦'•«S

SANTA GENOVEVA ABASTF.CE PARIS— (Quadro de Purri de Cha.-annes.)
Santa Genoveva, padroeira de Paris, foi muito amada pelos pobres por s?.us
costumes puros c caridosos. Ao ser invadida a Gallia pelo rei Franco ChilcJc-
rico, deixando os habitantes de Paris em risco de sofírer fome, foi ella quem

lhes trouxe vi ver es.

par
O reino de Carlos, o Calvo correspondeu em grande

t ->,. te á França actual . Porem sua soberania sobre o
mesmo foi muito superficial, posto que muitas de suas
regiões eram praticamente autônomas . A Bretanha,
por exemplo governada por uma serie de reis nacionaes,
negou-se a reconhecel-o e resistiu a todos seus estor-
cos para reduzil-a á obediência . Luiz, o filho de Car-
los, casou com a filha de um rei da Bretanha, que repel-
lira com fortuna os ataques dos Scandinavos . Forem

ju-cce

Seus immedia-
tos suecessore- ti-
veram que enfren-
tar innumcrns c
terríveis difbcul-
dades . O rei e im-
rerndor Carlos, o
Gordo, apenas
ooude conter as
invasões dos es-
candina vos . No
anno 886 estes si-
liaram novamente
Paris e foi eviden-
te que Carlos era
inenpoz de dcfen-
der seus subdifos
contra tão audi-
zes piratas. Se não
fosse o -valor e a
energia do conde
Fudo e do bisn^
Gozlin. a canital
teria sido destrui-
da .

No anno 888
chegou a seu ter-
mo o reinado de

Carlos e o conde Eudo foi eleito rei. sendo umrido eT^i
Compiegne pelo arcebispo de Paris. Era o n-^bre mais
poderoso do Oeste de França e possuía qualidades de
estadista . Fora, alem do mais, o heróico defensor de
Paris . Era. por outro lado, filho de Roberto, o Forte.
fundador da..íor da casa robertiana c possuía vastas terras
em Anjou, Turenne, Campanha e Poitou . Seu advento
ao throno assinalou, definitivamente o nrincipi" da
oiieda dosCarlovinçianos, pois os descendentes de Eu-
do foram Roberto, que governou a França nos annr>s
922-23, Hugo, o Grande, conde de Paris e Hueo Ca-
peta, que estabeleceu firmemente a casa robertiana
no throno de França .

(Continua no próximo numero)
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MissEstelleTaj-
lor, esposa do ce-
lebre Jack Demp-
sev e estrella da

First National.

Carol Lombard, esculptural, ex-estrella dofamoso Ziegfield Tollis, de New York e
actualmente na Pathê Pictures.
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DO SOL
Variaçãodos dia-

metros — Coin-
cidencia com
as manchas—Anomalias planetárias.

Que o Sol não é uma esphera per-feita e, sobretudo, invariável, aca-
ba de ficar perfeitamente demons-
trado com os resultados das invés-
tigações systematicas de Lane Poor.

As medidas dos diâmetros polare equatorial do globo solar em 21
clichês photographicos colhidos porRutherfurt. em 1870, 1871 e 1872,
mostram que durante esse períodoo diâmetro equatorial augmentou
ao principio e diminuiu depois em
relação ao diâmetro polar. Poor
comparou também as medidas fei-
tas em 1875-1872. Essas observa-
Coes demonstram uma mudança
progressiva análoga á de 1871-1872.
Ao contrario, as medidas hei orne-
tncasde 1900-1903 são conformes
as indicações de 1870-1871 .

Uma confirmação d'esses dados
loi emfim obtida pelas photogra-
phias de 1904-1905 tomadas no
observatório de Northfield; nellas

'¦'" *V»!b .^aBBBaBW^áBBBB BbPJ**Í -.'.'.-•-- ''~"3Éíli»7^iÍr"*-' -*£¦ '.'¦'' '"t--'' *-í"»?Vi

Miss Gilda Gray, bailarina e acíríz cinematographica inglcza.

se encontra a mes-
ma marcha dos
elementos de 1871-
1872 e 1873-1875.

Lane Poor con-
cluiu que as varia-
ções dos diâmetros
polar e equatorial
coincidem com a
curva das man-
chás solares, não
somente quanto ao
pe r iodo, como
quanto á intensi-
dade e emitte a
hvypothese de que
as variações do
diâmetro solar po-
deriam explicar as
anomalias dos mo-
vimentos de Mer-
curió, Venus e
Ma te .

A ignorância e
o ricio formam as
maiores misérias .
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Um pobre quelogra fama de hon-
rado, tem mais vir-
tude do que cerai
ricos juntos .
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UMA ARVORE
PRECIOSA

Até agora acre-
dítava-se que o
eucalyptus só
tinha virtudes
,tKerapeuticas .
Ora, se acreditar-
mos no resultado
das experiências
que acabam de
ser effectuadas
na M e s p a n h a,
onde essa arvore
é de fácil cresci-
mento, o euca-
lyptus possue ou-
trás virtudes,
particularmente
preciosas .

De facto, se-
gundo essas ex-
periencias, os ga-
zes de eucaly ptus
constituiriam um
excellente carbu-
rador, abundante
e barato. Alem
do mais, a ma-
deira do eaca-
lyptus, uma vez
immunisada, se-
ria de longa con-
servação . O eu-
ca lyptus está
portanto prestes
a se tornar fa-
moso em todo o
mundo.

0 COMMERCIO
DE OVOS

A producção
total de ovos, na
Furopa, ê calou-
tada em 200.000
vaqões ou seja
52.000 milhões de
OVOS 'por anno . Os
pai zes da Europa,
exportadores de

• ovos, são: Rússia,
Hollanda. e Dina-
marca, que expor-

j iam, cada um, a ra-
zão de 7.000 vagões
por anno; apoz es-
ses seguem a Belqt-
ca, a Polônia (3.000
vagões) e, jinalmcn-
le a Yuao-Slavia,

700.
Ao contrario, o

maior consumidor
de ovos da Europa
c a Inglaterra, que
imporia 25.000 va-
gões a n nu a es; a
ella segue-se a Alie-
manha, com 18.000.

A Hespa nha im-
porta ovos, annuat-
mente, no valor de
cincoenIa milhões
de pesetas; porem

\ este paiz, actual-
mente, trata activa-

| 'mente de organizar

!|"' "¦" 

' '" —.-————ML-.V ¦ - "^11^^^?»
 _J_____^^^^^ . *\\~ A.s\toBfl ^^*-»

'¦ íáK tm% ' flflflBF ^flBSS<fl K'Bl ^B Br1' 'WfEm

flfl Bar ' tS^í' V*^ '^tV ' 'h- ^Vsflfl^^flfl ¦*? ¦•*'\:--¦"'—— ¦'V'JS-.'-" *? '"'¦ 'j< '^^Vl^^^^^^^^fS^^^^sS^y^' '*':'*'. ~y' ""i"} !i<\sss\*^ "

mmmmÊÊmÊmmmmãmmimÊKÊtmmÊmÊÊfÊ^

Miss Bett.v Boyd, da First National.
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Instantâneo feliz. — Demolição de um grande edifício pelo mais rápido pro-
cesso Um bloco de pedra e cal com o peso de 150 toneladas derrubado por

lotor de 850 cavallos. O facto se passou em Boston (Estados Unidos).

granjas modelos que
forneçam ovos em
quantidade sujft-
ciente para o con-
sumo inlei n i.

Como fazes
para que leu guarda-
chuva pareça sem-
pre novo ?

Mu ilo sim-
pies . . . Comprei-o
ha uns seis annos;
lia dous mudei-ltie o
panno; lia um mcz
mandei substituir o
cabo c as varelas . . •
e. ha dias troquet-o
pelo dc outro se-
nhor, em um res-
taurante . . .

// inveja ca cens-
pi ração de um #à
contra a grandeza
de todos . . .

Lacordaike.
u m m i
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RKSUMO DA PARTE JA' PUBLICADA

VI-íim Hawkins, menino de 11 annos,
via, no século VIII, com seus pais, do-
nos de um albergue no litloral
da Inglaterra. Um dia hospe
da-se alli um homem mui-
to grosseiro que diz cha*
mar-se apenas "capitão",
mas o medico do logar, Dr.
Livesey, descobre que elle
é um nntigo pirata.

Dias depois, o pai de
íim adoece e morre, dei-
xando a viuvo e o filho
na maior miséria. Na mes-
ma semana apparece nos
arredores um bando de
marinheiros, que manda
ao "capitão" uma intimação
Ao ler-esse papel, o capitão cahe
fulminado por uma apnplcxia. A
mãi de Jim atreve-se a abrir sua mala
para retirar d'ella o que o morto lhe ficou de-
vendo e íim, como creança, leva também um m ís-
so de papeis que ahi se encontra.

Examinando esses papeis o Dr. Livesey
seu amigo, o ^uire Trclawney, verificam que ha alli a indicaçãode um grande thesouro enterrado em uma ilha deserta e resolvem ir procural-o. Para isso compram um navio o Hisoaninfa e o MtH organiza a equipagem, na qual se introduzemtvpos suspeitos sob a chefia de um marinheiro com uma pernade pau ( John Silver , que é a bordo o cozinheiro

Ao chegar á ilha. Jim descobre que quasi toda a equipagemse compõe de antigos piratas, que esperam apenas o encontro dothesouro para assassinar os donos do navio. O menino communica

JIM, O PIRATA
AMADOR

Romance de R. L. Stevenson

o facto a seus amigos e o capitão, tendo oecupado
os poucos marinheiros fieis em serviços urgentes,

da licença aos demais para irem á terra. Jimsegue-os e, andando pela ilha, encontra
um homem semi-animalisado, que lhe

diz chamar-se Ben Gun e ser
um marinheiro abandona-

do alli, ha trez annos,
por outros piratas.

Entretanto, sabendo
que ha em terra uma

espécie de f o r t i m , o
squire. e seus companhei-
ros resolvem abandonar
o navio e installar - se
alli, bem entrincheira-
dos.

mim
Pouco depois os pi-

ratas atacam esse fortim
e são repellidos. Termina-

do o combate, Jim sahe aven-
Ya.4 tureiramente do fortim, mette-

se num bote, alcança o navio e entre-
tem com manobras o pirata Israel Kands,

o único que está a bordo. Este tenta assas-
. sinal-ó, porem o menino mata-o por um ver-dadeiro accaso e encalha o navio em uma bahia, onde os piratasnão podem vc!-o. Depois voltando ao fortim, alta noite, cahe em

poder dos pratas, que estão agora installados alli e querem ma-tar Jim. Como John Silver não consinta nisso, os piratas tentamrevoltar-se porem Silver acalma-os apresentando » mappa daíl.ia, que, diz elle, conseguiu tomar do Dr. Livesey.
No dia seguinte, partem todos com o mappa em busca dothesouro e encontram no logar uma exeavação vasia. Os piratasncam furiosos.

(CONCLUSÃO)

E entregou-me uma pistola de dous canos. Ao
mesmo tempo, caminhava um pouco mais para o norte,
collocando a exeavação entre nós e os cinco homens .

Depois, voltou-se para mim e piscou um olho
como quem dissesse: "Attenção... Estamos por um

to .. .
E assim, era. na verdade .
Seus olhares eram, agora, quasi carinhosos paramim e isso revoltou-me a tal ponto que não pudedeixar de murmurar:"Então, 

I hh..... Mais uma vez muda de
camp-\ heím?"

Elle não teve tempo para responder a* minhas
palavras .

Os piratas, com gritos e pragas, saltaram um apoz
outro na cavidade e com os dedos, puzeram-se a ex-
cavar a terra, como se tivessem enlouquecido .

Morgan, finalmen-
te, encontrou u m a
moeda de ouro .

Ergueu-a no ar,
proferindo uma verda-
deira tromba de pragas.

Era uma moeda de
dous guinéus e passoude mão em mão, entre
elles, pòr mais de um
quarto de minuto .

— Dous guinéus!rugiu Morgan agi-
tàndo um braço na di
recçao de Silver. São
essas suas setecentas
mil libras, heím? Eis o
que conseguiu o nosso
grande capitão! O ho-
mem que sabe con-
cluir accordos, ahi E
ainda affirma ser o
único que não faz as-
neiras... Heím, animal!

— Cavem . . . Ca-
^ém mais, amigos
<.»sse Silver com a maior
msrdencia -Talvez en-contrem minhocas. . .'sso, pelo menos, não
me surprehenderia . . .

Ouviram gritou Merry — Camaradas'
ouviram o que disse elle? Que lhes dizia eu? Esse ho-mem sabia tudo . . . Vejam . . . Para elle não foi sur-
preza!

-~ Ah! Merry ... — respondeu Silver — Continuas
a ambicionar o posto de capitão ... Na verdade, ésteimoso ...

Porem, d'esta vez, todos estavam inteiramente
a favor de Merry.

Começaram a sahír da exeavação, lançando olha-res f ariosos atraz de si .
Notei, p rem, uma cousa, que me pareceu de bomagou.ro para nós : todos elles sahíam da escavação•pelo lado opposto aquelle em que nos achávamos

ollver e eu .
Ficamos assim, dous de um lado, cinco do outro
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Como se viajava antigamente O accidente da dilligencia. Quadro de Jozet.
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e a escavação entre nós, nenhum homem ousando des-
carregar o primeiro golpe .

Silver não se movia .
Observava-os, erccto e firme, apoiado, sobre sua

muleta, parecendo mais calmo do que nunca.
Era um homem bravo, sem duvida .
Finalmente, Merry julgou necessário dizer qual-

quer cousa. ... M ,,
— Camaradas - - exclamou elle - - Alli estão elles .

• i
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São dous apenas; um é o velho estropiado, que nos
trouxe até aqui e nos trahiu; o outro e o frango a quem
vou torcer o pescoço . Vamos!

E ergueu sua arma, preparando-se para lazer
fogo . Porem, no mesmo instante trez tiros de mosque te

partiram da moita mais próxima . Merry cahiu de
cabeça para baixo na excavação . O homem das gazes
na cabeça rodou duas ou trez vezes, como um pião,
cahiu estirado e ficou immove) . Os trez outros deram
meia volta e fugiram com rapidez incrível em homens
tão fatigados .

Em um abrir e fechar de olhos, Long John des-
carregara por sua vez os dous tiros de sua pistola sobre
Merry, que se debatia e, como o infeliz voltasse para
elle seus olhos esgazeados:

— George — disse elle — Cieio que arrumei tuas
malas. ,. -o ^ i

No mesmo instante, o medico e Ben Gun chegavam

junto de nós, com seus mosquetes ainda íumegantes,
vindo da moita _

 Vamosl — irritou o medico. Rápido, câmara-
das... E' preciso que cheguemos antes d'el!es junto
das canoas. .

E partimos velozmente, mergulhando, por mo-
mentos em um vasto capinzaí, que nos instigava o

peito e as faces .
Silver deseiava seeuir-nos com a mesma pressa .
O esforço dispendido por esse homem, saltitando

sobre sua muleta era tal que os músculos de seu peito
pareciam prestes a rebentar. Foi um esforço de que um
homem normal não seria capaz. Porem mau grado
esse ímpeto, Silver já ficara uns trinta metros atraz
e estava prestes a cahir suffo-
cado, quando attingimos a
beira do charco .

-- Doutor! — gritou elle
Vejaí Temos tempol. ..

De facto, sobre uma par-
te descoberta do platô, pude-
mos ver os trez sobreviventes,
correndo ainda na mesma dire-
cção, directamente para a colb-
na do Mastro Mór .

Estávamos já entre as ca-
noas e elles e senfamo-nos todos
quatro para tomar fôlego, em-
quanto John Silver, enxugando
rosto e pescoço, vinha mais len-
tamente em nossa direcrão .

Muito obrigado, doutor!
disse elle — Chegou bem a

tempo nara nos salvar...
Hum! Estás ahi, Ben Gun?
acerescentou elle — Muito

. Pareces bem disposto!.. .
E' verdade, capitão —

respondeu o pirata, que se tor-
cia todo como uma cobra, com
ar embaraçado — E como vai
o senhor? Espero que goze
sawde . . .

Ben, Ben — murmurou
Silver — Como você nos en-
ganoul...

O medico enviou Gray em
busca de uma das ^ picaretas
abandonadas pelos piratas, em
sua fuga; depois, emquanto des-
ciamos a collina, elle nos contou
em poucas palavras, como agira

ra nos salvar .

Foi uma historia que interessou profundamente
Silver c Ben Gun; este infeliz, meio idiota, era o heroc
da aventura, do principio ao fim .

De facto, em suas expedições atravez da ilha,
elle encontrara o esqueleto ,

Fôrá elle quem o ollívíara do dinheiro c da taça;
Encontrara o thesouro. desenterrara tudo (era

o cabo de sua picareta que jazia na Cxcayação ) trans-

portando em innumcras e fatigantes viagens, desde
O grande pinheiro até uma caverna, que descobrira
sobre a collina, entre as duas pontas, no angulo noroeste
da ilha e alli mantinha tudo escondido e er.-: segurança,
havia ;á dous mezes, antes da chegada do fhsp.inioh.
O medico arrancara-lhe esse segredo, na tarde do pri-
meiro ataque dos piratas ao blokhaus; em seguida, o
medico fora procurar Silver, entregai a-lhe o mappa,
agora inútil e lhe fizera presente cias pro\ isões, porque
acaverna de Ben Gun estava abundantemente pro-
vida de carne de cabra, por elle mesmo salgada . Ce-
dera tudo quanto o velho pirata desejara,alim de obter
cTelle consentimento para sahir do blokhaus e dirigir-se.
sem risco, para a coluna, não só para se livrar da malária
como para montar bôa guarda ao dinheiro .

— Quanto a você, Jim - - disse elle Não devias
ter imitado minha sabida do blockhaus . . . Em todo
o caso, sempre nos serviste ...

Naquella manha, pensando (pie eu estaria com-
Vendido na horrível decepção, que eliprehenc-

para os piratas, correra até á caverna, deix.i
elle preparara
xando

de guarda ao capitão Smollett e levando Gray e Ben
Gun, partira, cortando cm diagonal atravez da ilha,
afim de chegar antes dos bandidos ao grande pinheiro .

Em breve, porem, notou que nosso grupo tinha
grande avanço sobre elle. Foi então que resolveu e.\-
pedir Ben Gun na frente, para fazer o que pudesse,
sósinho, emquanto elles seguiam um pouco mais atra/
O antigo abandonado tinha pés mais ágeis e conseguiu
ultrapassar nosso grupo . Então resolvera agir sobre o
espirito supersticioso de seus antigos camaradas e tão
bem fizera que Gray e o medico tiveram tempo de chegar
e já estavam emboscados quando nos apresentamos

diante da excavação.
— Ah! --• disse Silver -¦

Que felicidade a minha, por
ter Jim llawkins a meu lado.. .
Sem elle, o senhor teria deixa-
do cortar o velho John em pe-
dacinhos, sem lhe. conceder um
só pensamento, heim doutor !
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O calor em New-York. — O ultimo verão foi
excepcionalmente forte. A photographia acima
mostra dous manequins de cera que se derreteram

em uma vitrine.

mento! —
Livesey, alegremente.

Nesse momento mw.i61
mos as canoas. Com a picarc-
ia, o medico inutilisou uma.
depois, tomamos lotrar na outra
c partimos para Bahia Norte.
na direeção do mar alto .

Era uma corrida de oito a
nove milhas .

Silver, embora já quasi
morto de fadiga, foi coUocado
a um dos remos, como nós to-
dos, de resto; e então singra-
mos rapidamente sobre uni mar
tranquillo .

Em oouco tempo passa-
mos os estreitos e dobramos o
canto sudeste da ilha, em torno
do qual, quatro dias antes,
avistáramos o Hispanuda .

Quando ultrapassávamos
a collina das Duas Pontas, pu-
demos ver a negra entrada da
caverna de Ben Gun e um ho-
mem, de pe, apoiado sobre um
mosquete . Era o squire; agita-
mos nossos lenços, soltando trez
hurrahs, aos quaes se juntou
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a voz de Silver com tanto ardor como os demais
Trez milhas adiante, no interior da embocadura

da Bahia do Norte, que vimos7 ... O Uispanicda, quevogava completamente só...
A ultima maré erguera-o de seu leito de areia
Se tivesse havido um pouco mais de vento e

forte correnteza, como no ancoradouro sul, não o te-
riamos encontrando mais ... ou o encontraríamos en-
calhado sem esperanças . . .

Em summa, o valente navio tinha poucas avarias,
afora a perda da grande vela .

Nova ancora foi preparada e lançada a braça e
nceia ele água .'Remamos todos novamente para a caverna, de-
pois Cray voltou sósinho com a canoa alé o Dispa-
nio/à, onde devia passar a noite de guarda .

Uma vertente suave elevava-se da margem até a
entrada da caverna.

O squire esperava-nos lá no alio .
Para mim loi cordial e bom e nada disse sobre

minha luga, nem censuras nem elogios.
A' saudação humilde de Silver, irritou-se um

pouco .
John Silver — disse elle — E's um refinadissimo

patife e um impostor, um monstruoso impostor, sim!
l)isseram-me que devia te perdoar... Está bem...
Tratarei de esquecer . . Mas os homens mortos, ah! .. .
Os mortos formam collar em torno de teu pescoçoMuito lhe agradeço, senhor --- respondeu Long
John saudando novamente .

Aconselho que não me agradeça . . . Isso me
recorda uma grande mancha em meu dever de homem
de bem e de servidor da lei . . . Arreda!

E a essas palavras entramos na caverna...
Era larga, espaçosa: com uma pequenina nascente

e uma baeíasinha de água clara, coberta com folhas . . .
O solo era ele areia limpa . Diante de uma grande ío-
gueira estava deitado o capitão Smollett e, a um canto,
afastado, illuminado de quando em quando por um
pouco de chamma, pude vêr grandes pilhas de moeda
de ouro e também muitas barras d'esse metal .

Era o thesouro de Flint, que tínhamos vindo pro-curar, tao longe e que custara a vida a ele/.esete homens
da guarnição do Hispaniola .

Quantas vidas mais elle custara para ser reunido,
quanto sangue e quantas desgraças, quantos hones-
tos navios 

jx)stos a pique, quantos homens valentes
atravessando a prancha, com os olhos vendados,
quantos tiros de canhão, quanta vergonha, quantasmentiras e crueldades, talvez nenhum homem vivo
fosse capaz de dizer. No emtanto eram ainda trez
sobre essa ilha: Silver, o velho Morgan e Ben Gun,
dos que haviam ajudado a amontoar todo esse ouro,

haviam tomado parte nesses crimes e haviam esperado
tomar parte em sua distribuição . . .— Entra, Jim — disse o capitão. Você é bravo
a seu modo . . . Mas creia que nunca mais sahíremos a
navegar juntos . . . Ah, não! . . . E' você, John Silver?
Que vem fazer aqui?

Venho . . .lazer o almoço, senhor! — respondeu
Silver com o mais gracioso sorriso e a mais humilde
saudação.

-• Oh!—exclamou o capitão.
E nada mais disse .
Que almoço tivemos então! Vendo-me cercado

por todos meus amigos, meu coração exultava; devo-
ramos a carne de cabra, salgada por Ben Gun, algunslegumes e uma garrafa de vinho velho, trazido pelomedico dos porões do Hispaniola .

Nunca, estou certo, outra qualquer pessoa se sen-
tiú mais alegre e feliz .

E Silver alli estava, sentado alem da fogueira,
porem comendo com bom appetite. prompto a se er-
guer desde que fosse necessária qualquer cousa e, mes-
mo, ;untando-se discretamente a nossas risadas. . . Em
summa, o mesmo marinheiro bom, delicado e obse-
quioso, que unhamos conhecido elurante nossa tra-
vessia .

VI Capitulo final

Na manhã seguinte entregamo-nos ao trabalho
desde bem cedo, porque o transporte d'essa enorme
massa de ouro a cerca de uma milha, por terra, até
o HispanioLi. era tarefa enorme para um tão pequeno
grupo ele operários .

Os trez homens, ainda em liberdade na ilha, não
ne>s incom:noelaram .

Uma simples sentinella, no alto da collína, era
suflicíente para nos garantir contra todo e qualquerataque repentino e, de resto, pensávamos que elles jáestavam fartos de combates . . .

Assim, o trabalho foi leito activamente .
Grav e Ben Gun iam e vinham com o barco, em-

quanto os outros, durante sua ausência, empilhavam
o thesouro na praia . . .

Duas barras, suspensas á ponta de uma corda,
constituíam boa carga para um homem robusto, quecom ella só podia caminhar lentamente .

Quanto a mim, sendo pouco apto para transportar
taes fardos, ini empregado todo o elía, na caverna, a
amontoar o dinheiro amoeelado, em saccos .

Era uma extranha colleeção, similhante á de Billv
Bonee, pela diversidade elas moedas . . . Havia in«de-
zas, hespanholas, portuguezas, hollandezas, jorres,
luizes, elobrões, duplos guinéus, sequins, effíines de
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ocessos de caça pre-historico em nosso tempo - - Como os selvagens Cafres aprisionam veados para sua alimentação. Armamum cercado e, meliante voze-io inferna', impellem para alli os animaes, que seriam incapazes de alcançar em corrida.
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todos os reis da Europa desde os cem últimos annos,

estranhas moedas orientaes representando qualquei
cousa, como um laço feito de barbante ou fragmentos
de teia de aranha, moedas redondas e moedas perlura-
das em quadrado, no centro, como para se usar em

coliar: quanto a seu numero, estou certo de que era o

das folhas do oütomno e já sentia fortes pontadas nas

costas, á força de me abaixar para arrumal-as . . .

Por vários dias, trabalhamos assim .
Cada tarde, uma fortuna era transportada e em-

filhada a Inrdo, porem outra fortuna esperava o cíia

seguinte e durante esse tempo nãoouvimos signai qual-
quer da existência dos piratas fugidos #

Finalmente (creio que foi no terceiro dia I o

medico e eu passeiavamos pela vertente da collina do

lado. que domina as terras baixas da ilha. quando cias

trevas espessas de baixo o vento nos trouxe um som

similhante a um grito ou a um canto. Mas logo o silencio

voltou a reinar. ,. Q^
— Que Deus os perdoe disse o medico i>ao

os foragidos! , ,
-Todos embriagados, senhor! - accrescentou

Silver, por traz de nós ,. •
Sílver, devo dizer, caminhava livremente entre

nós e, a despeito das reprimendas diárias, parecia con-

siderar-se uma vez mais um subordinado privilegiado
e amiy.o —_/___«

Era interessante ver como supportava os maus

tratos e com que incansável servilismo continuava a

tentar obter o perdão de cada um de aos . No emtanto.

todos o tratavam como um cão. salvo, talvez, nen

Gun, que continuava a ter um medo terrível de seu

anti-o quartel-mestre ou eu, que lhe devia, na verdade,

certo reconhecimento, embora tivesse, mais razoe,

do que qualquer outro, para fazer péssimo juízo a seu

respeito, posto que eu o vira meditar nova trahiçao

no platô . Assim, foi com muito mau modo. que o me-

dico lhe respondeu:
Estão bebedos ou . . . deliram ,
Tem razão - respondeu Sdver - Mas e. ao

que parece, a mesma cousa, entre nos .
' L. Supponho que não me pedirá que o considere

um ser humano - replicou o medico - - e meus senti-

mentos o surprehenderão, talvez, mestre Silver . Mas

se estivesse certo de que deliram -¦ porque estou mo-

ralmente certo de que um d'elles,
pelo menos, esteá atacado de febre
— deixaria este acampamento sem
mais tardar e custasse o que eus-
tasse, embora arriscando a própria
vida, iria levar-lhes soecorros me-
dicos .

Peço-lhe perdão, senhor . . .
Faria muito mal... -r disse Silver -

Perderia sua preciosa vida, pode estar
certo. Sou d'estc grupo, agora, de
corpo e alma e nao o quero ver en-
fraquecido com a perda de um ho-
mem e muito menos © senhor, por-
que sei quanto lhe devo . . . Porem
aquelles homens não sabem manter
uma palavra e mesmo não acredita-
riam em sua bôa fé, doutor!

Não ... — disse o medico . . .
Mas você mantém a sua . . . Sabe-
mos disso !

Foi essa uma das poucas vezes
em que os piratas se fizeram lembra-
dos . Uma outra vez foi apenas um
tiro de pist*la, atirado muito longe e
suppuzemos que elles caçassem .
Reunimo-nos em conselho e ficou de-
cidido que devíamos abandonar a
ilha deixando os trez bandidos alli;
isso causou enorme alegria a Ben
Gun e foi calorosamente approvado

por Gray . Deixamos, pois boa quan-
tidade de pólvora e balas, carne sal-

gada, alguns medicamentos, uma
vela de sobresalente. uma ou duas
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braças de corda e, attendendo ao desejo particular do

medico, fumo em abundância. v.
Foi essa, creio, nossa ultima acçao sobre a ilha.

Tendo terminado o transporte do thesouro. em-

barcamos bastante água e o resto da carne de cabra

salgada, para o caso de demora na travessia, final-

mente, uma bella manhã, levantamos a ancora e sahi-

mos ria Baliia do Norte, sob o mesmo pavilhão içado

pelo capitão sobre a paüissada e sob o qua! combate-
ramos os piratas ...

Os trez bandidos deviam estar escondidos por
perto, espreitando nossos preparativos .

íVisso tivemos a prova pouco depois, porque,
seguindo o estreito, devíamos navegar bem junto da

costa sul e alli vimos os trez miseráveis, ajoelhados sobre

um banco de areia, braços erguidos, em attitude

supplicante. . , •
Estávamos desolados, sem duvida, por deixar os

infelizes em tão miserável situação, mas nao podíamos
correr o risco de nova revolta . E leval-os ate a Ing.a-

terra para os entregar ao carrasco seria um gênero
cruel de bondade ...

O'medico chamou-os e .aliou-lhes das provisões,
que deixáramos, indicando lhes O local onde poderiam
encontrar tudo isso. Porem elles continuavam a nos

chamar pelos nomes e a supplicar-nos, pelo amor de

Deus, q>ie tivéssemos piedade, não os deixando mor-
rer na ilha .

Emfim, vendo que o navio continuava a correr,
afastando-se rapidamente, um dVlles. nao sei qual,
ergueu-se bruscamente, com um grito rouco, apontou
rapidamente o mosquete e mandou uma bala. que asso-
hiou duas polleçadas acima da cabeça de Silver e atra-
vessou a grande vela .

Abrigamo-nos todos por traz do parapeito e quando
tornei a olhar elles tinham desapparecido do banco de
areia e o próprio banco de uma alvura deslumbrante
apagava-se pouco a pouco com a distancia crescente .

""Antes 
do meio dia, com inexprimive! alegria de

todos nós, o mais alto rochedo da ilha do Fhesouro
de.;aooarecia por traz da extensão azul ilo mar .

Eramcs tão pouco numerosos que, cada um, a
bordo, teve de trabalhar activamente. Somente ,0
capitão, deitado sobre uma cama de beliche, na popa,
ainda se limitava a dar ordens, porque, embora muito

melhor de saúde, necessitava de re-

pouso c tranquillidade .
Singramos para o porto mais

próximo da America Hespanhola,
porque não nos podíamos arns-
car a uma tão grande travessia
sem outros marujos, posto que, por
haver lutado contra o vento e as va-

gas, estávamos, todos, extenuados
muito antes de chegar a vista de

qualquer terra .
O so! desapparecia na linha <\o

horizonte, quando lançamos a ancore
em um bellissimo golfo, bem fechado
onde fomos immediatamente cerca
d< >s por embarcações entulhadas

i

Artp excêntrica • A bailarina alie-
mã Gertrudes Bockwieser em uma de

suas dansas ultra modernas.

de pretos e mestiços mexicamos
que vendiam fruetas e legumes.

A' vista de tantas physiononuas
risonhas e amigas, o sabor das frue
tas tropicaes e, principalmente, as
luzes; que começavam a brilhar na
cidade, formaram contraste do
mais agradáveis com a nossa perma
nencia na sombria e ensangüentada
ilha .

O medico e o s,juir\ levando-
me em sy.a companhia, íoram a ter-
ra passar a noite em um albergue .

Alli encontraram o capitão de
um encouraçado inglez . Conversa-
ram com elle, foram visitar seu na-
vio c, em uma palavra, passaram
temno tão agraclavelmcnte. qne o
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Artistas exóticas—A ''estreila" cínematographica Anna May Wong, nascida naCalifórnia <le pais cbinezes alcança, aetualmente ruidoso êxito em Londres ondeapparecc nos "rausic-halls". Vemos nesta pagina a exótica artista em trez
com indumentária oriental.

poses

dia amanhe-
cia já, quan-
do voltamos
ao // i s p a -
mola .

Ren Gun
estava só no
tom badilho
e, logo que
subimos pa-
ra bordo, o
end ia brado
começou a
se torcer to-
do e a nos
fazer u m a
confissão .

Silver fu-
gira. 0 ex-
pirata auxi-
i i á r a - o e m
sua fuga, que
f o r a e 11 e c -
t v. a d a e m
u m a c a n ô a
de t e r r a ,
poucas horas
antes. Ben
Gun assegu-
r a v a - n o s,
que só agira
assim, para
nos prescr -
var a vida,

que estaria eternamente cm perigo, se o homem da
perna de pau permanecesse a bordo .

Mas não era tudo .
O cozinheiro não partira com as mãos vasias . Pu-

dura cortar algumas tabóas, sem ser presentido e carre-
gára um grande sacco de moedas, no valor de trezentos
011 quatrocentos gu.ncus...

Creio que todos nós respiramos, satisfeitos, por
licar livres de um tão perigoso companheiro de viagem,
Por tão pouco dinheiro, relativamente . . .

que a

Em fim, para resumir, contractamos alguns mari-
nheiros. fizemos uma excellente viagem cie regresso e o
Hispaniola tornou a penetrar nas águas amigas de
Bnstol, justamente quando o Sr. Blancíy começava
a pensar em equipar um navio de soccorro .

Cinco homens apenas voltaram dc quantos haviam
partido .

ü rhum e o demônio haviam levado os outros,
embora estivéssemos em melhores condições do
d'aquel!e outro navio do qual cantavam:"Com um homem sobrevivente da equipagem . . .

Oue seguira com setenta e cinco . . ."
Todos esses sobreviventes tiveram ampla parte

do thesouro, que empregaram sensatamente ou louca-
mente, segundo a natureza de cada um .

O capitão Smollett retirou-se da vida do mar.
Grav, nao somente poupou seu dinheiro, como,

bruscamente ambicioso e econômico, começou a estudar
- prolissão e, agora, é immediato e co-proprietario de
um bello navio completamente equipado.

Quanto a Ben Gun, recebeu mil libras, que gastou
em trez semanas ou, para ser exacto, em dezenove
dias, porque recomeçou a mendigar no vigésimo .

Então, foi-lhe entregue um albergue para vigiar,
justamente o que elle desejara, quando se achava na
ilha . I's e pateta ainda vive, cercado pela garotada e,
embora alvo de risadas continuas, canta na égreja
aos Domingos e d a> de festa.

De Silver nunca mais tornamos a ouvir fallar .
^s^e formidável marinheiro da pensa dc pau tor-

nou-se totalmente extranho a minha existência, mas
estou certo de que tornou a encontrar sua velha mes-
tiça e talvez viva feliz com ella e com seu papagaio, o

capitão Mini .
K\ pelo menos, o que espero, porque suas proba-

büidades de conforto em outro mundo, são bem frágeis .
A barra de prata e as armas ainda estão, suppo-

nho, onde Flínt as enterrou . Podem e devem lá ficar...
Mesmo um carro de bois não me faria voltar a essa

ilha amaldiçoada e os peiores sonhos que faço são aquei-
les em que ouço as vagas roncando sobre a praia ou
quando me sento na cama, julgando ouvir ainda a voz
estridente de "Capitão Flint":

Moedas de oito! Moedas de oito!. . .
FIM —
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COUSAS DE NEW-YORK

Os restaurantes auto-
maticos. — Aqui, a novi-
dade já foi tentada, mas.
como se costuma dizer
«ílc* pegou. O restaurante
limita-se a uma vitrine com
escaninhos e em cada um
um d'elles está em exposi-
ção uma iguatia. O freguez.
escolhe a que quer, colloca o
dinheiro em uma fresta e o esca-

ninho abre-se permittindo-lhe
apanhar o prato. t

€8 í A força physica dos

japonezes
^ Os japonezcs senti-
ram sempre a maior
admiração pela força
phi/sica . A sciencia da
Laia em geral não carece
de grandes jadigas . Ao
emtanto, os mestres de
combate eram velhos
guerreiros, que desço-
nheciam o cansaço. ;Js-
sim. a primeira licção
deixava o pobre disci-
pulo exgollado e quasi
inerte .

No dia segui file a
aula recomeçava e em
breve o alumno suppor-

lava, sem fadiga, os
mais rudes exercidos,
i/ue o convertiam em
um lutador eme ri Io, tao
in sensivel ao^cansaço
como á dó ' • F.ssa edu -
cação era necessária
entre aquelle povo belli-
coso, porque um excr-
cdo formado por taes
u n i d a d cs
era, na ver-
dade, inven-
eivei. Os an-
tigos camba-
ies de alhle-
tas co nti-

nua/n a vigorar entre
esse povo marcial, que
não degenerou, como o
affirmã sua ultima
campanha .

0 local onde são rea-
lizados esses exercícios
se chama "E-Ko-Iie .
0 campo de lula é co-
i,erto de areia muito

na e duas fileiras de
ô'accos cheios de ferra
marcam os limites. Os
lutadores apre.se/dam-
se cobertos apenas por
um calção curto, rica-
mente bordado .

Os combates d iram
desde ar dez da manhã
até ás cinco da tarde .

Os lutado res
empregam jorra,
fn bit. ida de e des-
Ireza, que lhes
a lira 1/ e os ap-
piausos de u/na
multidão deliran-
te de admiração .

Amar c s o f-
f rer ; mas na o
amar é viver na
mais completa
desolação d a
alma.

A ignorância
é u ma miseravA
cavalga d ura <fue
Ja: tropeçar a ca-

da passo quem a mon-
ta e põe e/n ridículo
quem a conduz.

O invejoso é des-
truido muito antes
de poder destruir o
que lhe causa inveja.

1!

Sc«fe_

Miss Dolores Brinkman,
da Metro.

E a senhora. Quando pensa em se casar?
Sempre.

Miss Dolores Brinkman, do palco
e do écran norte-americanos...

üJ
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IRCHITECTl RA . MODERNA

A^ Sra. Gauna
W a 1 s k a , que
acaba de ser
eleita presiden-
te da "Walska
Perfume Cor-
porati-n Inc.",
uma das maio-
res e m p r e 7. a s
de fa bri cação

de pe-fumes
dos ^ Kstados

Unidos.

/io Lido — A
Dri. Bahl. que

f'ii nomeada
)uu. do tribunal para creanças

em Berüm.

Dous aspectos
de um edifício

commercial
erigido recen-

temente em
Stnttgart (Al-

leuianha).

Çj celebie humorista Cur-
nonsky, apoz tentar li-

vrar-se de tedu os nicd s, não
senão o deteve outro remedii

assisti- a uma festa d ida por
qual o ligavam laços de sincera gratidão .

Perem, urna vez no salão e verijicando
nao haver nelle pessoa alguma intelligenie com
quem pudesse conversar, o humorifh sentou-óe a um canto, esperando que passasse o tem-
po necessari i para dar o jóra .

A senhora,

_S * 1 E__ '-Z- '."?;¦;$_
^K_H flfl. _ Bfl ^^ ••¦««¦fe'^**3iSBll

_*b__h 'bH l____P_fll_BBBI _j_,, '$j?-**. '^ÉS

Hk JBBÍ8EJBaBffiS»ll~« 7'-'

-5*¦*- -¦ •*%31 «flu JStfJ flk . - ''<..»'>(7iBflBPW^-.**.*ímL -"-t _B ^fl' JBSEflvfl Lwfl Hk.' 
h*S»^i^_Ís_l flwSP^fl flk.

___ ¦ _r^ 'mmr' ^^*E_. B -r-.' * ^Hw

¦V_k*e ¦¦iT_T4»*fl ____«TaB Htt!fl-If«^í2_'*_^!T_flB' «tV-'W ¦-*.. ' _T*B'-Bi *Sá_- T-- ^^*a»r—¦•-»

P__ÍKB*t'£gai_B_i__ '*• -flfct." . jjjfc .'*_BE3B__-

'" —¦¦—_ .-' ¦.I..II....H ;

pari quem era
uma honra rece-
ber Curnonsky,
apressou-se a
cercal-o de todas

as attençòes, tnsirtindo em
s.:a r amabilidades.

Tome uma cfiavena
de chá .

— Obrigado, senhora
—- responde t CurnonsLy,
com cara de poucos ami-
gos - - Já tomei .

¦ E um sand\vicíi ?
Obrigado . . . Já co-

mi. . .
Parece-me uni pouco

preocctpado . . . Por que
não ri?

Obrigado, senhora .
Já ri bastante !

tV\\\\V,\\V-.\\Wv\\\W\

Pnotographia original E' deU-Í--S òally Starr, actriz norte-ameri
cana .

Pensamento

Para quem conhece
a alta dignidade do ho-
mem, pesa mais um só
mal feito durante sua
vida do que mil acç3es
de bondade e dc-miteres-
se, em um só dia .

«BiBBHn Br-—" ""— r::r *• m

ij ¦ *$&; . h ri

1
AS ULTIMAS VICTORIAS DO FEMINISMO [

Costumes exóticos- -Vestuário e mascara usados por umsacerdote thibetano em determinadas cerimonias.
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ESTAREMOS
MESMO NO

ANNO DE 1930?

Segundo Dio-
nysio, o Peque-
no, monge scy-
tha, que viveu
no século VI,
Christo n a s-
ceu no dia 25
de Dezembro
do anno 75Õ, de
Roma; e o mon-
ge propoz fixar
nessa data o
ponto "le parti-
da da Era chris-
t à, o que foi
feito .

Porem, de-
pois, algumas
duvidas foram
emittidas pelos
sábios; primei-
ro, teria sido
mesmo em De-
zembro o nasci-
raento de lesus
Christo? Esse
mez é sempre

31 t^flt ^CFJy^^flfltTBtflPfll^ _&_t* _s_l _í'a? '~'^"''.'i !_tlafll EÊfl ü ^---lí^^l a ¦'*'¦¦¦"¦''..." xm_í^__t^;^^?^jS?^_fc ' ' ' ã"í-*1

-^^fljjj^gpffil^ *-• *^b> í_8 ^ .'tuai Bafo ^(BflapL ' *./¦'' W flfl fl"'."¦ ^**/**v^fl^| j-^^flfcsllsr i 
' 
B-rBI *

H&Ç7'.?ftv^' vjl^^^Bflflfl (P,}™S3í^3 _¦ P *fl¦ 1'!'¦ ''**]_, ai jBBfl^aBjflBjBaw^ rf^ W... àfluB Hd , -' .'j BB«_™___SlflB^*^^ f- BBI ^ 'i^aB 
' 

--^aBBB» •

BBti__&v_sB_^_^_^_a ^É^D BB^ "«£*-^ ._. -. d ^^*Bi^-'' ^ t__aai B_j__n?_B_B_^ _fl^Ha i^ rr*^^r ^^^^^^ "^ '^^j-^^^-yamii. 
_%_ 1 iWtp-^p^ -n\'.',-?_^Ãaflflflflfl__^_Bfl^_^^_^_^_—Br

B_t __d_J_^_Ba_fc_ 
^^ 

_^_B_^__ 
^^^BJfl 

.1 t 
"""'.^IBr_?VTr^''-i&vr-fP' _V . AjMfl BTflfl _B Ifl * ' ¦" ¦¦'*a_t .*».*?"';;-?;*-*. '

ãaaT/^fa flB__H_tfflBy^ ***BjJ5f-_BfflBl^B-^-ai.jflg^^ ^*^^ ^^*flfl ^^P '' JcBt^r flfllBflfl B^^_^_^fl*aMTn^f»a^B?Tn $___fflB_P_l^Ssã'^

-- *-*-**» :.*+?l''fT . ..'¦ **«^SÍ ^^ P^fl**^B ' Iflfl afl flTÁfl IflF jjfl 10% »*a_flíL5Éj_rV_!*Í
__j«^ * " '. _ "'*,... B-fl' ^Ba flfl flfl r flfl V -BB-^-^-^BJ^B-flL--BliyP?lH-%^ '

a_ flB^ ^*}_ Lafl £_HPP_fl «__l-^-^B^*B-^-^-l -_^-^-^-^-^-Bri*^-Bm':. flaOBi-ftCa*»^^

Í^P-í. _£*-**«* - ' a/ -ir*. í- f^'if- ._-¦'¦*** > vfl___»-«^K_. B flr á-flBfl ; *a í*- - * J* ¦ .a.^^^^^ifl * _^ta_fl ' _áflJtjjPílfTJT _ — j_ w W _^"»^i5a^-*J -»_*___''-y* B_^_a^_ /:B1V^S_P_BB _a7 JE-B-^B -V1*''*^ '-.''a" -jgf * a _^_|fl™"^ ** * f'i9BBl BK*'- ** ¦•^mmW^-

•BBflBflBBBBBaB_fl9_^_^_B9_B_^_^_^9aaaa_^_BBaBB_^_^_^B_^_^_^a^ia ^—

_—^——— *

Ritos curiosos. — A confissão publica. E' um Baux, d'rança) que esse uso e consçr-
vado desde os primitivos tempos do Chrisiianismo. O penitente, de joelhos na egreja.

voltado para o publico, tendo nos braços um cordeiro e numa das mãos uma vela
accesa, confessa seus peecados em voz alta, antes de receber a absolvição.

i —i iiiih, <». i i^'ma''im"l!!f^^'m'mm!lf'^—r"''"''''"

Animaes que riem. — Um cavallo e
um cão photographados por um

amador em Londres.

chuvoso, na Palestina e os pastores
não costumam passar as noites ao
ar livre em tal epocha do anno .

Por outro la-
do, S. Lucas nos
conta que Tibe-
rio inicia va o
décimo quinto
anno de seu rei-
nado q u a n d o
Chnsto comple-
tou trinta an-
nos; nosso ca-
lendário, atten-
d end o a essa
opinião, esta ri a
com o atrazo de
um anno .

Fin ai mente,
os astrônomos
concluem egual-
mente por um
atrazo de um
anno, verifícan-
do que o eclipse
de lua, que mar-
cou a morte de
1 íerodes,oGran-
de, oceorreu no
anno 5, antes
de Christo; ora,
segundo o ca-
lendário actual,
o pai do cruel
tetrarcha dada-
liléa, teria mor-
rido um anno
mais tarde . O
monge Dionysio
teria, pois, ei

Assim vem a baila mais uma vez
a questão tantas vezes agitada da
reforma de nosso calendário .

' 
flBflaV9»ar*flf^^jflE . Jt** '''^_P3^ÍPot/__I

! F__a»f__?B_B»*íÍffl_r "" 'l3^_j__r_*^_H''''"^^5","^"^^'-I"^i' TflT l-J-BB-Cl ¦'_*m^  " * 
¦ ''^^r 

SPl_K_fl_i_kL-*_" &''•' J" -ai

radoem seus cal-
culos.

A situação na Rússia.- Uma scena da retirada das campo-
nezas allemães, que ainda se achavam em terras do Sovjet.
Os retirantes soecorridos pela Cru/, Vermelha allemã ao chegar

a Swinemun -'e, na fronteira.
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a grande
erupção .

Xinguem se deita-
ra para dormir, no cas-
tello de Saint-Cloud, na
noite de 30 de Julho de
183'). No patec,os guar-
das acampavam, senta-
dos sobre saccos de for-
ragern, segurando pela
brida seus cavallos
promptos para uma longa ca-
minhada; nas avenidas do
baixo parque, a tropa cusa-
rilhára suas armas; nas ante-
câmaras, mau grado a etique-
ta, era um vai-c-vcm conti-
nuo, confidencias sussurradas
baixa, opiniões discretamen-
te trocadas, physionomias
consternadas sob sorrisos
cortesãos . . . Ninguém ousa-
va dizer: "a revolução trium-
pha"; mas lia-se esse pensa-
mcnto estampado em todas
as physionomias, que esprei-
tavam os brilhos sinistros de
Paris, cujos reflexos podiam
ser vistos, ao longe, na pia-
nicie, acompanhado p;>r tra-
gico e continuo rumor .

Havia já trez dias que
cidade estava em
A 27, dia em que

surgiram os funestos "decre-
tos", houve tumulto e algu-
ma desordem: pouca cousa,
em summa . A 23, foi neces-
sario reconhecer que os bair-
ros populares estavam en-
tregues á revolta franca . A
29, os mais optimistas foram
forçados a confessar que a
revolução estava desencadea-
da . A manhã de 30 se pas-
sara cheia de angustia . Os
insurrectos eram se-
nho-es de todas as
avenidas; as tropas
reaes, desmoralísa-
tias, sustentavam
ainda as pontes do
Sena, ruas, de um
momento para ou-
tro, SaintCloud po-
dia ser invadido .
Nao sem precauções,
com mil e um des-
vios, cleram a en-
tender ao rei Carlos
X, que era forçoso
partir .

Elle teve um ges-to de sublime abne-
gaçvr.

Estou prom-
Pl > disse elle
para me apresentar
diante de Deus".

Seu filho, o du-
que de Angouleme,
não se resignava; po-

0 historiador G. Lenotre, em um de seus estudos tãocuriosamente exaclos e pacientemente documentados,onde Ja: reviverem a nossos olhos, hora a hora, minuto po>*minuto, com uma intensidade palpitante, os homensdo passado, reconstituiu a ultima quinzena em que o reiLar os A passou cm território f rance z, apoz os dias revo-luconarios de 1830. 0 seq dto do rei deposto, o caminho
por elle percorrido, ha cem annos, para embarcar, emLherburgo, no navio que o levaria á Inglaterra..."
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c Fel de de Art«ir LOS pelippb, conde rie Artois, irm^o mais movo de
Luiz XV] e depois rei da França com o nome de Carlos X
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rem a duqueza de Ber-
rv, sua nora, supplicou,
cheia de ardor e de
emoção, que salvassem
o futuro de seu filho, o
jovem duque de Bor-
deau.:, ainda meni-
no de dez annos; e de-
cidiram partir .

Eram trez horas e meia
da manha, quando foi dado
signal . Alguns toques de cia-
rim ordenaram ao cavallei-
ros o "bota-sella" . Quatro
carruagens, silenciosamente,
como vehiculos fúnebres, vie-
ram, pela rampa, alinhar-se
diante do patamar; a fami-
lia real subiu e, escoltada
pelos guardas, afastaram-se,
seguindo as avenidas som-
brias do bosque . . .

A traz do cortejo, alsruns
regimentos ainda fieis inicia-
ram a marcha. Ao ama-
nhecer, atravessaram Ville-
d'Avray . Já os fugitivos, en-
tão, puderam vêr a palavra"real' apagada cm todas as
taboletas dos cafvjs, bars, ho-
reis, etc . . .

Chegaram a Trianon cer-
ca de cinco horas; o rei, que,
cincoenta annos antes, alli
vivera seus annos felizes, per-
correu os salões vasios. com-
binando uma installaçao; mas
bem depressa lhe fizeram \ è:
que Irianon ainda era bem
próximo de Paris . Novànien-
te decidiram afastar-se — Oh!
por mais poucas horas ape-

e foi dada ordem de
para Rambouillet . A

revolução não iria
até lá .

nas:
pai ticha

A d
B

íuqueza de

A partida em Cherbourg t 1<> de Agosto de 1830). Segundo uma iíthographia
da epocha.

:>iu para a carrua-
gem com seu filho
e sua filha. Suas
excentricidades, ás
vezes, destoavam
nessa ccvtc austera.
Naquelle dia ves-
lia-se como um ho-
m e m; u m a s o b re -
casaca verde, collete
de velludo, calças
largas, os cabellos
enrolados ás pressas
e reunidos na frente
da cabeça, estavam
protegidos por um
feltro elegante,
guarnecido com um
broche de ouro .

Quando avisa-
ram o rei da hora
da partida, encon-

^

.,,_!

errv, resoluta, su- j
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traram-o mergulhado em piedoso e melancólico re-
colhiraento. "Atravessou as salas solitárias do pala-
cio de Luiz XIV, caminhando com lentidão e vol-
t ando-se, ,y d'.
n: alguma

anuu ^v.»n lentidão
tie tempos a tempos, como que enternecido

lembrança ."
Em Rariibouillet, o dia 1 de Agosto nas-

sou cheio de tristeza; para pagar as des
pezas de bocea de sua casa militar,
o rei de França viu-se reduzido a
vender sua prataria . . . Começa
o exílio com suas misérias

A' tarde, surgia a duque-
za de Angoulême, que a revo-
luçào surprehendera na Bor-
gonha e que, por meio de
um cnsSarce, conseguira iun-
tar-se á cbrte em fuga .
Vendo chegar a filha de
Luiz XV í, Carlos X ca mi-
nhou para ella, com os
braços estendidos e os so-
luços acompanharam os
abraços..

E' conhecida a rapi-
da marcha dos acontec-
men cos; no mesm o dia, o
rei, cedendo á revolução,
retirava seus decretos de
25 de Julho, causadores
do desastre; mas isso não
teve o menor effeito. No
dia seguinte, o rnonarcha se-
ptuagenario resolveu abdi-
car. Seu filho, o duque de
Angoulê.ne, impopular e d
uma nervosidade doentia, reino
durante um minuto ( foi L
XIX ), o tempo de abdicar, por
vez, em favor de seu sobrinho,
vem duque de Bordeaux, a quem, dous
reis, em circumstancias solcnnissimas,
transmittiram a coroa e que, entretanto,
nao devia reinar.

O acto de abdicação levado a Paris,
não produziu a menor impressão . Os revo-
lucionarios, inquietaram-se apenas, com as
forças com que ainda contava a família
real : 12 .000 homens e 10S boceas de fogo .
Nos subúrbios, subitamente, os tambores rutlaram de-
sordenadamente: toda a mocidade das escolas, enthu-
siasmada, armou-se ás pressas, em grande desordem:
requisitam carros, omnibus . . . Houve gritos e distur-
bios e a população se divertia,
bebia e cantava . A reunião geral
foi na Praça da Concórdia . . .
Subiram trinta e mais para um
só tilburv; partiram sem direc-
ção, sem muniçCSes, sem viveres
e sem dinheiro . Essa tropa ex-
travagante tinha por chefe o ge-
neral Pajol .

Assim éque atravessam Ver-
sailles; á noite, a expedição che-
gou a trez quartos de légua de
Rambouillet, extenuada,esfomea-
da, na mais espantosa confusão;
acampou em pleno ar livre, sem
postos avançados, sem tomar o
cuidado de collocar uma senti-
nella .

Alguns tiros de fuzl reduzi-
ria esses loucos insconscientes e
infantis. Porem, em Rambouillet
o terror era grande.

Trez commíssarios do gover-
no provisório chegam ao castello.
Relatam que toda a população valida de Paris alli es-
tá, bem prox ma e que vai ser travado um combate san-
grento, que o exercito real será inevitavelmente feito
em pedaços .

— "Que 
podem dez mil homens de boa tropa con-
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Luiz Kstanisláu Xavier,
conde de Provence, irmão
mais velho de Carlos X
e que também foi rei de
Franca, com o nome de

Luiz XVIII.
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Carlos X Quad

tra o impeto apaixonado de sessenta mil voluntários,
enthusiastas, resolutos, furiosos?"

Carlos X, até então silencioso e pensativo, ergueu
a fronte, dirigindo-se ao marechal Maison e fitando-o
attentamente:"Senhor disse elle — acredito em sua

leaidade; estou prompto a me fiar em
suas palavras; é verdade que o exercito

u<e, que avança, é composto
sessenta mil homens?"

- Sim, sire" .
I rei não hesitou mais e logo foi
dada ordem de partida . Para

onde iam ? Ninguém sabia .
Cerca de dez e meia horas, as

tropas reaes começaram a
evacuar os jardins de Ram-
bouillct e tomaram o ca-
m.nhode Maintenon . Os
veiiiculos seguiam escol-
tados pelos Guardas do
Rei. No primeiro tomara
logar o neto, no segundo
o avô, "uma creança e
um anc ao: era toda a
monarchia ! . . ." Quatro
regimentos de infantaria

da guarda, os regimentos
de caçadores e da artilha-

ria ligeira compunham a
vanguarda; um regimento

de dragões fechava a mar-
cha .

Em Maintenon, a noticia da
próxima passagem da corte em
iga fura espalhada . Alli havia

i cas tello famoso, cujos expiem
:s resumiam recordações dos

tempos mais gloriosos da realeza .
O duque de Nouilles, que o habitava,

deu immediatamente varias ordens e, ás
duas horas da madrugada, tudo estava
prompto para receber os hospedes reaes .

A's trez horas da madrugada surgiram
as primeiras carruagens . A portinhola se
abriu e Carlos X desceu lentamente; todas
as cabeças estavam descobertas; o velho
rei parecia acabrunhado, "sua cabeça curva-

va se para o peito como que vencida pelo peso das preoc-
cupações" . Subiu com esforço a escada, que, outrora,
se deixara galgar por Luiz XIV e foi conduzido aos
aposentos de Mme . de Maintenon, que lhe haviam

destinado .
O primeiro pateo do castello

estava cníu.h ido pelas carrua-
gens; os cava lios e os soldados,
deitados no grammado . No se-
gundo estavam outras carrua-
gens com a companhia dos "cem-

suissos", que ensarilharam; de
tempos a tempos detonações dis-
tantes deixavam os chefes pen-
sativos, prevendo um repentino
ataque nocturno; os officiaes suis-
sos rasgaram e distribui ram en-
tre si a bandeira da companhia.
Nao houve um só <.*rito, porem
rumores surdos, similhantes ao
ruido do mar distante e contidos
pelo instinetivo respeito pela
grande desgraça que o velho cas-
tello continha em suas nobres mu-
ralhas. Pela madrugada, o tumul-
to diminuiu e cessou pouco a
pouco . Um grande e triste silen-
cio reinou .

O sol já estava bem alto, quando foi tocada o
"bota-sella" . Os commissarios do governo provisório
haviam obtido de Carlos X, durante a noite, epie des-
pedisse sua guarda pessoal, conservando por escolta
apenas os membros de sua casa militar; á vista d'isso

ro tu- Borongerard.

i-
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as tropas se ali-
nha ram na es-
tradadeDreux,
para a ultima
revista, em-
quanto o sobe-
rano deposto,
com a cabeça
entre as mãos,
ouvia missa na
antiga capella
de Maintenon.
As dez horas
foi dada ordem
de partida . A
d u c] u e z a d e
Angoulê ne foi
a primeira a
apparecer no
limiar do cas-
tello; cobria-se
de negro da ca-
beca aos pés,
o mesmo luto
que ella não
deixara desde
o Templo c o
Te rro r . Um
murmúrio cor-
reu: "Ella cho-
ra !

A filha de
Luiz X I V cho-
rava de facto;
grandes lagrv-
mas corriam
por suas faces;
ella offe ecia
suas mãos sem
luvas aos offi-
cia es, que se
em pu r ra va m
para poder bei-
falas c perce-
bia-se a voz
rouca da prin-
ceza, que lhes
dizia : "Meus
amigos . . . Se-
iam felizes!"
Estava com
um chapéu po-
eiren t o, um
vestido amar-
rotado, sem a
menor sombra
de faceirice;su-
biu para a car-
r u a g c m c o m
seu m a r i d o,
nervoso, ver-
melho, despei-
tado, com uni-
forme de cou-
raceiro, casaco
azul, co 11c te
carmezin, dra-
gonas de pra-
ta...

A segunda
carruagem re-
cebeuaduque-
za de Berrv,
que conservara seu vestuário de "dandy" . Junto delia
tomaram assento seus dous filhos: "Mademoisclle",
muito vermelha, os olhos baixos, o duque de Bordeaux,
muito esperto, com sua camisa aberta no peito, um
casaco azul claro, calças brancas abotoadas ao casaco
e chapeu cinzento . Emíim, o rei, impassível, faces e\-
cavadas, olhos seccos, bocea contrahida . . .

Precedidas e seguidas pelos guardas reaes e os
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regimentos de caçadores, que deviam acompanhar o
rei até o fim da viagem, as carruagens, puxadas pelo
passo lento dos animaes, seguiram pela estrada de-
Dreux, onde a tropa licenciada, em formação de ba-
talha, formava uma linha de mais de um quarto de
légua de comprimento . A' passagem da carruacem
real, os tambires rnfiaram uma ultima vez e as ban-
deiras brancas, inclinadas, prestaram a ultima saúda-
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çâc; os soldados apresentaram armas, os officiaes
mantiveram suas espadas baixas; finda essa ultima
homenagem, as tropas ficaram immoveis, silenciosa-*,
esperando novas ordens e vendo se afastar pela estrada
banhada de sol, na direcçao de Nogent-le-Roi, o cor-
íejc, que levava a ultima Casa de França .

Em breve não foi mais, ao longe, do que uma
nuvem de poeira, que, pouco a pouco, se dissipava por
sua vez, sob o esplender do dia
brilhante . A essa mesma hora,"o exercito parisiense", acampa-
do em Cogniéres. sabia, com
brados frenéticos, que a Corte
fugira e que Rambouillet estava
deserto . Foi um impeto verda-
deiramente épico: toda essa mo-
cidade, cansada de rir, de secb-
vertir, ansiosa por liberdade e ar
livre, atirou-se, derrubando bar-
reiras, plzando campos cultiva-
dos. pa a a residência real. aban
donada .

O castello estava vasio de
facto; os homens espalham-se;
os esfomeados descem até a
ccz.nha e improvisam um"banquete monstro", compôs-
to com os restos descobertos
nos armários do ex-rei e re-
gados com os melhores vinhos
de suas adegas: outros correm
ao parque c organizam um
verdadeiro massacre de ven-
dos, coelhos, ebres ... A maior
parte contenta-se com percor-
rer as ruas da cidade; tocos
ebnos de alegria, descarregam,
ao accaso, seus fuzis em ho-
menasrem á fácil victoria .

Cj

O prefeito de Rambouil-
lei, bastante inquieto, tomou
o partido de indicar em voz
baixa a Charras, um carroção
desatrellado, abandonado em
um terreno baixo, no lundo
do pateo maior e ao qual nm-
guem ligava importância : esse
vchiculo continha os diaman-
tes da coroa ... oitenta milhões
em jóias e pedrarias !

— "Bem — disse Char-
ras, placidamente E' pre-
ciso coni ial-o ao povo... E' o
único meio de não desappare-
cer...

Confeccionaram ás pressas
uma pequena bandeira tricolor,
sobre a qual escreveram em let-
trás negras: "Diamantes da
Coroa". Collccaram a bandeira
sobre o carroção e mais nada...
Depois, proclamaram que os
que desejassem voltar a Paris
acompanhando e montandoguar-
da ás jóias seriam conduzidos
nas carruagens reaes.

Em um abrir e fechar de
olhos, as "berlindas" douradas,
com as armas reaes, os brocar-
dos com as symbolicas ilôres de
lyrio, feram preparadas e toma-
das de assalto; enfeitaram os cavallos e, pomposamente,
o cortejo iniciou a viagem de volta.

Era um espectaculo novo "na velha historia das
frágeis grandezas deste mundo", o d'essa multidão
ruidosa e desordenada, amontoada em magníficas car-
ruagens, fazendo-se conduzir pelos cocheiros do rei c que
bebía e cantava, dando sahida, pelas portinnolas, ás
pontas das lanças e ás l aionetas; e esse cortejo, maravi-
Ihoso pelo contraste seguia entre cs lacaies de grande
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libre, os arreios magníficos, as rodas douradas e os ho-
meus esfarrapados, que conduziam; a longa iila seguiu
lentamente 0 cács de Bassv e fez em Paris uma entrada
triumphal, seguida de todo. o; servidoreo das estriba-
rias reaes. Dirigiu-se, então, directamente ao Palácio-
Royal, onde o duque de Orleans. havia trez mezes. tal-
lava ao povo e ouvia seus pedidos, recebendo delega-
ções de todo o paiz, Foi ahi que desceram, gritando

sob as janellas do príncipe, que
em breve seria rei: 'Veja! Aqui
estão suas carruagens!...'

Innumeros dos que escol-
lavam os oitenta milhões de dia-
mantes nao haviam comido des-
de a ante-véspera e nao sabiam
se jantariam naquclla noite. . .

Emquanto os "vencedores"

assim voltavam a Paris, saúda-
dos c: m risadas unanimes,
canções alegres e "bravos'*' os
vencidos proseguiam pelas es-c
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u

c
c

c

cc_

Iradas da Normandia. seu exo-
ilo. dignamente, em pequenas
etapas, como para não deixar
tão depressa esse reino de
França, ha tanto tempo apa-
nagio tie seus avós e que, di-
zia um velho dictado: "c, de
todos, 0 mais suave, dep:*»is
di) reino do céu".

A corte fugitiva chegou a
Drew no dia 4 de Agosto, as
cinco horas da tarde; os ha-
bitantes. exhibindo faixas tn-
colores fizeram aos proscrip-
tos uma recepeã i irrespeitosa,
quasi hostil. No emtanto Car-
los X obteve licença para ahi
passar a noite. Os guardas
reaes ensanlharam as . rmis
em redor da casa que o abri-
gára.

Na manhã seguinte, foram
até Verneuil, onde dormiram.

No dia (> de Agosto foram
percorridas seis '.éguas, de Ver-
ncuil a Saigle. onde se ergue
um grande castellc. Ao alvo-
recer, verificaram que a car-
ruagem do rei em torno tia
qual nr\o fora exercida vigilan-
cia alguma, estava deteriora-
da: as flores de lyrio pintadas
no interior e nas portinholas
tinham sitio raspadas a taça.
Pequeno facto... mas grande

alarma.
O rei, habitualmente calmo

e que supportava com calma e
coraerem todo seu infortúnio nao*•_

podia, pacientemente, suppor-
tar os detalhes". Era bastante,
para lhe causar aborrecimento e
mesmo irritação forte, uma insi-
gnificante falta tie etiqueta. Em
Saigle, por exemplo, foi preciso
fabricar, ás pressas, uma mesa
quadrada, segundo os hábitos

tia corte, para o jantar desse monarcha deposto !
Queixou-se principalmente da impaciência tios "com-

missarios, o marechal Maiscn, o Sr. de Schonen e
Odilon Barrot, qu^. se esforçavam por apressar a via-
gem; o rei teimava em fazel-a lentamente; havia ne
a saudade tia pátria perdida.

A 7 fizeram uma parada nocturna em
rault.

A nt)ite se passou sem incidentes; na manha se-
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guinte, muito cedo.
continuaram a via-
*rem para o exílio.
Cho.ia: o céu está
cinzento e carrega-
do. Assim, foi por
estradas péssimas
que o cortejo alcan-
çou Argentan. onde
se deteve no hotel
de Pa vetou. Os

\ burguezes da cida-
¦jj) de, encher, d o as

ruas, assistiram com
respeitosa emoção a
passagem das car-
ruagens, que trans-
portavam a monar-

<- hia moribunda. Ca-
vallos extenuados e
maltratados, cavai-
leiros esfarrapados e
enxárcades. vehicu-

O cortejo não
se deteve cm Fa-
laise: haviam pre-
para ei o em um
pequenino castel-
Io denominado La
Laçelle um almo-
ço para os prós-
cri o tos o seu se-
quito; Carlos X
acceitou apenas
um copo com
arua; porem a
meia milha alem,
em Miette, avis-
tando á beira da
estrada, umalber-
gue de miserável
apparencia, deu
ordem ao cochei-
ro para deter a
carruagem, des-
ceu e penetrou na
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SORRISOS DE ARTISTAS

1 >s estropiailos... Todo o aspecto miser-
c lastimável de uma debandada.

A 11 o tempo voltou a ser optim
retomaram a ordem de marcha adopt
desde Maintenon.

Carlos X, sempre com a farda de e
mes dragonas. deixava cada manha a ei
em que passara a noite; apoz meia hor;
percurso, montava a cavallo e fazia a
toda a viagem, para só voltar ii carrua
ao anoitecer, pouco antes da chegar a
pouso. O cortejo se extendia p >r poucotle umas quatro milhas de comprimento.

Assim se effectuavn essa ultima vi;
da monarchia, triste, soleune e lenta. Nas
aldeias atravessadas, a curiosidade dos cam-
ponezes 'tinha 

quak]uer cousa de grave e
recolhida*-'.

Fm Falaise, (pie atravessaram a 10 ele
• \uosto, ás 8 horas e meia da manha, os ha-
oitantes amontoados nas ruas não avistaram,
por traz das vidraças mais elo que o pjrhl•udeciso elo rei. occupaelo em ê- uma mensa-
gem; mas, ao contrario, acclamaram oh ...
timidamente! o pequenino eluque de Bor-
deaux, que, curvaelo á portinhola, corado ele
prazer, agradecia com a mao e enviava ás
damas "bons dias e beijos".
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Duas poses de miss Joan
Crawford. da "Metro"

Lupe Velez cstrella mexicana da "United f
Artists." [

sala escura, cheia de freguezer. em sua =
maioria operários, que bebiam; nenhum í
d elles foi convidado a sahir; a família f
real sentou-se em bancos de madeira =
e tomou sua refeição entre os campene- i
zes, que circulavam em redor da mesa. f

O velho rei tinha, uma razão para ;autorizar essa falta de etiqueta. O Sr. !
de Pommeraye, deputado por Calva- t
dos, trDuxera de Paris o convite ele"apressar a viagem". Ora, o soberano =
deposto nao desejava receber ordem
de (piem quer que fosse; emquanto
estivesse sobre o território francez, que =
era bem seu, considerava-se senhor
absoluto. Se se retirava... era para nao
augmentar a desgraça de "seus sub- l

¦ -iiJ
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I ditos"; porem fazia-o voluntariamente e como queria.
I Com que direito, de resto, queriam 

"roubar a um ancião

| essa única e amarga doçura de se demorar mais um
! pouco do que era conveniente sobre um solo em que
j nascera e que, sem duvida, não receberia seu tumu-

| lo? .." O Sr. de Ia Pommeraye, diante de uma tão
I teimosa altivez, inclinou-se eo rei deu ordsm para con-
j tinuar a viagem em pequenas etapas.

Chegaram, assim, a Valognes 15, sexta-feira, de-
! baixo de chuva torrencial. A vasta propriedade do Sr.

j de Mén'lot estava reservada aos exilados . O rei ma-

j nifestou o desejo de ahi repousar por alguns dias. De-
! pois da missa na egreja parochial, onde o soberano re-

| cebeu a communhão, voltaram a pé p^las ruas. ^Logo
j que o rei tornou a entrar, por sua ordem o portão da
I residência foi aberto. Uma columna de guardas reaes
j — os doze mais antigos da companhia -— com seus

j officíaes e estandartes á frente, abriu caminho entre
! a multidão; seu garbo era tão severo como nos dias
| de serviço, em Paris, quando atravessavam a praça do
i Carr.oussel para subir, depois, aos aposentos reaes.

Esses servidores fieis subiram com passo ry-

J thmado até o salão
do rei; ouvia-se, ape-
nas, na grande escada-
ria, o ruido dos sal-
tos de suas botas ba-
tendo sobre as gran-
des lages. Da gran-
de porta aberta, onde
se empurravam os ul-
timos cortezãos, via-
se a cabeça veneravel
de Carlos X; o véu
negro da Mademoi-
selle, as frontes
curvadas do duque

I de Angoulême, da
j duqueza de Berry. . .

| Por traz d'elles esta-
jq I vam os duques de Ra-

j guse, o Barão de Da-
| masco, o Sr. de Ia
I Rocheiacquelin, afora

outros. .. 0 rei nada
disse, abriu os bra-
ços. . .

Bruscamente so-
luços foram ouvidos,
as fileiras se desfize-
ram, os guardas se
precipitaram sobre as
mãos reaes; foi gran-
de a confusão, indes-
criptivel a emoção;
d'aquelles peitos ru-
des escapavam-se gri-
tos de dor."Vamos, meus
amigos —- dizia o rei

13.° Anno N. 12 Maio 1930

E' manhã, muito cedo ainda, segunda-feira 16
de Agosto. .. A corte fugitiva inicia a ultima
etapa. ..

O rei, que fez o trajecto a cavallo, uma hora mais
tarde chegava, atravez de uma multidão miserável de
pescadores, á vista do porto no qual todas as embar-
caçoes se ornavam com a flammula tricolor; mal che-
gou a ultima carruagem, os commissarios convidaram
o rei a franquear o passadiço. que ligava o cães ao na-
vlo norte-americano "Greal Brilain"; o rei dirigiu-lhes
uma saudação muito fria e passou; sua família o seguiu.
Emquanto eram trocados os últimos abraços, leva-
ram as bagagens para bordo; Carlos X já desappare-
cera em sua cabine. Em meia hora tudo estava prom-
pto, o navio abriu suas grandes velas; eram duas ho-
ras da tarde quando começou a evoluir e, rebocado
por um transporte a vapor, dirigiu-se lentamente para
o largo.

Nesse instante, os guardas reaes, que tinham fi-
cado trepados no gradil do porto, se descobriram; com
um gesto unanime retiraram de seus chapéus a fita
branca, depois, silenciosamente, fizeram meia volta,

O movimento
urbano em

Londres

Tra n se u n tes
a trave ssando
uma rua de Lon-
dres, durante a
parada de vehi-

eulos.
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aínd a serei eu— A calmem-se
quem ha de os consolar?"

Os guardas voltam a suas fileiras; então, os porta-
estandartes avançam e, inclinados, apresentam ao rei
a bandeira da companhia. O rei toca á seda:

" — Senhores — disse elle com voz forte acceito
esses estandartes que souberam conservar sem macu-
Ia; espero que um dia meu neto venha a ter a felicidade
de os restituir a tão nobres soldados. ..'

Depois fez um gesto lento e os guardas se retira-
ram; o rei, alquebrado por uma tão grande emoção,
desejou, mesmo assim, apparecer na sacada, para diri-
gir um ultimo adeus á multidão; logo que appareceu,
todos os rumores cessaram. O ancião quiz fallar. po-
rem não ponde; fez signal de que as palavras morriam
em seus lábios; retirou-se, a janella foi fechada e a
multidão, silenciosamente, dispersou.

Na mesma noite, uma mão piedosa destacava de
suas lanças a seda dos estandartes, que foi collocada
na bagagem do rei. Tudo terminara; a hora do exilio
soara irrevogavelmente.

atravessaram a cidade, subiram a passo o cáes de
Cherburgo e quando ahi chegaram, fizeram "alto" e
voltaram-se; muitos choravam!

0 navio que levava a velha monarchia franceza,
já franqueara a curva do porto; suas enormes velas
cheias e douradas, sob a luz do dia muito brilhante, o
impelliam para a Inglaterra; elles olharam o navio
afastar-se, attingir o horizonte, desapparecer, "fazen-
do em sentido contrario, talvez pela mesma trilha, o
que já fizé.-a, outróra, atravez da Mancha, o navio
dos Stuarts vencidos ! "

G. Lenotre.

0 marido, chegando cm cisa precipitadamente:
Uma senhora acaba de cahir morta, na casa

de troda<s da esquina, qu :ndo experimentava um
vestido l . . .

A espo Deus do céu ! Como en o ves-
tido ? . . .

i i- ¦
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A ACADEMIA DE CARLOS MAGNO

/, rfr,Í"aj&UawL (f!le> ?íá,h°ie> nao se tenha fadadodi .arto, AIagno acadêmico! E, no cmlanlo, foi elle ocreador da primeira Academia fran.cezr
O grande imperador estabelecera em seu palácio essaacademia da qual era membro e „uc lanço:, oc primeirosninaamcntos da língua Iranceza .
As ticções de Pedro de IX, e a influencia do celebre/llcuino, um dos

mestres da Escola
pala tina "fundada

por ordem de Car-
los J/agno", fize-
ram do grande in;-
perador do Occi-
dente, /tão somente
um hrilaanlc lettra-
da, mas um jervo-
roso amigo e gran-
de proleclor da r tel-
trás . /*(•; parle da
Escola palatina sob
o pseudoni/mo de
Davi.t.

Omonje deSaint-
Gall, escriplor do
século IA, nos in-
forma ipte Carlos
J/agno, faltava, tia
e comprehendia in-
numeras línguas,
porem que era in-
capaz de escrever.

Poi, mesmo, de-
vido a essa inlialu-
lidade, que modiji-
cou o uso do /nono-
gramma que, até
lelippe IV, jigu-
rou em baixo dos
pergam inhos ojji-
11 ics . O grande sa-
bio C temente, mui-
to versado nas sei-
encias profanas e
n is santas escriptu-
ras, obteve então
beflo'' res. Atados no
ensino ttos moços,
oue freqüentavam
as escola.*, em breve
notou que estas
eram pequenas pa-
ra conter os atum-
nos e aconselhou o
imperador, que gos-
fava de se cercar de
sábios, a crear uma
Academia.

^ Eginhardc Saint
Gall, muito exactos
a esse respeito, di-
-eni que e.oa acade-
•" í i tornou-se ceie-
bre e jot muito jre-
quentada .

Os esforços de
Carlos Jlagno, sem
duvida, foram me-
ri.orios; por queantes de se tomar
<i lingita prejer da
da civiltsacão, a tin.rui jranreza moderna sefireu uma
ferie de transformações, lentas e divera^.

Antes de Carlos J/agno, havia a inguaqcm pobrec a escripla a reviada ou monogr~mmalic i e o Jranceiao século AlII e XIV era um idioma dos mais incorre-
íj> s, e dos mais grosseiros, como se poderá julgar por um
aos textos mais curiosos que nos transmitiiu a Historia:

fuSe£fudo

vi
"o do sermão que Carlos, o Calvo enviou em 842, a seuirmão Luiz, o Germânico'*.

A Academia de Carlos J/agno durou apenas centoc vinte annos e a França voltara a se tornar quasi barbara,
quando Alfreao, o Guinde, rei da Inglaterra creou aja-mosa Academia de Oxford.

Convém recordar, lambem as brilhantes Academiasde Granada e de Cordoba, sob o dominio dos Jlouros
i^
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Os prodígios da photographia. — A nadadora Flora Sfenan, photographada no aquário de ücala, naFlorida (E. Unidos).

na Hespanha e as com que se cobriu a Ilatia da Renas-
cença, antes de surgir a Academia Eranceza. fundada
por Richelieu .

1 79

Se queres ser poderoso, estuda e luta; se queres
ser feliz, ama !

s
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Escolas aliem as

O director geral do en-
sino secundário c prima-
rio em Berlim fez, ha
poucas semanas, na Sor-
bonne, em Paris, uma con-
ferencia sobre o Sur/n:-
nage escolar . O Sr . ííevn
foi au.il ia do pelo Sr.
Schwartz, professor de lin-
guas da Escola Superior
de Berlim. Ambos se oc-
capam, ha tempos já, com a
reforma do ensino em seu
paiz e estudam nos de-
mais paizes da Europa as
questões pedagógicas cujo
interesse não é limitado a
um só paiz . O primeiro
observou, em Berlim, a vi-
da de cento e cincocnta e
quatro escolas, que com-
prehendem sessenta e no-
ve mil alumnos e trez mil
professores . Os escolares
állemães íêm em uma se-
mana írna licçõe> eu
aulas de quarenta e c:n*o
mnutos. Têm a tarde
livre, com pequenos tra-
balhos . Mais um curso é
bem organisado menos es-
tudos têm . Um program-
ma suave permitte melhor
servir e acompanhar as
aptidões . do menino .

Nosso principal
ponto é o de que
não se deve
impor tra-

', 7 » 1 .< »j~ *

i

balhos aos alumnos ;
os deveres, chamados,
devem ser procurados
è soli ei t ados p o r
elles . O professor c.
antes de tude, um
grande amigo. Educa-
dores e alumnos tra-
balham juntos. O pro-
Fessor pule convidar
o melhor alumno a
tomar seu logar, a su-
bir para seu estrado
para explicar a seus
camaradas o que pou-
de comnrehender ire-
lhor . Então são tra-
vadas verdadeiras dis-
cussões, que esclarc-
cem uns e outros . O

mm. ... -.
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^ desjorra de .lonas fcste foi enguhdo por uma baleia.
\gora os Inglezes crearam um typo de navio, que tem a proa

uma abertura pela qual recolhe as baleias arpoadas por seus

tripulantes. A photographia acima mostra o novo ba.eciro,
tenrio aberto o compartimento da proa, por onde.as baleias

são içadas por «m plano incinado.

Como jre viaja em nosso tempo Novo typo de aeroplano
nllemãu para' viagens internai ionaes. Ao alto— A cabine do
piloto, Xo centro Os ali iauuntos dos passageiros, localisados
nas azas. Km baixo Um posto dç observação e- uma cabine

de passageiro.

aspecto da aula é, então, o mesmo de um meeting,
porem os resultados sào excellentes .

'•'A escola é o prolongamento do lar. Nós a íor-
namos risonha, agrada\rel no interior como no exte-

'1rior. Somos, do ponto de vista pedagógico, partida-
rios de fean lacques Rousseau . Não queremos entu-
lhar o jovem cérebro com muitos matérias e datas,
que elle não poderá reter. . . Nosso objectivo é o de
lhe ensinar a pensar em uma atmosphera desafogada,
viva . . .

Tara o estudo das línguas, temos clubs, onde o
alumnos capazes encontram outros meninos estrangei-
ros • Para o estudo da vida social, industrial, temos
cursos, que constam de visitas ás usinas, permanência
em uma grande cidade. Muitas de nossas escolas têm
vigileaturas particulares. O menino deve, verdadei-
ramente, viver . . ."Os conselhos dos pais nos auxiliam a formar a
juventude, que nos confiam . Nossos alumnos prati-
cam todos os sports. A educação physíca não deve
ser prejudicada pela educação intellectua!

Nunca peças a um avarento, porque
do ai::' tu .

niiit c po hre
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I
O mysterioso desapparecimento de

Rudolph Schuchmann, de Franclort,
causara viva emoção no Grindel wald'
onde o banqueiro era muito estimado por sua bravurae sua riqueza .

Havia já trez annos que esse cavalheiro -vinha
passar o mez de Julho na Pensão do Moriie, onde jáse haviam acostumado a cbamal-o familiarmente o Sr.ochuch.

Entre a população disseminada entre os dous Sche-deck, uns sustentavam que 
"ahi"

houvera crime, outros acreditavam em"um simples accidente" .
No dia 2 dc Agosto de 1800,

quando se iniciou o inquérito, havia
multidão na praça principal, em
frente do edifício da Com num a .

A "companhia 
dos cuias" foi

introduzida na sala de audien-
cia e esses homens robustos,
amadurecidos pela luta quotidia-na, ínstallando-se nos ban-
cos dispostos para elles, ali-

**»iê-vèí^__/*^.t^í>®___>í^s^.s _.®®_>£®s>i ..ãJ.

Isso bem pode ser, Sr. Schuch .
Elle riu ao ouvir o modo como eu
pronunciava seu nome ... — Continua-

mos a subir, agora mais lentamente e elle fallou nova-
mente :"Ulric... Tenho pressa dc chegar ao rochedo,
porque nunca senti tanta fome em minha vida..."

Depois não tornou a fallar, por que a ascensão setornava mais difficil ainda e o fôlego começava a nos
.altar . . .

Quando ultrapassamos Zesenberg, notei
Sr . Schuch ... ( emendou-se outra-
Sr . Schuchmann se afastava do ca-

minho talhado por mim no gelo . . .
Caminhando na frente não notara
sso antes .. . Gritei-lhe :

Não vá por ahi; caminhe logo
traz de mim" . Por algum tempo

ainda elle continuou a se afastar,
respondendo :"Não tenha receio Ulríc, que-

nha ram suas caLeças, com
ar impassível. Porem a emo
ção de todos era trahida
por um movimento rios de-
dos, que fazia rodar ínees-
santemente a linha de cha-
péus de leltro .

Quando terminou a
chama.Ia, pela qual se ve-
rilicou que a "tropa" 

es- í
tava completa o "svndi-
co" interpellou um indivi-
duo gigantesco e pallido,
que até então se mantive-
ra afastado, de pé, encos-
tado á porta .

— Ulric Tagmer, faça
suas declarações . . .

O indivíduo caminhou
com passo incerto e, apoiando-se á mesa, começou aiallar, emquanto o "escrivão" tomava notas :"Partimos 

terça leira, as cinco horas da manhã,
para ir repousar sobre o rochedo da Schwarzegg esubir, na manhã seguinte, ao pico do I error . . . Con-
yÍSS'J T"10 n3°.jurava possivel alcançar esse cimo . . .i Ias nao ousei recusar a offerta ,por amor próprio . . .Alem do mais, o Sr. Sc.uch . . . ( emendou-se o Sr.Schuchmann promettera-me cincoenta ihalers, conse-
ginssemos ou nao . . . Por espaço de trez horas subimos<» Geleira Inferior sem grandes difliculdades . O patrãoestava alegre e chegou a fallar: 'Ulric... Estou ver

^^^^^ _'___>'_Bfcv">. ííiic o
_____________ _ _____________l-JIJÉl ¦_¦ °

^B_____.'^' 7^^BJK_mml _KBfl B_____.• ; *.í'''!_t>_.

™^^B ^k

V V >^^____l" '^B fl;

ce neve rosad

Ulric era então um guia moço
e robusto.

"Foi então que oceorreu
o desastre ! .. .
A essa altura, o depoeníe
suspendeu sua narração,
que iniciara de modo
arrastado, como um ire-

cho que soubesse de cor.
Sua voz, cada vez mais tie-

mula, faltava-lhe agora .
¦ Continue! — disse o "syndí-
com um rude tom de insis-

ric Tagyrer applicou a mão direita
em suor e com violento esforço re-
ra:

Era, sem duvida, um trecho de
Ouvi um estalido, uma exclamação . . .
vi .. .

O "svndico" 
perguntou:— Não estava, então, amarrado ao

Sr. Schuchmann? Como ponde commet-

»iigelo novo
nadía mais

você,

ricto

a

a.V"i'.xB mMtW!a1f^£'$__?¦_'*J^^B____k \

Jjjf. ¦'¦ .j^B ^'-^ ___________ ^^__fc_J_

^Bnflfl_^___p ^____H___' ___o_H BB_. / _l i ¦sH_' _s __~¦¦•*__3v-mm*^^^^^ -. i t

que
fácil

Eu respondi

a cousa e mais
do que julgava..."

tter uma tal imprudência,
montanhez veterai.o V

Primeiramente surprehendido
pela pergunta, Tagmer poude mur-
murar, depois :

Foi elle quem
quiz . . .

Uma surda ex-
clamação por assim
dizer explodiu dos
bancos onde estavam
os guias .

Ulric, visivelmen-
te embaraçado, vol-
tou-se paia elles, bal-
buciando :

• Oh 1 Vocês bem
sabem como essas
cousas aconetcem! ...
Quando me approxí-
mei d'elle para pas-
sar-lhe a corda na
cintura, o Sr . Schu-
chmann repelliu-me (fez um ges-
to de quem acotovella alguém )
dizendo : "Que tolice 1 Não

__fr^.LA_um flnteB W

__-_K ; _ *>¦__¦
____¦ _9__fl__'_3A*J^f' '"__ "___B

______fl_W*flflfl____v-; ' ' ¦t* flB

Chamei por elle mais de vinte vezes preciso!
e

Que teriam feito
Um fulgor de ousadia
i ..prevista brilhou em

seus olhos.

I
ro apenas examinar esse trecho \

í

í 81
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Cm guia não é peior do que um escravo :
Houve novos murmúrios e signaes cie protesto

contra essas palavras. ,. ,, .<«__ Ta-mer — declarou o "syndico , a impressão

que causaste sobre teus próprios camaradas e a de todo
indivíduo de bom senso. Admittindo que tuas pala-
vras sejam a expressão da verdade, ,a prejudicam
enormemente teu papei neste drama . Emlim . . Uonte-
nos, agora, qual ioi tua attitude apoz o desastre l

Ulric procurou, por alguns segundos, reunir os
sentidos ; apoz que .

Não me recordo mais suspirou elle com
desalento ,

Porem, notando os cochichos hostis por traz de
si e incentivado pelos olhos inclementes e perseguidores
do "syndico", reuniu a energia esparsa em seus mus-
culos de athleta. '

-- Ah! — exclamou Corri ate a beira do abvs-
mo . . . Curvei a cabeça . . . Tudo era negror no fundo
cia geleira... A.quillo roncava como a água dos moi-
nhos . . • Chamei mais de mil \ e/es . . . "Sr . Schnch-
mann ... Sr . Schuchmannl. . Ouvi por muito tempo
minha voz descer . . . E nada subia !.. .

Quanto tempo licou assim?...
Nem sei 1
Em todo o caso só tornou a apparecer dous

dias depois . . . Isso chocou todo inundo . Porque não
demonstrou mais pressa em informar ás autoridades .
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^^ ^"^fl^^^fl^P^^^Mftte^^ —Continue — disse o syndico.

—_ -<. -s/ Ulric, nova-
mente victima-

cio pela angustia, respondeu aos arrancos:
-Tinha vergonha... Medo de que me julgassem

mal . . . Sabe lá o senhor o que sente um guia, que volta
sem seu viajante ! .. .

D'esta vez os companheiros de Ulric approvaram
suas palavras; alguns d'entre, elles, já haviam conhecido
a mesma angustia .

Apoz alguns minutos de silencio, para deixar
repousarem o depoente e o auditório, o syndico
reiniciou o interrogatório .

Ante-hontem - - quatro guias, encarregados de
controlar tuas palavras íoiam lesados por ti mesmo
ao theatio do drama e não pudeste indicar-lhes o
ponto exacto . . Isso, na verdade, é inacreditável . . .

Ulric balbiiciou :
Oh, senhor! Não viu como nevou depois?..

E' clifficil reconhecer um terreno, que se translorma de
um dia para outro ...

Então o "syndico", erguendo-se, disse :
Taumer. devo expor toda a gravidade de teu

caso: aceusam-te de ler assassinado o banqueiro, para
roubal-o e de te teres desembaraçado do cadáver, atiran -

clo-o em um dos muitos abysmos, (pie te cercavam...
O aceusado tornou-se ainda mais livido e, teu-

tando disfarçar sua emoção, ergueu os hombros como 
j

quem despreza bimilhanfe aceusaçao. n |"O Sr. Schuchmann proseguiu o syndico |
v-empre trazia em sua carteira dinheiro avultado . Mui- j
tas vezes, os habitantes do vallado o viram abrir a
carteira bem guarnecida ; você, não ignorava isso... |
Ora. a oceasião era azada... Alem d isso você agiu ,
de modo a partir só. com o banqueiro... |

Mas replicou com infelicidade o aceusado. —- Eu |
não o impedi de contractar um carregador... .|

Opponho o mais formal desmentido a isso.. -

Xou ler o depoimento do hoteleiro do Grande Monje... |
"A 25 de Julho, o Sr. Schuch confiou-me seu j

proiecto de partir na manhã seguinte em excursão ao j
pico do Terror. Estava preoecupado; perguntou-me 

¦

se Ulric Tagmer era homem em quem se podesse liar... |
Àconselhei-o, dado o perigo de uma tal aventura a 

j
contractar mais um ou dous auxihares... Depois de =
hesitar, o Sr. Schuch concluiu: 

"Nao! Isso aborrece- |
ria Tagmer, que tanto me pediu que eu nao levasse |
mais ninguém..." Eis o que sei a respeito dessa mal- =
fadada excursão e o que aflirmo com consciência. |
Assignado : Jfíocren, proprietário da pensão do brande |
Monje". Que tem a responder a isso? j

Tagmer estava aterrado. De tempos a tempos a
respiração se escapava de sua garganta tão forte e j
oppressa que era ouvida em toda a sala. Balbuciou,

afinal.
— Eu queria...

se tivéssemos sor-
te... sor o primei-
ro guia... a attin-
gir o Pico do Ter-
ror...

—¦ Em summa:
segundo teu de-
sejo, a exnedicão
ió seria feita a
dous. Admitta-
mos essa versão;
O accidente oc-
correu terça-fei-
ra, cerca de dez
e onze horas da
manhã e somente
quinta-feira, ás
seis da tarde, vo-
cê se apresentou,
visivelmente as-
sustado, em Grin-
delwald, Io rne-
cendo sobre a ca-
tastrophe expli-

•

caçoes de tal modo incoherentes que antes de te suspei-
tar de tal crime houvj quem te julgasse enlouquecido.
H:.s de confessar que esses processos são suspeitissi-
mos. . Mas vamos adiante: na véspera cia partida, pe-
diste-me um certiifcado de indigencia á agenciado can-
tão...

— Eil-o! interrompeu o escrivão, agitando no
ar um papel, afkn de solicitar a attenção dos "guias .

O "syndico" continuou :
"Nesse momento, pois, Tagmer, estavas despro-

vido de recursos. Ouçam, agora, senhores, o relatório
do agente de policia municipal :

"Acompanhado pelo guarda-florestal e o guarda
campestre, dirigi-me ao domicilio de Ulric Tagmer, que
se achava ausente. Mesmo assim praticamos uma bus-
ca em regra no único compartimento de que se compõe
sua residência. Rebuscamos todos os recantos e mes-
mo a palha do leito, reviramos a mangedoura das ca-
bras, sem descobrir objecto de valor. íamos, pois, sa-
hir, quando um de nós verificou que, em um canto,
junto do fogão, a terra fora remexida... Explorando
esse ponto conseguimos extrahir doze "coroas" de ouro,
(moedas allemãs) que entregamos ao Sr. Delegado re-

gional. Assig : Hermann Cluss, commissario; Pedro
Himgrund, guarda-florestal; José Maria Redhnger,
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descansamos

guarda-ca_t.pcs.rc. 
"Trata-se, 

agora, Tagffier, de nosexplicar a origem cFessa pequena fortuna
Um murmúrio prolongado percorreu o grupo dos

guias a essa revelação e, por vários minutos, plirase*tumultuosas interromperam o debate.
Ulric Tagmer. acabrunhado pela autoridade d'essetestemunho, nao salm, de um silencio, que era penoso

para toei os. '
Como o "svndic >" reiterasse sua pergunta, ellese esforçou por emitt.r, finalmente, algumas phrases-Detivemo-nos na Geleira Inferior

um pouco em
minha casa, o
tempo necessa-
rio para tomar-
mos um caldo
quente... O Sr..
Schuchmann
teve dó de mi-
nha miséria...
Offereceu um
punhado ele ou-
ro a minha mu-
lher..., que lo-
go enterrou as
moedas... por
epje nossa por-
ta não é muito
segura... e qua-
si sempre esta-
mos fora, ga-
nhando nossa
vida no fcraba-
lho diário...

— A q u i —¦
respondeu o
" i ¦ •' isyndico , de-
vo mais uma
vez contestar
suas palavras !
Você não é ca-
sado, Tagmer.
Vive com uma
mulher chama-
da Maria Mui-
ler, que seu le-
gitimo esposo
expulsou de
Lucerna por
caura de seus
maus c o s t u-
mes...

11 o u v e u m
movimento de
desapprovaçâo
no auditório.

A irregulari-
dade da situa-
Ção do casal
era conhecida.
Mas, então?
Não havia ne-
cessidade de se
alludir a isso
em tal ocea-
sião.

Todavia, o
syndico" reer-

gueu seu pres-
tigio, d'esse rápido desfallecímento, desde que com
pletou seu pensamento:

A mulher que você acolheu é muito bonita, se-
gundo a opinião gera!.

Dizem ainda que o que ganhas mal dá para atten-
dera sua faceirice. E... sabe o que murmuram ainda ?

— Não!- respondeu Ulric -cuja voz tornára-serepentinamente firme.
», .7" Pois bem! "Já houve quem notasse que Mana1 *uller excitava as sympathias do banqueiro. Acres-centam até que era com o intuito de conquistal-a, que
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A enorme geleira puzera-se em marcha com forço irresisMvcT.

elle vinha, ha trez annos já, ao Grindelwald. E agora,ainda oi você quem lhe attribuiu para com Maria, li-berahdades de uma tal inverosimilhanca, que tornammais plausível essa supposição.¦'.. Assim, sou levado aformular minha a opinião, que é a de tedrs cs habitantes
d esta cidade: "Você sabia que o Sr. Schuchmann nãotardaria a deixar Grindelwald e resolveu lançar mãodo dinheiro, que tanta falta fazia em tua casa... Isso émmto mais verosimil do que tua historia de accielente...
U Sr. Schuchmann era um alpir.ista experimentado...
De resto, todas as circurr.stancias são contra você...

e, muito mais,
tudo quanto
tens d i t o
aqui..."

.Mas não era
o mesmo ho-
mem> submis-
so e resignado,
que o "svndi-
co ' tinha ago-
rá diante de si.

Uma cham-
ma ele audácia
imprevista bri-
lha .a nos olhos
ele Uiric Ta-
gmer e elle eles-
lei iu iormida-
vel murro so-
bre a mesa do
magistrado, es
1. r av e;ando
com todo o fu-
ror elos que
soflreram mui-
to tempo sem
se revoltar :

Que ve-
nham fallar
commigo, to-
d s esses intri-
gantes ! Maria
é minha es no-
sa diante de
Deus. .. E\ an-
tes ele tudo,
uma b-"a mu-
lher... Aelcro a
e pro i.ibo a
quem quer que
seja eie a insul-
tar. .. Por ejue
não se mos-
tram, os intri-
gantes? Escòn-
ti em-se como
covardes, que
são. .

(3 espectacu-
Io d essa expio-
são de torça ai-
li vi ou o coração
d e> s guias ,
que o debate,
desele seu irii-
cio. opprimira
um pouco

parecia satisfeito.

fV**».

Ta mlimoem o syndicoli(

Os gritos, fora, chegavam até esse gabinete
sala do tribunal a discussão tomara Üvre curso

Diversas propostas foram sustentadas.

Na

S_

í
Sim! Estava satisfeito por .ê. que sua dialectica I1

acabara por tocar na corda sensível e, pensando ape-
nas em obter de Ulric Tagmer novos esclarecimente>s,
m estado ele nervosielaele em que se encontrava, con-
vidou-o a passar para seu gabinete privado, sob a vi-
gilancia do escrivão, emquanto os "guias" deliberavam.

i
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A primeira, partida de um tio de Ulric, propunha
que o inquérito fosse suspenso.

Esse outro Tagmer, zeloso da honra da família, sa-

lientou os bons antecedentes de seu sobrmho; maii

grado sua attitude e suas respostas bizarras, nao incoi-

fera ab.da. com a edade de trinta annos, en* nenhum

delicto grave, senão o de sua ligação anormal com Ma

'^ 
Segundo logar, o "svndico". desejando livrar-

se de responsabilidades, aconselhou que se

levasse o processo para o Tribunal Criminal.
Porem os "guias" se insurgiram contra

essa temível medida e o decano da C irpora-

ção" resumiu o sentimento geral por meio de

uma terceira opinião ...
"Solicitar a intervenção do poder pubh-

co. complicar o caso e lançar opprobno sobre

a Corporação inteira!? Não era justo ! De

resto, quem sabe9 Era nem possível
verdade nunca surgisse 1

No emtanto. se o crime era
duvidosa nao deixava de
haver certa culpa ou ne-

gligencia da parte de Ulric.
Assim deveriam punir o
culpado segu • do a lei dis-
ciplinar da Corporação.

Quando encerraram
essa discussão, procederam
á votação e dezoito vo-
tantes, dos vinte alli réu-
«idos, proclamaram \J\nc
Tagmer expulso da "Çor-

poração" e sem mais direi-
Io de conduzir os visitan-
tes aos pincaros nevados.

Trouxeram o infeliz á
sala do tribunal.
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e mergulhou ra solidão sombria de um bosque de

pinheiros, que se estendiam, outr'ora, até o santuário
de S. Petronilho, hoje o coração da cidadczmha.

Durai-.te uma meia hora, subiu uma ladeira pe-
dre^osa e talhada por estreitos riachos; depois attm-

giu°a clareira e. voltando á esquerda, deteve-se diante
de uma cabana, que embranquiçava á luz nocturna e

próxima da Geleira Inferior.
Para entrar teve apenas que empurrar a porta.

Sobre um bloco de pe-
dra, á guiza de banco, esta-
va sentada uma mulher
ainda bem moça, vestida
com os atavios tradiecio
naes das mulheres de Lu-
cerna.

Com a ponta dos coto-
vellos apoiada sobre seus
joelhos, ella enrolava va-

garosamente uma longa
trança.
Ao ruido que fez Ulric,

entrando, ella ergueu a ca-
beca.

E n t ào ? - - - p e rg u n t o u
ella. abrindo seus lábios
vermelhos e seus grandes
olhos.

Está tudo liquida*
• o

j
replicou Tagmer. \

Jiicnr i

I

Ulric subiu por uma vereda pedregosa.

di dei-

Então, com todos de
pé, o 'Vyndico" pronun-
ciou contra elle a sentença.

Ulric, cuja physiono- .
mia fora novamente invadida pelo desanimo e pela li-

videz, ouviu placidamente. .
E o "svndico", com toda a suavidade de alma que

caracterisa os que são encarregados de pronunciar pa-
lavras difficeis. leu a sentença e acerescentou:

Aconselho-o, em seu próprio interesse,
xar a região.

Tagmer respondeu, com
simplicidade:

Nada temo. . . Sou in-
nocente...

Forçaram o infeliz a resti-
tuir sua carteira de identidade,
com o couro immundo e as pa-
ginas engorduradas, que elle
entregou com um suspiro, em-
quanto duas lagrymas riscavam
suas faces.

Seus antigos companhei-
ros, emocionados e rígidos, des-
filaram sem o olhar; e, quando
suas phvsionomias, com sereni-
dadee firmeza theatraes, surji-
ram uma a uma, á porta do tri-
bunal. a calma e o silencio se
espalharam pela assembléa de
aldeões anciosos.

Cada um se approximou o
mais perto possível do 'jurado"

que lhe tocava mais de perto,
pelo sangue ou amizade, e a
multidãor assim espalhada, se dispersou em pequenos
grupos, que conversavam em vez laxa.

Quando a noite cahiu, quando as ruas ficaram de-

sertas, Uiric Tagmer, por assim dizer, fugiu do tu

bunal. - , i .. ,
Atravessou cem passo furtivo a região h.ib.tada

E desatou a soluçar
Maria Muller pousou

sobre elle seus olhos eni-
gmaticos e ardentes para
adivinhar tudo quanto elle

não dizia e aos poucos, se enterneceu.
— Vem aqui, Maria — supphcou Ulnc, que

se deixara cahir sobre o limiar.
Ambos se sentaram, lado a lado; O homem

contou o que se passara, interrompendo-se por
para retomar coragem nos lábios da

Nej*bBb*MBWb»<bM*bÍÍb"Mb'Bb^

O svndico pronunciou a sentença contra elle.

vezes
mU 

Quando terminou sua narrativa, pousou a cabeça

em seu collo. soltando gemidos de anima lendo. &,

com suas enormes mãos frias, acariciou-lhe as laces

quentes e carnudas, tomado ao mesmo tempo por so-

luços e accessos de ris©s nervosos.
Emquanto Ulric cedia à

imperiosa necessidade de 1 aliar,
emfim, livremente e sem re-
ceios, Maria nada dizia. E, se
a inquietação do outro implora-
va alguma resposta, ella se con-
tentava com estender-lhe o arco
humido de seus lábios. Elle,
tranquillizado pela eloqüência
d'essa linguagem universal,
apertava-a em seus braços tre-
mulos.

E os que agora eram cha-
sem razão, o
aventureira ,

esses dous miseráveis párias da
sociedade esqueceram sua mia-
mia na divina felicidade da con-
fiança mutua.

Jamais Deus lhes concedera
noite mais suave, junto de suas
cabras adormecidas. E quan-
do, finalmente, fatigados de
tanta resignação e tanta lagry-

ma, que lhes alliviou os cora-
dormir, já as companheiras cie sua

q »-» t» i m p i rn r;ilO 03

mados, com ou
"assassino" e a

ç"5es, puderam
intimidade despertavam com
aurora.

II

primeiro raio

Durante trinta mezes, Ulric e Maria viveram com
as doze coroas da victima que não lhes quizeram con-

* J
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{iscar,! por instinctiva repulsa... O ouro era amaldi-
coado !

Maria foi trocar as moedas, comprar mantimen-
tos bem distante, a cerca de sete ou oito horas de mar-
cha, nas aldeias mais próximas.

Privado de seu ganha pão natural e de suas cccu-
paçõcs instinctivas. o ex-guia viveu então do que lhe
dava seu pequenino rebanho, em uma superfície exi-
gua do prado hereditário, que se extendia na base da
Geleira Inlenor.

Perambulava assim, o dia tedo, em torno de sua
cabana, sem que nunca a sombra de seu alto cerpo dei-
xasse de roçar
pelas paredes
de m a d eira.
Porque, tendo,
por varias ve-
zes, tentado se
afastar de seu
refugio, softre-
ra cruéis humi-
lhações, que o
faziam, agora,
temer o encon-
tro com seus
similhantes.

Os amigos dc
outr'ora, para
evitar seu con-
tacto, faziam
grandes desvios
em suas cami-
nhadas, quan-
do as necessida-
des profissio-
na es os traziam
a essas paragens
desoladas.

S ó mente o"syndico", 
que,

havia tempo, se
aposen tara de
suas funcções
passava por elle
sem se desviar,
porem tingindo
nao ver o cum-
primento respei-
toso de Ulric.

Haviam de-
corrido talvez
quinze annos
que a catastro-
phe sobreviéra
quando, apoz
vários invernos
rigorosos, urna
noticia extraor-
dinaria, se es-
palhou pelos ar-
redores :

A Geleira In-
ferior puztrj-se
cm marcha e
descia directa-
mente sobre a
pobre cabana
ce Tagmer.

Apoz varias
explorações não
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— Acreditam ainda que eu sou um 'adrã

restou mais duvidas; e entre a população religiosa do
vallado (que os descobrimentos scientificos ainda não
Haviam illuminado sobre esse phenomeno natural), um
grito unanime acclamou a força de I3eus, a infallibilidade
Je sua justiça !

Ulric foi o primeiro a notar o perigo, que o amea-
cava.

Bem o comprehendera, quando uma moita de es-
pinhos se abysmára repentinamente quando d'ella se
approximava^descuidado.

Desde então pyramides brancas surgiram onde,
antes, verdejavam uma matta rachitiea. Muitas ve-
zes, durante a noite, um tronco resistente cahira com
um estalido horrivel dc ouvir e q.uando, ás vezes, nao
ouvia essa queda prophetica, Maria o despertava im-
mediatamente para dividir com elle seu terror assom-
brado.

Fouco a pouco, a massa lenta d'essa torrente so-
lida cerceu a cabana miserável e cobriu, em seguida,
de anno para anno, quasi toda a extensão de mesqui-
nho campo de pastagem.

Ulric, penalisado com a sorte de seus pobres ani-
mães, foi for-
çado a entre-
gal-os por qual-
quer p r c ç o .
Quando o di-
nheiro d'essa
venda se exgot-
tou elle com-
prou uma trom-
pa dos Alpes e
foi se installar á
beira da Luts-
chine Negra, na
direeção do In-
te ria ken. E,
desde que avis-
tava alguns ra-
ros excursionis-
tas na trilha es-
treita, elle evo-
cava com seu
sopro desegual
os mornos echos
djo Moennli-
chen, provocan-
do, d'esse mo-
do, na gargan-
ta nevada e
cheia de som-
bra, um mur-
murio monoto-
no e triste, que,
no emtanto, lhe
valia algumas
esmolas.

Oh! Era uma
horrivel existen-
cia, a sua 1 E
quando, porca-
minhos discre-
tos, o mendigo
quasi sem for-
ças levava para
casa, já noite,
seu humor ta-
ei turno, pro-
curava em vão
o olhar de sua
Maria, pensati-
va,que contem-
plava, em sua
memória, um
lar distante, de
onde fugira e
no qual um ho-
mem bom pare-
cia-lhe chorar
sobre o berço de

um menino, muito rosado e louro, orphão de uma
mãi, que, no emtanto, vivia...

Um e outro calavam as palavras futeis, que, an-
tes, tanto prazer sentiam em se dizer. De resto, o iso-
lamento gastara positivamente seus assumptos; e a
tagarelice da ingenuidade amorosa não lhes subia mais
aos lábios...

Apoz numerosos penedos de estabilisaçao, a ge-
leira voltava a deslisar lentamente, em seu caminhar
fatal. As transformações de sua extremidade força-

ÍO perguntou Ulric.
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ram mesmo a Corporação dos Guias a adoptar um no-
vo caminho, de tal modo, que qualquer approximação
humana foi definitivamente impossível para a cabana
de Ulric.

Esqueceram-o totalmente.
Na primavera de 1850, enormes^ blocos de gelo,

exhalando intenso frio, avançaram até povxo mais de
vinte pés da cabana.

Nessa epocha, Maria Muller morreu apoz uma
rápida enfermidade, que principiou com arrepios e ter-
minou com delírio.

Durante trinta e seis horas, o viuvo, esmagado
por grande dor, não se mexeu. Depois, voltando á
realidade, aproveitou um claro luar para transportar
sua companheira ao cemitério, onde a enterrou a um
canto de solo virgem, coberto com flôresinhas sylvcstres.

Ninguém se inquietou com essa morte, na aldeia;
talvez, mesmo, a ignorassem...

Com o tempo, para comprar os mantimentos — o
que Maria não mais podia fazer- Ulric ousou se appro-
ximar até as casas da aldeia...

todos os diálogos, acabou por se convencer de que um
só personagem do drama vivia ainda. Era o antigo
"syndico", um centenário, que quasi não sahia de
seus aposentos. , . ,

Porem um bello dia de Sol, Tagmer foi lorçado a
bater em prudente retirada ao \ê; essa physionomia
austera e livida, apparecer em uma sacada.

... E a marcha da Geleira progredia. .
No embasamento de suas primitivas pyramides

inferiores que o desnivelamento fundira, as pyramides
superiores desciam por sua vez, apoz conquistar
um trecho do terreno. O invasor levou ainda ai-
gumas primaveras a franquear essa ultima etapa; e
sua ponta chocou-se. finalmente, com o embasamento
fragilissimo da choça dc Ulric.

Noventa annos, dos quaes sessenta de miséria
absoluta, haviam martyrisado o corpo d'esse homem,
curvando prodigiosamente seus hombros, rareando sua
crina branca, limando sua carne, enfraquecendo seus
olhos... . .

Ouviu perfeitamente e com que alegria! o pn-
meiro golpe justamente par cima de seu pobre leito.
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Ulric poz-se a caminho com passo Firme e compassado como outr'ora.

Esta crescera, com ruas mais largas e rectas. ca-
sas novas...

Quando se resolveu approximar assim dos homens,
o sombrio exilado tanto envelhecera, tanto se trans-
formara, que ninguém o reconheceu. De resto, já lá
iam cerca de quarenta annos, duas gerações haviam
crescido; e essa nova sociedade guardava uma lem-
branca muito vaga de uma complicada historia cujos
contemporâneos, em sua maior parte, estavam deita-
dos no campo do eterno repouso.

Todavia, ainda se faliava nisso, de tempos a tem-
pos; e, uma vez, no fundo de uma taberna, Tagmer
foi interrogado, em razão de sua edade. Felizmente, pa-
ra elle, apenas causou hilaridade, com seu ar de sur-
preza; e o auditório passou a consideral-o, desde então,
uma figura apalhaçada, alvo das traquinadas de todas
as creanças de Grindelwald.

Em seguida, tornando-se mais ousado com o cor-
rer dos annos, elle ousou intrometter-se totalmente na

ida da população; e, ouvindo com extrema reservavi

julgou chegado o termo de seus soflrimentos e que to-
do aquelle bloco de gelo o iria sepultar...

Porem, á medida que as semanas corriam, o es-
tado da região modificava-se singularmente.

A geleira mais uma vez se detivéra e sua base se
desfazia rapidamente sob a forte temperatura de Julho.

Uma manhã Ulric precipitou-se na direcção da
aldeia e suas pobres pernas ankylosadas n faziam tro- ,
pecar a cada passo.

Atravessou as ruas de Grindelwald gritando como
um louco :

- O Sr. Schuch voltou!... O Sr. Schuch voltou!...
Diante do hotel do "Grande Monie", mantido

agora pelos netos de Moeren. um bando de excursio-
nistas, prestes a partir montados em burrico: , cumulou- j
o de zombarias...

De facto, sua figura era grottesca, com sua barba
eriçada, seus cabellos fluetuantes, seus olhos que lacry-
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mejayam e sua bocca que toda se torcia em um riso
semi-louco.

Porem Ulric não lhes deu attenção e continuou a
gritar em todos os tons:

0 Sr. Schuch voltou! O Sr. Schueh voltou!
Algumas pesíiôis começaram a se agrupar e as

perguntas se cruzaram, indagando cada um quem se-
ria esse Schuch. que tanto parecia allucinar o espirito
do pobre velho.

A essa altura Ulric começou a gritar mais forte do
que a:-, tes:

- Sr.J'syndieo"!... O' Sr. "syndico"!
Em vão tentavam impor-lhe silencio e convencei-

o de que o "s\ lulico" em exercício residia em outro pon-to da cidadesmha.
Elle se limitava a replicar com ar muito serio:-— Não! Fallo-lhes do "meu" syndico... 0 ver-

dadeiro!
Ao iim de alguns minutos abria-se uma janella e

uma physionomia magcstosa surgia:
Bom dia. doutor... Sou Ulric Tagmer... E'

/ ,

-flt ifl I'* ^4ír_*
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e tambj m

Era de facto o cçrpa d;> velho millionario que alli estava.

preciso que o senhor venha sem demora para recebsro Sr. Schuch...
0 antigo magistrado recolheu suas rec >rdações.
Uma graça melancólica reviveu cm seu olhar e

elle suspirou:
Recordo-me muito d'es;e nome.

revejo a epocha... Mas não
comprehendo o que significam
suas palavras...

Eu lhe explico, dou-
tor. . Lá em cima, a Geleira
Interior derrete pouco a pou-
co... E o Sr. Schuch... recor
da-se. hein? O Sr. Schuch!...
que desappàreçeu no abysmo,
quando era conduzido por mim,
U1 r i c Ta u m e r ! Então ?

Sim. . Recordo-me, —
respondeu gravemente o outro.

Pois bem. . . 0 Sr.
Schuch caminhou até á portade minha cabana... entre os
blocos de gelo... Sua cabeça
está a descoberto... Oh ! Eu
o reconheci immediatamente...
Esta a mesma cousa... Ande
d ahi, doutor, é preciso.

Muito agitado por essa
incrível alíirmação, o velho ma-
gistrado ainda hesitava.

— Schuch!—mur-
murou elle machinal-
mente. . . Ulric Ta-
gmer!... que querem
de mim esses mortos?

E os detalhes da
velha aventura volta-
vam-lhe á memória,
com minúcias, junta-
mente com outras cir-
cumstancias, que não
tinkam ligação com
o caso.

—- E' preciso que
eu veja ! — balbuciou
elle finalmente — Es-
pera por mim um ins-
tante... Desço já !

Repeli indo a crea-
da cujas censuras res-
peitosas e inquietas
eram ouvidas mesmo
da rua, elle apanhou
tua veneravel cartola,
sua longa bengala de
punho de prata e sahiu:

Os transeuntes se
agruparam. De diver-
sos lados ouviam-se
appellos e confidencias.

j- i. : A

¦ 
¦ 
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— Guia-i l
se o

-me!
"svndico" -dis-

fll^^"'X^v-*^'.

Ubric era agora um velho.

-_-_i-ãfl_SS^^fl-flfl_
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fljfljj fefl^
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Nesse dia elle se atreveu a se approximar das habitações.

sob o peso de suas tranquillas
palavras:

— Julga ainda que eu seja

"~ Sem duvida, doutor! Vou guial-o... — excla- |mou Tagmer — Tenha confiança em minhas boas I
pernas e siga atraz de mim... j

Um triumphante sorriso iíluminou sua physio- |nomia ingênua e elle repetiu mais uma vez essas pa- |lavras prolissionaes, que lisongeavam seu ouvido e con- jtinham, para elle, toda uma rehabilitação publica... j
Sem olhar para seu cliente nem ligar importância '

ao interrogatório continuo dos curiosos, Ulric partiu I 87
com seu largo passo, seguro e lento, de outrora. j

0 "syndico", sem fôlego, só se detinha para res- •
pirar nos pontos indicados por Tagmer, com gestoimperioso.'

Entre lençoes de neve e lama, sulcos profundos
uma cabeça de homem completamente esverdeada re- !
pousava em um quadro de gelo... 6

0 írio contrariara a decomposição, conservara as j
formas, a juventude mesmo e as "favoritas" louras =
adhenram ainda á pelle. j

Ulric Tagmer brandiu uma picareta. Atacou j
bloco com vigor, fazendo saltar gelo para todos os la- =
dos. |

Em breve poude desprender o corpo inteiro, que |
estava estendido sobre a neve, como em 2
um túmulo. |

— Doutor! — exclamou elle, com gesto j
altivo — Cabe ao senhor examinal-o! E' {
continuação do inquérito !..;.. I

Dominado por sua vez pelo tom de j
voz de Ulric, o outro obedeceu... j

Todos viram seus dedos enrilhados I
pelo frio se entreabrirem com esforço atra- j
vez do punho rendado e extrahir sueces- |
sivamente um molhe de chaves, um pu- I
nhado de moedas, uma bolsa cheia de ouro {
e um relógio com as iniciaes R. S., que |

estabeleciam incontestável- í
mente a identidade do cadáver j
de Rudolph Schuchmann. =

Então Ulric Tagmer er- í
gueu-se em toda sua estatura f
momentaneamente reconquis- |
tada e apostrophando o "syn-
dico", que vergou a cabeça (

.—..j
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um ladrão? Um assassino vil? Terá coragem para
sustentar isso diante d'essa assembléa ?—exclamou-
cruzando os braços.

As forças abandonavam seu interlocutor, que duas

pessoas se deram pressa de sustentar.
Finalmente, o "svndico", voltando-se para o pu-

blico, que interpretava vagamente as peripécias d'esse

grande drama:
— Pobre Ulric Tagmerl balbuciou — Oh! Meus

amigos, eu pensava ter desempenhado toda minha

— Oh, doutor! — murmurou Tagmer com ar em-
baraçado mas não sem se lançar nos braços estendi-
dos para elle.

E o gesto foi tão sincero que suas enormes mãos
mancharam com a lama do cabo da picareta um bel-
üssimo collarinho cercado de rendas.

No emtanto, uma idéia invadiu ainda o cérebro
do magistrado, que perguntou :

 Mas, então... Por que não te defendeste ?
Sim! Porque nao invocaste lados?... Que diabo!...

Devias teimar.,.
Indignar-te...

—- Que quer,
doutor ? — re-
plicou Tagmer
Sjmpre iui timi-
do... E isso foi
a causa de mui-
tos desgostos em
minha vida!...

raJri^^ri1^yiri4^í-.'irií5Sv-\.' ¦ vmV±.'. ¦ riV" "'*' V "*¦¦'"¦' v'^' ****** ^B?' 
"fllfl." 
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//« mui (cs ho-
mens, que despre-
:am o dinheiro,
porem bem psu-
cos sabem em pre-
qat-o bem .

Em que se
parecem a Suissa

" i * • oe um bar ....
?
Pois se pa-

recém c muite...
Um bar não é ta-
berna ? .. . Pois
na Suissa esta ...
Berna . . .

A vida em Roma imperial — A leitura de um poema. Quadro de J Matania

carreira sem merecer censuras... Hontem ainda, es-
tava prc:«npto para morrer, com a consciência pura
e livre de remorsos. Agora, perdi o repouso de meus
últimos dias...

O tempo não está mais em nossas mãos, Ulric; as-
sim supplico-te aqui mesmo, de joelhos, diante d'essas
relíquias providenciaes, que me perdoes por uma tão

grande injustiça... Consente que eu te abrace?

O Breako-
phone

E' um novo
apparelho recen-
temente cons-
tinido por um
fabricante de or-
gãos, da Hun-
gria, F r a n ei s
Szkerese é feito
de modo a po-
der substituir
todos os instru-
mentos de que
se compõe uma
moderna jazz;
um só artista e
sufficiente paia
o fazer funecio-
nar; o inventor
já tirou patente
para a venda de
seu app'ar'elho
nos Estados Uni-
dos e em toda a
Europa .

Os músicos
dos cinematogrà-
phos e dos aán-

cingsde Budapest dirigiram-se ao inventor avizando-o
de que se não inutilisasse immediatamente seu appare-
lhe, depositariam uma bomba em sua residência . D
infeliz, é claro, se deu pressa de avisar a policia, que
tratou de agir energicamente para o proteger .

Como se o apparecimento dos "talkies" nao fosse
bastante para acabar com todas as orchestras do
m undt

.,,_—"-
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A visão no parque — Quadro de Ç. El. Turner.
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Üm carro de c«mpone2cs da Sardenha.

Cr

Um carro de camponezes da ümbria.
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'^^^^ *=^====r^^_^^ ^^^" Carro dc camponezes sicilianos

v. arro do camponezes cie Brimlisi s-,.*¦.-. 
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/¦• l"do I ransporte de senhoras em Matera.
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•'",..1:!:".'lri';s' duas '.nü.empregadas da Caixa Eco-E' ' «a levaram á C/wV Senúcc A**o:iat!on uma
«"Píriora. .na° 

COntra SC,'S ChefeS' mas contr»suas

te» com6"?! QUf SUas "chefes" s5° muito mais exigen-meilasdo que o eram seus antigos superiores

-ii——ii.
•ii—i,

n^te;J5!£a£ ' (>--"-.os ;or„aes londri-

fes de ««;« «~ 
10rte.f.ao ^PPortaveis; porem as che-les de saias sao positivamente intragáveis _> aK.^por todos o; mero, de «ua autoridade Sí'm

i
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O estudo dos movimentos pela photogra*
phia instan tanea
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Um cao galgo em plena corrido
/í arfe na religião—S. Francisco de Assis em êxtase

Quadro de Domenico Veneziano.

Ossadas humanas de mais de uni
milhão de annos

Segundo informa o correspondente do Daily
Telegraph, de Londres, em Pekin, na China, foram
descobertos em uma caverna df> pedra de cal. nos
arredores de Chu Ku-Tien, a 30 mlhas de Pek!n,
ossadas petr.ficadas de dez homens, que calcula-se
terem vivido ha mais ou menos um milhão de an-
—II II II II II II II——II II II lt || li i ||«—1|.

Como a China venera seu primeiro libertador

hm Kjl
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Esqueleto de um galgo mostrando u mecanismo da corrida
nesses animaes.

das por outros sábios quanto a ascendência humana,
relegando o homem-macaco de fava a uma posição bas-
tante inferior .

0 desenvolvimento do "frontal" e as medidas ge-
raes do craneo convenceram o Dr. Black de que 

"o
homem de Pck:n" era um ser pensante, que caminhava
cie pé e remontava ao período glacial .

F.ntrada do túmulo do Dr. Sun-
Yat-Sen, fundador da Republi-
ca Chineza. Nessa parte do
monumento está o corpo do ve-

neradò patriota.

nos. Esse descobrimento foi
feito por um grupo de sa-
bios da missão Rockfeller .

Entre os ossos estava um
craneo humano em perfei-
to estado de conservação,
que foi collocado no cofre
do Instituto Rockfeller, seb
a guarda do Dr . Dawidson
Black, sábio paleontólogo
canadense. O exame d'esse
craneo confirmou, secundo*w

informa ainda o mesmo cor-
respondente do diário lon-
drino, as deducções emitti-

Um engenheiro hollandez, M. A. V. Enaal, affirma
ter descoberto o meio de provocar chuva á vontade,
deixando cahir, do alto de um aeroplano ou dirigivel,
gelo pulverisado. Dous mil kilos de gelo produziriam
40.000 litros d'água.

Em breve serão feitas, sob a direcçào do professor
Teron. cia Universidade de
Leyde, na região do Zuy-
de rzée. e x p e r i c n c i a s, as
quaes as autoridades hol-
landezas ligam prande im-
portancia .

Sc o resultado obtido for
satisfactorio» a agricultura
será favorecida com uma
descoberta de considerável
importância e cujas conse-
quencias para a producçao
agrícola poderão ser incal-
culaveis. A aviação nella
desempenhará papel sa-
heute .

E»^^^*^™*'"'""" ^B flip s, * 4*'. í-¦•.-.

BBBB>^~**** '¦ ~ ^BBBBBP"jKa^^^í"V*"fti*^ **!*ts**MffB*^Bu»—t"¦';' "•" ' ~'~*  •-» ^al ãvw'-'.*'»?'

Parte posterior do túmulo do Dr. Sun-Yat-Sen, destinado
a seu espirito.

I _ te

Um tolo refuta um sa-
bio; um sábio não con ven-
ce um tolo .
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A secçiío de roupas ,.., íeira calcdoninna

Uma boa sexta-feira 13

"'«no de 1928 nos Jorneceu _v_ «*__-/««/ 15.0 «n%Í?79% °"lranm '"'ri' r '' Urceira '¦'" ¦'><»»
'•''o . L nd. k'W °Perece<" ""/'"•' duas, em Selem-
'".-,/•//""'"' ''"''"' l930UrA "'"•' "nica... no

«'« _/eu//i </<• vS/(). Antônio de PnJ,,„ ™zão por
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Senhoras das mais ._ic_ rfo.Umb™, e_c.l.entes freguezas•ira.

geramos que seja felicíssima para todos. . .

"Uen°in__PeSS°aS cvtranh'ls' Hca-se com um pd atra/.
f|ade 

«*nao: porem, com amigos, toma-se toda a liber-
cojos' _ f',.a*!eem tcK-a sua amizade, permittem-segra-
"'«is',1., !7:"' "^C seT entrave-s-' •'• "ssim ferimos"epies&_i amigos do que inimigos. . . Goetiie

b-IIa cathedral do antigo mosteiro de Simonoff npretexto para um tal vandalismo foi ode meo „ -era necessário para a construcção de , „, Z_•_-In jjCultura para o povo A r .fh^dn I r" Palafio de

-'eonica,f6ratnifca§rerC;ta.dr
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Futuro hu-
rnorista

Durante os
concursos de
fim de anno
nas escolas
de província,
na França,
um professor
deu a seus
alumnos o se-
guinte th em a,
para ser des-
e n v o 1 v i d o :"Citar alguns
exemplos de
lógica" . Um
dos alumnos
escreveu : "A
locomotiva é
uma mven-
ção . O pão é
uma necessi-
dade . Já que
a necessidade
é mai da in-
venção, pode-
se a f f í r m a r,
sem receio de
errar ... que
o pão é a mai
da loco mo-
tiva !

Miss Fíji d'0rsay, da Fo.\

O diagnostico
do capitão

Em um li-
vro de estu-
dos sobre o
marinheiro o

raN-flBBsBi- - 
">'¦*¦' f*+X'?. Jr 
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94 Sr . Maurício Larrony conta a seguinte anecdota, aos
tempos da pesca da baleia nos mares austraes .
"Quando algum dos 15 homens da tripulação

desejava excusar-se do serviço, pretextando enfermi-
dade, o capitão chamava a tripulação e todos elles
tinham de expor a língua . Se a do pretendente a um

Cozinhando o almoço... no banho/ Isso é possivel na
ilha Margaret. sobre o Danúbio, nos arredores de Buda-Pest,
<>nde ha um balneário com água Aquecida *x>r electricidade, de
tal modo, que permitte a duas lindas banhistas (como se vê na

g*avura) cozinharem ovos para seu almoço.

"-¦»* m\ " "- „_.»-*¦¦ ^W 
^»I 

-mÜL ¦ ^".^.^BBSBBKyflC.' T*^

_> ai BbBBl S^ ^W jflflfl «i~ *" "—¦_** "^ _BB_I B' '" *flB_ *_¦¦ ^frj _^m
jflr A _B^H_L I _f"**_. ._bBbBbW 
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BB j,__BBJ9a7sjAf;. ' BBBBBB. "^  - js_'*^ - sBbb_ BBk p* _,. BB?_^BbBB^Bi.
?fE **3^HeÍ " Baftl^si;*f ' ^Bfl IH ^S^JflBfc ^» ¦aBr^V ¦mD"" ^_B#_afl1 bBB

¦ -•_ V=?.w . ¦ flai ¦ "V " -í í ii» 'V ' "H 
.,

diazinho de folga tinha a mesma cor da dos outros
marujos, embora o infeliz tivesse algum mal grave ou

forte dor de dentes, rece-
bia 15 chibatadas. Se,afor-
tunadamente para o en-
iormo, sua língua se mos-
trava esbranquiçada e sa-
burrosa, era entregue aos
carinhosos cuidados do
cozinheiro de bordo e . . .
geralmente, ficava bom .

gi ia

Desculpas...

Recentemente, o Sr.
Churchi 11, ex-chanceller
do reino da Grã-Bretanha,
encontrava-se em um
grande salão de Londres .
Um inlatigavel palrador
ahi perorava sobre o espi-
ritismo e sobre transmís-
são de pensamento. Vol-
tando-se, a paginas tan-
tas, para o Sr. Churchill,
acerescentou em tom con-
cludente :

Assim, ]^or exemplo,
(vosso ler, no cérebro de
qualquer pessoa, o que
pensa a meu respeito .

O Sr. Churchill inclí-
nou-se ligeiramente :

Neste caso ¦ disse
elle sem perder seu ar se-
rio resta-me apenas
pedir lhe desculpas...Aspecto geral do balneário de água quente, na ilha Margaret, sobre o Danúbio, na Hun

í
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Quando Júlio Verne, em 1872 começou a escrever seu celebro r™7"\ \i í tc'cure romanceA volta ao mundo em oitenta dias"era poss.vel, de faclo. faMr essa grande'v.agem no prazo lixado pelo colei eescnptor? Jfuüo Vernc o aflirma- "Pre
paro - escreveu elle a narração deuma vagem, realizada con, o máximode rapidez actua ". R 

„.''' nao temosrazão alguma para duvidar de um .•„,-(or tao escrúpulos,,, que sempre so cor-cava de uma documentava,, bastantemeticulosa «*uut
Maá eis que o accaso nos forneceuma prova nova da exactidão das afíi™inativas de Júlio Verne.
Folheando a collerran ri.» /* •

Ul,,1rí de 1869, deseoÉrimos, no „„'

fuSci-fvdo
•U — PI-

: : • : = VITRINES ORIGINAES
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Um produto de domci/caçâo - Um
Si°' "C « «« 4uilibrio,. .Oitos. Esse porcento está sendo exhit"«lo cm Londres.
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0"tn*l°n*a£fa UcÇÕef <U\ ffeographía a uma qallinha<»« lompanbia de- nn.macs sábios n que pertence ofc"«to equilibrista.

I SeaLZ * Afc'osl0' .um «rí''g°. aswgoado P,>r Th. de
jffCj 

que principia nestes termos:
I c"^ uso Tof, iSa / qüe, com os meios de locomoção

*" _//„..Ui,lme"-k'' pode.-'te >•'•'• « «»/& do mundo em

iorK a b. Francisco, / dias; de S. Fran- geac? Porta-chaves... na Hga N3ade*•"—„ ., íngleza. !

O dit'' cio C0mbi'-Vp !- d'> • *'èffiv "^ 
CtóJ4 dias do Cairo a Paris, 6 dias . Total 80 dias

apIr^cX eSm'"V 
° faCt° "° ;'"(Í- ^-Vo ter

/ de Agosto de
1869, isto é, dous
annos antes de
Júlio Verne ter
iniciado seu ro-
mance . . .

Temos o di-
rei to de suppor
que o grande ro-
mancista era lei-
tor do Univets
I Ilustre, cujas
chronicas scien-
t jicas e descrip-
çòes de viagens
eram feitas de
me d., a prender
seu espirito e quesua imaginação
ficou impressio-
nada com a lei-
tura do ártico
de Th. cie S

_____fl "- '¦j' j^S^mmm\ WM '"^^nSmiirÍ'
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PARA NAO
ENVELHECER

Ao mesmo tem-
po que uni medico
dina marque: as-
segura que encon-
trou o segredo de
prolongar a vida
humana muito
mais atem dos li-
miles correntes,
um professorsuis-
so a/firma que as
pessoas que j ize-
rem uso do elixir
por elle inventado,
viverão, em media,
até os cento e cin-
coenta annos.

Emquanto se
espera que esses
wib los se itecidíim

a revelar seu se-
gredo, vamos tem-
brar o que vários
cenien a rios disse-
ram a respeito do
filtro maravilhoso,
que lhes permit-
tiu alcançar tal
longevidade.

Esse filtro ma-
raviIfioso é o.. .
bom humor.

Joan Jlaulmy,
um lavrador dos
arredores de Sa-
riat (França) di-
zia, já no jim de
sua existência:

— Não me re-
cordo de me haver
encolerizado já-
mais!

E Antônio Rau-
chin, o centenário
de Jíontpellier:

flfl H™^1 jfl) JM *^PBaflflJ
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bbTY iflrflffl

iiflflflflrflflflflflflflflflflflflflTflflflflflB; -/¦ mXm BB Bfl Dr ¦ '-a^Jüb BW v/ aVU¦fl flvvfl BW' flj fli TKflflflflflflflflflflflfl
afl II bbT» X . fl flUà -fl

Bfl fll B iflfl ET i fl Lr-fl
Bfl Br? -* --.fl

bbbbbI aP ^'4 Ybbb1 bbbbIHBE bflflfl
Efe*Í a#JBB»"a»»B JF*^KaBBBM ^BbVbbI BBB^BbI

B^flVfl fl*.flfiBL • il B"flflfl
BI !»i!HL^'%lÉflh. adi ,U

aW^fl BBBBBafll

fl B^fl Lw^B LKfl

I ^^ «fl ^5^ ^^»/ * "^flfl [__fl»*-*.t t3 LbbW ^B
Lbbb^Uw 1 ¦ '*ífl'. Lbbbbbbbbbbbbbbb«i( "I^bb! Lbbb, ^

fllUl ''m** *"-»' >^flF LbbW ^^BBp^flaViir fl sflW—SJ?.s)flfl
sillP— pfiotot)rap/ua Jeita ,1 mnle LflYflk^J IflKvMfi" SflBiS^feiM

SaPÍÍW%^fl^i^w ^^L-U ""^ milhares de bilhões de mi- E^ ]™!jp! v fiflflÉfl
Lalfl^S^^^^lX^Bw! b^b/ lhas! A nebulosa em es- E 'lí B2Í3ÍIÍ '

j^T' ^flB^aflr^ -' '! pira! da Ursa Maior. Sua HW ^1 Ü7l
II;*" ~ #flfiSEw*;'á « I í S ( i 1! H Í.'I da tal 'lalfl HbbbbbbV fl JEnTHafaKtV'' kflHQHcaC 111 •¦afl bbW ^ I B^*">*ãBB^.
Êim. ^^ B^JW^fll nl1" Bfl BBBBV*i* ^flflfliir m W*0^^^^ "flflj pflji Msjfl t-t .flj

ÜÜÍ yÃÉÉ.*ÂimL Sar vindo llflÉ ^^aafl 9:fl)4flfll

¦"¦¦" ,, fl^T^flfljBflflflJBflRflflflfl^í»

,7«r maravilhas do céu
e as da sciência. -— f rma
phoiographia jeita a vinld
milhares de bilhões de mi-
lhas! A nebulosa em es-
piral ria Ursa Maior. Sua
distancia da Terra é tal
que sua luz leva dous mi-
Ihões de annos para che-
gar até nos, vindo com
velocidade de 186.CO )
milhas por segundo. F.s-

111 adi

Deivo min lia

ta photographia foi to-
no observatório cio monte Wilson (Estados Unidos), com lim reflector de metro

e meio dc diâmetro, o maior que existe no mundo. Vêem-se em baixo, dc um lado
e outro dous aspectos do teleroscopio do monte Wilson.

longa vida éegual-
dade de humor, á placidez de alma em que me conservei
sempre. . .

— A bondade — disse Leibnit: — é um elemento
de longevidade. . .

Aspiranles a centenários, já conhecem o elixir. . .
Bom humor e bondade; esse é o remédio soberano.

¦ifl^flHiflflfli WF^^ wM
B^ÍBbI BBT ' ^^bbIbBbMbBB^^^^^^^^^^^Y.'.?. 

^^^^a^M»»a1ÉÉBBBBBBBV—'^MBBBBBBBB^y^BBBBBBV^BBBBBBBT ¦ I
H ^P>WiH -YaW^S TH JHuIbbI^bbUbbbbbbbbbbbbbbbbI ^flafl bW fll fl ^•«J 3 ¦ fafl Wt^p ar— "gflHfr^ J'M..'fl|^iiflflJ^g||B^H^^ Pc ^Mfli ¦ flsfl^

Ifl ..r "^ #. ^jfmmBmaBBÊÊ&TW R^ fll BIT Tflfl ¦ ^
¦¦ ..^jjgwaMB, F r ¦ ¦ fl Ur »afl ^r ¦" ™ W^ fl¦flflflP^B^k^iflM BB fl "T *. 1^^ I
^^B »•<¦ aflT -*T X^Ti^' fl fl bbF "fl*°4. ^^ íi W

B *K «fla^ajkT^ "v*'fl ¦ fl 
"BL**. 

flflWvf ^f^

II ¦ yfl üf- >-—«r/ / s^, '-*S^ % ^ HM9
¦flj :r-Y ~Y __" ^ '¦- Yflf, J âf/f \ 

'* '¦ Jfái * k^">^ -'"fl • BaaââaaaX íà 
" ^

-'v-ár*^- r<i -JflflfllflMflflH'à''^ 7^""J11 -.%. S'/ r flfl " I. B-fl^fl *—••
fl ... AlflflK^üi^ fllf#k3 ««NI í *\- '7#:.í|4 -X ¦¦'- rL. fl^ 5 aJflflflflflBV*  «. !
BEl sMÍÍy -^¦li.fl-flfl^Y^- i»s»s --: ¦ r'*-*irjm - ^^ * . Tn^. "
^^| b*R^; fí awSSSt «^«flflflflfl^^ 7lS^Í7. * '-" "^1/ r**,t' ,>* 

".'^?^7;-r^V' 
f .íflaTt-if* -,"i

^^^B • ," ' '"TTSZT 
7: ^^^^^^^^^bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbI

bbbbbBbbbbB ^^.^^.^^^bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbI Baafl^^^^^flfll

O cumulo do modernismo no theatro. V eça representada no theatro Principe de Gallcs. A acçào= de todo um acto se passa a bordo de nm aeropjano, cm pleno ar. A gravura acima mostra o que se vê
no palco. O espaço vazio e no meio d elle, o compartimento dos passageiros no aeroplano

0 velho maré-
rhal de Sc li o m-
berg, dizia que,
em sua juventude,
gostava de con-
versar com os ve-
lhos para adqui-
rir experiência e
que, em sua ve-
thice, procurava a
companhia dos
moços, para maiv
ler o espirito em
acçao .

Amar a juven-
tude é ser jovem
ainda.

Sf-;>fc* ¦<§* •> •> •£».ff>

UM NORTE-
AMERICANO

MÉDIO

/ ma revista dc
C tucago, "Ameri-

can magazine ",
encarregou um dc
seus cotlaborado-
res de fazer o"perfil" de um
yankee 

"médio".

Esse redactor
eu mp riu cons-
cientemente o en-
cargo.

Por uma serie
dc cálculos e ra-
ciocinios enge-
nliosos chegou a
estabelecer que,
entre todos os da

( mao o r.sta-
ao meai o c o
da Geórgia, no
qual se encontra
a cidade, "media"
d- Fort J/adison,
on dc reside o
no rir-a men ca no
médio, Sr. Grey,

dono de uma aljaiataria de roupas feitas.
0 Sr. Grey tem uma família "media"; 

quatro filhos,
Sua renda annuaf c "media" cg uai mente. Tem um auto-
movei Ford" e fuma cigarros "médios" .

Agora vejamos, as repostas, que obteve d'esse norte-
americano "médio" a respeito de vários assumplos.

Qual é, segun-
do o senhor, o tio-
niem mais celebre
da Europa.

?são sei.
Que pensa da

conferência de Lo-
carno ?

— Não penso na-
da... Nao sei o que
venha a ser isso ?

Ac fia que os
Estados Unidos de-
vem entrar para a
Liga das Nações?

Não . . . Nun-
ra leio as noticias
estrangeiras. . .

Aquelles que sa-
bzm mu.ío, admi-
ram pcuco; e os que
sabem pouco, ad-
miram muiío.
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"BHBMs|sBfljfB| Bj| :flBt .J^flaBC •* 'jflUf mm\z" ' 
tIbBbT t* «I BÍj BBtJVs^^HB BB

^^ws^Pt/ ^iff^sW^s^^'"^^^wÍBí/«Tw^^' y-y* ¦¦^^ '"*"A'^fl-' lâ^BB/""'' *-y-' ¦¦,' .y*^- *-ajj* *

C ottume* exóticos. - A dansa das vanu ¦ iri,i; . .• i

*í^r" --,j*^tC ;&M&^tv?^çS^flfl flflF^RB KflB' bjÉ — ii'^ ^sT,jr BB^_'^fa^üJfiÉKai^ifT^b^yrTyy^^TK»^^'" ^HE^^HE flBi ^ ^fl^^^^fl1 ^^ *¦¦* *

s'^ flflfl I'<& bbbbJ'- BSot«fl? fl-Bar
jflr flWflt2; «IflBr

Br ^flflflflflflflfl '**B» ~ VBa
AL*- IJ flflfl v-BaCc 'jWi;^7

mmW ^B^^y.a 'i^sflfl _ij~ÉI*" -''^^fjSjÊmmi^MW

ÁWtmmmSm w "^ÊÊBtÈi'''*. ^--

jflfl HB/ flfl Bflr ^HH Uw '"'^VÁi ¦' '-'**flflS

I flKT SÍ4sj"/^^7flflflflflflflflflfl Bh Bar %^sfl«^ <^s~w * 'flfl flflr

flH P^*» flK-J^^jlàW' «tflT * .___. .:'^b| flsttsi:'. m¦F CW> sr ^^>*_ ^BB*^^^ífc.m

II *mmmJdW # •. ^B , y^-^r •••'^Í2 flV I

L ..Afl? Bflr flflflflfl' ***Ü_H ^jflBBc
wr^ *AmV B fl^««£«53s2 K^^ iB BB

BBp * 
^^^ y^,: J3 Hfl!2fl BflF'^IH I

flP^" «¦ «v iv*5l ^sseZbbbbbbbbbb^sbbbbbb 1Mm •'fjifipm BBBBJ fl\_flfl I

Brs^*'* .»• /¦ „* hwM f Bi B B 5^ fl\BflBra, ¦¦',>;'¦<<" . ^ ^v v~BBflT ^jB B Bfl| gs^. flfl

S i'irfri"..a T -vwíixa*'. (j menino•>Kgfr,td Tuala quc. com doze annos de edade
Rançou 

o cume do Monte Rosce, (4 638 me'tros de altura). O menino Siegfricd é fdho dê
;"» 

notável medico techeco-slovacoeestá napWfosr«ph,B .,„ ,.,,,„ ,,„ fnnmso guia sue?^7Xn°;
convencido e realisou longas e pacientes pesciúi«as no deserto dc Gob para encontrar o anthro
f^-o-ntepassado problemático do hotm

Os descobrimentos que fez no correr d'essa exedição o convenceram que a raça human a semre ora differente da doe símios. Em nenhumadas descobeitas scentificas encontrou caractenVl.ca alguma que possa ser attribuida ao macaco

\ V7

\ttitinle de um ,„ • /,-. I ime*tn de dansa das varas, lepousnndoTsentado.

_^m\ BB ss^«w

_ssfl1 Hfl**i ^*~- 
'"'

«fll Br^^r 
- ¦ ^T'fl^flflflk

«flflflhsssBBÉfli iisS^sfl^T* 
' 

stsj i ¦* 1^- Br^ ^B\«¦ ^¦^sjmr-^s**.- % «. V_.^sssssl sssifl flflw*** Ê ik\ - BBflr^BÃ

fl flVQ "Xá\fl BBBBSsf^^-- »» B» '
¦ mr\Jmmm^0mmi L ~sa ssm k~H^ssmT^^y JK^

I fl^flB*^!s^/7flfl Tfll flfl * flflk fl^Siisk. ! 'BBa «^sfll
WM mm\m\mm^ WM ^ fl Bflk. Bfll Bflk A| I^#BT xT ^^ IP'^

R fl. Bk, v fl* ' Jfl^fl A^v^sW^Bmí !

¦tg^lnàV Wflfl fl^Sk^^^H-^flfl flflfl^^^l Iflfl^^fllsW^BB^^BflW'

tJ flfl fl^^T^^^I w
Tfl ^_^H Hflj^fl^r ^

/// animai feroz
Te m

c-o/m aspecto de uma flor.voraz das Anemonas do Mar.
nmerosos e, por isso, deram-lhe" n.one de Armadilha da Morte.

mais perigosa e
ov tentáculos ;i

0 HOMEM NÃO
DESCENDE DO

MACACO

Ca usou sur-
preza, na Ingla-
• erra, onde a
doutrina dar-
\\ iniana é ainda
hoje muito aca-
tada. a declara-
ção do Dr. Meu-
ry Fairfield Os-
bom director
d) mu ;eu norte
americano de
historia natu-
ial, affirmando
que o homem e
o macaco não
tem antepassa-
dos communs.

ODr.Osborn
era, até bem
pouco tempo,
um darwinista

flflk ^^B flB
- flflflBfl lP|| '

' Bl K Am mmim

fl fl% ^_sflf fl á«.fl II
Juvi. "áflfl i*mi^mm^^^^^^^^^VmmWKÊ9WÊf'^'^ymy^'m••** ¦MeSi^^ssVr^ ^^ssVnSrS-v^^^ÁT-1¦% ^^^^ -¦** iSFr^ -*^k^sssMB« B£ ^ÉsC ^Sê«Ks2MBSiíI.^BBBKter- ^^oB BB Si

lfl ^^^^^iII BWüiTr^^Ti t

fl p^ifll p^*^^l
s^^^l ^"'ii^y yí$!*• ->í. ;;jJi

kB B^ fl ^r^9^Sllf^i0t^'Ím^0^^Jj^iSf^n£^^mm

^^T^L^-^^^t^
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fl__^fl *"-í*.'*.™7vj^^fl

sfl Lb^K Vriflfll
^fl Bflttí^íiiri -fl

^^__(^_É_^_l^

¦bH ¦¦! flflWj 
"^ai./ 

fc3s!

^^^BH^flflR^H^BS
'¦*'..-'•''" mmm^ÊT

fl a_^_^_i_fl _l_m_^_^_^_^_^^^ *

I SP^i^^^^
spa^n.^í |T*k Ig; .".*... ;..:-.;*'*í4?í^^Kv^»-'»- ¦ t*:;"í wfcri ç

PflwW 
"flflfl^.

fl flflfl'
fl Bj-Ésfl Ba
fl sflP^ I

¦nflflflfl^^^fll
¦fl flfl^^flflfl'' pfl

fl^^Ht? fll

bbbtbVV Bfl^flfl bb»" I bb^hIi^lj L' ]jr "^1
flflflflP^ ,fl B_F flssy^ .¦ flajas ^»flBflflflflflflflflr7^' '' '^^ ^flfl ¦fla^i^a .^flaf-flflflBT ' ''"•*¦ V fl BkJ«f * —rs - *^H

|«. «*»v\ fl Bm -, -^ flflfl ri- ^JrVJBBBBBfl' . *^^fl
H BB£»ftBB*-(tfl-j-H PB^^^flflfl BflL-^^^^^^^^ÍLIflfl
fl 

'^^SPa'^ *' áBT^'^^Bflflw __——fl

¦__É__CflaL • -¦ l W/^TÊmT <vA) áfl
¦Hflflflflflk^ PI ~ -^D^J

11 iflP*flaflf ' %3rTm\ Bri^sb-Jfl^^flfl

• _^_h^flfl J;^ ^ktS< 'sC'^flK'Br Ifl Iv^^-i^àVSfll' ' Jkfl-flfl
fl^l iK^v-^lV ' £_RBJ'' 

PTÍ' TBbP B f é iTmI ri
B^-*¦ J!m&iBmmm\^0^ ^•MarTA
¦ - ^flsSwr^^H flflfl»^
k S fl Bjfl BB H.
RfllBct* - ^_^J-Ty>âflk^flr^^^flfliflP^^Mflflflflflfl"^^cgfiflgflflfl|?^B*sf^

U
Sereia moderna — Pose de miss
Phyllis Cranc, cia "First National"

Os prodígios do circo --Os irmãos
Remo. Um toca um solo de xílo-
phone em equilíbrio sobre um pos-
te no qual o outro faz athletismo.

O caso se passou em
França...

Uma mulher atirou
um coelho morto no rio
Saône . Um guarda dis-
trictal, incontinente,
instituiu contra ella pro-
cesso verbal. Isso, a
16 de Junho de 1926.
E o pleito corre, desde
então . . . Lutam as
duas partes desde ha
cerca de 4 annos . . . pa-
ra se saber se essa de-
linquente tem ou não
desculpas, se jogou ou
nao o coelho no rio, se
tinha ou não direito e
se deve pagar os cinco-
enta francos de multa .
Abrem-se poeirentos
textos . . . Ha uma lei
do Conselho do rei, que
data de 1777 . Deve ha-
ver também uma lei de"Ventose" 

e um decre-
to de "Messidor" 

( Pe-
riodo da Grande Revo-
luçao )". Porem, o mais
curioso é que não se

sabe ou, antes, é que não se sabia até pouco
menos de um mez, qual o tribunal qualificado
para se pronunciar osbre esse importante ne-
gocio . Os engenheiros da companhia de nave-
gaçao fluvial, consultados, opinaram pelo
comparecimento da criminosa diante do tribu-
nal interdepartamental de Dijon . Esse tri-
bunai, depois de estudar o caso, declarou-se
incompetente . Porem esse tribunal errou, aca-
ba de declarar o Conselho de Estado . . .

O Conselho de Estado! O caso chegou ao
austero e douto Conselho de Estado, porque
uma mulher atirou, em um rio o cadáver de
um coelho! Mas irão até o Supremo Tribu-
nal? . . . Farão appcllo ao juízo do presidente
da Republica ... á Sociedade das Nações . . .
ou á Corte de liava?. . . E' indispensável saber
se, de facto, Mme. viuva Jusse.y, nec Genot,
deve ou não pagar 50 francos de multa como
culpada da morte e afogamento sobre a pessoa
de um coelho . . .

Se se
t ra t asse de
dous par-
11 eu lares,
que discu
tissem so-
bre ponto
egual, era
o caso de
se achai
graça e ta
chal-os de
ma n i a cos
da chi ca
na. . .
Mas . .

M a s é
o Estado
quem per-
de tem-
po . . . e
d i n heiro
com uma
brinca d ei-
ra assim.. .
Que exem-
pio de ze-

Em baixo —- Espantosos ej feitos de
unia tempestade— Foi na Inglaterra.
A photopraphia mostra uma estrada
dos arredores de Londres, onde a ven-
tania súbita atira por terra arvores
enormes: porem a ambulância tia Assis-
tencia. que ia passando pelo local esca-

pou ind nine por um verdadeiro
milagre.

IHfl flK fljflflaK ^flfl fl^_^flPa_^."_«Wfl^^^^B^pãflflaa%»jfflflfltr"JflB ^flB ^fl' Jfl

¥>m\ m_^<^ -s^, ¦-.* "^_rt_3sví__S6flfl 
\ ' X, SflBfla
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fl ^^BJfl ^_tilfl_**^_r_T__*,aí*_B_H^ fl* *¦- ^^B*fl^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBfl'>a^»*J^^?%«flfl^ifl^^Bflflfl
BkSH s£ BBètri^&Tl " 

~~~- "1 j. * '„'—¦',* ^fll uESbm H
SZflfl KtX_RsTUt^<V 2" - ' * - ¦.:'—' i~—-, 2 flflSMflflflfl «Cí^^BflHr^flH flfl*SflP**> ^i. flflflfl flfl^^flfl ¦¦! I
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Jk-fl>3t_LlteJ'|^^,f^sJt»' m^•À'^F^y.' T^rflflp 
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WiJ^M^léSÍiáf^^mm^^^^^^^^^^^^mmmmmt^mmmÚt '• i^V1 '**B1 f 
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Os povos pittorescos - Vestuário de festa de camponezes húngaros.

Nada de mar ou do
no.. . Esse nome poético,
que poderia designar os
noivos das filhas do Rhc-
no, cuja graça e voz nos
encantam na Tetralogi;
wagneríana vai ser ap-
plicada aos recrutas de
amanhã .

As ondas cm questão
são as hertzianas e seus
cavalleíros os jovens
conscritos. que, chama-
dos ao serviço militar,
são instruídos em T. S.
v . para servirem com-
panhias militares de ra-
dioteiephonia e radio-
telegrapina .

A ss í m co m o e x i s t c m
escolas para o preparo
das diversas armas, ha-
vera outras para a l •
S . F ., de onde sahirao
os Cavalleiros das on-
das... Um pouco de poe-
sia servirá para sua visar
a brutalidade do futuro
emprego d'essa scíencia .

«..,.
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Elle é, alem
de tudo, bastante
forte e tenaz !
continuou Oscard.

— Eu também
o admiro... Volta
para junto d'clle?

Não.,. Parto
aman hã cedo. .
Volto á Inglaterra
para me casar

Si m Então. Julgo
que vai abandonar a Afri-ca para sempre?

- Talvez não repli-
cou elleDisse a Meredith
que estaria prompto a vol-
tar em caso de necessidade,
porem não para fazer nova
expedição... Continib inte-
ressado no negocio c trans-
portarei o primeiro carreca-
mento de Simiacine Fo-mos muitos felizes... Terei
de permanecer em Lon-
dws, para vender nossa co-Iheita.. Tenho residência
no coração da cidade.

Vai se casar im media-
tamente? perguntou fo-celvnc, com interesse tão
sincero, que o forçou a con-versar livremente a respei-
t<> de seus projectos,— Logo que puder res-
pondeu elle. rindo. Nadanos impede... Somos am-
bos orphãos e. graças aUeus, bastante ricos.

Procurou no bolso inte-

Romance 
de H. SETON MERRMAN I

&S3^zto

RESUMO DA PARTF. JA" PUBLICADA
. Sir John Meredith (IA i

H-v.ana a linda Mabel CiníebuiSO f at.síero considerando
Çantoürne, recusa a seu filno Jaü 

" ° '•' Mia veIha itmi=« »^dvA v.sta disso o rapax reso?ví^narífrnsentlmento.para desposal-a
fortuna e Mabel pVomette ã£*J « T* \Af?V& afim de faz<*apenas Jaek parte bl'n csPtraf-o durante dous annos Mns
due tamU-n/a ,,n,a "^ " '""""^ <'"•»' O»™*. oXrap"

Cheirando á Afrbv. t,.„i i
çonip^eiro de «fe Maur te'"l* ?" 

""? * um ""«*>irmí. Jocelyne) e trava i-,-1 Gordon ( rjue vive ahi com sua
herva medicinal chamada 

'£„/ 
. • "m"'u"'^ ter descoberto uma

<-.v<w,r,;;,,brs,,rbc;rsoclc<l,ule para «i*~i- - c^™
de Denoto' ':;í;r!:v"bf"i,!;;,bíuiok 

rrciui"-"ut «"?•d»in"<*™«
velar sobre Maunao e pnrtê^m líSEf" ^<»^<clhc auxiliaba adesconhecido onde cr es eTsin a W 

°M * ^V Paf.a ° alt<J P*«*os pretos da expedição uma enTdenZ A 
* *? 

nVrrom^ entre
o primeiro a detcobri -a «iLnd V<ir,0,!a: ülirno^ 'lue écdade do httoral. N m^ 

'7,J* °f. ««Panheiro» e foge para acom a preoecupação eviS de Sei^ãmavef ~S T" i'° 
M"urici°

conquistar sua sympathia nmlih, com Jocelyne e tenta
em seus negócios, W 

P' 
k vo f*0*™*™^* a Maurício

mente Durnovo a retirar Stf. ^^ «H 
*T '" " olíriSanJ» b*bU-

emquanto o mesti. o falia a AWido iml"0""*1'? ?,m Jocelyne
gocios suspeitos. E loid ènVs I ;? TtrnUn veI,a'!<«. sobre ne-
desejo de desposar ocebne A « 

"'¦ l.,cJara-,,,c «^rian.cníc seu
revolta p„r,„, Durnovo. f« Ml»e abó"" T 

m™'° de
ameaçador nos negóciosiIlícitos l M« P;• 

~~ 
Ló ag,or/í em toni

Passados tre* me,eV! . L?» 
Mai,r,.ci° 

?cabrunhado, cala-se.
e!n« e.íendo „„. i'r a . , drb -c d',', TfcT? 

C°lheita <k' Simi»'
Maurício e conversacom Jocelvne PaSSa por casa de

da tenho a ver
com isso... e nada
posso fazer pararemediar...

Ficou sentada,
so, como o estive-
ra toda sua vida,
até que o curto
crepúsculo dos tro-
picos se estendeu
sobre a floresta.

Bruscamente foi tomada
por um violento accesso desoluços

í

Oh, meu Deus!

1 quer1ntue;toCe%?' ^'T S° 
% 
""^"-"-. sem qual-

! Ivne Pn° rnt 
nece.ssaria apresentação qualquer e Joce

lesccntc, muito formosaalegre.
. - c, linda! disse comsinceridade.

(niv Oscard balbucíoticom voz rouca .— Miss Mabel. Ellíi
| se chama Mabel..

-Mabel?. . . repetiu
locelyne--Mabel que?-~Mabe( Chvne.

jocelvne tornou a fc-cnar o estojo de prata e'vstituiu-o a Oscard.
E' lindai repetiuroachinalmente, forem emum tal estado de animo.ciue nada mais ponde di-zer..,

Suaattitudeeratãosin-

f1^, que Oscard ficouoesconcertado.
Tendo-se erguido, ficou

, Pe. P°r alguns instan-es' dePp»s despediu-se.convencido de que Joce-[3^eia perder os sentidos.
Quando elle desappa-,ece^b miss Gordon dei-«wi-k cahir pesadamenteUT1 uma poltrona.

Mabel Cl yiic mur-.
rro.u ella. Elle tam-
brV,Q,K' '"«vo lazer?,l1- -CDllcIlliu. loffO

Nada tenho a \ êr com isso
7- balbuciou elle. — Mas éinútil que tente me persua-dir do contrario. . .

XXII
E' singular que Jocelynenào tenha sentido a menorindignação ouvindo o nome

de Mabel pronunciado poroutro homem! As mulhe-
res têm a intuição das cou-
sas: comprehendern-se en-tre si e têm uma faculdade
pratica de acceitar a natu-
reza humana, tal como ellae, que nós, os homens, nao
sabemos applicar entre nós.
Nunca se revoltam, como
fazemos e nào pedem auxi-
ho a ninguém para resolver
assiimptos de tal natureza.

Quando a emoção dimi
1111 fin/^..  icio

l,_
cn»"eguidn. -Nada.» Na-

^BBBBBBBBBBBBBBBBBBai BBaP^^ÍP^Sti^B ?^l ' ^(BBBBBBBBW" ME-' ','(*.' -V "

!™Í>b BBBBBBBBBBBBBBBBBBB^SSaW ^^^bBIbBBBW 
-^^*V|. * ^^IBBbMbbW ^ 

¦
JbbbbI n-pF mmW ^SÍ.^r^WÊt^ '-^^^BbbbbbbbW ' ^*í ' b ^BÜ^' M

f'^^M IP^'_j_|^_| aBaRf^ff^S^^Sf^VO*
v'-ai Bf f'_|_j^_| ^B^^IBi^^w^*"ffJ^fflfeCt.*':t-¦**'" '¦ &&%&&'' *

awLHal-a«,l} •^naBal HSlK^Xl • • ^1 *_|^_uLbI pBlSa^V "^^¦^MMlSWB

vS./r.v Darloi, bailarina franceza.

^Nào devemos sondar
tao profundamente o co-ração de uma mulher: éuma tarefa perigosa. . eimproficua .

Jocelyne conseguia as-
sociar essa pSympathia aohorror pela trahicao. En-tretanto, estava certa de
que Mabel encontraria
desculpas e obteria o per-dão de Jack. Porque ti-nha a certeza de que Os-card perderia a partida.Entre os dous homens não
poderia haver compara-
ção Jocelyne não teriahesitado um só instante
sequer... E soffreu em si-lencio. . .

^E exactamente por quenào podia desvendar essesegredo, ella se sentia sem
geito, em um mal estarcontinuo, pensando queseria a intermediária entre
Jack e Mabel... Divul-
gando a confidencia deOscard, não contribuiria
para a felicidade dos inte-ressados. Alem de tudo.tmha a certeza de que, sealgum dia Mabel perdes-se a estima de Jack. estedetestaria as mulheres em
geral. ..
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Trahir Mabel, seria trahir a honra de seu sexo. Pa-
recia-lhe que sua honra pessoal estava em jogo. Seu
amor por Jack forçava-a a guardar silencio e, sem nada
poder, ella via sua vida inutilisada por esse casamen-
to, que só poderia ser uma união infeliz.. .

Pelo que lhe dissera o próprio Meredith. Jocelyne,
com sua clarividencia habitual, julgava quanto Mabel
era indigna. Mas não sabia ella que os homens costu-
mam desposar mulheres julgadas indignas d'elles e
que são felizes, sem que se dêem ao trabalho de explicar
sua felicidade aos que não a podem comprehender ?

A vida no bungalow não soffreu transformação.
Maurício Gordon de nada desconfiou. Quatro mezes
passaram e o rumor causado pelo êxito formidável da
expedição, diminuiu. A vida na colônia retomara seu
curso normal. Primeiro, os invejosos haviam negado
o valor da expedição, depois previram para ella uma
curta duração. Depois, o período da inveja activa, do
odío, da maledicencia, cedeu logar a uma tolerância
morna, não desprovida de rancor contra a fortuna, que,
mais uma vez, favorecera a coragem.

Maurício esperava, a cada novo dia, noticias do
local a que chamavam vagamente "o 

platô". Jocelyne
não tentava mais dissimular a si mesma que sua mais
cara esperança era que Jack Meredith, em pessoa
trouxesse as notícias.

Foi Durnovo quem veiu.
Uma tarde em que ella voltava lentamente de

uma reunião era casa do missionário, ouviu passos sobre
a areia; voltou-se e viu-se face a face com o mestiço.

.—Ahi —exclamou com uma emoção, que elle
não comprehendeu — Ah! E' o senhor?

Eu mesmol — replicou elle, conservando na
sua a mão da moça, muito mais do que era necessário
— Em carne e ossol

Sua viagem de Msala, atravez da região mais ei-
vilízada, sua passagem pelos aldeiamentos á beira do
rio e sua chegada a Loango fora um triumpho crescente.Vim... para vel-a! — disse elle em tom gentil.

Ella não se deu o trabalho de lhe annunciar queMaurício estava ausente por dez dias: comprehendeu
perfeitamente que elle sabia. Havia em seus menores
gestos uma ousadia, que aborrecia a moça; porem ella
tinha perfeita consciência de que não o temia mais
Esse sentimento era inexplicável, talvez... Porem ella
sabia que não tinha mais medo do mestiço.Então... realizaram-se todos os projectos?—
perguntou em tom de indifferenç.-i.

-Creio bem! Oscard já levou uma verdadeira

Maio 1930
¦"1

fortuna... Deve ter estado em sua casa, heim?Não.. . Ficou no hotel....
Gosta d'elle ?

A pergunta era sublinhada por um olhar enciu-
mado.

Sim .. . Muito!
E' excellente pessoa . .. Naturalmente tem seus

defeitos; mas entendemo-nos admiravclmente. . . Está
noivo, sabia ?

Elle me disse.
Durnovo lançou-lhe

um olhar prescrutador
e pareceu tranquillíza-
do. Riu sem vontade
e acerescentou:

Meredith ta m-
bem se acha nessa in-
vejavel situação.

Sim ?
Durnovo guardou

um silencio significa-
tivo.

E... quando o se-
nhor volta ? — pergun-
tou ella com indiffe-
rença.

Por assim dizer...
immediatamente! E'
preciso que eu parta
amanhã ou depois, o
mais tardar. .. Não é

conveniente deixar Meredith só, com poucos homens...
Tive de trazer boa escolta. . . O novo carregamento é
no valor de 60.000 libras.

Ah! Então volta amanhã mesmo?
Ou depois de amanha. . . — retificou elleHa ainda epidemia entre os homens? — per-

guntou ella em tom irônico, que o fez estremecer.
Não. . .

- A que horas parte? continuou ella  Tenho
algumas cartas de Londres para o Sr. Meredith.

Sabia que essas cartas eram de Mabel, tivera-as
entre as mãos e aspirara o perfume finíssimo do papele dos enveloppes

Pois sim.. . Entregarei logo que chegar... Acho
mesmo melhor que eu parta amanhã!

--Também eu... respondeu ella com frieza.
Tinham chegado diante do gradil do jardim. Ella

estendeu-lhe a mão com gesto decisivo. Elle se des-
pediu e retlrou-se, sem saber o que pensar. A conver-
sa tomara um rumo tão diverso do que elle esperava
e desejava! E não lhe fora possivel modificar-lhe o
sentido! Ambicionara outro fim para sua entrevista
c via-se novamente só, na estrada, a caminho de seu
miserável hotel de Loango, despeitado e desalentado.

Na manhã seguinte deixou a pequenina cidade da
çòsta africana, dirigindo-se sem pressa para o norte.

Mesmo de uma tal distancia, temia o olhar zom-
beteirode Meredith, por que nada escapava á perspi-cacia d'esse homem intelligente.

Os indígenas não inspiravam muita confiança.
José, conversando livremente com elles, aprendera sua
linguagem complicada, o que permittia a Meredith
comprehendel-os razoavelmente:

Durnovo só obtivera licença para se ausentar, sob
promessa formal de estar de volta dentro do mais bre-
ve prazo.

Jocelvne evitou a tornar encontrar-se com elle c,^assim, privou-se de conhecer certos factos, que a in-
teressariam; porem a fonte onde poderia colhel-os era
perigosa .

No emtanto, quatro dias mais tarde, passeando a
cavallo pela cidade, avistou Victor Durnovo paradono melo da rua e parecendo absorto. Sentiu logo um
bater surdo no coração; sabia que Durnovo deixara

Nao podia

e tímido. Esse
mais aborreci-

disse ella.

•¦ "£!_) "aa, V^M

_** - ,^#í.',^i \. j MflnflkgwflM, ^ ^ %MflÜAV MflHflflflklw,

.•*» 
' 
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Instantâneo prodigioso. — O espada Cannello Perez, apanhado poi-um (ouro níi praça do México.

Loango havia trez dias, com os homens.
haver duvida...

O mestiço tinha um ar assustado
encontro causava-lhe, evidentemente,
mento a ella do que surpreza .— Julgava que já tivesse partido,detendo o animal.

-Sim... Mas voltei para procurar reforço ..
Ella. abriu muito os olhos e dirigindo uma saúda-

ção rápida ao mestiço, volteou a cabeça do cavallo e
partiu vagarosamente na direcção de sua casa. Quan-do alcançou o bosque esporeou o animal e sobre a areiasilenciosa, sob as arvores faríalhantes, Jocelyne voltou

para casa no mais ra-,_ _____ 
pído, galope que o ani-
mal podia fornecer.

Jocelyne Gordon era
resoluta e tinha ini-

•ei ativa.

XXIII

Approximando-se do
bungalow, dirigiu-se
para o lado da floresta
onde um grupo de ca-
banas miseráveis se es-
tendia sobre as dunas.

Onde esta Nala
gritou ella — Preci-

so d'elle!
Nala, eh! — gri-

taram innumeras vo-
zes estridentes.

Pouco depois appa-
recia um homem todo
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pelle e ossos apenas, vestido com immundos ÍW0 que, o primeira vista preveni¦« 
" 

, 
ntJOs farrapos,

Quando avistou Joccl v _'ti ou ."*Ir, 
™ iavor-

cheio de bananas e correu £ 
"sua 

S.Waí O* ?^africano nã) é serv'nl R. un<-cçao. U negro
ixamen o. Mas Tm£\^t^^*°*>P»
confiança en, seus b_aços^_v __?,& ^^

Na a approximou-se de Jocelvne mostrando _¦,dos os dentes brancos em um largo' sorria l°"Nf Cbsse ella - Quer lil2er uma ^^

»•••

Parto já . . . Ontl
I

e quer que eu vá?
onge, meu amigo! A Msaia,

Longe, muito
sobre o Ogowc.. .

Bem"'" O 
"'a''™ 

fB COm ",r entendido.ttem... Quando pode partir?
ferença: 

"S"™ '" homhros' ~«n un, gesto de indif-
/ a . . .

JTocelyne abriu a bolsa e d'ella retirou dinheiro- Vocc alugara um barco - disse ella - e tanL<

In1, ° In«lez' durnovo e o official, que ii
M__l7 n!v,nK'S_n*0' i 

A}gUnS homens «*«_ agora en,*Ttu!^_&S-._-__i5* sfe
izer... Comprehentleu, Nala ?

viagem e venha me ti-*-*-• Sim
Posso ter confiança em você?~Sim... porque tratou de minha filha, quando

I èm mini" 
'"'"' C""'°" "" S°" *'""'> -^ SoSfk.

.Ella lhe entregou o din_eiro e continuou seu ca-mn ho. Ante de chegar ao /„...,,,/,..., tornou a veriNaia. que se dirigia para o mar em carreira vertiginosa
*

Di,r™toía Ue2 
d,aS qUC ^^ne esperava, quandoUurnoyo voltou a se apresentar alli. Mauríciocontinuava ausente. Um perigo mais imminente,

r__3 - d 
° * 

? Joccl-''"^ Parava ameaçado¦amente. Porem ella não se assustava por isso. .Iai conseguira dominar o terror que o mestiçohe inspirava. Dmg.u-se ao salão para rece-oel-o, confiante em si própria.-¦ Nâo podia partir sem tornar a vel-actisse elle a queima-roupa,
Jocelvne nada respondeu; um fulgoiextranho substituirá nos olhos do mestiço0 ar abatido da ante-véspera.

77 Jocelvne continuou elle Creio
que ia sabe... que eu a amo! Ha mui-co, ;a, deve ter comprehendido. ..

Não .. -—respondeu ella comesrorço. -- Nào havia notado e sintosabei-o, hoje.
Porque?— perguntou Durnovo com os olhos brilhantes de paixão.- Porque isst) só poderá pro-vocar aborrecimentos !

. Durnovo estava tie costas paraa >?nella_ Jocelvne, em plena luz,tazia-lhe frente, Elle examinou-a«e alto a baixo, com uma admiraVa%atrevida, 
que a alarmou

Quer casar commigo
Perguntou elle.

Não!
0 bigode negro foi impeihdo para a frente porum movimento dos lábiosm visíveis.
— Por que?
Faz questão de co-uheeer a verdadeira ra-zao?

per- j
í

9Í f t\

m
______ t: •" iMm.
_¦__*_¦¦ ' ,-' _______F?" - &mm
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_T__H____________r__fw^^ .v» w_w_a.' ^B «vt__
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______ ____r _____¦ .______! ______________ "_¦__ __*^_»
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Sem duvida !
-7«r_. flow, paru mostrar gue . forte sustenta nas mãos e nosjoelhos seus instinetos de educação physica.

amo" n1P°ÍS.SaÍt)a qUC 6 não somente porque não o
Fdlas.S P°.rqUe ?, deSpre^ totalmente

~ AkdVduvLl d'SÍe elk tentand° rír'
Elle procurou uma cadeira atra/ de si com nmento mov.mento de braço estendido, sem a'perder"k* -ta e tendo-a encontrado, sentou-se a meio

que_a nü~ e"e 
" V0U ter a -"«ma fran-

n-lstànteP 
CN~0mem,,";.f.nh0"a-- 

Qu?r0"°
NSo é esse men' -iodoteW^M^ t me ?" 

' '

SSfi _SS_ra ""'» -v r>í£;
qnillamete - ^C°5S5 m'^^^^nVio. tantcl iníluençia sobre Mau-

Durnovo olhou em torno de *i nano ^ _.•_»•de que ninguém os ouvia: ' 
" Se <-*ertlf'^''

Supponha - disse elle, em voz baixa e rouca —que eu saiba de cousas cuja revelação Ú ,,_»! J

E.seconsegmsse escapar ao furor dos indígena eu&

-«Io execrado, banido do ml^IÉ^*' 
arrU-

moçS^lS^ e|I,?,;e,tar a étenbiniàda
perdessem ;:^rteL e S T' 

P"rCm 
t™^*

-«penor e sentu,se mais IW^ perdido pT 
^ ^

guntou -feaftS^ tm7U 
ÍrmSO? - 

_*^v-.cijiie em tom Ino e comnaçwíln
isso. pSlixafS^ de,me ha^r SS
Talve. eÍ^&S^^^?^ % §fiMipnn^a _?' ii *-*-»"_etiei um pouco de

Nãolh!' 
° qUE ^ S"pPllc<> sinceramente.^iao he peço conselhos. . . Pemuntr. Ih. r> „sabe o respeito de meu irmão. . . 

^er-=Unt°-,ne ° V*
— Quer que o diga?—• Sim.

Durnovo inclinou seu rosto àmarellàdo oara r. Umoçae mergulhando seus olhos avidtTo^dla.

Ja que exiVe. . vai éaí_a'p vt • • /
tr-ifir/nf^ .... sabei... Maurício éuaiicante de escravos!
Ella recuou com um movimento impulsivo dere uLsao, como quem encontra de subi o uman mal .mmundo. Sabia, entretanto, queelle t.nha ra_ão; n,as havia circumstanciasattenuantes. Apresentada em outros W"e"iíido 

VT ^e n3° ten'a tid° ° m--°sentido. Em todo o caso, o que Durnovo"««'»- O que havia seriabastante para tornar Maurício despre-zado por todos.
— Agora, estou certo tie que nãocontinua a recusar ser minha esposa;— (íisse o mestiço.

' O senhor é idiota — disse ellacom uma expressão de desdém frioe cáusticante.
Elle riu, mas esse riso forçado de-nunciou um vago mal estar- Deveras ? Teima nessa lou-cura í

~~Ora, vejamos- disse Joce-íyne com calma -¦ Supponha-
mos que ha alguma cousa deverdade em suas allegações.

Quem lhe dará credito?
Quem, em todo este con-tmente acceitará sua pa-lavra de preferencia a deum fidalgo? E mesmo

que sua affirmação sejaverdadeira, que meios
tem de demonstral-a ?

í
í
í
í
í
í
í
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Toda a gente o conhece como um mentiroso contumaz,
trahidor e cobarde. Nem mesmo nossos creados lhe dao
credito. Pensa que alguém já esqueceu sua altitude
quando a varíola appareceu em Msala ? Ninguém
ignora que sua presença em Loango é devida ao medo
de atravessar a região perigosa que é preciso vencer
para chegar ao platô onde se encontra a Simiacine. Da
primeira vez teve medo da varíola. Agora, tem medo
de outro perigo qualquer, nao sei qual... Mas hei de
sabel-c. E agora saía. Retire-se d'esta casa se nao quer
que eu o mande atirar lá fora por meus criados.
E prohibo-o de voltar a me dirigir a palavra.

Victor Durnovo obedeceu. Sahiu sem protestai'.
Nunca Jocelyne lhe parecera tão bella. Mas estava
muito acima delle; era de uma raça demasiadamente
superior. Elle obedeceu, sem consciência do sentimento
que o forçava a isso, mas sem poder resistir a elle.

Caminhando por entre as arvores, ouviu a janella
fechar-se.

Entretanto Jocelyna seguira-o por um momento
com o olhar, altiva e terrível em sua cólera. Depois,
deixou-se cahir sobre o canapé e desatou em soluços.

Mas o destino decidira que ella não teria tempo
para chorar nem para reflectir.

O passo da velha creada fez-se ouvir no corredor
Quando a porta se abriu, a boa serva viu Jocelyne, de
costas para a janella. lendo um livro.

— E' Nala, miss... O constructor de barcos
Quer fallar-lhe. . .

—• Diga-lhe que suba para a varanda.
Jocelyne sahiu pela porta envidraçada e Nala

veiu a seu encontro sorrindo. Devia estar muito con-
tente comsigo mesmo porque se mantinha erecto com
os olhos ainda mais vesgos do que de costume—¦ Venho de Msala — disse elle, com ar impor-
tante.

—¦ Bem. E que noticias traz?
Nala sentou-se no chão e começou a desdobrar

um papel, que trouxera no cinto. Esse trabalho durou
algum tempo. Dentro do primeiro papel havia uni
embrulho egualmente amarrado com um barbante
D'ahi, afinal, o homem extrahiu um bilhete muito
amassado, que parecia ter sido lido já mais de uma vez.
Nala entregou-o a Jocelyne com ar grave.

Ella abriu o bilhete e leu:
"A Maria em Msala.
Previna Durnovo immediatamente de que as

tribus se revoltaram e cercaram o platô. E' urgente
que elle venha, trazendo reforç® armado, o mais nume-
roso que puder arranjar. Toda a urgência é necessa-
ria. Espero que poderemos resistir durante quatromezes sem soccorros; mas, passado esse tempo, teremos
que nos render ou... tentar abrir passagem, aban-
donando a Simiacine.

'Com forças mais numerosas venceremos as tribus
e affirmaremos, pela força, nossa conquista definitiva
do platô. E' preciso avisar Durnovo, esteja onde estiver.
A carta tem duplicata e assim posso envial-a por dous
mensageiros seguros, que irão por caminhos differentes.

Jack Meredith.
Quando Jocelyne, ar-

quejante e com os lábios
seccos, ergueu os olhos viu
Nala diante de si, sempre
erecto e com ar impor-
tante.

Quem lhe entregou
isso ?

—• Maria. . . a creada
de Durnovo, em Msala:
vigia da casa d'elle.

Mas essa carta ê pa-
ra Durnovo 1 — exclamou
Jocelyne, que o susto en-
colerisava. — Por que nao
entregaram a elle?

Nala approximou - se
mais da moça, com o in-
dicador erguido, em signal A aclriz Raquel Torres, cm u
de explicação. que appareceram, como re]

"1
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Maria disse que o Sr. Meredith enviara duas
cartas. Uma foi entregue por ella própria ao Sr. Dur-
novo. . . Esta carta è outra. . .

Lm brilho de aço frio atravessou o olhar tia moça.
Você tem certeza do que diz? Está certo de

cjüe o Sr. Durnovo recebeu outra carta egual a esta?
perguntou lentamente c insistindo afim de que não

pudesse haver duvida.
E verdade! • replicou o indígena.
Tem outras noticias de Msala?

Xala pareceu offendido com a pergunta: julgava
ter contado tantas cousas. ..

Maria ouviu dizer — accreseenlou elle que
havia combate bem próximo d'alli

Nada mais disse?
Nada. . .

Jocelyne nao perdeu a cabeça. . Colloeou-se mais
uma vez, á altura da situação.

Pode ir até S. Paulo de Loango? disse ella |
apoz um minuto de reflexão.

Sem duvida. . . - « disse Nala.
Immediatamente? j
—¦ Oh, sim! acerescentou b bom indígena, com j

um suspiro. |

Jocelyne já escrevia. . j
Leve isso ao telegrapho de Loango e faça com que =

seja expedido immediatamente. Aqui está dinheirc. I
Comprehendeu tudo? Quando voltar pagarei todo l
esse trabalho... Traga o recibo... Se for diligente =
pagarei bem ... f

Na mesma tarde um segundo correio partia para j
norte, levando uma carta para Maurício Gordon, pe- =

dindo-lhe que voltasse immediatamente a Loango. I

XXIV j

Guy Oscard continuava a residir na triste casa f
de Kussell Square, a despeito do que lhe dera a enten- j
der lady Cantourne, em casa de quem apparecera, !
logo que voltara da África. . . Durante os mezes, que |
se seguiram, teve pouco tempo para liquidar seus ne- j
gocios. Mabel Chyne o absorvia inteiramente. . Uma !
moça bonita e intelligente pode encher toda a vida de |
um homem. j

Guy Oscard recebera vários negociantes na bi- !
liotheca mal .Iluminada, porem tornada celebre gra- |

ças aos trabalhos históricos de seu pai. Um cheque j
cie 48.000 libras lhe fora entregue por cima da mesa. 1
A Simiacine fora vendida e o primeiro pagamento, |
uma espécie de "signal", serviu para comprar uma j
aigrctte de diamantes para a sedosa cabelleira de miss S
Mabel Chyne. |

Guy Oscard chegara a Londres em plena estação. j
Sua fortuna, o nome de seu pai, suas proezas, !

cercavam de uma aureola de sympathia que chegava |
ser popularidade. Todos os salões se abriam para o re- j
ceber. .. No emtanto elle seguia Mabel Chyne a toda !
parte e graças á habilidade da moça não era quasi I

notada essa assiduidade. i
Mabel era, antes de tudo, =
discreta. Sabia-se vaga- I
mente que ella estava noi- i
va de Jack Meredith... =
O nome de nenhum outro 1
tlirt fora associado ao seu |
miss Chyne era bastante =
esperta para permittir que I
as cousas se passassem de I
outro modo. Porem gos- =
tava cie receber presentes I
eguaes ao ultimo e tambem I
das attenções de Oscard =

Era noite de um grande I
baile e Guy Oscard jan- |
tava só, em sua casa. =
quando lhe entregaram i
um telegramma. Abriu-o |
estendeu-o sobre a toalha. =
Vinha de um paiz distante I
e selvagem, um paiz que j

m automóvel, dos primeirosiquias. em New York.
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I convinha mais a sua estatnm .. .... .

í l.iu ! Venha immedíatamentel' S°" Durnovo "'"¦
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»«<—¦ H—•!•«.—II——II.

í íocelyneGordon".
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Guy Oscard repelliu a cadeira rv.™to brusco, ergueu-se de um s ^ Co„ 
"'" 

T**^esperasse na sala ao lado. ' m° Se a,Slleiu <>
— Não janto hoje. ..— disso _».|._ iParto para a África . Venh i\„,\ *" creado

as malas... ha ajlldar"me * preparar
w Consultou o horário, escreveu rlnoo i-Mabel Chyncannunciandó-íhco mè I í' P^avrits ;<
do: "Parto 

para a África" ' ' SSCra a°c,ea

.ava^tt^-tid^Ê ?£**** «fa -OS-
tragada Assim. SÍt^^ffi^ H>
dentro d'cllc parecia dizer-lhe: "PartoT-rí^ 

Af,-'Deixe-me passar!" A7s nove horas me os íeí to ;uma hora e meia mais tarde, Guv Osc"rd tóm'. 
l°, e

gar no expresso de Plvmouth Sal i'f * !°"
que tocava „a Madé^entfà^ -SàrtSo^Toito horas da mesma noite; enviou logo um teSLaa agencia cio Lloyd em Plvmouth: tel<-gramm.i

lenha prompto o rebocador mais ranido n»*

i *v v» titui ic ikii.i as írevaç na nnfn „
creado, so, na sombria residência de Rusa.1 Sn,'bebu, o segundo cálice de porto, tóhtído na cE
Íe£e et" 0euv'nX'a. T"***0? 

repentinamente £
porta eiogo em J^A^T^^1 ***** da

de.xarpassar „ma moça elegantíssima. P'"a
- PaHi,, 

" ?IT^ergUnt0u ella Ironicamente,
endireitand ;.,. fC',,0r.;1 

' • ~ 
,'espondeu o creado

na quanto tempo?
\T i 

ai 
£Ta meia ,lora' sénhorita.

tida 
'rí 

i 'Vne' COm a Phy»ononiia paüida e aba-
Io'a rt';:U 

P,arV"-n " °Ul 
7 

lad°' ^ Salão. Ven-
Su4'pdo t£. 

C'C ,8ntar Í,,>Crta- ahÍ "e"CÍro"' -
plb, «~ 4. Sf*j 0sc;mi enviou-me essa carta — disse
Ü -,r r,Kl° ° i C,'Ca<1°' um tant0 atrapalhado umpedaço de papel amarrotado declarando que par-
formação p' par" a A-fr!ca'" NS° deu °«tra»'-rormaçito.. Por que partiu assim?
ivu-,7. , 

eU um WcgrBmma quando se sentava
ien •;;',- T 

e*>,,,co" 0 creado. que, com a e.vpe-"«-nua <]ue tinha domundo, contava ga-nnar um shülínc. —
Mal acabou de ler,atirou o guardanapo
Para um lado e gri-tou: "part0 para aÁfrica] Venha aju-dar-me a preparar asmalas!

-Por accaso.. .
poude lêr o telègrám-
ma. _ - perguntoumissChyne.— Quemassignava ?

Pude íêr apenas
°, nome Gordon. .

2_E que mais? Diga, peco-lhe!
em peri^r9 TL "* q"eSt3° Íe aIS"em ¦ arcado,

• -Vão' =Era 
outro P^c.do com Denver, creio

»i"K?dopírto,Srm°S <JUA e"e to.míi,'a doiJS cálices de
douscobos?e. Ler-ramos-9?™ elle tomara fera quasi

- Seri^ 
m' ?UfS ideí-aS "ão eram muito claras.

redith associado do Sr. Oscard ?. . O Sr Me
dosalJo.T. PerSUnt°U Mabel insultando o re£

Sim, sénhorita . . . E' esse m^r™ Vtse- ao certo a propósito de que Mm 
M°

¦isco"serióT"1 " """ haV,'a ^Vido?. .. Se corria

do oSrEt Aborrèce,me o não ter encontra-

a esp«aíaU„ao veSo^d"' T**^ 
Ca»tou^ -™»

emquanto Mibel S' 
3^' 

jllr,S''am-se ao baile e
manhã com um L'a'i 

amda,' ás ^uatro ho™ da
Oscir^rlV Paz ^ual?^r de suas relações Guv
fin^d4S^eP°rte de P1^uth, debaixoVchuvi

de Mos osp, 
P 
^e SitlSt

1 d. gifr 
« P^ad- de uma lebr^a-

come?arAb°Cbedi?lalCanÇ°U 3 gAa"de navio guando elle
cur.oÇpossi -d G^tB^^*^?' "° Praz5 maispossa ei, Cmy Oscard pisava a terra de Loango
'du-se ao La" /a 

° tdf-raimna em seu bolso e diri-
Kt^rfcri^ de P'~- -**«*«* no
mindífcíde8 Sff0"*^ 

^ ^^^ repd-
disse elí'° 

;"lgaVa qUC Pudesse vil' tSo depressa! -

sem P^ftem1^n.SlLSs°ra ? 
^'^ ^

tca t íor S ft_ií£SaB0,nne ^ 8 ^
escripta 

^J^ fct'ata^0^ 
* ^

m (^card leu de vágárIJatada de ha sete spmim- ? r^ j jm_»yí»c1 — ^, ii semanaa !... Lerca de dousmt/-es! — murmurou e]\e,
. Ergueu a cabeça e olhou para a janella Rnvja ansiedade em seu olhar; /ocebne não 

"o 
perdia^L"

—¦ Dous mezes! — repetiu elle
tou dia. Se"hor 

'rá' assim mesmo?- pergun-
A expressão de sua voz íel-o estremecer.

Sem duvida! —

s im Foi isso !

L_

, Qne dizia o te-tegramma?
Nào pude ver,>cm, a senhora com-

Prehende... Porem
B^ceu-me que dizia:N enha immediata-mepte" lsso, comcerteza, lá estava . . .
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E' oO coro menor do mundo.
terra). Veraol-o na photographía

[regência do inai.-. velho,

do orphsnato de Leytenstone, (Ingia-acima ensaiando um cântico sob a°
que tem. . . sete annos.

respondeu.
Fitou-a bem nos

olhos. . . E, quemsabe o que leu nos
olhos de Jocelyne ?
Talvez ella não*esti-
vesse prevenida paraesse exame; talvez,
julgando-o um gen-tleman, nao tentasse
mais esconder seus
sentimentos.

Apoz um curto mo-
mento de hesitação,
elle segurou-a bran-
damente por um bra-
ço; havia em seu ges-to qualquer cousa de
paternal. bem de ae-
cordo com seu typo.-_ Irei! --repetiu

E chegarei a tem-
po .. . Tenho grandeamizade por Mere-
dith. Se elle declarou
poder sustentar-se
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quatro mezes irá até seis! .. .Ninguém o derruba, quan-
do se decide a qualquer cousa . ..

Ella bem via que elle estava tão angustiado como
ella própria, porem sua presença era já um alivio. Essa
chegada a reconfortava, dava-lhe uma sensação de
simplicidade resoluta, desconhecida em toda a costa
occidental da África.

Vou mandar chamar Maurício no entreposto,
— disse a moça — Elle já estava tratando de reunir
uma pequena tropa ... Se o senhor não tivesse vindo,
elle mesmo iria. . .

Oscard nao conseguiu occultar a surpreza que
lhe causava esse gesto de Maurício Gordon.

Pelo que vejo, também a senhora seria capaz
de partir era soccorro de Meredith — disse Oscard.
rindo com a calma de sempre.

Oh! Se fosse homem, já estaria a meio cami-
nho!

Onde está Durnovo? — perguntou elle re-
pentinamente.

Creio que ainda se encontra em Loango! Aqui
não apparece ha já uns quinze dias. Porem Mauri-
cio soube que elle zc escondia em qualquer canto da
cidade. ..

Jocelvne deteve-se. A physionomia de Guy Os-
card tomara uma expressão que lhe causava alegria e.
ao mesmo tempo, a alarmava.

Não e provável, mesmo, que volte cá. .. Elle...
Sim. .. Fez-me perder o sangue o frio e disse-lhe cou-
sas necessárias, porem desagradáveis. ..

Oscard fez com a cabeça signal de que compre-
hendia.

Receio muito ter de lhe quebrar a cabeça ou
qualquer outra parte do corpo. .. — disse elle.

Oh! Não acho prudente fazer nada d'isso,
por emquanto — disse ella com voz rouca -
Leve-o para o platô .. Então. .. poderá agir livre-
mente !

Oscard sorriu.
Oh! A senhora pensa do mesmo modo que

Meredith. .. Porem estou certo de que, actualmente.
elle já mudou de idéia a esse respeito. ..

Ouça! — exclamou ella em tom resoluto —
Não ha ódio mais implacável do que o de uma mulher
pelo homem, que trahiu aquelle que ella ama. .. Nes-
se caso, uma mulher não admitte desculpa alguma. .
Nem sequer uma circumstancia attenuante!

A cólera d'aquelle homem pouco expansivo en-
chia de alegria miss Gordon.

Era um instrumento de sua vingança, que ella
poderia ter sempre suspenso sobre a cabeça do mes-
tico.

Nada — disse ella — nada poderá egualar sua
trahição e sua cobardia, nada o punirá sufficiente-
mente !

Abriu uma gaveta e apanhou uma folhinha

..
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-A carta, cpie lhe mostrei — disse ella, foi
entregue ao Sr. Durnovo. ha justamente um mez,
por essa mulher de Msala. .. Desde então elle nada
iez .. Abandonou Meredith. ..

Elle está em Loango? — ternou a perguntar
Oscard com voz onde se notava certa alegria.

Sim.
Elle sabe que a senhora passou o telegramma

para mim ?
Não.

Guv Oscard sorriu.
Então. .. Vou procural-o!

A' tarde passou-se um facto bizarro no único
café do único hotel de Loango.

Victor Durnovo ahi estava, cercado por vários
amigos de seu sangue e de sua classe. Passavam o
tempo alegremente e a despeza com whisky era grau-
de, demasiada mesmo, para um clima como o de Lo-
ango.

Durnovo levava mais um copo aos lábios, quando
uma sombra se destacou no limiar e no mesmo instan-
te, Guy Oscard estava diante d'elle. A boca do iMes-
tico se fechou como por encanto e o copo voltou á
mesa, intacto.

Preciso fallar-lhe —- disse Oscard.
Houve um instante de indecisão, um silencio pe-

sado. Depois Victor Durnovo seguiu lentamente Os-
card, fora do café, sem que o silencio cessasse.

Parto hoje para Msala — disse Oscard, quan-
tio se viu a sós com o Mestiço - - E voce- ira com-
migo !

E por que vai a Msala e não para o inferno?
- respondeu Durnovo com a coragem artificial forne-

cida pelo whisky da Irlanda.
Guy Oscard não respondeu . Estendeu apenas

seu braço direito e seus dedos se fecharam sobre a e;ol-
Ia do casaco de Durnovo. E esse degenerado de duas
raças foi forçado a caminhar pelas ruas de Loango.

Larga-me! — murmurava elle.
Porem a mão de Guy não apertava mais nem a

aftrouxava e quando chegaram junto do cães, o embar-
que da pequena tropa era effectuado sob a vigilância
de Maurício Gordon.

Victor fitou Maurício bem nos olhos. Pensou,
certamente, naquella arma, que lhe ficava nas mãos...
Porem era bastante esperto para usai-a tão
cedo ...

XXV

JoceWne não transmiti ira a seu irmão as tem-
veis palavras, que Victor Durnovo pronunciara contra
elle. Porem, quando voltou, Maurício pareceu ter
a certeza de que ella tudo sabia . De facto Jocelvne
notou uma ligeira differença em sua attitude para

com ella: qualquer
cousa de mais hu-
mi Ide. Era, na ver-
dade, o effeito da
ameaça, que Durno-
va lhe fizera no
entreposto.

Maurício Gordon
não era homem pa-
ra supportar por
mais tempo o peso
de um segredo,
principalmente de
um segredo meio
desvendado. i

1
ís mais moderna e poderosa das locomotivas — Construída para a North Western Raihvay, da \L Oiltinit l fio pro- j— •- - 

|

Inglaterra. Pesa, com o tender, 170 toneladas; e deve dar velocidade de 120 kilometros por hora ximo numero;
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/?^o* extranhos. — E' ceiebrado annualmente em Buckarest, capital da Ru mania Pe-rante numerosos prelados, uma
pessoa da família real atira umcrucifixo a um rio em logarPouco fundo. Devotos, que jáse acham alli a espera, precipi-tam-sc para apanhal-o e quem

em dinheiro. Vê-se na photo-graphia o príncipe Nicoláo atí-rando a cruz.

0 INEXGOTTAVEL HUM0RISM0 DE BERNARDO SHAW
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aeronU if° fm, n°**° te'»»o. ínterim do luxuosoopiano part,cular do miUionarío ingle», Sr. James*««oat com poltrona, toilelte, leito e meza.

Aspecto geral dò aeroplano do Sr. Talbot,

— Será possível? Digaem que estava pensan-cio ;. . .
~~ No senhor... — re.

pl-icou tranquillamcntc
Shaw.

Disse Romain Rollanci
que os homens casados
fazem bem em chamar
suas esposas de minha
metade, porque um ho-mem casado é apenas ametade de um homem .

O arco íris, quandoapparece no céu, apoz
forte chuva, denota se-reniel.ide dos elementos
e que a causa ela chuva
cessou.

"olbtstcr, auxiliar do sábio norte-americano Dr. Béebe, como esmães marinhos. Miss Holbistt-T é DT? ^"3 
íUs^ca™o de ani-

cas da missão de estudos ocJnomStóS.^ ^*fntPf essen-
sob sua d,recç«o nos arredores df ÁStSia^nr ??UC,le ^bl° temAustraJia, no Oceano Pacifico.
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C/ bom feminismo — Trez bailarinas do famoso corpo de baile"Albertina Rash Ballct" fazendo exercícios gymnasticos cm
. uma praia para conservar a elasticidade dos músculos.

Imprecação

Automóvel: és bello, és ra-
pido . . . poderosoI Nao deves,
entretanto, abusar de tua bel-
leza, nem de tua rapidez, nem
de tua potência I Pensa em
teus irmãos inferiores, que são
o cão, o cavallo e o pedestre 1

jc>*v

i -?V. ">^s'-s«.^st. """Ov.

RA^^^^^^^^^^^F 'J^ÊW bbbbbbbV.

O* riscos do oj/icio — Fsse in-
feliz, que ganha a vida atiran-
do-se dos aeroplanos em um
para-quédas, teve a desagrada-
vel surpreza de se vêr suspenso
nos fios telegraphicos de Ham-

burgo (Allemanha).

O cão tem medo de teus
pneumaticos, que o esmaga-
riam facilmente . . . Deixa um
espaço sufficiente, para que
elle possa caminhar . . .

O cavallo teme tuas expio-
soes, a fumaça e o cheiro in-
supportavel que desprendes;

i i ——¦¦-.—
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evita judiar inu-
tílmente com es-
ses infelizes ani-
mães .

O peelestre é o
que, evidente-
mente, menos
importa, em teu
conceito pelo
menos... No
emtanto, tem
piedade d'elle I
Quem sabe se,
amanhã, será um
automobllista ?_^

Tal é a impre-
cação, que appa-
rece em grandes
cartazes, affixa-
dos em quasi to-
elas as esquinas
ele Tokio .

Não acham
que seriam úteis,
aqui, esses car-
(azes?

Quanto tempo
dura um trilho d?
aço? Segundo o pa-
recer do engenheiro
de uma grande
companhia norte-
americana, ( tinha
que ser) um trem
gasta, cada vez que
passa, uma centesi-
ma-millesima parte
de um millímetro .
E' necessário, as-
sim, que passem
cem mil trens para
gastar um millime-
tro do metal.

Como um trilho
só é substituído
quando c gasto
centímetro e meioé
necessário que pas-
sem quinhentos mil
trens para chegar a
esse grau de des-
f:aste I

Arriscada propaganda—Os Berlinenses viram,
recentemente, passeiar

por suas ruas "esta figu-
ra extranha de "groom"

gigantesco fazendo o
annuncio de um novo

alimento infantil.

Out~a de Ber-
nard Shaw

Em uma recente
festa de caridade,
realizada em Lon-
dres, o celebre dra-
maturgo Bernard
Shaw dansou com
uma senhora, que,
emejuanto dansa-

vam, não cessou de exprimir seu reconhe-
cimento e gratidão por ter sido eleita
como par pelo insigne homem de lettras.— Que gentil idéia a sua, Sr. Shaw —
dizia ella — a de querer dansar commigo,
uma pobre desconhecida !— Pois não estamos em uma festa de
caridade, minha senhora ? — replicou o
escriptor.

Um tubarão com duas cabeças !

Os pescadores de Seabright ( Nevv-Jer-
sey, E. U. ) pescaram um filhote ele tu-
barão com duas cabeças e duas rabadas !

E' esse o primeiro animal marinho d'es-

— eii-i mmwm * i»******»****^wwi«eB>-eB»ii mmmmwmmÊmtmmÊmwwmwmmmmmmm
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Miss Lilyan Taslunan, da "Unitsd Ar-
tists", com o ultimo modelo de cha-
péu e véu, apresentado por Sophie

Wacbner, de New York.

se typo, que se pescou até hoje .
O especimem poueie ser trans-

portado vivo para o Aquário de
New York, onde foi estudado
pelos sábios.

0 tubarão de duas cabeças não
tem, entretanto, mais do que um
estômago, alimentado por duas
boceas e dous esophagos i

Amar um ser indigno é rebaí-
> armo-nos ante nós mesmos .

As tendências da moda — Toilette
de miss Janet Gaynor, da "Fox", ul-
ti ma creaçâo de Sophie Wacbner, <le

New Yr>rk.
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ENIGMAS - 41 e 4?
Separem A primeira vista
On.J. I? *?d° dt- Padeira.Unde acharão a pista,

Dei ifrando sem eanseira

Cidade bella 6 prima parteexistente no Velho Mundo-Onde o todo amou „ nrte, 'lornando.se mestre profundo.
Guerreiro e in>eta latino.

Encontrar3o na parte secuid» '
Homem de apreciável tino, csu,da*

Pois, nunca levara vencida.

Agora, unam sem demoraAs partes duma só ve/,Q«e surp.rá sem demora
Nobre Comedor Por/t^urz.

Oro ft Cia - , Campos- F..R,'0)

Com <p,atro lettras escreva
£sse nome do total ;Duas d ejlas tóp eguaes
A primeira e á final.
Sou aro, anel c vüo,
Juzo, gomo, botão,
5òu gotta vista, clarào,.Lustre, brilho, tostão.
Sou também o ponto.Kebento e percepção,í>ou a nuvem ne-ra.Cautela e attenção.

Sou a perspicácia(Confrade. attenç-Jo)
gott a sagacidade
E. por fim. illusiraçíío.

Lvrio Branco - {B.C.G.)

KNIGMA PITTGRRSCO - 43

l~M mu (Mi
—J lGRAVA0ORjrin)FaHn nZlnq MARROCOS

|

I
Ia*rio Branco — (B.C G — _?/. /? j \

f 
C,,ARApÁS NOVÍSSIMAS - « „ 57

:.' I
I

1 JVT *
'* tàtupat. fj, 

<Cm h°m **"? " àempÜi» que vive n»jreduc:ia

OSWALDINHO.

««* &Z 
N° **"* dc Sahftr" O naturalista encontrou uma

Moringa.

Q"""^<\v lealdade nn»jazhr«,ata.

Lyrio Branco — (B.C.G.)

I ^^on^d^^ 1"«ll"<-*r «««^ £ ^w^ pAra vêr esfa

COPKRNICO.

ABE
DIRECTOR

OR. LAVRUD
SECRETARIO

OABLIÚ

•*;.

Ass.s Bezerra

' "3 - Di dc„in (Ie ta,a u ^ , y^
Melro—( Uberlândia).

on Para lni:' S'<m amaldiçoado.

Arthaxo.

4õ am.,,0 .lniropophdo:
12 ~~ Senh°r' *ff**u ou combatente. f I 

' J.

Carlos de Aragon.

%«U. 
~ ° '"•'"•""' —- foi co,„ido pe.o .„,,., embaixo Ja

Dswaldinho.
./do Barbazut :

«t&uTá me" com"»s° i <& >,uc & $g mu.

y 
'' yy^y

22 - Pro,lmo Â pcdrn n..a 
-;-V 

a ^,

Ar TH A NO.

RA.C.H.A

íí ¦

¦*' 
'y.

' • 
£$ ^ **« « <ousa melhore.

' Cvsnk d'Avilla.

*** ^^yrA*" "¦«« ><«<™, ,.„,„/,, 1)a,uucar
D;?. Rona K'\

Seroumar.
CHARADAS CASA KS - 58 a 74*3 -Jogar com 0 ^/Wí cu nío/,,/,.

Sçp.TT MalLORY.

do Arthano:
2 - No meu c^.^ dispenso o teu ^;

#ARÃOMNifO.

4 A mulher oretenrinM . ,.-j .
("?*?- 7W^ Ua dc 

% 
° sei) caracter ^ ^.

I

¦a ,;'., <",7j(

j 107>;

í
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¦:¦ !v*j'¦/,¦*, ~,ij
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'.'/•.?•^isa
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'• -y 

M
:• r-vr;^!

T '-^'ÍH

4 ~T Arrebata, cativo.

„.. í
Siroumar - ( Vil/a-Vetlia). ¦ 

|I
Sen„or,n.,ja - j Vtracicàba \

í
í

2 - O diretor do l,6s„Uio 
' 

cx.remamcníe rud*
m^ONAK'K~^^a~í.:.s,„/o)

¦'[ ' 
I

¦ Este *? o primeiro trabalho que &wí
* , ?

*
Está no ^ o rad„iVrí]n mulher.

Zelita.

Dalwa.

í



%Sei(77ZioVsL^x: ^
vSSV AA-1 v

x 
¦'" *

15.° Anno — N. 12 — Maio 1930

pA
llyX

I BJ>> ¦ to» ¦'•'

A- a- '
í BSÍ^?wtA^ - ^y? -

ty-^t; ¦A'i$>" '"' "¦
'Bfl^af^^iíJ

¦ - 

' 
¦¦* ¦

\ wR&M$&y8$. x .'l

. V., ' Aí r ' v

5

.2 Causa má ipwrcssão o remendo no calcanhar das meias.
Ed — ( B.C.G. — Rio Grande).

ENIGMA PITTORESCO — 79

Egresrio Tribunal'
Carlos Faraldü

Ao. Apollo:,

2 — Apezar <lc no. ato, vaes de triumpho.'

Soldado — ( T.P. I.C.L.B.)

2 — Encontra-se. nessa fdanta. o ateeolo em ijue a ahelha de
posita o mel.

Iglomacu.

2 — Tratei do assumpto nu Ministério.

Bi silva ~ ( Villa-VA ha).
i

2 — As creanças faiem al-jazirr.i quando vão ao rancho.

Bugrinho — ( Rio Claro ).

¦ 
.

I ^V *nnSnã ¦*¦¦¦ a^BM I ^^^w- nLJvv nn r»| nn yi ^*.

Saturno — ( li. C. G — Rio Gr.ii/c)

SOLUÇÕES DE NOVEMBRO — N. 150

29 — Sobrehumano; 30 — Estação; 31 — Despedaçado; 32 A--'
Pela bocea morre o peixe; 35 — Isca o; 34 — Mago-a-; 55 — í\de-
la-o; 36 — Capocira-o; 37 — Registro-a; 38 — Adiuro-a; 39 —
Descortina-o; 40 — Aguardo-a; 41 — Sano-a; 42 — Casto-a; 43 —
F.nvolta-or'44 — Queimado-a; 45 — Appcllida-o; 46 — Mira o;
47 — Frasca-o; 48 — Talhado; 4Q — Cabeceira; 50 — Seisdobro.
51 — Cepola; 52 — Albacora: 53 -~ Atroada; 54 — Codühado;
55 — Grandura. 5h — Cadimo: 57 — Cacha; 58 — Janota; 59
Desenterrado: 60 :— Lucilia; 61 —Muxara; 62—Fabordão: 63—
Figo loiro; 64 — Pedante: 65 ~ - Quem não (em cão caça com gato.
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5 — O paiz deve ser potentado com muita prudência.

Lord Windsor.

2 — Um indivíduo de bem !
Barbazul -r (S. Paulo).

2 — E* um homem de completa robustez o imo radar romano.

Thisbte.

CHARADAS ANTIGAS / o a / /

Na cidade de Goyaz — 2
Nasceu a formosa D;'lia;
Na campa o seu corpo j?»z -
Numa cidade da Itália.

Jovaniro — < A.C.L.B. -- Xararet!,)

Nas festas do carnaval,
Vi na rua um mascarado, —
Cujo typo original,
Foi grandemente notado.

Com parle do rosto oceulta
Nas içolas d'um casacão,
Elle. era a figura estulta
Do turco da prestação.

3

Pedro K — { l.C L.B. — Bomiim)

No meio da discuss io — 2
Eu fui no braço jerido —
Ficou a rua repleta
E o transito interrompido!

Moranguinho — ( Piracicaba)

LOGOGRIPHO 78

No sublime horto "da vida
Entre cânticos de amor,
Nasceu esta ílôr querida,
Cheia dc graça e iulgor.

4-5-6
:"-8-6

E lá do azulino céu. —- 2-5-4
A branca lua espargia
A sua Iuj — niveo véo — 1-6-4
Saudando-a com poesia — 2-1-8

E neste vergel divino
Coma um reflexo de amor, —
De um sorriso crystallino
Desabrochou esta f!ôr,

Linda como um malmequcr
Sob o pallor do luar. . .
— Esta flor, esta mulher,
Encheu de encantos meu lar

8-7- 2

SfKPHANIO SF.fXL\t>*

Jangadeiro, Spartaco, Lyrio do Valle, Miss Fly', Conde dc
Rogger; 37 pontos; El Príncipe, Stephanio Seixlaclc, 36; Bisilva,
32; Dr. Rona Kin, 31; Pedro K. 30: Arthano, 29; Siroumar 2^;
Iguamacu, 27: Lord Windsor, 26; Visconde de Ovar, 25; Oicreal.
24; Moranguinho, Senhorinha, Antinoo, 21: Soldado, Sertáncio;
Juquinha, Soldadinho, Jac, 20; Barbazul. 19; Marinetti, 18,
R.A.C.H.A., 17: Copernico, Bugrinho, 14.

NOTA — Antinoo, tem 21 pontos em Setembro.

3» TORNEIO DE 1929 — JULHO A SETEMBRO

A PU RAÇÃO ÍINAL

Moranguinho, 125; Arthano, Barbay.ul, 123; Conde de Rogger,
Miss Fly, 121; El Príncipe, 116: Stephanio Scixlack, 112; Thalia.
Lyrio Branco, Rubião Júnior, Phebo, Saíurno, Ed, Nemus Nulus,
110; Senhorinha, 106: Jangadeiro, 102; Dr. Rona Kin, 100; Pedro
K. 99; Iglomaeu. 98: Bisilva. 91: Lyrio do Valle, Spartaco, Stre-
lit/., 83; Erre Xis, 74: R. ACHA., Thisbe, Dalwa, 67; Soldado,
Octa & Cia. 65; Sertaneja, Juquinha, Soldadinho, Jac, 58; Coper
nico, 50: Zingaro, 46; K. Penga, Oicreal, Tio San», Pimcntinha.
42; Marinetti. Antinoo, 41; José Drummond. 59; Jovaniro, 31.

CORRESPONDÊNCIA

( Cartas recebidas até o dia 2 de Abril)

Ed ( Rio Grande ) — O amigo )'\ fa/ia parte do nosso registro.
Obricado pelos trabalhos enviados.

BarÃosinho, ex Barbazul ( S. Paulo) — Como pede.
Melro (Uberlândia) — Pode contar, «.orno não! Os seus

trabalhos serão publicados, depois do competente exame.
Moranguinho ( Piracicaba ^ — Achamos que é d'estc modo

que sc propaga o charadismo. Tem o nosso apoio.
Lyrio Branco ( Rio Grande) — Recebemos — Obrigado.
Cysne d'Altacílla ( Cachoeira de ltapcmirim ) — Inscripto.

Os seus trabalhos são bons e serio publicados, ape/.ar d'aqueUa
"fraqueza das minhas modestíssimas nratucçõe-'"" Modéstia. . .

Oswamhnho ( S. Paulo) — Esta casa é Mia. Também foi
procurar um padrinho daquclle!. . .

Zkl nw ( S. Paulo ^ — Inscripta cpjTi o masimn prazer.
Akim\no { S. Paulo) — Muito bem. Complete a in^i-ipçãí.

enviada. Quanto ao CkwaldA.lu., chegou tarde. File iá vá •.-•Aí.

TRABALHO ANNULLADO

Fica anrtullado por ter sabido com
pittoresco n. ~0. do mez de Abril.

mcorrcccões o enigma

Toda a correspondência sobre charadas deve ser diri-
gida para a reducção do EU SEI TUDO — Rua Buenos
Aires, 103, l.o andar e endereçada ao director d'es(asccção

DR. LAVRUD.
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NAO SE
;UE SEUS DENTES ESTEJAM MESMO LIMPOS

ÍLLUDA i
só 5/ ///n/7ou os recantos diminutos
aonde começa a carie. A espuma
penetrante da Colgate se espalha
dentro destes lugares tão difficcis
de alcançar, levando os restos de
eomida c limpando os dentes de vez

NAO 
se satisfaça em só polir o es-malte dos seus dentes... qual-quer pasta de dentes faz isto.

Use o único dentifricio inventado es-
pecialmente para alcançar bem den-
tro dos recantos diminutos aonde a
escova commum não vae. A espuma
viva e penetrante da Colgate não só dá
brilho, mas dá mais uma defesa, lim-
pando scientificamente estas pequenasfendas, e bem... removendo assim o
Perigo de dentes limpos só por alto.
Seu dentista lhe dirá que nenhum
dentifricio pode curar a pyorrhéa; nem
dentifricio algum pode corrigir a aci-dez da saliva; nem dar firmeza ás gen-glvas D»"-se-á que o fito real do den-tifncio é de limpar os dentes. A Pas-ta Colgate limpa melhor os dentes!El; Porque a maioria dos dentistas a^commenda.
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Eis como pasta Colgate
limpa aonde escova de

dentes não alcança
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Vista augmentada da fen-da cüminuta do denteVeja como pasta com-mum, e pouco efficazcom alta tensão supêrfi-ciai deixa de alcançarbem dentro onde pára acausa da carie.
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z Co/ga/e em pd, Peça Dentifricio

^° V' S- preferir. Colgate em Pó.

Esta figura prova comoa espuma viva da Colgatecom Baixa Tensão Super-«ciai, penetra dentro dafenda, limpando-a bem' eonde a escova não p.u 
']
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Tratamento GRÁTIS para os Enfermos
Todo cavalheiro ou senhora qué se encontre em estado de debilidade

ou enfermo deveria acceltar esta offerta grátis de tratamento*
ENCHAM O COUPON HOJE!

Eli aqui uma optima offerta de saúde renovada e, em
alguns casos, de vida regenerada, tanto para cavalheiros como
para senhoras que se encontrem débeis ou enfermos ou que
soffrem das dores seguintes:

Rheumatismo ou articulações Inchada*
Dores nas costas ou na espinha,
Sciatica, i j
Abatimento ou vertigem,
Lassltude ou languidez.
As provas e observações feitas nos Laboratórios e Hospi*

taes demonstram que em quasi todos os casos estas moléstias
são causadas pelos Rins fracos ou inactivos que permlttem
a passagem do ácido urico ao sangue, e, em segui-la, ás ar*
tlculações, aos músculos e aos tecidos. Os methodos ordina-
Tios de tratamento não dão resultados satisfactorios porque
nâo actúam sobre os Rins, mas as Pílulas de Witt desem*
penham este papel importante, isto 6, a acção directa sobre
os Rins, a Bexiga, os órgãos urinarios e todo o conducto in*
testinal. Portanto não falham jamais na cura dos casos mais
graves e de mais longa duração onde outros tratamentos são
inúteis.

J Estas Pílulas, se VV. SS. as provarem, cural-os-hão, e isto
ê possível fazer sem o menor perigo, sem o menor incommodo
e sem gasto algum; basta apenas encher o coupon que appa*
rece mais abaixo. ' —

Façam-n'o hoje e durante toda a sua vida ficsráo agra-decidos de haver tido esta opportunidado e de ter-se validodelia, pois as Pílulas De Witt eliminarão os venenos queestão entorpecendo o seu cérebro, destruindo o seu vigor eatormentando o seu corpo com dores e enfermidades.
Durante cerca de meio século estas Pílulas de renome mun-dial curaraiji um grande numero de cavalheiros e senhorasem todas, as partes do mundo, e agora, para que possamVV. SS. comprovar a sua efíicacia, se lhes offerece um tra-tamento completo, sufficiente para dois dias e livre de aval

quer despeza, se se derem ao incommodo de encher o cou-*
pon e de remettel-o pelo correio.

Não é preciso pagar nada, entretanto seria impossível es-tabelecer um preço adequado para um medicamento que lhes
devolve a saúde e os restabelece por completo, e isto é o queas Pílulas De Witt para os Rins e a Bexiga farão, se asexperimentarem. Por meio destas Pílulas W. SS. se encon*
trarão novamente com saúde vigorosa, os seus Rins voltarão
ao seu estado normal e sadio para que possam filtrar o ácidourico do sangue, papel cujo desempenho lhes foi attribuido
pela natureza, e desta maneira as Pílulas De Witt para osRins e a Bexiga os libertarão de todas as suas moléstias.
O tratamento nada lhes custara e só o preciso encher o cou*
pon e remettel-o hoje pelo correio.

Prevlnim-ss Contra os Remédios Secretos. Peçam claramente ao seu Pharmaoeutlco

AS PÍLULAS wi
Tomem-as contra Rheumatismo Dores Lombares Sciatica
Dores nas Costas Dores. nos Rins Dores nas Articulações

PARA OS RINS
£ A BEXIGA

*.-•«, **&' absolut*mente nada nas Pílulas De Witt que possa causar qualquer damno a pessoa mais delicada- Ja-
S",^,0™ c6Uc*«- e*e™m effeito purgativo ou d.termin am dor. Dêm-n-.s aos meninos predispôs Ôs T urinar nackm.Empreguem-n as para os velhos que soffrem de affecções urina rias ou que têm a bexiga debilitada As Pílulas De Witt So
dutadouro.00 * 

"^^ CalCUl°8 °U Mal de Pedra' e em *•*»•«¦»« •»«•• Proporcionarão aíüviorápido e proveito
As pilulas De Witt os restabelecerão e os conservarão em bôa saúde.

ESCREVA SEU NOME
E DIRECÇÃO \
AQUI

COUPON DE PRESENTE

KXZ

E. C. De WITT & Co; Ltd.,
Caixa do Correio 834, RIO DE JANEIRO.

Prezados Senhores: Queiram enviar um fornecimento grátis de provadas Pilulas De Witt para os Rins e a Bexiga á
Nome ..
Direcção

• **••• a . • . « «

...... • •••••• ........ t » m » » » • a • • a •

• a

(Queira escrever claramente 1)
a . a • a a •

livre df todo? «Itc* «« * ^».,..C-rPlet,0 
das.Pilul»s »<> Witt para os Rins e a Bexiga, sufficiente para dois dias,

postos parâestfnm colliaTo nf,™ lí°P" est«. c,ouPon: «""ver claramente seu nome e direcção nos espaços dis'postos para este fim, collocal-o num enveloppe e dirigalo á: E. C. De Witt & Co. Ltd., Caixa postal 834, Rio de Janeiro.
PREÇOS NO ( Rs. 7$500 O FRASCO PEQUENO
PISTRICTO FEDERAL l RS: 12$500 O FRASCO GRANDEi

m*m***)*èMBmmMm^

LICENCIADAS PELO D. N. S. P.
. SOB O NO. 145

Quer ganhar sempre na loteria?ü _ A Astrologia ofíerece-lhe hoje a RI-
QUEZA. Aproveite-a sem demora econseguirá FORTUNA e FELICIDA-
DE. Guiando-me pela data do nasci-mento de cada pessoa, descobri o mo-do ^seguro pelo qual, com minhas ex-
penencias, todos podem ganhar na lo-teria, sem perder uma só vez.

Milhares de attestados provam asminhas palavras. Mande o seu en-dereco e 500 réis em sellos, paraenviar-lhe grátis

0 SEGREDO DA FORTUNA

Um Nariz Perfeito

,;. ¦y\.\-fr. ..

Remetta este aviso.
Endereço: SR. PROF. P. TONG —- CALLE P0Z0S

Buenos Aires Republica Argentina
CITE-SE ESTA REVISTA.

1369
§ Sü

M TRILETY

Pode obter-se facilmente
O Trados, Modelo 25, corrige todo»

os narizes mal formados, rapidamente,
para sempre e sem dôr, na propnacasa do cliente. E' o único apparell»
com patente, ajusta vel e garantido, q,,f
realmente forma um nariz de aspecto
impcccavel.

Mais de 98 000 pessoas já empreg-
ram este apparelho com completo êxito
E'recommcndado de ha muito porá»»toridades médicas,

Resultado de 16 annos de experien
cia da fôrma-nariz. / '„

Modelo 25 Júnior para creança»
Solicite os attestados e folhetos gr»-

tuitos que indicam como se pode ter
um nariz perfeito.

O especialista mais antigo do ramo.
D.pt. 1168, B.nghamton. N. Y.~ E. U. A.

Sm »se.BMea»><E>«»i>»ixag>B»i>»<'<^^  . \
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MALEITAS
PALUDISIMO

-1.

> PURGATIVO
LAXANTE ENÉRGICO

CONSTIPANTE
iitir

COQUELUCHE

ARTERIOSCLEROSE
• 14

GUARAINA
EMVELOPPES E TUBOS

OPILINA
6 PÉROLAS PEpUElNINAS

GUARANI L
CONCENTRADO SABOROSO'

TREPARGYL
COMPRIMIDOS ARSEN-MERC-IOD

MALEIZIN
•COMPRIMIDOS EAMPOLA5

PURGOLEIJE
TUBOS E EINVELOPPES

TAN0LE1TÊ
COMPRIMIDOS

HUSTENIL
GOTTASe xarope

iODALB

wdciò

GOTTAS
Trazem nos rohjlosas respechvas formulas" A venda nas boas pharmacias e drogarias. 
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Tamanduá de Goyaz
••••••••

ANIMAES DE TODAS AS FAUNAS, NOTANDO-SE
*• -••

Urso branco -- Leão marinho -- Elephante
^^_ -_-L. %m%Leopardos -- Leões -- Tigres -- Jaguares.

••••**•*

collecção de Macacos.
Lindíssimas secções de Aves.

•¦• •••n»« *•-
••• •?•

GRANDES ATTRACÇÕES. CORRIDAS
**• •_*
•*¦ «*¦
••¦ -•'•¦a .••**• ___ • • •

| Sorteio de valiosas prendas. Trabalhos 1
gymnasticos. Parque infantil.

••? •••
•aa ¦••

Nova installaçâo do parque de aeroplanos.
;:: i«••• zv.
:»:BK:::::«.:««in:::i::^ :::

...... ••••••«.••«•»••••••••••...________._,.____,,,...,...,,,,,..,.,,„.__..,..,.
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CONFUSÃO POSSÍVEL.

I ii ,,,
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Chapéu, Gravata,
Collarinho, Camisa

e a restante
Roupa Branca,

que não se vê mas se
(, adivinha, são

da CAMISARIA PROGRESSO

£

I
««ti"

PRAÇA TIRADEBTES-4
¦><

Attende-ae pedidoa do Interior.

-.««—-...—.,,
'"" II || 
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CRIA ROBUSTOS BEBES
PORQUE: í

GLAXO é tao digestivel, limpo e nutri- I
tivo como o leite materno.

GLAXO nao tem micróbios nocivos e
até os recém-nascidos o assi-
milam.

113

7'- l-fià

GLAXO é puramente leite, que se dis- 
'.f[

solve em água acabada de j 
a

ferver.

I
I11 ¦* 15»
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GLAXO tem criado milhares de robustos
bebes.

De glaxo ao seu bebe.

GRÁTIS J
Todas as mães devem ler o utiüssimo í

livro "Conselhos de Glaxo para Mãe e {Filho0, de 80 paginas luxuosamente illus- jtradas e que ensina como evitar a diar-
rhéa, a enterite e outras doenças fataes.

Peça, grátis, ao Representante do Glaxo
CAIXA POSTAL n. 2755 — Rio.

;tete,
:y-

•«•
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NOVO DIGCIONARIO
DA

LÍNGUA portuguesa
Por CÂNDIDO DE FIGUEIREDO

Da Academia das Sciencias de Lisboa, da Academia Brasileira, da RealAcademia Espanhola, da Sociedade Asiática de Paris, da Academiade Jurisprudência de Madrid, do Instituto de Coimbra etc.

4.A EDIÇÃO
Cândido de Figueiredo é a maior das nossas

competências em matéria de lexicologia
portuguesa".

RUY BARBOSA
120.000 vocábulos —mais de 8.000 brasileirismos

A obra mais notável no gênero
2 GROSSOS VOLS. ENCADERNADOS EM CARNEIRA

A' VENDA NAS BOAS LIVRARIAS
Pedidos aos principaes importadores: — Livraria Francisco Alves,R. do Ouvidor 166,

e J. 0. Antunes, Rua Buenos Aires 135 — RIO DE JANEIRO

n4 „,._„,__,___,,_„__,; ,„
•i—_•»-_->n---i.—_.u___i,.

\ Doem-lhe
fa.x ^\_____É Wní a^^ Callos?

UmaapplicaçSode "GETS-IT" alliviaráaquella
dor palpitante de callos. Depois de alguns dias
o callo se tomará encolhido e poderá ser ex-trahido facilmente com os dedos.

**GETS-_T",o destruidor universal de callos,
termina todas as importunidades que elles*j^ causam. Poderá trabalhar, dançar e

lP fl divertir-se com todo o conforto.¦gETS-Ii*
Chicago» M.-V. A.

/•# Hma maf sa£cn* com o Creme Simon étao agradável para o rosto como umacancia. Nao seca nem engordura, e pelasua perfeita untuosidade que penetranos poros da pele,O CREME SIMONviviiica a epiderme, amacia-a e fazrealçar o seu brilho natural
W?a£t 

*ÍSA^ ¦ 
f*<^0 sobre apele ainda humida, depois da toileüe

uma leve massagem, secando-o depoiscom uma toalha. Ele tomará
é±^ mais "derenteo vosso pó...* *^^ o pó smoN _^T# v

V

.,,___.•
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Sncoleüm
5£ SELLO-OURO

GARANTIA
SATISFAÇÃO GARANTIDA OU

OCVOUJÇAO W S£ü DINHEIRO
Tireoscuo COM tHn^wo Mura»

Congoleum,
¦ . 

-.

dos Tapetes
Quando se falia de uma cobertura mo-
dema e hygienica para soalhos o nome
Congoleum vem logo á mente! Os Tape-
tes Congoleum sâo uma verdadeira ne-
cessidade em todo o lar moderno pelas
suas altas qualidades sanitárias. Não
abrigam vermes nem poeira; nâo se dei-
xam manchar por líquidos nem gordura—
só esta propriedade os torna indispensa-
veis em toda a sala de jantar. Limpam-
se num instante com um simples panno
molhado, sem trabalho fatigante nem o
inconveniente da poeira.
O Congoleum é o uniço tapete sanitário
cujo desenho é applicado por meio de um
esmalte especial muito resistente; isto ex-
plica a sua durabilidade surprehendente.

.

¦ 
/ 

'. '; 
*¦"* - ' 

,".

•¦-" 
.¦;:

Note os seus baixos preços:

B-S Ü ÜÜJ. m
/J »«w*WJ im75 x 4m58 210$00;)

Nos Estafos acresce o frete.
íHa também outros tamanhos menores)

O Congoleum vem também em peças de lm83 . 2m7Sde largura. Usa-se.sra forma d. Congoleum auondose dese,a cobr.r toda a superfície do soalho. '

Á venda nas boas casas. ? Vendas por atacado iCongoleum Co. of Delaware
C-Ixo Postal 1603 «o «ta ja».!,.

J^PETESARlISnOOS

(3ngoleumSello de Ouro
i
i
i
8

i

l
s
1
1
f

GRÁTIS
Congoleum Co. of Delaware, Caixa Postal 1605, Rio de Janeiro.ue.ram mandar-me gratuitamente reproduções coloridas dos padrões do verdadeiro Congoleum.
Nome
Rüa • No._ ~~

~" "¦—~- ¦ —" _.. 
LU9ar.

—— estado

¦• *-¦ 
r ¦-.' .
, .'¦¦ 
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Ct.<. Ã-fií)

Capacidade 488
c. c. Cylindro de
85,5 m{m por
85 m/m. Freios
de expansão em
ambas as rodas.
Pneus Dunlop
de 26 por 5,25.
Illuminaçao elec-
trica Lucas. Te-
mos também o
modelo 505 com
o'movimento de
válvulas na ca-
beca do cylindro.

_rara! _p

bl^3b_ *"**^^^imeMMmmÈkammmlmmtmSe^ «¦ ^flflfljT ^^^^^Bf ? ,flfl_*».'^* *^_l ¦.' 'Hfl DT __i i_ 
" 

_BvB_>*A^_lSBav.''' ¦~'t&~^^'' i *^*' -AsflflBa-| ¦ i: ^flj)*! -31 Bflp flflflfll - I BJ *^__M_Bjl<^^ Bfl__a_fl^^BT "hb^BB fl^B

^» ..&,: ¦*>, v^ ..v^.-./:i ;jí :^^^^wHw9BBEBJBbbJ ÜPPPWfV'?^''^ -^ lBP'

MODELO 501 — MOTOR DE 4 TEMPOS DE 4.88 H. P

INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY
RIO DÊ JANEIRO

RUA SÀO PEDRO. 66
RECIFE

RUA BOM JESUS. 237

SÀO PAULO
RUA FLOR. DE ABREU. I30-A

* PORTO ALEGRE
RUA 7 DE SETEMBRO. 816

ENDEREÇO TELEGRAPHICO GERAL INTERMACO

Velocidades até 130
kilometros por hora.

Temos em stock mo-
delos de 225 c. c, 346 cc.
e 976 c. c.

¦jaaaai n—»linnt çi&s&i&s+Qm+qGtt&tti*^***^ N*4«<H .1
116 i ***^»>»»s»saaaa«aaa«aaa*»a)s^>B^<»saaaaa^»aaaaaaa<ii»S)>»a^^

MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS

'

a Mercethylina,
Pereira»formula do dr.

6 excellente.

Injecções indolores, 1 e 2.
Começar o tratamento

pela n.° L

Informações á
S; A. Mercethylina

R. DA CARIOCA n. 40 - l.o
Tei. C. 3909

Fortaleça-se contra
as FEBRESr\

aa»*;]
> co. ruioaM

mt **¦*¦«•• SaaWSSa>*aiCra *****
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FELLOWS
Vi :-.i'.•.-:•¦:I--

«flflW •>..••¦.*»
Mnl *..»".. .<\»f u. te.

I
aaa> P*5K5 * a* mt «a Hjj aafaso -1

¦y**."Çífl MW>*?«?**1

O corpo sao e o orga- |• Imsmo robusto resistem me-
lhor aos ataques das enfer- §
midades. Por isso é indis-

| pensavel nos trópicos um |
11 tônico facilmente assimilável

que nao irrite o organismo.
O Xarope de Fellows, |

preparado scientifico que
muitos médicos eminentes

no mundo inteiro recommendam e receitam, I
ha mais de meio século é o indicado
n'estes casos. Tome-o e fuja do perigo de |
contrahir febres tropicaes.

Tome XAROPE de

FELLOWS
%*^?em***9*<**QGem<tmmm* , rateai raaaaaraaaraaèaraéabéra
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rwdo/Stiiisiaçao
seu paladar

e certeza de um
?om producto, exija

do seu armazetn,as
variedades dc massas
de semolinaAYMORÉ

MASSAS ALIMENTÍCIASL

yExquer receber .graJis. um livrmho de receitas?Nome
Nua .. **""*" *""*"""
r5Qde  Estado<~one o coupon e remetia para; secçso de propa-Panda do MOINHO INGLEZ Rua da Quitanda KMio

^s^?*»^.^-*^^.»/ '

: . .,

jflflfl BBBQaQCaaSnfl»BBBBBBBBflflfl^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBt»aW

^^^El Lbbbbbbbbw. fl lt ttttjL
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Do/s
passos simples?.

Para Unhas Perfeitas

>C quando as unhas forem descuida-das! A forma e belleza das unhas de-pendem do trato que se der á cuticula.Nunca deve esta ser cortada, porqueassim fica defeituosa, áspera efSaMantenha-a suave e bem formada comeste fácil methodo Cutex. * ™
ifl iflÉflÉ fllfl-^a^^Biw —áBBBBBB». BBBBBBBB1 ' * *fl^

PRIMEIRO: Humedeça taco â^mimbdSo ~
no Removedor da Cuticula Cufeí m.
da «iw da unha; empurrando a cuticula
SS *?' íandoJaMÍm «™ forma Sr!feita e destacando a meia lua da W

o»lv^ í t,ra <Cu,Í9He* mancha dasunhas. Lave as mãos em água puta ea pelle amortecida que o Sw!vedor tenha desprendido.
SEGUNDO: Dê ás unhas esse brilho na-
t" V ^Df°f 

Exalte Cutex í3,\si V. Kx. prefere, ponha nas unhas umdo., afamad„. Brilho, Çutex en, C"m™ro ou Tijohnho.
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^**^"SaBa»^^

Removedor de
Cuticula

\-Aâ1zx
6 manicuras completas por IS tostões.

Envie o coupon em carta IreaUtrada
juntocom 3 *elfos novo* Zw^U Tye terá um estojo Mignon, com iodaa manicura em sua casa.

ENVIE ESTE COUPON HOTE MESMO

J. Martins- Rua Haddock Lobo, 30—Rio.
Incluo 3 seüos novos de 500 réis

Nome.....
• ¦ . . . . ."¦¦'-. „

Rua e N.o. . .
Cidade. 

E*tado  305— E. S.T

• • * *

* s ,
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R ESFRIADOS,
CONSTI RAÇÕES
CORYZA,

DORES DE CABEÇA i NEVRALGIAS
CURAM-SE RAPIDAMENTE COM ALGUNS

* •. ....

COMPRIMI Bit
>**?**- ~

TRANSPIROL
•\Y\\% .W<

A**
VENDE-SE EM TODAS A5
PHARMACIAS E DROGARIAS.

ÚNICOS CONCESSIONÁRIOS: HUGO MOLINARl &. C° LTD
RIO DE JANEIRO 5AO PAULO.

BAZAR AMERICA
** '

PRIMEIRA CASA DO GÊNERO NESTA CAPITAL
.'.,,/• *

:: Casa da elite carioca. Bom gosto, distincção,
Sb •

_im • presentes finíssimos

Faqueiros

talheres
• • de..

christofle.

Bflm\Wriflfl W\r\\ aflffl W BtM flrfl B
Ffliáml wM aK&llll BflM^i^m^^^

Porcellanas,
crystaes,
metaes
finos,

terra-cocta
etc.

38, Rua Uruguayana, 40
•aaaapaalMaiaaaaiB. ¦»¦¦¦ ¦¦  •**
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^~-;-y-:-; Mostra-me as tuas unhas que te direi quem és

wÊniiiUmmm1^<rO**CAL I
ItJMÊÈr cr-BRANCA
m^^r ^pH^ único

Bfl ^T fll fl,- - .
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fl F^ fl flssí^Sfe' Bbs^-^ \**Â- ^^_r¦P^ fl <?>AJ5SSs! ^r/^W ' .^flfl
fl ^fl sAs_ML^£<ssf^ Bflssflk ¦.T^ÊmmmW^sÈtF* \<<^Am\ Issr .—H ssssBPk*^^ ssm < ^sl ¦ jiá«k.«<' 5 fl sWBBBBBv «BBBBBBBflP*^ .«tfl B 4 BBflr - mmW'' Jfl K' '
¦flflflfl^ ¦] waw^ ^^s*fl fl fl Br flr flB
¦flflflr ÊLW**^ ^^flJPB^^-Bj fl BBB fl' lfl. ' '

Bflaflr :;- 'jAWP^^ Jifl BJ9B«Bj9 fllfl Ir ' ,.<PTy~ - ¦ -^rfíflsflj fl^flfl^víflb'''' fl flf I
flflflfl Br '- ^^mmm\e^ ¦•" . Jfl Bfl,:.'' . flflBflK«?.y:BBwi ' v flfl BTif *¦
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Br '-i-^-mW^^ ' -''^Smm m\K ¦ KV'' fl: ' BB fl
Bflr JflBP^^^* JÍ«sjflfl HB^ ' Bfl Bflk flflPk' IB flflflr ''fll
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Sem duvida são as unhas ummagnífico elemento para se co-nhecer uma pessoa. Não só o ca-racter, o espirito, mas até a suacategoria social, pode-se defimr
pelas unhas. Tratar das unhase embeile-al-as é\ pois, um cui-dado indispersa\e: para o seumaior realce. As Estrellas e osAstros do Cinema, as damas e
Cessionários : Alvim & Freitas

altas personagens do mundo ele-
gante só usam o Esmalte Satan,
que dá ás unhas um lindo brilhoe uma côr distincta que tornamas mãos attrahentes. Qualquerpessoa pode appücal-o em si pro-pnf' em a,fif"ns minutos. O Es-malte Satan é o único usado nosInstitutos de Belleza de Holly-

wood e Nova York-
— R. W. Braz 22 - S. Paulo»

foi.

M"""11 111 ViiiVi ¦¦'¦Mm^^'u^!!![^^^,,T,!^^'... n 11 "11 - jr • '"* 
11 ' *^**********í-*w*í'!>i'í:.«^íwí! •'<••.«•«*-

COUrON Srs. Alvím «Sr Freitas— R. W Braz 22 S P». 1JVnto .- Vale Postal de $0oK$Sí'^J^se;a enviado pelo Correio. um vidro de Esmaheiatan, cor
Nome.
Rua.. .
Cidade. ,.'. ¦.>¦ Estado,

rt "¦¦^¦sr^rt^ss- '¦^Vsi^i^i^^w"ÍMsHssJ^ssr~sssS''-C3>C3ss^5s^S immmmmJm^Jm¥. J*KJ
119*

CCUTEC
Devo a minha vida e energia ásPCCUENA/ IIIIIAI de

t"Com ellas consegui expulsar do meuorganismo todas as impurezas queconti-nha e impedir que voltem a accumu/ar-se.
"Antes 

padecia de enxaqueca, prisãode ventre, bilis e cansaço; porém desde
que tomo as Pequenas Pilidas de Reuleresqueci estes padecimentos."

'Comece a tomat-as hoje mesmo e asse-
guro-lhe que dentro de pouco se sentirácompletamente mudado. São umas pe-quenas pílulas verdadeiramente mara-stlhosas\
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Únicos depositários: SOCIEDADE ANONYMA LAMEIRO - Rio de Janeiro
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ADEUS
S.000 dollarea de prêmios ae ellas não desapparecerem.

A MULHER EM TODA A IDADE PÔDE SE REJUVENESCER E
EMBELLEZAR—Í FÁCIL OBTER-SE A PROVA EM VOSSO PRÓPRIO

ROSTO E EM POUCO TEMPO.

Experimentae hoje mesmo o RUGOL
Creme acientifico preparado segundo o celebre processo da fa-
moaa doutora de belleza mlle. Dort Leguy, que alcançou o pri-

, meiro prêmio no Concurso Internacional de Productos de Toilette.
RUGOL opera em vosso rosto uma verdadeira transformação,

voa em belleza e vos rejuvenesce ao mesmo tempo.
RUGOL differe completamente doa outros cremes, sobretudo

pela sua acção sub-cutanea, sendo absorvidos pelos
poros da pelle o» preciosos alimentos dermicos queentram na sua composição.

RUGOL evita e previne as ruaa*** precoces e pés de gallinha,' e faz desapparecer aa sarda s, pannos, espinhas, cravos,
manchas etc.

RUGOL não engordura a pelle. Não contém drogas nocivas.E' 
absolutamente inoffensivo e não estimula o cresci-

mento dos pellos. Até uma criança recemnascida po-dera usal-o. \
RUGOL dá uma vida nova á epiderme flacida, porosa e fati-' geda, emprestando-lhe a apparencia real da juventude.
GARANTIA  Mlle. Légua pagará mil dollares a quem pro-

var que ella não tirou completamente as suas
próprias rugas com duas semanas de tratamento apenas.

Mi te. Leguy ojjerece mil aollares a quem provar que ella não
possue oito medalhas de ouro ganhas em diversas exposições pelasua maravilhosa descoberta,

Mlle. Leguy pagará ainda mil do lia res a quem provar que os
seus attestados de cura não são espontâneos e authenticos.

AVISO  Depois desta maravilhosa descoberta innumeros imi-
tado res têm apparecido de todas as partes do mun-

*°\ Por isso prevenimos ao publico que nao acceite substitutos,
exigindo sempre
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Mme. Hary Vigier escreve :
" Meu marido, que em sua qualidade de medico muito

descrente por toda a sorte de remédios, ficou agradavelmente sur-¦-¦ prehendido com os resultados que obtive com o uso de RUGOL e
par isto também assigna o attestado que junto lhe envio..."

Mme. Souza Valence escreve :
**Eu Pípia desesperada com as malditas rugas que me ajeiavam

ê rosto e, depois de usar muitos cremes annunciodos, comecei a
fazer o tratamento pelo RUGOL, obtendo a desapparição não sódas rugas como das manchas, modificando a minha, physionomia-*7 ponto de provocar a curiosidade e admiração 11\ pessoas que meconheciam".

S Encontra-se nas boas pharmacias, drogarias e perfumariaa.Se v. a. não encontrar RUGOL no aeu fornecedor, queira cor-
far o coupon abaixo e noa mandar, que immediatamente lhe

remetteremos um pote.
Unicoa cessionários para a America do Sul: AL VIM & FREITAS
Rua Wencesíáo Braz, 22 - sob. — Caixa 1379 — SÃO PAULO.

COUPON
Srs. ALVIM & FREITAS — Caixa 1379 — São Paulo .

Junto remetto-lhes um vale pontal da quantia de 8$000 afim
de que me seja enviado pelo correio um pote de RUGOL :

NOME.

RUA. . . ... . . . ...-'. ¦;. . . . 

CIDADE. . .... . . J.- 
"• **''

ESTADO i E. S. T.
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ANTES [ DEPOIS I

Resultado obtido pelo. uso das |

PILULES ORIENTALES
Bemfazeias - Reconstihiintes

(Appr. D.N.S.P. sob o N# 87 em 26-6 1917)
Exigir o frasco de origem sobre o qualdevem figurar o nome e o endereço de

Ja RATIE, Pharmaceutico
45, Rue de PEchiquier, PARIS

Assente Geral : A. de COURNAND
87, Rua dos Ourives, Rio de Janeiro,

A venda em todas as Pharmacias.
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Simplesmente triturado ou
moido não esta isento de im-
purezas. Prefiram Sal Benefi-
ciado Especial para Culinária.

PEREIRA CARNEIRO & Cia. Ltd.
AVENIDA RIO BRANCO, n. MO

RIO DE JANEIRO

PÉ1

- *• SS 1

Lloyd Real Hollandez
(AMSTERDAM)

Serviço regular de passageiros entre
EUROPA, BRASIL E RIO DA PRATA

Orania, Flandria e Zeelandia
Escalam no porto de LEIXÕES, tanto na viagem

de ida como na de volta.
AGENTES GERAES

Sociedade Anonyma Martinelli
Avenida Rio Branco n«. 106 e 108

¦ ra i i.wi.
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O NOVO
E PODEROSO
ELIMINAOOR DO

VENDE-SE EMJ00A3 AS DROGARIAŜ
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MOURA BRASIL
Podeis obter

'1SM®.

w;,- * /-

esta ao.
o. Cho., comb.te o. Terjóe. e toda. „ M,™*.^.1-ed.r nas boas Perfumarias, Pharmacias e Drogarias

»*122: * "¦ **' """ w • "<* -r- «W
Deposito: PHARMACIA MOURA BRASIL - Rua Uruguayana, 37
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Queda do cabello ? Cabellos brancos ? Caspa ?
"y *
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Uma descoberta
CUTO SEGPEDO CUSTOU 200:000$00Q

A LOÇÃO BRILHANTE é o melhor
especifico tônico para as affecçoes capil-

- lares. Nao pinta porque mo é tintura ;
não queima pcrque nÊo contem saes no-
civos. E' uma formula scientifica do
grande botânico Dr. Ground, cujo segre-
do foi comprado por 200 conto? de réis.
E* recommendada pelos principaes Ins-
titutos Sanitários do extrangeiro e ana-
lysada e autorizada pelos Departamentos
de Hygiene do Erasil. Cem o uso regular
da LOÇÃO BRILHANTE: 1.°, desappare-
cem completamente as caspas e affecçoes
parasitárias; 2.°, cessa a queda do cabello;
3.°, os cabelJcs brancos, descorados ou
grisalhos, voltam á cor natural primitiva

sem Sfr tintes óu queimados; 4 o, detém o nascimento de novos
cabellos brancos; 5.°, nos casos de calvicie faz brotar novos ca-
bellos; 6.°. Cs cabellos ganham **italidade, ternam-se lindos
e sedosos. e a cabeça limpa e fresca.

A LOÇÃO BRILHANTE é usada pelo escól paulista e carioca
A' venda em todas as Drogarias, Perfumarias e Pharmácias

d? primeira ordem.
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IMPERMEIlILISIDim I
:\--

B-^>.

Processo privilegiado com patente de invenção. Diploma de honra do Instituto Technico
Industrial do Rio de Janeiro e do Instituto Universal do Rio Grande do Sul filiado a %

The International Academic Union da America do Norte

:lÉlltòi & CCA4IV
Vende brim, Kaki, Gabardine etc. impermeabilisado e

Impermeabilisa seda, velludo, Ia, linho, algodão e qualquer outro tecido, antes
ou depois de ser confeccionado.

13, Rua dos Arcos, 13
Telephone Central 4384 Rio de Janeiro

As fazendas por nós impermeabilisadas impedem a penetração da água e da humidade,
sem o menor prejuízo para a saúde, porque conserv^in inteiramente a porosidade primi-
tiva, pemiittindo o arejamento e a transpiração, podendo ser lavadas, dobradas, passadas
a ferro, costuradas e sujeitas a qualquer temperatura quente ou fria, sem perder a imper-
meabilisação.

Não altera as cores nem prejudica os tecidos, sendo essa impermeabilisação tão dura-
vel como a fazenda.
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Privü. Federal \." 10.371 do J„nl,o ,1o 1010¦ Grande pro,,,;,, ,,-, Expos!sSp <Io Con(cnario da Im, d
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Adquirido para os campos rJc íomenío agrícola rir. AT* ¦ . • i * .:Estados, e pelos goveníos de S. K_£ In i toAgÍS £ á*"*^ ^ tod°S °SM,nas Geraes, armazéns c0mmerçjaes e ^^Z^tT^Z^t^'
() exceilentes resultados. °mrrrrt:z:z'^^^s^-s:sr24 'r™-p-^ ¦¦* -•—-

E' ura apparelho simples e de solida construcção:: podendo ser manejado por qualquer operário :':
NÃO DEPENDE DE FORÇA MOTRIZ.

M*t^l#€*S**-lií*»J.íi«^®<gNf.Ç(5w?»:ix,

Informações com os Srs.
CHAGAS OLIVEIRA & C.

RUA DA CANDELÁRIA, 36

JOAQUIM MACHADO DA CUNHA
RUA CORPO SANTO, 88 — BAHIA
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A mais importante e luxuosa revista
semanal da America do Sul

Publicando semanalmente uma
-': '

completa reportagem photogra-
phica dos acontecimentos
nacionaes e estrangeiros.

Grande formato, bellissimas gravuras.

: um texto attrahente e palpitante : :
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ASSIGNATURAS

52 NÚMEROS (BRASIL
UM ANNO 50S000 6 MEZES 26S000

REGISTRADA
UM ANNO 71 $000 6 MEZES 36S000

UM ANNO

UM ANNO

ESTRANGEIRO
65S0O0 6 MEZES

REGISTRADA
97S000 6 MEZES

35S0Ü0

49S000

RUA BUENOS AIRES, 103
RIO DE JANEIRO
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