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a penetração da affua e Lift

1 ^

sem o menor prejuízo para a saúde
onservam inteiramente a porosidade primitiva

permittindo o arejamento e a transpiraçâo,
podendo ser lavadas, dobradas, passadas a ferro,

costuradas e sujeitas a qualquer temperatura
quente ou fria, sem perder a impermeabilisação.

NSo altera as cores nem
os tecidos, sendo essa impermeabilisação t3o

prejud
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- ^^ "NUM AMBIENTE MELHOR"
como o que proporcionam — por preços ao alcance de

todos — os nossos MOVEIS, TAPEÇARIAS e DECORAÇÕES
será mais encantador o seu sorriso e
mais envolvente o carinhoso desvelo
de que precisa o seu filhinho.
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LIMITADA
a casa que serve sempre melhor

65 — RUA DA CARIOCA — 67
— RIO —
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Campanha nacional para 
"um ambiente melhor"
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Uma mulher,
,nessa encantadora
quadra da vida
decantada por Ba!-
zac, entra num sa-
lão de baile, regor-
gitante do "grand-

monde". . .
Quem seria essa desconhecida, que encarnava a Deusa da

Perfeição ? indagavam Iodos.
Era uma modesta creatura, de maneiras simples, porém

inteiligente; era uma senhora que, com tempo, soube interpretar
as exigências que o no so vertiginoso século impõe á mulher,
isto é, que esta nao deve descurar um só instante desse precioso
thesouro, que é o seu próprio corpo, porque na graça de suas
linhas, na finura de sua cutis está a garantia da felicidade femi-
nina.

Observando com religioso cuidado este dever, a nossa
Deusa não esperou que a pallidez, outrora surgida em
suas faces e denunciado» de um ligeiro distúrbio orga-
nico, tomasse caracter permanente; e, num gesto de toda
opportunidade, soccorreu-se do W-6, essa moderna e po-
derosa medicina ali ema, cujo fim é beneficiar toda a epi-
derme, mas cujos meios, para attingir a tal fim, são o de
equilibrar as funcções dos órgãos internos. Com effeito,
é sabido, por exemplo, que as perturbações ovarianas
têm immediata repercussão na pelle; que também uma
influencia maléfica sobre a cutis acarreta estados de nervo-
sismo, muito communs nas senhoras. Pois bem, por influ-
encia do W-5 se consegue eliminar todas essas falhas com-
promettedoras da belleza feminina; tn&u do que isto, por

influencia do W-5 desapparecem todas as affecçoes da pelle,
mesmo as de caracter chronico, como as impigens, os eczemas,
o. acnes, etc. Os recortes de pelle, que se vêem ao lado da gra-
vura, mostram a influencia do W-5 no desdobramento das cel-
lulas.

E assm, pode uma senhora, passada dos trinta anno>, apre-
sentar-se, como na nossa gravura, com o aspecto juvenil das vinte
e duas primaveras!

Um único tratamento (basta um só) pelo W-5 restitue á
<utis a côr e o assetinado juvenil que se pôde apreciar na nossa
gravu ra.

Para saber como esse tratamento deve ser orientado, as
senhoras deverão procuiar o Departamento de Productos Scien-
tificos, á Av. Rio Branco, 173-2.°, nesta capital, e á rua S. Bento,
49-2.° em S. Paulo. Ahi, uma senhora e um medico prestar-Ihes-ão
todos os esclarecimentos, fornecendo-lhes literatura illustrada,
tudo gratuitamente.
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Nos meios clínicos, não ha quem ignore ser generalisada em
nosso paiz a infestação de vermes intestinaes, tanto em creanças
como em adultos, vermes de todas cathegorias, desde a ascaride,
o oxyuro, o tenaz tricocephalo e a famigerada tenia, quando não
está presente também o pavoroso ankilostomo. A sua eliminação,
sobre ser sempre difficil, tem sido até agora acompanhada de
graves riscos, pois não ha exagero em se affirmar que muitos doen- /
tes têm morrido da cura; os casos de cegueira, de ectericia, etc,
devido á toxidez da medicação empregada, não são, infelizmente,
isolados. Por isso, ha razão bastante para que o medico receba
com enthusiasmo a noticia do apparecimento de um elemento
seguro para destruir esses terríveis parasitas.

E' o caso da Entelmintina, feliz creação do Prof. Fumarola,
de Milão (Itália). Os clínicos que vão tomando conhecimento
desse novo recurso therapeutico não occultam o seu contenta-
mento ante os resultados colhidos. Poder ministrar no infestado
um medicamento com a mesma capacidade vermifuga do thy-
mol, do tetrachloreto de carbono, do chenopodio ou do feto macho
sem arriscar absolutamente, produzir-lhe as perigosas intoxicações
communs no emprego desses preparados, é, por certo, qualquercoisa de excellente, de providencial mesmo, que prende a atten-
ção do medico. O notável Prof. Dr. Ed. Perroncito, de Turim
depois do apparecimento da Entelmintina, não emprega em sua
clinica outro especifico.

Nova ainda no Brasil, a Entelmintina já tem um tal numerode successos que torna-se hoje, uma medicina francamente sym-
pathica dos senhores clínicos.

Preparada com o ácido aspidino-felicilico, em forma liquida
para ser dissolvida em leite, ou em pequenas cápsulas de gelatina,ella pôde ser ministrada a creanças de qualquer edade, a senhoras
grávidas, ou a velhos alcoólatras sem nenhum perigo, mas comseguro êxito.

A, anemia tropical campeando por todo o interior do nossopaiz, é, evidentemente, da maior utilidade difundir-se o uso da
^ntelmintina em todas as zonas; assim, o Departamento de Pro-duetos Scienhficos decidiu pôr á disposição dos senhores clínicosas amostras que desejarem para sua experimentação e uma com-pleta literatura sobre esse preparado, nos seus escriptorios á Av
«°aqr??CÍV' 
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40°í de economia de tempo!

i

com aquecedores Durafõnet D. R. P. e D. R. G. M. P£S£!

0 Apparélho de Ondulação Permanente
de aquecimento interno e externo combinados

(ambos em um só apparélho e a um só tempo de trabalho).

ECONOMIA E' LUCRO CERTO!

Excluídos os panninhos, sachets e pontas de papel! Por este

motivo, consegue-se bastante economia de água (preparado)
de ondulação permanente. Com o uso

de panninhos gasta-se inutilmente
50 % mais do preparado necessário.

Para o cabelleireiro diminuição de des-

pesas.
Para a cliente, economia
de tempo e um serviço
hygienico.
Um notável progresso
para melhorar o exerci-
cio da profissão.
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raa .nossa «ecçao cte ca
bellcireixo por comp^

tente especialista.

A seta mostra a direcção da corrente |

Acoplamento

2j ""Sí
CqHZç cretsÁflSra off d*iT& ii- ff "r^

Aquecedor externo

Aquecedor interno

Eu a grande vantagem do methodo _ _ a-^
t ,7 ^ /—„„ aquecido fracamente por dentro, fortemente por fora ; nenhuma super-conducçao de calar

loVêZ^ZcZZX a».Xr»m SoWÚW* , não maU exUtiri cabello crepo como o de negro.

O cabello jica ondulado de modo igual da raiz até á ponta.

Trabalho rápido, limpo e .oonomico, pe~ U™ do. aquecedor*, .obre a cabeça. impo.eM a acção nocLo do calor,

perfeito do ponto de virta da hygiene. ^.¦¦-¦ ftá
PECAM OS NOSSOS CATAL060S COMPLETOS DE APPARELHOS ELECTBICOS PARA CABELLEIBEIROS

Vejam o. ncao. Bpparelho. na. no.ui .ala. de exposição ou peçam demonstrações, .em compromiaao.

SOCIEDADE DE ELECTRICIDADE
" SANHAS ', BERLIM N. 24

(ELECTRICITÂTS - «ESEUSCHAFT "SANHAS")

EM SÃO PAULO:

Praça do Patriarcha n. 8-
Phone 2-1992

NO RIO DE JANEIRO:

Rua 13 de Maio n. 53/35

8o andar

sala 113

Queira destacar este bilhete e nol-o remetter.
Peço enviar-me, sem compromisso, mais informações sobre

a) o seu apparélho "Duraton" Q

b) artigos de cabelleireiro em geral Q
Nome.
Rua
Cidade.
Volta gem:.

Estad<
E. F.

(FxüFiciol3deMaio). Phone 2-8726
N. B. — Queira encher (*) o quadradinho que lhe íntcrcaia.

(E.S.T. 204-34)
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Só não possue machina d'escrever quem não quer!...
m kW Cy ^S? W-/ ^-/ m^ €1 ^ 0® Ü

DURÁVEL — PRATICA — ELEGANTE — SOLIDA CONSTRUÇÃO !...
•

A titulo de propaganda, para introduzir no Brasil
a afamada machina d'escrever
portátil "Masspro" a fabrica
decidiu apresental-a, durante um
curto período, pelo preço nunca
visto de 498$000, inclusive o por-
te e registro para qualquer loca-
lidade no Brasil.

A machina "Masspro" 
por

tão baixo preço possue teclado
Universal, com maiúsculas e mi-
nusculas, números signaes, igual

... ás machinas que custam 3 vezes
mais. Lscrita visível.^ Letras bonitas. Recebe papel tamanho carta ou
oficio. Dá 6 cópias boas com carbono. Usa fitas de qualquer outra machina
moderna, como Royal, Remington ou Underwood. — Possue retrocesso — °
ajustadores de margem — Campainha de aviso — Espaçador simples e duplo
Alinhador — Mola para papel — Segurador de papel — Ajustador. Chave paramaiúsculas e números. E' construída toda de metal esiraltado e chromado 1
E' fácil de se aprender. Aparência geral optima. Apesar de todos os melhoramen-
tos, só pesa 4 kilos com a caixa, e vae pelo Correio, garantida como encomenda.
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CANETA
TINTEIRO

66 TCAN J C - VAC UUAi

Quantidade de tinta
sempre á vista

1
OLD NEW

INKCAPACITY INKCAPACITY

0 MELHOR PRESENTE. 0 BRINDE MAIS ÚTIL
PREÇO DE RECLAME Rs. 45$0'

Esta caneta -tinteiro tem penna de ouro solido,
garantido de 14 quilates, ponta de iridium — cabe

3 vezes a quantidade de tinta das outras.
Escreve com maciez. O deposito

de tinta é transparente 1
INQUEBRÁVEL !
LINDA !

Garantida !

Ante*

^HR^Pal B

.mmmmW^^^mXmmWT
.MmmW ^S %^Mmm\ ^

sMmmV^ s^4£ZmmmmW£^s+mmmw^^ >>&5<2ifll %P^
_^^3mm^?S-lli'!?&&£0^2Êm\mmmmmmW^

<mmmm\^*ÀXm\mmmmm\W^r

.,^ Jlf^i Ir
^pifM '¦M^Êkmmmmm^

^j^^l^;'':-;'^ 
•/¦¦¦ -y.¦^jBP^^ÉBBf^MBBBBBBBBT^^

^^^;'?-í':^ü^^alPJSBBBBB^^
fd^W'h'.'':h::'--'::::s .'¦' ¦'¦'^i^^'i«^M!^;j^^alBBrBBr^^

Jkm^W0ÈmF^ sí vmm^dlmmmWtffi* V'.¦""¦*»¦*-¦' ¦';,'Üí»X^ ¦¦ ^llmiiSr

m^^É£mWÊw!

Sá

Enviamos li-
vre de porte pelo

correio a qualquer
parte do Brasil mediante

cheque ou vale postal a

Frank A. Neumann
Rua Primeiro de Março, 95

CAIXA POSTAL 1613 RIO DE JANEIRO

FABRICAÇÃO NORTE-AMERICANA — MADE IN U. S. A.
A "EXPOSIÇÃO" o grande magazin da Avenida Rio Branco 146[150, RIO, vende a "MASSPRO" ea canela TRANSO VACUUM aos cariocas pelo victorioso systema crediário.

Agora

-¦» i <i. »'» "III «1 1» II.
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Foi uma exclamação brutal, grosseira, pro
nunciada, ao que dizem, num momento de
heroísmo o que mais concorreu para a po-
pularidade d'esse general francez em todo
o mundo. —Entretanto, as grandes qua-
lidades, que o tornaram digno dos
postos e condecorações, que obteve
são pouco conhecidas. O historiador
G. Lenotre relata-nos aqui sua car-
reira militar e sua vida, apoz a ba-
talha de Waterloo, que o privou
de seu logar no exercito da França.

*

O desastroso dia chegava ao fim
e acabava com
uma completa
derrota.

A batalha es-
tava travada des-
de onze horas da
manhã. Os solda-
dos haviam-se ba-
tido sem descan-
so, com o mesmo
ardor de sempre.
Napoleão nada
perdera de seu ge-
nio; mas a sorte
o tinha abando-
nado. Em vão as
divisões de Drouet
d'Erlon oppuze-
ram encarniçada
resistência ás car-
gas de cavallaria . _.
de Wellington; em vão os couraceiros de Mi-
lhaud e de Kellermann, lancei ros vermelhos,
caçadores, dragões, carabineiros. regimentos
da Guarda a cavallo, arrastados pelo impe-
tuoso Ney se lançaram, por quatro vezes,
contra os quadrados inimigos; em vão a
Guarda Mediana se atirou na fornalha de
Hougemont com o muro inabalável dos ca-
sacos-vermelhos. Desesperados esforços, mu-
teis sacrifícios.

Agora é noite. Oito horas já A escuri-
smediavel o d

va de metralha. Salvar o im-
perador, eis a única preoc-

cupação d'esses bravos.
O general Cambronne,

que commanda o 1.°
de Caçadores, corre
ao general Poret de
Morveu, mostra-lhe

o platô de Santa
Alliança, onde
Napoleão está
em risco de ser
cercado e grita-
lhe:

Veja! Antes
morrermos to-
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Por G. LENOTRE

Retrato e gravuras da epocha,
mostrando a popularidade

do general Cambronne.

dos até o ultimo do que
nos rendermos. Em-
quanto nos exterminam
aqui, elle poderá reti-
rar-se para logar seguro.

E continuaram a re-
sistencia. A tal ponto
reduzidos em numero
que já não podiam for-
mar trez fileiras, recons-dão precipitou e tornou irremediável o de-

sastre. Cada qual tratou de se salvar do des- tltuiram-se 
formando triângulos com duas fileiras

fent dteSti índa toí' f^ct- Unas, e adiantaram-se lentament^atravez a mui-

.„ .. .. -•—-—«• '—' " " " "" (Vide 
suramario na pag. 106)



jgsfis
¦«——»—¦11——il—n—ei—11.

'» i I. ti i i ii

17.° Anno — N. 12 Maio 1934
¦ii—a

í
I

8

ide!

tidão de fugitivos e inimigos. A cada passo outros
homens tropeçavam em cadáveres ou cahiam sob as
balas. De momento a momento, tinham que fazer
alto para reconstituir as fileiras e repellir novas car-
gas da cavallaria ingleza.

Nessa heróica retirada, a Guarda perdeu metade
do effectivo, que lhe restava, dando taes provas de
valor que os próprios officraes inglezes, emocionados,
bradavam aos Francezes.

— Rendam-se!
Mas Cambronne respondia.

Mo. A Guarda morre mas nao se ren
isso segundo os historia-

dores. Os soldados, que assis-
tiram a scena, contaram queo general nao empregara
phrase tão bonita. Limitára-se
a um "palavrão" 

de soldado.
- Alais um esforço. O ba-

talhâo vai alcançar o platô
quando, alcançado na cabeça
por um bala, Cambronne cahe.
Alguns soldados se precipitam I
para soccorrel-o, transportal-o.
Mas Cambronne não admitte
qwe retardem a marcha para i
soccorrel-o.

—- Voltem para seus pos-Deixem-me.
E recahe inanimado.

tOí

*
* *

Oiío annos depois, no ou-
tem no de 1822, um estimavel
hdalp provinciano, possuidorde alguns rendimentos, instai-
lava-se em Nantes com sua
esposa e uma filha adoptiva.
Vai passar ahi a vida mais
tranquilla, mais desprovida deincidentes. No inverno, a fa-miha mora em Nantes, na rua
Jean Jacques; mas apenas co-meça o verão vai para uma fazendola, que possue emJLa liaugerie, muito próximo da cidade. Fiscalisa ostrabalhos do campo, colhe e vende feno, madeiras. . .U dono d essa tranquilla vi /enda é o Sr. viscondecie Cambronne. Como viera parar alli o heroe deixadocomo morto, no dia 18 de Junho de 1815, no campoda batalha de Waterloo.

A ODYSSÉA DE UM PRISIONEIRO

.... Sobre o platô da Bella
Al Manca, onde seus soldados
o tinham deixado como mor-
to, o general Cambronne sórecobrou os sentidos, alta
noite.

Tentou erguer-se e só en-
.tão verificou que seu unifor-
^e^se^ sabre, seu relógio, di-
nheiro. jóias... tudo emfim
quanto trazia consigo desap-
parecera. Ladrões dos quenunca deixam de apparecer
nos campos de batalha ti-
nham-o saqueado. Foi então
encontrado por enfermeiros
inglezes. que o levaram para o quartel-general de Wel-üngton Uahi foi enviado aos inconfortaveis pontões,onde a Inglaterra isolava seus prisioneiros de guerra.Alli ficou até fins de 1815. Libertado, afinal,
poude embarcar para a França, onde começaram
por prendel-o como partidário de Napoleão. Sub-mettido a conselho de guerra foi absolvido. Mas
para onde poderia elle ir?

Sua mãi residia em uma pequena propriedadesituada em bamt Sebastien, próximo a Nantes. No

Cambronne recusa render-se
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A batalha de Waterloo. (Gravuras da epocha)

dia 9 de Maio elle ahi chegou, recebido sabe Deuscom que emoção pela boa velhinha, que não o viadesde o inicio da Revolução Franceza, em 1789.
Vinte e seis annos antes !
Em uma propriedade visinha, La Baugerie, residiauma Ingleza, duas vezes viuva, Mrs. May Osborn

que contava ia a mesma edade do general — cincoentaannos. Cambronne pediu sua mão, foi acceito e jáestava marcado o dia para o casamento, quando surgiuuma inesperada noticia. Reconhecendo os méritosdo general Cambronne o novo governo da Françanomeara-o governador da cidade de Lille.
Depois, o testamento de

Napoleão I galardoa-o com
uma herança de cincoenta mil
francos e uma dotação de
cam mil.

Assim, quasi rico e ainda
honrado com o titulo de vis-
conde, Cambronne passou a
ter uma preoccupação — ser
um homem de ordem exem-
plar, o modelo dos capitalis-
tas. Não comprava dous sol-
dos de fumo, não dava um
Soldo de esmola sem annotar
as despezas. E como, tendo
renunciado do governo de Lille,
sobrava-lhe tempo, deu paraillustrar seu livro de contas.

A seguir a rubrica e á
quantia, desenhava o objecto
adquirido. A' margem da con-
signação da compra de tre-
zentos e cincoenta garrafas de
vinho, desenhava trez garrafas
grandes ornadas com o numero
100 e uma menor com o nu-
mero 50. Pagou á cozinheira?
Inscreve a quantia e desenha
a seguir uma caricatura da ve-
lha Maria com um sacco de
dinheiro em cada mão.

, .. Isso passara a ser a prin-cipal distraççao do velho heróe, que, soffrendo de rheu-
matismo, vivia agora preso em casa.

O PACIFICO CREPÚSCULO DE UMA EXISTÊNCIA AGITADA

Nas epochas de festas e por occasião dos anni-
versarios, o general prepararefeições faustosas mandando
vir empadas e choucroute de
Strasbourg. No inverno, com
as pernas paralysadas mas
incapaz de ficar ocioso, faz
trabalhos de agulha, queaprendeu com sua esposa.
Borda assim todos os repôs-
teiros para o quarto de sua
filha adoptiva Mlle. Sophie.

Seus dias passam, metho-
dicamente regulados e sempre
eguaes. Tudo quanto deve ser
feito é previsto dia a dia, hora
a hora, militarmente.

Ao romper do dia, José,
o creado, cujas obrigações es-
tão minuciosamente discrimi-
nadas no famoso livro de con-

tas, vai á cavallariça cuidar dos animaes e lavar o
carro. A's oito horas deve estar já em casa para var-
rer, fazer as camas, escovar as roupas, engraxar os
sapatos. A's dez horas, almoço; ás quatro, jantar.Apoz cada refeição o criado volta a cuidar dos animaes
ou racha lenha. Não tendo outras distrações, o generalfiscalisa seus trabalhos.

Uma vez por semana, o visconde e a viscondessa
de Cambronne "recebem" visitas, que são quasi sempre
as mesmas — o general Dumoustier, a família Che-
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quillaune, negociantes em Nantes, os tabelliães Fran-
chetin e Chaillon.

Quando o rheumatismo o permitte, o casal pas-
seía a pé ou em carro.

O ultimo acontecimento notável na existência
do heroe de Waterloo foi o casamento de sua filha
adoptiva. Foi isso em 1836. O noivo era Victor
Roussin, filho de um "direc-

tor de domínios".
Mas não foi só Caiu-

bronne o antigo official de
Napoleão, que, apoz a que-
da do imperador, se fez
camponez, para viver na
mais doce tranquilhdade.

Rapp, o fogoso general
de cavallaria, que, em Aus-
terlitz, com três esquadrões,
desbaratou a guarda impe-
rial russa, comprou em Ar-
govia, na Suíssa, o castello
de Wildenstein, no meio de
uma região de montanhas
e florestas.

Drouet, que passara
toda a vida no meio da me-
tralha, comprou uma peque-
na casa em Nancy e passou
a vida cuidando de um_mi-
nusculo jardim.

Davout, o mais deslum-
brante de bravura nessa
pleiade de guerreiros, Da-
vout, príncipe de Eckmuhl
o vencedor de Auerstaedt,
installou-se em Serignv,
numa pequena propriedade
cercada por grande terreno
e viveu dedicado exclusiva-
mente á agricultura.

Dir-se-hia que em todos
esses homens a energia mar-
ciai era um reflexo do gemo
de Napoleão. Desapparecído
este, voltaram todos ao que
lhes era natural — espirito
pacifico, tranquillo, caseiro.

G. Lenotre

HA JUSTIÇA EM
ROMA

Encontramos no Cor-
rierc Diplomático a seguinte
noticia.

Em Janeiro ultimo, uma
iouriste ingleza comprou em
uma casa de ourives na ca-
pitai italiana um relógio,
que lhe foi dito ser de pia-
tina e pelo qual pagou 5 800
libras. Chegando, porem, á
Inglaterra, a viajante em
questão verificou que o relo-
gio era de prata e poderia
valer, no máximo, duzentas
libras.

Escreveu ao negociante
duas ou trez vezes sem
obter sequer resposta. Indignada escreveu ao òr.
Mussolini e qual não foi seu espanto quando dias
depois, recebeu, por intermédio da embaixada da ltaha
em Londres, um cheque de 3.800 libras acompanhado

pela seguinte nota: "O Fascio mandou fechar a casa
do negociante deshonesto"

Para quem são estas flores?
Para Al me. Bonifácio.
Oh! Um ramo tão bonito! Com certeza ella vai

ficar muito contente.
Não o creio.
Por que ?
E' para seu enterro.
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Preso á casa por um aecesso de rheumatismo, o velho heroe distrahia-se, fiscalizando
o trabalho de um empregado na eavallariça.

Dizem que as mulheres louras tem o gênio
mais doce do que ás outras.

Pilhéria. Minha mulher tinha os cabellos

pretos e era insupportavel. Oxygenou-os e ficou na
mesma.

¦i

I
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Namorados — Aquârellâ de J. B. Smyth

Os perigos da phonetica.
Um negociante de moveis a prestações vai a com-

panhia telephonica reclamar contra o modo como
puzeram seu nome na lista telephonica:

Os senhores puzeram aqui o meu nome escripto
Arão. Está errado. Eu me chamo Aarão e faço
qmestão dos dous aa.

Por que ? E' assim tão inimigo da escripta
simplificada ?

Não senhor. E' porque sendo Aarão fico sendo
o primeiro na lista e os freguezes vêem meu nome
antes dos outros.

Se não é verdade. . . é bem imaginado.
Um Jornalista^Jtaliano que andou ultimamente

percorrendo quasi toda^cT~As4a gccidental como turiste,
conta que o actual shah da Pérsia emprega um pro-

'" K« i II ti i m H—I

cesso curioso e engenhoso para domar os leões, que tem
em seu parque.

Manda atirar nas jaulas, como únicos alimentos,
durante alguns dias, bonecos, de tamanho natural,
vestidos com jardão egual ao seu, cobertos de bordados
a ouro. Os leões, atiram-se a esses bonecos e tentam
devoral-os; mas os vistosos unijormes e a palha, que os
enchem, são não somente pouco nutritivos como desagra-
daveis ao paladar e engasgam-os, causando-lhes a mais
incommoda sensação na garganta e no estômago.

Quando as jéras chegam a esse ponto, o soberano
persa apresenta-se diante das jaulas e pode entrar nellas
sem receio, por que o só aspecto de um Jardão bordado
a ouro enche os leões de horror.

Uni homem sensato pode apaixonar-se como um
louco; mas não como um bobo. — La Rochefoucauld.
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DO CASAMENTO FORÇADO AO CASAMENTO POR CONVENIÊNCIA 

[

s matrimoniaes de certos povos |! Bizarros costumes
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n -, ,s«- aue livre- O casamento é, enire Iodas as instituições

.ent^enV^u^stinos, sociaes^^^naisjm 
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çoes as alegrias e os sof In-
mentos; commungar nos mesmos sentimentos, tal e a

concepção que a moderna humanidade occulental

tem ao casamento. Em tomo d elle se evocam as

mais elevadas aspirações da alma humana: - a an-

c êladc por consagrar a ex.stenc.a a um ser amado.

desejar ser cada vez melhor e mais bella para encantar

o esposo; ornar sua existência com a presença de uma

companheira escolhida e ded.car-lhe a ma.s doce

ternura; fundar um lar
e reviver nos filhos. Taes
sao os sentimentos, que
hoje desperta em nós a
idéia do casamento, san-
tificado pela religião, que
o considera um sacra-
mento e consagrado pela
lei, que lhe imprime o
caracter de fundamento
da sociedade.

Mas o casamento
nem sempre teve esse ca-
racter de nobreza e gra-
vidade. Só chegou a esse
nível, apoz longuissimos
séculos de lenta civilisa-
ção, que, pouco a pouco,
elevou a mulher da aboec-
ção do animal doméstico
á dignidade egual á do
homem. Po" muito tempo
a mulher fei a escrava, a

quem era permittido im-

por os mais pesados e hu-
milhantes trabalhos. Essa
concepção é, ainda hoje.
a de muitos povos barba-
ros. Entre outros, a espo-
sa é uma mercadoria, que
se compra e da qual e

permittído desembaraçar-
se sem escrúpulos nem
cerimonias.

Isso explica a varie-
dade dos ritos do matn-
monio atravez epochas e
regiões diversas, com usos

que assombram por sua
brutalidade ou extrava-
gancia.

O PRIMITIVO RAPTO DA

ESPOSA

O meio mais simples
que, a principio se apre-
sentou ao espirito do ho-
mem desejoso de uma

^r os'utensílios, o homem conquistava a que

dete ava, pela forca, disputando aaos d™ e™

rnmbate como ainda fazem os animaes JelvaSenscomoaic r;vpr rnm c a em outro logar.
ou roubando-a para vivei com uw &

Foi assim que. na origem de Roma, os rudes

aventureiros companheiros de Romulo, desejando
'funda 

uma cidade e, com ella. um povo, uma raça

li „, mais simples .raptar a seus Pa,s e m r d s
,l - ., i  4.,u., ncinhn a dos oaomos.

Pensam que esse uso
desappareceu ? Entre os ne-

gros da região do Tchad,
na África, não ha outro. O
Austrália no aborígene,
egual mente, quando resol-

ve ter esposa, fica á espreita em logar propicio, como

um caçador e apodera-se da mulher de sua escolha-

quando não faz o mesmo com a 
primeira, 

que e con

tra Então, começa por segural-a pelos cabellos e

dar-lhe uma surra. Esse é o signo de posse.
O mesmo costume se observa no extremo norte

do planeta. Em algumas tribus esquimós da Oro-

enlandia, a moça, que é pedida em casamento, mam-

I U

mulher t de uma itrilui

. i I-. V iim namento do século XVIII, no campo.
O minueto da noiva. Quadro de Debr«our - E um 

^^ com orchestra e canções.
0 bailio abro as dansas com a noiva. A testa t jovial, puwi s ,

festa logo seu profundo desespero a perspectiva da
vida de casada. E procura fugir. O noivo persegue-a
e quando logra alcançal-a, bate-lhe vigorosamente,

para que. a partir d'esse momento, ella se considere
sua propriedade.

Cerimonias symbolicas, que recordam as bruta-
lidades de 0utr0ra

A maioria dos povos, á proporção que se civihsa,
abandona esses costumes; mas alguns persistem em
conservar suas tradicções e, para isso, entre elles, a

.1
L~o
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iVo Extremo Oriente. A noiva de um {mandarim annamita, dirigindo-se á casa nupcial.
No Annan, o rapaz compra a esposa
a sua família. No dia do casamento
a moça, cuidadosamente velada, é con-
duzida a casa do marido, que só então

a vê pela primeira vez.

cerimonia principal do casamen-
to é um rapto simulado, como
um symbolo, exprimindo que a
mulher, conquistada pela força
e bravura do homem, pertence-
lhe e, como todo o vencido, deve-
lhe inteira submissão.

A republica romana con-
servava esse rito. Eis como um
escriptor latino fazia uma jo-
vem de seu tempo relatar seu
casamento."Nossa casa, atapetada com
louros, resplandecia de luzes,
resoava de cânticos de hyme- | :;Jferil ar )
neu. Minha mãi, tendo-me
apoiada a seus joelhos, termi-
nava meu toucado nupcial e co-
bria minha fronte de beijos,
quando a brusca irrupção de
um bando de homens armados,
fez luzirem a nossos olhos afia-
das espadas, alarmando toda a
casa com demonstrações de amea- D
ça. Não ma-
taram porem,
nem feriram
pessoa algu-
ma; limitaram-
se a invadir
todos os apo-
sentos e, como
ninguém esbo-
casse slequer
um gesto de
defesa, eu, que
não sabia ser
tudo aquillo
simulado, des-
maiei nos bra-
ços de minha
mãi. E meu
noivo, toman-
do-me nos bra-

levou-
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pois, com grande pompa,
precedido por creanças
levando archotes e segui-
do por um cortejo de
amigos cantando, con-
duzia-a a sua morada

Esse era um especta-
culo bem próprio para
agradar aos Antigos,
apaixonados por pompas
organisadas com arte e
cortejos com musica .

Mas supponham um
povo belhcoso e brutal
como são ainda ho;e, os
Tartaros. Elle juntará á
cerimonia, mesmo svm-
bolica, a selvagena pe-
culiar a sua alma de
guerreiro e nômade.

Entre os Tartaros. na
manhã de) casamento, o
noivo, seguido por uma
tropa de amigos appara-
tosamente armados, ga-

lopa para a tenda de sua ama-
da. Ahi saltam dos cavallos,
descarregam um camello, que
trouxeram carregado de presen-
tes, depois desembainhando seus
grandes sabres curvos, precipi-
tam-se para a tenda com gritos
formidáveis. Mas a noiva foce
pelo outro lado da tenda, onde
um cavallo a espera. Monta e
foge a galope pela steppe, aper-
tando contra o peito uma ove-
lha chi um cabrito. 0 noivo e
seus amigos perseguem-a, perse-
guidos por sua vez pelo pai e
parentes da moça. Todos gri-
tando, gesticulando e descarre-
gando fuzis e garruchas ( para o

ous noivos seorgianos.

ços,
me

Assim, o ho-
mem fingia ar-
rançar, a força,
a esposa do lar
paterno. De-

1 1

Noivos georgianos dirigindo-se para sua residência, numa drochki, apoz as
casamento.

Essa tumultuosa e barulhem
Ia cavalgata só termina quando
o noivo consegue alcançar a
noiva e arrancar-lhe o animal
innocente, que significa sua vi-
da de solteira.

Mas não e preciso ir ás re-
giões distantes onde vivem Kir-
ghizes e Turcomans para encon-

trar esses habi-
tos.Muito mais
perto de nós,
na Inglaterra,
no Paiz de Gal-
les, ainda nao
ha muitos an-
nos,ate a Grau-
de Guerra, era
commum ver-
se passar pelos
campos criva-
dos de blocos
de granito, nes-
sa p a 1 z a g e m
monótona e
m ela n col íca,
sobre a qual
ainda pairam
as lendas da
Edade Media,
uma cavalgata,
que nos fazia
pensar nos lei-
ticeiros e "en-
cantadores" de
ou t rora, que

cerimonias cio

(
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atravessavam todo o paiz,
em alguns minutos, mon-
lados em cavallos tantas-
mas. Era um noivo, cpie,
á rédea solta, seguido por
vários amigos, perseguia
a noiva, sentada na garupa
do cavallo dc um parente.

Esses simulacros são
inoffensivos, mas todo o
appello á violência é sus-
peito. Uma luta simula-
da pode facilmente se
transformar em rixa ver-
dadeira. Por exemplo: Na
Nova Zelândia, onde as
moças são tão robustas
como os rapazes, a nona
trava verdadeira luta com
o noivo, luta encarniçada
da cpial sahem ambos em
farrapos e seriamente ar-
ranhados e contundidos.
E feliz o noivo que, apoz
tudo isso, consegue arras-
tar a noiva vencida para
sua cabana. A's vezes é
elle o vencido e então nào
somente perde essa noiva
como fica condemnado a
celibato eterno, porque
nenhuma outra moça con-
sente em ser sua esposa.

Até agora, vimos o noivo raptar a noiva.
em alguns logares, como na Mingrelia ( província
da Armênia ), apoz o banquete de nupcias, que dura
vários dias, o noivo foge e se esconde em qualquer
canto da casa ou em alguma dos arredores. Então
os parentes da noiva sahem a sua procura e quando
o encontram, trazem-o á força para junto da noiva.

./ partida da noiva. Quadro de Rochegr
ha dc celebrar

,)sse

porta ''a casa. o pai, que acaba cie
domésticos, beija a filha, que

O pintor transporta-nos á Grécia antiga. A
sacrifício aos deuses

um cortejo dematrimônio, offerecendo uni
o noivo vai levar. Um carro espera-os cercado por

cantores e dansarinos.

M; is

1
O CASAMENTO MERCADO

Mas que será preferível? Ser levada a força
compradaIa? Conciuistada ou oaea ? Ser a causaia ou paga

ou
de

um combate ardente ou o objecto de um negocio lon-

gamente tratado e regateado?
Entre muitos povos, hoje como outróra e mesmo

entre supercivilisados. o casamento é, acima de tudo,
uma questão de interesses, a começar pela elegantíssima
França, onáe a própria mulher, em geral, se sente hu-
milhada se não leva um dote ao marido. Por vezes
a discussão sobre esse assumpto se prolonga durante
muitos dias senão mezes.

Na China esse é o processo mais commum . Nas

províncias em que se conservam immutaveis os usos
ancestraes, o noivo nem sequer conhecera noiva;

encarrega uma "casamen-

PS'' I<_S__fv_ ' m

I
A toilette da noiva. Sc

1
cena da vit ia russa. Quadro de

sobre a mesa 1
Makowski. - Que riqueza d.- loilettjjes'

,.,,'. >< , •>.... Mas os Russos apenas adoptaram
Que magníficos presentes de nu cias 

^J^^ tem a;nda ;ntenso caracter r.siatieo. Quando a
as apparençias oa 1;i.,°;,a' 

„ n(!,ív0 batc ligeiramente suas costas com uma varinha, para significar
noiva termina sua toilette, o noi\o nau u0 .,

«.- seu senhor e (pieq u e .lia 11 ie deve ser submissa.

teira" profissional de ar-
ranjal-a e só é informado
das "condições" mate-
riaes, as vantagens pe-
cuniarias do enlace. Che-
ga o dia das nupcias. A
noiva é vestida e ornada
com apparato. Diante da
casa está um palanquim
laqueado de vermelho,
com pinturas d varadas
e cercado por carregado-
res vestidos de amarello
estridente. Seguem-se
músicos soprando trautas,
tangendo campainhas de
vários tamanhos e cym-
baios imponentes. A noi-
va cuidadosamente vela-
da entra para o palan-
quim e um criado de
confiança ou, na falta
d'este, um parente edo-
so ahi a fecha a chave.
Sob sua direcção, o cor-
tejo se põe em marcha.

O noivo espera-o, á
porta de sua casa, cerca-
do por amigos e servos.
Recebe a chave, abre o
palanquim e, apoiando-se
ao noivo como uma cega,
a noiva entra em seu no-
vo lar, no meio de es-

1 ] o
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tampidos cie bombas e ao fulgor de fogos de artificio
queimados pelos que chegaram e os que a esperavam.

A mesma procissão bulhenta, as mesmas musicas
barbaras, porem mais exuberantes, com mais desor-
denadas gesticulaçÕes e os scenarios sumptuosos de
uma natureza tropical caracterisam o casamento
na ilha de Java.

Vem á frente um grupo de amigos ou contractados
dansando e cantando ao som de gongs, tambores e
cvmbalos. Segue-se o palanquim coberto com um
docel ornado com folhagens abrigando o noivo c a
noiva. Esta foi cedida pelos pais em troca de presentes
cujo valor varia segundo a situação social de cada um.
Sob seus vestuários de seda vermelha bordada a ouro,
suas mitras constelladas de pedrarias verdadeiras ou
falsas, os noivos, immoveis e graves, parecem Ídolos
de bronze profusamente cobertos de collares, brace-
letes e berloques.

Nos quatro cantos do palanquim vão quatro
homens, vestidos de amarello, com largos cintos azul e
branco. Levam, na ponta de bambus, grandes ramos
de flores de papel azul amarello e branco e clamam
de instante a instante louvores aos noivos.

Em Marrocos a noiva é trocada por camellos,
carneiros, cavallos e conduzida á tenda do noivo fe-

\
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regiões

Um casamento em Trinondati, na Geórgia. — Na Geórgia, as lestas tio casamento comprehen-
dem banquetes, que duram vários dias, acompanhados por musicas, cânticos e dansas. Os convida-
dos chegam e partem em drochkis ou arbas. Estas ultimas são carriolas primitivas puxadas por bois.

chada num cesto, amarrado á garupa de um cavallo.
O cortejo adianta-se ao cahir da noite, lentamente,
ao som de uma melodia lenta e lamentosa. Grandes
archotes fazem luzir as lanças e espadas brandidas
pelos cavalheiros, que escoltam a noiva, envoltos em
grandes mantos vermelhos e, de quando em quando,
em signal de alegria, descarregam seus fuzis para o ar.

Na escuridão da noite, esse espectaculo toma
aspecto fantástico, quasi diabólico.

Entre os povos já europeanisados, a compra da
noiva é symbolica. No Montenegro considera-se
chie que o noivo dê aos pais da noiva, no dia do casa-
mento, uma moeda que deve ser de ouro mas do menor
valor possível. Entre os Gregos da Ásia Menor o noivo
offerece ao futuro sogro sedas, tapetes, narghilehs
ou vasos para perfumes.í

I Cerimonias [Oviaes

O Japão nos offerece um dos mais evidentes exem-
\ pios de que as cerimonias do casamento estão em

relação com o gráude civilisação de cada povo. Nesse

paiz onde a natureza é ridente e as paizagens encan-
tadoras, o matrimônio é cercado por lestas graciosas,
joviaes, com symbolos de extrema delicadeza, em que
se revela a insuperável cortezia de seu povo,

O casamento realizase em casa do noivo.
Em um vasto aposento, foram reunidas as ima-

gens dos deuses; deuses complacentes que se contem
tam com um minimo de culto. No meio do dia, um
explendido cortejo entra nesse aposento. A noiva
adeanta-se, com o rosto colorido por um creme rosei >
e os cabellos sabiamente arranjados. Duas damas
de honor a acompanham. Os convida los sentam-se
em circulo sobre pequenas esteiras, em torno dos
noivos, que se ajoelham lado a lado. Uma das da-
mas de honor apresenta-lhes um vaso munido com
dous bicos e cheio de salve ou de chá, conforme a
região.

Os dous bebem para a significar que assim par-
tilharao egualmente as alegrias e soffnmento da e\is-
tencia, unidos pelos laços conjugaes.

O casamento persa tem como característica uma
cerimonia assaz burlesca.

Conduzida por seus pais ou parentes, a noiva se
detém a certa distancia de sua nova residência. O
nono sahe então de casa, atira uma frueta a noiva, to-

ge e todos os cnn vida-
dos o perseguem ate
agarral-o e trazel-o com
grande alegria .

(3 RESPEITO PELA
MULHER

Rapto, c O m pra. .
Taes foram os pontos
de partida . E' fácil
avaliar quão longa foi
a evolução até chegai-
ao casamento tal como
o conhecemos hoje, dan-
tio á mulher o direito
de acceitar ou recusai"
aquelle que pretende
sua mão.

Ao que parece, lo-
ram os povos do norte
da Europa os primeiros
a tratar a mulher com
respeito .

Foram os Scandina-
vos e seus descendentes
directos, os Normandos,
que crearam o chamado
espirito cavalheiresco
Na Edcide Media, o ra-
paz, que desejava despo-
sar uma moça manda-
va-lhe o que tinha de
mais precioso, segundo

as idéias da epocha ; o objecto, que symbolisava para
um homem a dignidade e a honra sua espada.
Se ella a devolvia isso significava que não o queria
para esposo e elle não tinha o direito de insistir.

Conserva-se ainda hoje esse costume em algumas
da Finlândia.

Entre os Gaulezes, o respeito á liberdade senti-
mental da mulher ia mais longe ainda. Em algumas
tribus, a mulher é que manifestava sua preferencia
pelo homem, (pie desejava para esposo. Aquelles, que
pretendiam sua mão reuniam-se num banquete ao
fim do qual a moça offerecia seu copo ao preterido

Uma lenda nos revela que Euxenio, o chefe dos
Phoceos, ao abordar o littoral de Marselha, loi bem
acolhido pelo rei da região, (pie nesse dia reunia num
banquete os pretendentes á mão de sua filha Gyptis.
Esta, seduzida pelo garbo e nobreza do estrangeiro,
apresentou-lhe sua taça e assim se tornou a esposa
de um homem, (pie, poucas horas antes \\i\o conhecia
O CASAMENTO CHRISTÃO

Foi o Chnstianismo (pie, elevando a situação
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£/m estranho cortejo de nupcias.
zombom corskteravelmentt

jam sempre com

Aquarella </¦> earicaturista inale; Caldecott
Í"s costumes cio fidalgos ingleses do principio d'esteüos

K.sc desenhista
século, que via-

vestuário de caca. Lotas altas e com preterições cynegeticas.

assegurou-lhe a dignidade no casa-social da mulher
mento.

A egreja determinou um rito único para o casa-
mento; mas cada povo lhe junta suas caractensti-
cas nacionaes. NTa Rússia, nos campos, o padre
colloca na cabeça dos noivos grandes coroas cie to-
lhagem; depois empunha um vaso ou uma grande
taça cheia de vinho, prova-o e passa-a aos noivos, que,
depois de beber, a quebram atirando-a ao so o. bntao
as mulheres presentes atiram sementes de Unho e
canhamo sobre a cabeça dos noivos Km seguida a
noiva sobe para um trenó illuminado por seis archo-
tes e o noivo segue-a a cavallo.

Até ha bem pouco, havia mais um rito, que revê-
lava o caracter bárbaro e brutal do povo. Antes da
ceremonia, o pai approximava-se da noiva batia-lhe
levemente com um chicote, dizendo:

Minha filha. é
esta a ultima vez em que

Foi durante uma apparatosa ceremonia realizada
em Bruxellas, em 1950, para commemorar o cente-
nario da independência belga.

O rei de pé sobre uma plataforma armada diante
da cathedral de Sta. Gudula, cercado por altas per-
sonaíidades estrangeiras e todaa família real, ia come-
car seu discurso, diante do microphone, quando a

princeza Josephina-Carlota. filha do actual rei e

qi-e tinha então apenas trez annos. escapou ao collo
de sua mài e correndo para junto do rei Alberto agar-
rou-se á suas pernas, dizendo :

Pega a íosephina, vovô.
Como o microphone estava já ligado aos altos

fallantes espalhados por toda a praça, a immensa
multidão alli reunida ouviu nitidamente a phrase
infantil e o rei Alberto teve que esperar o hm de uma

gargilliada formidável para começar seu discurso.

te castigo. Agora e a teu
Ou-marido que cabe esse

reito.
Também os Arme-

nios fazem libaçòes de
vinho diante do altar.
Porem mais pittoresco e
o casamento de Geórgia-
nos, no selvagem scena-
cio do Caucaso. 0 noi-
vo chega á casa da noi-
va escoltado por uma
multidão de parente; e
amigos, cantores e musi-
cos. Todos se collocam
diante da casa e o noivo
manda seus amigos leva-
rem á noiva os presentes
que trouxe em seu car-
ro. Entre os presentes,
devem figurai- dous pães
de assucar amarrados
com fitas vermelhas. O
banquete pode ser de
qualquer gênero mas noi-
vos, parentes e c mvida-
dos devem come,-ar por
comer pão, que é o symbo-
li de fartura Só depois
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são eguaes em
a scena acimaN,-Um casamento em Puiq (Hespanha). Quadro de J. Pr:pro Ursca Os ntos

tocit-s os paizes cathoücos mas cada povo lhe junta suas características 'ocaes.

ronroduzidn nota-se a Hespanha, paiz de hábitos simples. Familiares. Os assistentes ajoelham-se
ou sM-tam-se ao accas>. Sobre as lages iuneadas de flores, as crianças brincam livremente.

d "isso, o noivo tem o di- 
|

reito de se sentar junto
da noiva. A cerimonia
mais bulhenta é a religio-
sa durante a qual os con-
vidados e parentes to-
cam toda a sorte de ms-
trumentos, inclusive tam-
bores, arrendem bombas,
foguetes, disparam tiros...

No mundo occiden-
tal, inclusive em nossa
terra, todos, até mesmo a
gente modesta, cercam o
casamento de toda a sor-
te de manifestações exte-
piores de solemnidade para
patentear a importância,
que ( ã > a esse acto.

Os jornaes europeus
continuam ainda cheios
de aneedotas sobre o rei
Alberto. Este soberano
heróico era também mo-
delar chefe de família e
por isso adorado não so-
mente pela esposa como
também por filhos e ne-
tos. Um jornalista inglez
conta, a esse propósito,
o seguinte incidente.

U.

-
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0 cinema
atmospherico

O Rio de Ja-
neiro assistiu re-
centemente á
inauguração de
um cinemato-
grapho com o
nome de Rex.
Mais ou menos
na mesma occa-
sião Paris fez o
mesmo; mas o
Rex da capital
franceza intitu-
Ia-se "atmosphe-
rico" porque,
alem de enorme,
dá a quem nelle
penetra, a im-
pressão de estar
ao ar livre.

Isso é conse-
guido mediante
um curioso tra-
balho. As pare-
des lateraes não
são pintadas mas
esculpidas, dan-
do a impressão
de duas "villas",
reproducção exa-
cta das que fa-
zem o encanto de Nice, Mei-
ton e outras cidades da Cote
d'Azur, "villas", 

que se podem
dizer verdadeiras porque nel-
Ias se pode entrar e andar
por suas varandas, curvar-se
a suas janellas.

No fundo, diante de suas
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Aspec(o interior do novo Cinema Rex, de Paris.

quatro mil
1 um 1) rante
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O tritão e a sereia— Johnny Weissmuier, cam
peão de natação do mundo e a estrella do écran

Maureen 0'Sullivan.

cadeiras, um des-
arco-íris emoldura

o palco, bastante vasto para
permittir evoluções de cem
bailarinas ( quatrocentos me-
tros quadrados ).

O tecto c uma abobada
pintada de modo que dá a

íilusão do firma-
mento.

Alem d'isso. o
Rex parisiense dis-
poe de sala para
\ u m antes, para
ereanças e até pa-
ra a guarda de
cães. Sem contar
as cabines telepho-
nicas, vinte ascen-
so 'es, vinte lulome-
tros de lios electri-
cos e o mais na
proporção.

Quando estreou
en Turim a opera
Sem mo e Daí:Ia,
de Saint-Saens, o
tenor encarregado
do principal papel
queixou-se do che-
fe dos machinis-
tas, dizendo que
por sua culpa per-
dera seus melhores
ei leitos scenicos. E
esse chefe foi se-
veramente repre-
h e n d i d o e a t é
ameaçado de de-
missão.

A queixa era m-
justa e o aceusado
jurou vingar-se.

Durante o ultimo acto, quando Sam-
são deita abaixo o templo, sepultando os
Philisteus sob suas rumas, cahiram das
bambolinas não só pedras simuladas, de
papelão, como também algumas pedras
verdadeiras e o vaidoso tenor, lendo nos
hombros e na cabeça, teve que ir para
um hospital.

Od 10 implacável, vingança crue
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Faceirice Clichê photographico premiado em
Londres. lulgamu. inútil declarar que, embora
possa parecer um gato, esse animal tão apreciador

do espelho é uma gata.
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Ha vários a n í-
mães peculiares ao
continente america-
no e que nao eram
conhecidos no mun-
do antes de seu des-
cobri meu to Por
exemplo: o peru,
o tamanduá, o ta-
pir, a preguiça . . .

Em compensação
o cavai Io e o burro
eram totalmente
desconhecidos nas
duas Américas.

Ignora-se a data
em que chegaram
os primeiros á Ame-
rica do Norte. Sa-
be-se apenas que os
Índios do México,
ao ver os primeiros
cavalleiros, ficaram
pasmos, julgando-se
diante de entes so-
brenaturaes; e ainda
mais se assustaram
quando viram um
cavalleiro desmon-
tar, pois pensaram
achar-se diante de
um ente, que podia
se dividir em dous,
conserv and o cada
pedaço movimento
e vida.

Na America do
Sul, sabe-se que os
primeiros ca vali os
desembarcaram em
1804, com a expe-
diçao de D. Pedro
de Mendoza ao Rio
da Prata.

Essa expedição foi
derrotada pelos in-
dios Querandies, do
Paraguay, que reco-
lheram os cavallos,
começaram a tazer
criação e tornaram-
se, em pouco, peri-
tos cavalheiros.

Durante a incor-
poração da ' classe
d'este anno, em Fran-
ça, os médicos nu li-
tares tiveram que
examinar um jovem
agricultor de Blam,
que, com 21 annos
de edade, tem 1 me-
tro e SI centímetros
de altura, 1 metro c
>5 de volta dos hom-
bros, 1 metro e 20
de peito e pesa 115
kilos.

Chama-se Ciar
Jlenout e pretende
dedicar-se a.-> box.

Deus arrependeu-
se de ter Jeito o lio-
mem e esse desgosto
pesou sobre seu cora-
ção. ( Versículo 6, do
capitulo 6, da (iene-
se, na Bíblia ).

-¦ |t^HL 
'„_¦. " ^H ||j|j|^^iH HOHl_l ^^¦\-»1_»ÍNl^Í$ ** %$& ¦'•-¦'-^^iMIfl-,"''' \£__.'"**'^-________ ^^^1 __.:^_____- *-_ ^"" ^ ' u ¦'¦:¦''*¦¦ ü-0*WÊmmmi • ¦¦ jf?-4 '.'::1BL^^H H^. " ^WW__i ^He-SÜHI _________ _f..-. l.Ç . ¦--v.*.»-.-"-Ç'=».,«s9aHHi

fc "rMSÜM _flS_. ^*v5H lfl^_i •a'^ '&£&$& 21- $ -'^ -ajfli m^Ê

v-.*-«-"~ - -fl Hl™sü-'' _l _, i _^_j_fl'_Ci ^^^^Jjfl rSflMP^^'' _-*y -__B ^w _B B^^^**" • ^^HHHHb,

^¦L jff 'MttijmL r^^^^^jiflflj ^Bm___7-,PJ Ir *-^_____"*- ' rfli fli jbf^ fl lh^ M^1- '___¦
^**^^ i9_t_-----i ____ éér^ ^^Pi *5_s ff^^>'-»r'^ ____f flÉi ___- - fli k __________ ___¦

2 jjMHf^^ '•'-Y^Mfejj^^jj *_"_:'"' ^^ '"''_flH__F______________ '^^_r si_i K'w^'1'mL _flv@

t3
*•_¦

D"

e

**"">
Lr
O
E

<

O"D
-o

c"D
O
E
'O
i_*D

Ci.
-o

o
>o
C

E

<*U"O

cn
Ü
i—
<_>
E

O~Ü

E
Z5

o"O

o
w
(/»

UJ
(Aoc
tf)o"O
<0

JO

(Ao"O

o

I ir

I I

3 1

¦H l(.



^Se/^fuch
it ¦! .._—... M n ii-

18 i

i

-Hi il II n —

NA INTIMI-
DADE DAS

ARTISTAS

17.° Anno — N. 12 — Maio 1934

___ m __**^B B_i BP ^B9 mxâ. v<

W** ¦ ;ííír °¦vyj.jví' .v^^B 
_BP*^^ :','"'-"''^'í_F*ri___F^r-__ _f___?Tf*_r* ___B—Hv^^^ ___m ^-.¦^_S_____1 __B _B

_______¦ tiI ___________-______É^______-£,ai._.. ¦£' v__? ^W ___B __E^^':__? ^B ^B ^B
^K ^^fPB^^^PtáÍ__n_*í "^___^HPW^l**^*^_Í__-_____s--J':__!_< ^^'j.H ____F%^_íl^^^í^^H It ' ________L _____';_____

______ /í.-''^'- ^____t ^^MaBmm^m _Sf ^___________l E«**^
_____________ * __jsÉ$' '' _/ ' ' **"^______ -TOai-ji-M Jfl_l»>%____ Bi-

^B %mL ^^ -'¦¦¦í ¦¦<*¦/¦í^áté&éía:-¦'' '¦¦¦d/'^' ^_____l____^,í^v^•>: S)^"^i________^'^_______^_______^_____^fc"

____H_p3^4 
'"_$S_!_SÍ'>-'' "_ ____¦___#' -^^^^BÊ _____s___l BSCw^í

____^l________i ___É___5___ ___F '''^____l ^BPPi',__â_^______fl _______^l
H_k______ '¦¦ _____ ______K^fÍÍ________ ____>^.
^n| Br_i H <£$¦** ^W'-____l ____^*^w_^^í___l ___l__j_í

^t^ *^^^^^_B _______ ^''t^^mW '^__^\_^_Bfl HP^^^______b^ _____*______ ______5_ -^Êfm\ Hs :'-..í^B

JJarion Bums e Arline Judge, da Mowjratn Picürs.

A ORIGEM
DAS

GRANADAS

Em um eu-
rioso livro
editado em
1630, eni Pa-
ris. com o ti-
tulo Tratado
da Constância
e Consolação
das Ca Iam i-
dades Publi-
ca ?, lê-se que,
em 15 90,
quando o iu-
turo rei Heo-
rique IV as-
sediava a ca-
pitai _rance-
za, um arti-
lheirolhepro-
poz a confe-
cçao de pe-
quenos envo-
lucros de
chumbo, con-
tendo peda-
ços de ferro
e cobre.

¦ípí>§i ^JSi^ ^ fc; —

Liíian Hai\vay.

Usado como balas nos canhões — - dizia elle, esses en-
volucros se aqueceriam ao roçar pela atinosphera, com
grande rapidez e rebentariam, projectando seu conteúdo
em todas as direcções.

Diz mais o livro que o Rei Galante recusou essa m-
venção por consideral-a "barbara e impiedosa", mas a ver-

í dade é que ahi estava o germem dos modernos shrapnells.

No anno 1700, havia nos Estados Unidos um só pe-
riodico. Hoje, os Norte-Americanos publicam mais jor-
naes do que os Francezes, Allemães e ínglezes juntos.
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Faanchot Tone, servindo de criada de quarto a sua
collega Jane Gabe, ambas c'a Metro.

Phyllts Crane, da Para/nount.

Nada humilha tanto as mulheres como uma
confiança cega e iranquilla em sua constância r //-
delidade. Um amor sem inquietações c temores e
um insulto. - Frederic Soulií:.
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se contralnam nervosa-

Mas, Sr. juiz—ex-
clamou o conde cTArnou-
re — Eu nada tenho a
confessar. Disse-lhe a
verdade, rigorosamente a
verdade.

Está muito bem. Se
assim o quer!. . . Quem
resta ainda a interrogar ?
Ah I O Sr. Maroux, secre-
tario da redacção do"Justiceiro", não é ver-
dade? Faça-me o favor
de dizer o que sabe.

Um homem ainda mo-
ço, louro e muito alt~,
approximou-se da mesa.
Parecia profundamente
emocionado. Seus dedos
mente.

Oh!... eu nada se'... nada absolutamente.
Fui ao commissariado de p dícii, em companhia do
Sr. Dicolle, pedir as medidas de precaução, que o
Sr. Turinier reclamara. Nada mais. O Sr. Dicolle
chegou a redacção da revista, na rua Doret, as 11 ho-
ras e um quarto. Sahimos de lá, juntos, quando faltava
ura quarto para o meio dia. Depois de ir ao commis-
sariado, fomos tomar um apperitivo. Foi só. Na
hora em que o crime foi praticado, eu estava em
companhia do Sr. Dicolle... Elle pode testemunhar.

O Sr. Dicolle interveiu nesse momento.
Queira desculpar, Sr. juiz e não se admire.

Maroux é muito impressionável. . .
E o interrogatório terminou ahi.
O que se seguiu foi muito desagradável. Ver

um homem de bôa sociedade caminhar entre dous
soldados, com pulsos presos por algemas e atravessar
assim uma multidão, que urra injurias, é um especta-
culo summamente penoso.

Mme. d'Arnoure sahiu logo em seguida, em
companhia de Cnristovam Rozés e houve então um
incidente altamente impressionador. . . O povo aoi-
nhado na rua já sabia que o assassinado pronunciara
ao morrer o nome da esposa do conde. D'ahi a julgal-a
cúmplice e provavelmente causadora do crime era
um passo. Por
isso, quando Ju-
dith d'Arnoure
appareceu na por-
ta da rua, os gri-
tos, vaias e amea-
ças redobraram.

Mas Christo-
vam Rozés adi-
antou-se e fitou
a multidão. Seu
olhar não era au-
toritario nem
ameaçador; era
calmo, sereno,
tranquillo... Com-
tudo, fez-se, im-
imediatamente, si-
leu cio completo...
Mais até, alguns
homens se desço-
briram. E a mui-
tidão, ha pouco
odiosa e hostil.
afastou-se em si-
lencio respeitoso,
para dar passagem

RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA

Considerando-se difamado por Turinier, director de uma
revista de escândalo e chantage 0 Justiceiro o conde d'Arnourc
ameaçou-o publicamente de morte. No dia seguinte, o criado de
Turinier, voltando apoz uma curta ausência, encontra-o ferido de
morte e vê a seu lado o Sr. d'Arnoure, tendo na mão uma pesada
estatueta de bronze com a qual Turinier foi ferido. E antes de
morrer o jornalista pronuncia varias vezes um nome de mu-
lher : — Judith.

Ora esse nome é justamente o da esposa do conde. Este
diz que, tendo entrado em accordo na véspera pelo telephone
com Turinier viera alli apenas para receber ís cartas. Um groorn
abriu-lhe a porta entregou-lhe essas cartas, mandou- ) entrar, des-
appareceu e elle encor.trou o jornalista já ferido. Mas ninguém
o acredita e elle é preso, sendo sua esposa submettida a vigilância.

Então, desesperada, ella vai procurar Christovam Rozés,
um jovem sábio já famoso em sciencias oceultas da índia. Rozés
foi seu primeiro e único amor. Foi sua mãi quem a obrigou a
não tornar a vel-o e desposar o Sr. d'Arnoure. Rozés^que nunca
esqueceu ese am >r, acompanha-a á casa da Tu:i i.-r, onde o
juiz de instrucção interroga o Sr. d'Arnoure.

a Mme. d'Arnoure.
Foi uma das mais eu-

riosas fantasmagorias a
que jamais assisti.

Logo que obtiver mais
detalhes sobre esse triste
caso eu te escreverei de
novo.

Teu irmão
fectuoso

muito af-
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O bom cavalleiro—Quadro de J. F.. Millais.

Jorge Gallot".

No dia seguinte, os
jornaes trataram com es-
tardalhaco do " caso
d'Arnoure" fazendo d'el-

le um verdadeiro romance.
Como era de esperar, as opiniões se dividiram.

Alguns jornaes declaravam não ter duvida alguma
sobre a culpabilidade do conde; outros se declaravam
impressionados por suas negativas; mas todos jul-
gavam que Mme. d'Arnoure tivera parte no crime
e que o caso das cartas devia ter sido o ultimo
incidente de um velho ódio entre os dous homens
por causa d'e!la. Um jornal chegava a lançar a hy-
pothese de que fora ella a assassina e que o conde
se deixara prender para salval-a.

Por que teria Turinier pronunciado varias vezes
o nome de Mme. d'Arnoure antes de morrer? Tratar-
se-hia de outra Judith? Seria uma extraordinária
coincidência. Pois então, no momento em que era
assassinado pelo Sr. d'Arnoure, elle estava preoceu-
pado com outra Judith? Era inverosimil.

Alem disso, a policia fez um minucioso inque-
rito sobre todas as mulheres da família e das relações
de Turinier. Nenhuma se chamava Judith.

Portanto. . .
E os jornaes de escândalo passaram a tratar ©

conde d'Arnoure e sua senhora sem a menor cortezia.
Por outro lado, nenhum lastimava a morte de Tu-
rinier; mas todos consideravam que era indispensável
investigar attentamente sobre a parte de Judith nesse
mysterioso caso.

Essa unanimi-
dade teve uma
inesperada conse-
quencia. O Sr.
d'Arnoure, já
exasperado pelas
a:eusaçces e com-
inentarios do^ jor-
naes, começou
também a marii-
festar descontian-
ças sobre sua pro-
pria esposa e in-
terpeliou seu ad-
vo: a Io com exal-
taçcO."Não lhe pare-
cia s ngv 1 r esse
facto V Uuanto
mais reflectiamais
julgava extranho
tudo aquillo. Fila
nunca se envolvia
em sua vicia de
homem. Nunca
discutia seus actos
e interviéra nesse
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caso com uma energia insólita. . . Ademais, a laci-
lidadé com que ohtivera de Turiniér' que cedesse e
entregasse as cartas. . . Havia ahi qualquer cousa.

E... exaltando-se ao som de suas próprias pa-
lavras, o Sr. d'Arnoure acabou bradando que a mulher
de um homem de sua extirpe era como a de César. . .
Não devia ser sequer suspeitada. . . E, a despeito
do! conselhos do advogado, que lhe pedia reflexão,
calma, exigiu uma immediata instância de divorcio.

Essa noticia echoou como uma bomba em toda
a i.nprensa, deixando Mme. d'Arnoure em situação
ainda mais desagradável. "Se o próprio marido, preso
e accusado de assassinato, se volta contra ella e requer
divorcio. . ." — diziam todos.

A jovem senhora teve que se fechar em casa

para evitar a multidão de reporters e photographos
que a procuravam. E atravez as venezianas via, ria
calçada, dous investigadores, rondando a porta.

2.a carta de Jorge Gallot a ,sua irmã

Desde que te escrevi sobre a prisão do Sr. d'Ar-
noure, Rozés tem estado sob constante preoccupacão.

Creio já te ter dito o que é, para elle, estar preoc-
cupado. Erraria quem o . imaginasse silencioso, de
fronte contrahida, olhar fixo, absorvido pelo problema
cuja solução procura. ':¦'-

Nada d'isso. Quando está em uma situação d estas,
faz os maiores esforços para não pensar nó caso, que
o interessa. Falia constantemente em outros assum-
ptos; ouve musica, lê coüsas recreativas, passeia, vai
a theatros, ao cinematographo, distrahe-se com
ninharias.

Como sabe, uma das theorias predilectas de
Christovam Rozés e a da superioridade do súb-cons-
ciente sobre o consciente-. Para elle, as qualidades su-
periores, desde a simples intuição até o gemo, são
sub-conscientes; seu funccionamento não depende
de nossa vontade; seus resultados irrompem de ím-
proviso, como creaçoes expontâneas. 0- consciente
é, ao contrario, a parte menor, a mais débil, a menos
segura em nosso ser psychico.

Segundo Rozés, o sub-consciente trabalha com
mais vigor e segurança, quando o consciente está em
repouso. E' quando a actividade cerebral cessa, que
a actividade sub-consciente segue e se desenvolve
em toda a sua plenitude. E' facto provado que, mui-
tas vezes, o estudante que lê uma uma só vez sua
lição á noite, antes de dormir, sabel-a-ha perfeitamente
no dia seguinte, pela manhã, porque a actividade
sub-consciente não cessa nem precisa de repouso.

Por isso é que Rozés. para deixar mais livre o
trabalho do sub-consciente, evita dirigir o esforço de

•seu cérebro para o problema, cuja solução anda bus-
cando.

Esta noite, tínhamos jantado juntos em casa
d'elle, com as janellas abertas para o bosque de Bou-
loTne. Apoz a refeição, encontrando em sua cadeira um
bilboquet esquecido alli por um de seus sobrinhos,
propoz-me uma partida e venceu-me brilhantemente.
De repente, começou a chover com força. Depois do
calor que fizera, era de esperar uma tempestade.
Relâmpagos vivíssimos cortaram á escuridão seguidos
por trovões formidáveis. Como se nada visse nem
ouvisse, meu amigo continuava a manobrar o bilboquet
com a prodigiosa perícia, que tem para tudo quanto
depende de habilidade manual. Mas apoz um trovão
mais próximo a luz electrica se extinguiu.

Então, na escuridão e silencio, que se seguiram,
a voz de Rozés se ergueu nitida e angustiosa, mur-
murando. (¦ ¦

Mas quem matou Turiniér?
A evocação do assassinato mystenoso naquelle

momento causou-me profunda impressão e só a luz,
resurgindo com a mesma presteza com que desappa-
recera, teve o poder de reequilibrar meus nervos.

Ainda assim, tive que fazer um esforço para res-
ponder com apparente tranquillidade.

Não me atrevo a fallar com segurança, mas
penso como toda a gente sensata. D'Arnoure, que1
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é um sangüíneo, um violento, foi, uma ultima vez,
reclamar as famosas cartas. A discussão exaltou-o e elle
não se conteve. Fora para alli sem armas, talvez
por temer os próprios impulsos de cólera; mas, num
momento de furor, empunhou a estatueta de bronze
e aggrerliu o chantagista. Por outro lado, as ultimas
palavras de Turiniér levam-me a suppor que Mme.
d'Arnoure teve no caso parte mais importante do
que nos disse.

E' claro — disse Rozés com uma rizadinha
sarcástica.— Você tem estudado a questão do modo
mais banal: — rcjleclindo. Num caso d'estes, uma
vez estabelecidos os dados do problema, é preciso não
pensar mais nisso e deixar o sub-consciente agir tran-
quillamente. Em casos assim, o raciocínio só nos pode
afastar da solução. Que nos diz o raciocínio, diante
d'esse problema? Que o Sr. d'Arnoure é culpado.
Seu advogado poderá ai legar muita cousa em sua
defesa. Que, sendo um verdadeiro Hercules, elle não
precisaria de uma estatueta de bronze para matar
Turiniér. Com um soeco, poderia mandal-o para o ou-
tro mundo. Poderia também agarral-o, pol-o debaixo
de um braço, revistal-o á vontade... . Poderá também
allegar que, já ameaçado publicamente, ao primeiro
symptoma de irritação do Sr. d'Arnoure, Turiniér
puxaria pelo browning, que tinha sempre ao alcance
da mão e atiraria sem hesitar, certo da impunidade.
Legitima defesa! E que reclame para 

"0 Justiceiro".
Mas essas cousas não convencerão o jury e o Sr.
çTÀr-noüre irá parar nas galés por vinte annos, pelo
menos. Tudo isso está em accordo com meu racio-
cinlo, o seu, o de todo o mundo. . . Mas meu sub-
consciente protesta e me affirma que o Sr. d/Arnoure
e^tíi innocente;

Mas. então, quem é o assassino?
E' nesse ponto que eu estou. A actividade-

sub-consciente caracterisa-se pela lentidão e. . . peior
ainda. . . só se manifesta quando muito bem lhe apraz.

Será o criado ?
Hypolyto? Oh! não... Está provado que o

Sr. Turiniér estava vivo quando elle sahiu, para ir
ao correio. E quando voltou, já o jornalista estava
ferido de morte e o Sr. d'Arnoure curvado para elle.
Não. . . não ha duvida. Em accordo com todo o ra- |
ciocinio o culpado é o Sr. d'Arnoure.

Dicolle não pode ser... — disse eu — Elle
e Turiniér entendiam-se perfeitamente. 

í
E que motivo teria Dicolle para eliminar o ,•

patrão, que lhe garantia um bom logar? Ao passo ;

que, morto Turiniér, "0 Justiceiro" deixa também de '

existir, prívando-o de um bom ordenado e de um
excellente recurso para assegurar a carreira de sua
esposa, essa actrízinha, que só agora está começando
a se tornar conhecida. Alem d'isso, Dicolle sahiu
cTalli ás 11 horas da manhã e não voltou. Vai ias
testemunhas o affirmam. E justamente ao meio dia,
a hora em que o crime foi praticado, elle foi ao com-
missariado, em companhia do secretario da redacção,
pedir garantias para o próprio Turiniér.

O porteiro...— arrisquei timidamente.
—Também não. Desceu com Hypolyto e durante

sua ausência manteve-se na escada, fazendo a limpeza.
Seria Maroux, o secretario, que tremia tanto,

ao ser interrogado ?
Sua attítude poderia de facto suscitar suspeitas.

Mas, como Dicolle, elle tem um álibi incontestável.
A' hora do crime estava no commissariado. Em todo
o caso, Laribe desconfiou d'elle e mandou vigial-o.
Também não acredito que qualquer outrâ pessoa se
tivesse occultado no apartamento. .. Não ha alh
logar para isso. Nem outra pessoa alli residente. A
policia não encontrou indicio contra qualquer outro
locatário do prédio. Alem d'isso, nada foi roubado
no apartamento de Turiniér. Não lhe tiraram cousa
alguma, alem das cartas, que interessavam exclusi-
vãmente o Sr. d'Àrnóure. . . Apenas se poderia pensar
no papel que foi queimado. . . Esse papel aueimado
talvez contivesse a chave do enigma. Infelizmente
nada foi possível distinguir nelle. Ha ainda mais:
a policia fez um inquérito entre todas as pessoas,
que tinham qualquer razão para temer ou odiar
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Turinier. Todas provaram estar distantes da casa do
jornalista íquella hora. E não ha entre ellas nenhuma
mulher chamada Judith. . ,

A voz de meu amigo se alterara pronunciando
aquellas ultimas palavras. Era aquelle o ponto que
mais o empolgava.

Então — disse eu, com propositada calma —
Então é impossível não concluir pela culpalidade
do conde d'Arnoure e talvez também pela de sua
esposa.

Claro! Em accordo com a miserável lógica de
nosso espirito só pode ser assim. Alas talvez a voz
do instinctò me dicte conclusões bem diversas. Boa
noite, meu velho.

E, abrindo o piano, Rozés começou a tocar aquella
temível Quinta
Si/m phon ia de
Beethoven, á . >'

qual em p res-
ta uma impres-
si o n adora ex-
pressão. A mu-
sica é um dos
recursos, que elle
utilisa para se
isolar do mim-
do. A musica
hypnotisa-o um
pouco. Não o
faz perder total-
mente a consci-
encia mas en-
torpece-o; falo
ouvir mais niti-
tiamente a yoz
do instinctò.

Sahi nas pon- jfc
tas dos pés ¦£& .
travessando o tjjrjl_.({]££--*
•bosque de Bou- $}jjj |j|jj|
loghe pergunta- ! j.
va a mim mes- »*í'wr«ri'.itf«rtn,t<iUífiiiu^',Mu,.l
mo se Rozés
acredita seria-
mente na irino-
cencia do Sr.
d' A r n o u re ou
deseja, simples-
mente, innocen-
tal-o por amor
a Judith.

Teu irmão af-
fectuoso,

Jorge. Gitlot".
' v «aa¦¦¦

dez annos. A vista d'isso, o juiz resolveu interrogal-o
de novo mas, procurado em sua residência, o pseudo
Maroux não foi encontrado. Desapparecera.

Sahira na véspera, á hora habitual, não voltara
e dando uma busca em seu quarto a policia verificou
a falta de objectos de toilette e alguma roupa .

Havia já cinco dias que isso occorrera e, dèsani-
mando de encontrai-o, Laribe resolvera communicar
o facto aos jornaes",.

Assim, Maroux passou a ser o homem do dia.
O Sr. Dicolle, entrevistado pelo 

"Afalin" fez
as seguites declarações:

— Maroux sempre me pareceu um excellente
rapaz e só tive d'elle provas de honestidade. Ha sete
annos que elle desempenhava no "0 Justiceiro" as func-

ções de secretario da redacção e
quer eu quer o Sr. Turmier sem-
pre admiramos sua irreprehensi-
vel consciência profissional. Era

¦íftL j/ discreto, retrahido e muito im-
tliw 'i pressionarei. No dia em que

nosso amigo teve um iim tão
trágico, encontrei Maroux na re-
dacção por volta das 11^2 horas
da manhã e elle se conservou em
minha companhia, na redacção,
no commissanado e depois num
café, até 1 hora da tarde. Nem
nessas horas nem depois disso
houve em sua attitude cousa ai-
guina que me permitta imagi-

Doze horas
depois, o caso

I í ! li-flEer
: LdfflHVBW ' !

!VfliifHBHBaB& /A"
^'" X /mi 1 TillwiiTAiflPr^^''" ¦
SM '-k f,ff I I \Iiffl^OTS^^^^%\^^>- !-' ;lp\ TpA'1!! Ijfffl 1 Ifl ([W^^^SBB^^^^- cV**c¦iwHP^7iSí 'v r;v^llH»W*^SS^5^^Hf^!

Certo de que ella era facilmente hy-
príotisayel, Rozés afastou-se silen-

ciosamente.
d'Arnoure to-
mou um novo e sensacional desenvolvimento. Eis
o que os jornaes dá manhã publicaram:"0 inspector Laribe, impressionado pela atti-
tude hesitante e amedrontada de Maroux, o secre-
tario da redacção do "0 Justiceiro", durante os
interrogatórios, estabelecera uma discreta, vigilan-
cia em torno d'elle. Não por que tivesse suspeitas
de ser elle o assassino; seu álibi era indiscutível; mas
por presentir que elle devia conhecer o assassino ou
saber sobre o assassinato mais do que dissera.

Essa vigilância não deu resultado. Maroux
vivia tranquillamente em uma modesta casa de pen-
são na rua Chalgrin e não freqüentava logares suspeitos.

Mas uma attenta pesquiza sobre seus antece-
dentes revelou que elle não se chamava Maroux e
sim Couchardeau e já fora condemnado duas vezes:
a primeira a um mez de prisão por estellionato, a outra
a trez mezes de prisão e dous mil francos de multa
por abuso de confiança e roubo. Essas duas condemna-
ções quasi consecutivas tinham sido proferidas havia

nar qualquer participação sua nesse horrendo cri-
me.

Mas o facto é que seu desapparecimento não
concorria para esclarecer o crime. Ao contrario; am-
pliava o campo das probabilidades e supposições, queainda tomaram mais prodigiosas e faníaziosas pro-
porções em torno de Mme. d'Arnoure.

A A x- . --. ,x
O Sr. Dicolle estava "bancando" 

em uma das
mezasdc bacearat do Club Nacional e ergueu as cartas,
que a esoada de pau do "croupier" acabava de depor
diante d'e!le.
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— Oito — proclamou o quadro da direita.
Seis proclamou o da esquerda.
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deis — proclamou u v_<_ ^.^
O Sr. Dicolle tinha Q^ro. T^ou Sahm-lhe

uma carta branca. Perdera, dos dous lados.P^ou

quinhentos francos com máu humor, que tentava

em vão dissimular. c. infl„
Eram seis horas da tarde; elle tomara a banca

ás cinco horas e mela e já perdera, sete mil irwwos.
Estás sem sorte ho;e, he.m, camarada.'

observou um amigo.
Ah! Eu cá sou sempre assim
E' para compensar o êxito de tua senhora

hontem na Ponte de Saint Martin. Wpr:or
Com e.felto, Lia Lorry obt.vera no dia anterior

um verdadeiro trlumpho em uma repr.se do <£°m

de uma noite de terão". A critica fora unanime em

el°S'!Í:As 
mulheres sempre têm mais sorte do que

nós — disse ainda Dicolle. .
A pequena distancia, occulto entre os que ;oga-

vam de pé, Christovam Rozés observava-o inten-

samente, acompanhando seus gestos, seu olhar e

principalmente as evoluções de suas mãos, que se
moviam com elegância bizarra.

C_rrecç_o absoluta. Só fazia os gestos rigoro-

samente indispensáveis. Comtudo o perito em pres-
tfS.ãÒ, que Christovam Rozés fora no tempo de

estudante! encontrava no modo como Dicolle segu-

ra va e manejava as cartas o desembaraço especial

de um prestidigitador. #
A nova "banca" parecia ser-lne

um pouco mais favorável. Por isso

quando um criado lhe veiu dizer que
sua senhora estava alli, elle respondeu:

— Peça-lhe que espere um instante.
Christovam Rozés ouvira e im-

mediatamente, mas sem precipitação,
sahiu da sala de jogo. Poucos minu-
tos depois, entrava silenciosamente
na grande sala de espera, mobihada
com enormes poltronas e canapes.

Lia Lorry alli estava, sosinha, sen-
tada em uma poltrona, lendo um ;or-
nal da noite. Absorvida pela leitura,
não ouvira a porta se abrir Rozes
veiu se sentar por traz delia sem
rumor. . _.

Ouvia-se a musica de um dancing
installado alli perto. ,

Devagar, imito devagar, Rozes se
collocou por traz da actnz e approxi-
mou as mãos bem abertas, com os de-
dos para cima, até quui encostar as palmas em suas

costas Fkou assim, immovel, d irante alguns segun-

dos, depois, ainia divagar, recuou alguns centi-

^^Lk 
Lorry subm.tteuse Iucdtcientemente aquella

attracção e, sem c.ssar de le,. acompanhou o movi-

mento das mãos do sábio, recostando-se na cadeira.

Portanto, era uma creatura hypnot.savel
Então, Christovam Rozés foi de novo ate a

porta e d'alli atravessou o salão sem precauções,

asando diante de Lia Quando seus olhares se en-

contraram, elle fingiu ter a impressão de que a re

: é°^_lÍkSfaa™enhora.. 
. perdoe-me; mas creio que

ti tive a honra de. encontral-a, ha uns quinze dias,

durante os interrogatórios, no apartamento do pobre
Um!__eCom 

eleito. . . eu me recordo perfeitamente.
— E hon-tem tive a ahgria de applaudü-a no

'Sonho de umt noite de. Verw Sua mterpretoo
do papel de Puck é na verdade primorosa. Ia tinha

. K p__ ^rv. T^rU^ _» r.r_^o afbrmar-lhe que

a pouco Rozés passou a fallar em tom cantante mo-

notono, sem cessar de fitar os olhos de Lia.
— E' curioso — disse elle, de súbito — kssa

musica, que se ouve ao longe. Ha momentos emmusica, que se uuvc du __.__a-- . • -

que parece nos embalar. . . Chega a nos tontear um

pouco, não acha ?. . . . _ ,
As mãos de Lia deixaram o ; ornai cahir no tapete.

Estava com o olhar fixo... Sua cabeça fez signal
de acquiescencia, com um movimento automático.

-—Ouça — continuou Rozés — A musica se torna
cada vez mais lenta... Que somno nos da... que
somno... Quasi que não a ouvimos mais... que
somno. . . um somno doce, muito doce. . . A senhora
não sente somno? Sim... esta dormindo ;a...

Com os olhos fechados, Lia Lorry respirava com
força, de vagar, rythmadamente. Rozes apoiou os

pollegares sobre seus olhos e disse d esta vez em

tom enérgico.
Durma! „ ¦'¦

Ella repetiu o movimento affirmativo. Lntao,
ainda uma vez mas autoritariamente elle ordenou:

Amanhã, ás três horas da tarde, ira 
çonver-

sar commigo em minha casa, boulevard Mailiot, 54,

em Neully. ,. r? u
De novo a actriz inclinou a cabeça. E elle con-

° U1U__ 
Logo que eu sahir d'esta sala, a senhora des-

pertará e não guardará nenhuma recordação de ter

dormido nem do que lhe disse; mas amanha as o ho-

ras irá. .
E sahiu. ; .
Poucos segundos depois, Lia Lorry

abriu os olhos, passou as mãos nela
fronte, apanhou o jornal e prosegUiu
a leitura do ponto em que o deixara.

3,a CARTA DE GALLOT

''Minha querida irmã.
Assisti, ha pouco, a uma singular

experiência; tão singular que ainda lie-
sito em acreditar no que vi.

Rozés telephonára-me pedindo que
fosse á sua casa, ás 2lA da. tarde
Elle não me explicou logo a razão de
seu chamado e tive o cuidado de na-
da lhe perguntar, porque elle se tor-
nou, ultimamente, de uma chscreçao
inimaginável. Foi sem duvida no
Oriente que tomou o habito cie nao

communicar nem mesmo aos mais Íntimos o que pen-
sa o que prepara, o que espera.

Pouco antes das trez horas, estávamos pales-
trando sobre cousas absolutamente sem interesse,

auando elle de súbito me disse: ..-._,.- ,
Vamos receber uma visita muito interessante:

a de Mme. Dicolle. . . ?A esposa do collaborador de Tunnier !
-Exactamente. Lia Lorry a actnz, que obteve

tanto êxito, hontem, no papel de Puck. Ella repre-

senta esse personagem de um modo que. . . mas

eu te explicarei isso depois. Encontre.- quas .por

acaso e, tendo verificado que é fac.lmente hypnoti-

savel, suggeri-lhe que v.esse aqui ho;e, " -» í"»88'
Ella e o marido estavam ao par de toda a vida de

Turinier, vou de novo po l-a em estado de¦ Vpnosc
e talvez consiga obter d'ella informações ute.s.

— Como? Você mesmo não af firma que, mesmo

hypnotisada, a creatura mais doei so pode lazer e
i-  £„»:„ _ _;n.íi í.P2np.rtada l

' 7/__^l_^H^^wí5?w__*'x - tÊtWmmh iá_à_$__wv
* r^. íflaffíKSW»«* _fi_N_â___M___
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Judith acabrunhada.

dizer o que faria e diria despertada !
oonno uc u*™ ~r7 f/ f. —Claro. Mas será bastante que ella mecliga
do papel de Puck é na verdade primorosa. I*» estar hypnotlsada e so nao
visto essa peça em Londres e. posso aff;rmar-lhe que o que^poder^ ^^ Q. ^
seu trabalho é muito superior, principalmente na diz por*,ut ™ ' 

j .„„.,„ „„„ ...d.vidual.daue55 „„~ T>«A\r ^cannarppp. ao orimeiro cantar que sabe suo coubuw

m.

•JjjMm': *

seu traoaino e iuuvw s"^'"1» _-*—:^~'...
s _ena em que Puck desapparece ao primeiro cantar
do sallo. ...

E Rozss continuou a expor suas remmiscencias
shakesoerianas, analysando o papel indicando os
io-os de scena, as tradições com tal erudição que
a actriz o 0-ivia encantada e attenta. Então pouco

Jue EuwS^- sua individimlid^

physica nada'tem a temer. Mas uma S#^
minio de minha força magnética 

^f^1^^6
algum detalhe capaz de esclarecer o .caso^A»ÍW«-
Ella me viu durante os interrogatórios mas ignora

que eu emprehendi um i:,querito aparte, por minha

»ti«
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própria conta. Nunca ouviu fallar nas experiências
de Albert de Rochas sobre a regressão da memória?

Li tudo quanto se publicou a esse respeito.
Hypnotisa-se uma pessoa. Uma mulher, por exem-
pio e suggere-síé-lhe que tem uns tantos annos
menos. E ella volta a sêr, com uma curiosa perfeição
psychologica e physiologica, a creatura, que era,
então. Se teve nessa epocha uma moléstia, apresenta
os mesmos symotomas e sente o mesmo soffrimento.
Se lhe é suprida a infância, volta a fallar, escrever
e pensar como então. Com a mesma lettra, os mesmos
gestos. . . Não é isso ?

—Exactamente. Mas ha casos ainda mais singu-
lares. Pessoas que, na infância, fallaram uma lingua
estrangeira e depois a esqueceram por completo, vol-
tam afallal-a correntemente, se. em estado hypnotico,
julgar ter voltado aquella edade. Os espiritas apres-
saram-se a explorar esses casos mas não ha, neil es,
nada de sobrenatural. A memória é uma faculdade,
que recolhe tudo e nada perde. Esquece-se apenas
apparentemente. Um indivíduo trazido de novo,
por suggestão, a determinada edade, volta a encontrar
todas as recordações d'essa eoocha e manifesta-as
com a intensidade expressiva da hypnose.

Sim — respondi — Também já tenho lido
relatórios de inquéritos nesse sentido.

Assim —concluiu Rozés - é Mme. Dicolle quem
estou esperando. Vou recebel-a no salão, um salão,
que ainda não conheces. Mandei preparal-o, ha
mezes já, para circumstancias como esta. Meia luz,
tapeçarias escuras, ligeiros perfumes, musica dis-
tante. . . Em summa, o velho scenario de Mesmer,
o grande innovador da the^aoentica pelo hypnotismo
e a suggestão, que foi ridicularisada e condemnada
pela Academia de Sciencías de então< e mesmo por
sábios como Lavoisier, Franklin e Bailly, mas reto-
mada e assegurada em nossa eoocha por homens
como Charcot, Berheim, Luys e Gilles de Ia Tourette.
Esse scenario tem a faculdade de entorpecer o espirito
e libertar as forças sub-conscientes. Também como
Mesmer, eu influencio pelo ouvido mediante os sons
levíssimos de uma harmônica com lâminas de crys-
tal e cujos martellos, revestidos de seda, são movidos
por um apoarelho de caixa de musica. Ah!... mas
ahi vem ella. ^

De facto, curvando-me para a £ resta da janella
vi Mme. Dicolle, que atravessava a rua, dirigindo-se
para alli, com passo um pouco duro e os braços cahi-
dos, como sem forças.

Entrou, sem olhar para o numero da casa; Cum-
prindo as ordens,que recebera de meu amigo. Sophia,
a criada, abriu a porta sem uma palavra e, também
sem perguntar cousa alguma, a actriz entrou com o
olhar immovel, sem ex-
pressão. Não estava
dormindo mas dava a
impressão de que não
estava alli.

Rozés esperava-a
no vestibulo e fez-me
pensar em Mesmer, o
famoso fascinador de .
quem me fallára pouco
antes. Estatura impo-
nente, bello rosto ex-
pressivo, olhar fixo, a
um tempo autoritário e
doce.

Por traz d'elle, a
porta do salão se abriu
sem rumor, mostrando
uma moldura de sombra
quente, tocada aqui e
alli, por mysteriosos
fulgores. Rozés esten-
deu uma das mãos para
Lia Lorry, ficou um ins-
tante immovel, depois
recuou lentamente e,
seguindo-o, com os olhos

i&^NMRKlfliwi^^ ** •^^^.V flg5wji^&. t". -ym *'-"z^'-&fÈ$&$¦***£* i^^S^^Smmm^^Bmmwm^^ammf

j^lis^BBfl^BHflflflSBflWf^ flT^Mffí

JB«^B«jp£«B««««<-««jB«JM«»*BB«i*M»«íl»«""",«».,»«"«W»»«-----^^

d multijorme e delirante propaganda nazi — Photographia
de um cartão postal, distribuído aos milhões na Allemanha — e
especialmente na Alsacia e no território do Sarrc. Representa
uma creança fazendo sua oração antes de dormir. Na parede, á
guiza.de imagem religiosa, um retrato de- Hitler. Aos pés da
cama, uma bandeira nazi, um tambor e uma espada. Sobre uma
cadeira, um capacete de aço. Sob esra gravura ha uma oração

pedindo forças para a pátria e o Fuherer.

fechados e passo hesitante, a actriz entrou no sa-
lão. Eu me adiantei, também arrastado pela mesma
attracção.

A porta fechou-se. A escuridão fazia o salão
parecer maior. Pesados reposteiros vedavam a
entrada de luz e rumpres exteriores. Um vago
olor de insenso e benjoim vagava na atmosphera.
Lâmpadas electricas minúsculas e de diversas cores
projectavam uma claridade incerta.

A impressão geral era a de um templo.
De pé, junto de Lia, dominando-a com sua es-

tatura, Rozés disse em voz baixa, mas singularmente
nítida, penetrante:

Está dormindo... dormindo profundamente.
Tire o chapéu e as luvas.

Ella hesitou; depois, com gestos vagarosos, obe-
deceu. Logo em seguida, respirou com força e seu
lindo rosto, emoldurado por cabellos crespos, tomou
uma expressão de bem estar, quasi de êxtase.

Estava em plena receptividade hypnotica.
Então, Rozés moveu uma mola occulta na parede

e começamos a ouvir uma musica cuja natureza e
origem não logrei distinguir, como se fosse uma vi-
bração melodiosa da própria atmosphera, juntando-
se ao maravilhoso isolamento já produzido pela meia
luz, o silencio e os perfumes.

Eu mesmo, sob essas múltiplas influencias, come-
cava a sentir todo o corpo invadido por um entorpe-
cimento bizarro, quando ouvi meu amigo dizer:

A senhora está no dia 14 de Março, ha dous
annos. . .

Immediatamente, Lia Lorry levou as mãos a
garganta e uma tosse rouca agitou-a. Todo o seu
corpo tremia; seu rosto contrahiu-se dolorosamente.

Tomei-lhe o pulso e verifiquei que suas artérias
batiam desordenadamente, sua pelle estava ardente. . .
Rozés disse a meu ouvido.

Encontrei noticias nos jornaes da epocha.
Ha dous annos, no dia 14 de Março, esta creatura
estava gravemente enferma, com uma angina.

Oh! então. . . — murmurei alarmado — Não
prolongue seu soffrimento. . . porque ella está sof-
f rendo como naquelle dia.

Rozés voltou a fitar a actriz e disse:
Agora, a senhora está mais moça ainda...

treze annos menos. . . Tem dez annos.
A expressão de soffrimento attenuou-se no rosto

de Lia. . . desappareceu e foi substituída por uma vira-
gem ingênua e alegre. Seus olhos se abriram e, com
gestos pueris, ella começou a embalar uma boneca
imaginaria, cantarolando, r

Eu contemplava-a assombrado. Era uma creança
que eu tinha ante os olhos. . . Gestos, voz, attitudes...

tudo era de creança.
Porem, ao fim de um

minuto d'esse especta-
culo, Rozés ordenou em
voz mais baixa mas com
im pressionadora vi-
bração.

— Agora a senhora
está no dia 30 de Maio
ultimo. E' meio dia e
um quarto. D'esta vez
a transformação foi
mais lenta. A menina
deixou cahir a boneca,
tomou um ar grave e
eu vi seu rosto envelhecer
pouco a pouco. Era de
novo Lia Lorry quem
estava diante de nós e
seu rosto exprimia uma
terrível anciedade.

Ella deu dous ou trez
passos na ponta dos pés
e fez o gesto de quem
afasta um reposteiro. . .

(Continua no prcximo
numero) .
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pies, da Mo-

nogram Pie-
ture.
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Jlary Dces, da Fox.
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Violet Foran, da Paramount.

SER DE SEU TEMFO

O cinematographo trouxe ao
mundo ou, pelo menos, a certa
parte do mundo, uma transfor-
maçao comparável á que foi pro-
duzida, ha cinco séculos, pela -
invenção da imprensa. Porque o -'

cinema está para o thea-
tro como a imprensa para

a copia manuscrinta. b
Diante de um film,

nada nos parece
mais retrogrado. .

anachronico, pre-histonco quasi, do que
vinte, trinta ou mais artistas se darem o tra- j

balho de repetir diariamente durante trez ou 
j

quatro horas, os mesmos gestos, as mesmas 
|

palavras, as mesmas canções, .diante de ai- |
gumas centenas ~ ás vezes algumas deze- «V'nas — de espectadores." . =

Foi um grande emprezario de 1 aris . j
quem assim se exprimiu, fallando a «

um brilhante jornalista. z"O theatro — continuou elle — j
passou, acabou com uma epocha 

j
em cpie havia outros hábitos, ou- I

trás preoecupações; ao passo J
que o cinema, já victorioso, j

está apenas começando e nao 
|

cessará de progredir. Nao j
tardaremos a ter cinema

com relevo e ao ar livre, I
á luz' do dia, utilizan-

do apenas grandes
artistas, dignos tle
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Toby Wing,
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Jttlie Delows, da Monogram Pictures

renome universal. Como poderá o thea-
tro, com scenanos pintados e recursos
limitadissimos. lutar com similhante con-
correncia ? Em breve o theatro será
uma recordação, archivada em nossa
memória, entre o tilburv e o lampeão de
kerozene.'

As mulheres são mais coléricas "do 
que

os homens porque as almas débeis são mais
sensíveis a óffefisas e se desdobram em
razão de sua debilidade. PlutáRCHO.
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1
Os scenaríos deslum-
brantes da natureza

AS MINAS DE S*L DE SCHONEBECK,
NA ALLEMANHA

&.$$*..*

Para a formação de novas stalactites,
abrem no tecto da gruta orifícios, que

ampliam com jactos d'agua.

^B-t *I^B BfV *^ \ 
i i JBBflT •'* 1w^M •** •# 7 flBBBflV«-C*B flj^flfl

iY?>'^r ¦í*^Ki i^fc i80*'*í 4*?^iS;*aAPPflflflflflflfl fl J? flfl. fll^Bk.- TflflflB*7 • ^y?^; * ¦ "^^iiiaflPÇflPA>çf * ití- 
"íPflFTPS

<Mr 4ê $m ' QflMNBk.6^aL . ' Bff flT4.^. Xa ii4^"iSrSSfc2SR*"flfl* mw - mm v ' MavMSrWflflflk-S flflk ** <mw* "flflL ^fc. V, flfl U -% flfl jBaWtu?iBí,v Wi^wíKir1 ct'- i ^^ Mp 
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Bfli VvflBr ?t lli 
^^^^^íflBPBB ^B

^f wL^^Hm- Wü " -m^Ê^Li} BÉiflrvlfli

Bfl BBÇEíw* ™B > flB
^P-^fl Bbí^ ^fll
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Um trecho de tecto da gruta, com sta-
lacíites em formação.

Perspectiva das galerias
da gruta com a iüumi-
nação electrica, que pro-
duz nellas effeitos des-

lumbrantes.

Uma das curiosi-
dades da cidade de
Schonebeck, na Al-
lemanha, é uma
enorme gruta de sal

|; situada em seus ar-
I redores, a mais de
j 400 metros de pro-
! fundidade. Para at-/
I trahir os turistes, os
| Allemães nivelaram
| o solo das successi-
I vas galerias d'essa
I gruta e dotaram-a
I com -Iluminação ele-
I ctrica, que lhe dá
I aspecto feérico.

«-'m*

E* menos desagra-
I davel lidar com pes-
í soas sem educação do
I que com as que têm

a preoccupação de
parecer educadas.
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O lago, situado a 445 metros abaixo da superfície do solo.
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Conto de Antônio Tavernard

<§><§><§>

— Era na índia, arredores de Kamurpala,
no juncal. . .

Sir Eduardo Lipton atirou, com sua har-
moniosa voz, esse inicio sen-
sacional de narrativas. Pela
sala coberta de tapeçarias
normandas e mobiliada á rai-
nha An na, passou um sopro
de animação e interesse. As
duas damas, que se aborre-
ciam cordealmente em meio
á conversa até então manti-
da sobre política e cavallos, —-————¦¦•--¦

reaccenderam o brilho das pu-
pillas e inclinaram-se para a frente, sorrindo;
os parceiros esqueceram o bridge; e, como por
milagre, a somnolencia chronica do bom ab-
bade dissipou-se. Tudo porque aquelle velho
de tez morena e bigode de neve, aguentando-se
dentro dos annos como náu caoitanea entre
as tormentas, solido e exemplar, músculos? e elegante
no mais insignificante gesto, coronel reformado dos
cypaios, fidalgo e cavalheiro, era um refinado provo-
cador de emoções. O que viu pelo mundo e o que na
vida fez, em centenas de viagens e aventuras, evocados

por sua sensibilidade vibratíl e transmittidos á sen-
sibilidade alheia atravez colorida e vivaz linguagem,
como que resurgiam ante os ouvintes, em espantosa
realidade da acções, paizageris e comparsas.

Os amigos diziam-lhe:
Por que não compõe volumes com o que nos

conta? O exíto seria formidável.
E elle, sereno, retorquía:

Para que? A palavra escnpta e
a múmia do pensamento. Só na fallada
elle vive e é bello, e vibra e canta.
Alem disso, tenho o pudor de
minhas lembranças. Publicai
o passado é prostituir a
saudade.

Reservava, por
isso, seu thesouro
de reminiscencias
para os amigos bem
amigos, cérebros,
que o comprehen-
dessem e corações,
que o sentissem.
Nessa noite, todos
se estimavam, o

es #

jantar fora opi-
paro, os charutos
eram puros e o
Porto puríssimo.
Fóra, a prímave-
ra do Sussex ex-
plendia em deli-
cias. . . Elle co-
meçou a fallar:

— Era na In-
dia, arredores de
Kamurpala, no
juncal. . . Eu e o
baronet Edgard
Lawson, ambos ca-
pitães do 8.° de ca-
vallaria expedicio-
nario. fruiamos nos-
sas ferias de verão ,
no bungalow de Luiz Bardeuve, bretão enraizado naquel-
les confins da Ásia, confusamente negociante de san-
dalo, camphora, marfim, couros e" amuletos fornecedor
de cognac e champagne ao maharajah local, e de mil
bugigangas brilhantes e multicores as mulheres do mes-

mo maharajah. Já tivera^as febres da região, ;ja casara
com cinco ou seis huris trigueiras e capitosas, ;a benara

a coxa de cem Brahmas de bronze, já vira trez elephan-
tes brancos, estando de tal forma orientalizado que, co-
mo dizia, só ao assistir o nascer do sol é que se lem-
brava de ter nascido muito longe d alli, na outra ban-

E

Ü_D

da da terra, lá onde o sol vai morrer. Conhe-
cemo-nos em Benarés, numa festa de purifica-
ção e foi tanta a viveza com que elogiou o

pittoresco e o inédito do seu
paraizo desconhecido e tama-
nha a cordealidade do con-
vi te para partilhal-os que
não resistimos e, preterindo
nosso primitivo plano de ca-
ça a antílopes no norte, en-
gajamo-nos em sua caravana
e lá fomos, municiadíssimos

¦ de pululas de quinino e ba-
Ias explosivas, entranharmo-

nos no advto mysteríoso da índia. ^
Kamurpala é um d'esses logares que não li-

guram nos mappas, ignorados pelos vice-reis e
altos commissarios. Isolam-o pântanos e mat-

taréos; pejam-o ruínas que já foram < grandezas
architectonicas; povoa-o uma gente, que ja foi raça

pujante. Em nome do absurdo ou do acaso, gover-
na-a um princípe obeso, bebaço e libertino, que, na
visita, que lhe fizemos, só soube gaguejar sobre vi-
nhos e odaliscas. A religião multidivide-se em rudi-
mentar polvtheismo. A capital burgo-podre de estei-
ra e lama - e plantações descuidadas, espalhava-se
pelo valle. nas ilhargas de um palácio ímmenso e
feio, entre fossos e paíliçada?, que qualquer creança
transporia. Seria insupportavel sem a magnificência
vegetal, que a cintava e o sortnViio das lendas ema-

Na intimidade das estreitas
Currie e Clara Bow, da Fox

í
!

nadodé seus templos alluidos. Minha primeira im- j
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OS NOVOS ASPECTOS DO MUNDO — Um aeroplano voando sobre um grupo de nuvens a 4.800 metros de altura, na In-
glaterra e photographado de outro avião ainda mais alto.

pressão sobre ella foi idêntica a que senti, an-
nos atraz, no Gairo, ante uma mendiga, que .pas-
sava por descendente de Pharaós: de inicio, repugnan-
cia pela sordicie da virago, em seguida, vago respeito
pela filha dos filhos do sol.

Sir Eduardo levantou-se, foi até a janella, onde,
contemplando a amplidão, murmurou mais para si
do que para os demais:

—-Linda noite! Mas de uma belleza suave e
inoffensiva, casta e poética como a de certas noivas
do Kent. Ao passo que a belleza d- aquella outra tinha

qualquer cousa de espantoso e sagrado, de pvthonisa
ou de deidade, embriagadora, fatal.

Voltou-se, suas pupillas ardiam e os vocábulos
cahiam-lhe dos lábios com flexões nervosas.

— Desde a alba, marchávamos sem. que um
rasto sequer alimentasse a esperança de um próximo
encontro com a fera almejada. No emtaíito, íMika
persistia em af firmar estarmos na boa trilha. Mika
era um siamez mastigador de um inglez soffrivel, que
aprendera como aguadeiro e guia no Cambodge.
Possuía olhos de amêndoas amargas e sorriso verde,

•\ *»*i
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n<5 NOVOS ASPFCTOS DO MUNDO - Uma esquadrilha militar n^rte-ame-icana passando junto das montanhas de Kanni,

ias ü£s lííÍw£ &as montanhas têm 3.000 metros" de altura e terminam no mar. em costas a p.que. absolutamente «-cce.Mve.s.

o qUe gerou a minha antipathia por elle, desde que
Luiz nol-o apresentara como organisador da caçada.
Parece-me ainda resòàr-me aos ouvidos, o grito foi-

gazão cie Ed, encaraiVitado no dorso de sua gigantesca
montaria :

— Aos tigres ¦ •
Sim, aos tigres: porque iamos em busca clesses

monstros mosqueados de ouro e treva, desafiando-os

em seu próprio elemento — o juncal --não como de
costume, á espera, ria plataforma pensil. a falsa-ié,
sem perigo, mas, sim, frente a frente, sob o sol, a vida
dependendo do sangue-frio e da; certeza da pontaria,
temerária, heroicamente. O maharüjah. a troco de
algumas botijas de brandg, cedera dous de seus ele-

phantes, sem nos poder servir de pessoal, porquanto
todos os seus capitalinos se empregavam na colheita 1
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(causa também
que retinha Bar-
deuve, não mui-
to confiante na
probidade do seu
coroado deve-
dor). Mika re-
movera esse obi-
ce, alliciando, pe-
los arredores,
uma gentalha eu-
prea e andrajo-
sa, perteitos pa-
rias, por origem e
existência. E lá
seguimos, Law-
son no pachider-.
me da vanguar-
da, armado com
carabinas de re-
petição, eu, no
segundo, com a
carga; tendo em
punho, apenas
unia optima ma-
china de instan-
taneos com a qual
tencionava fixar
scenas da aven-
tura.

— Ca ça r
tigres com
Kodak...
g r a c e jára,
nosso amphi-
trião, de sua
norteira —
17 is yw sub-
dito br.t ini-
co em quem
se incarnou
D. Ouicho-
te!

Ria e, de-
» bruçado em

meu palan-
que de bam-
bus e tape-
,tes, respondi,
casquinando:

— Não se
deve matar o
príncipe das
selvas I

Ainda hoj e
não posso,
não sei expli-
car a razão, o
por que d'es-

í sas palavras,
na bocea de
um cynegeti-
co aoaixonado como eu, ansioso, por abater tigres
em Bengala e leões na Lybia. Dissera-as, porem. E
por tel-as dito, vivo.

Pelo grupo attento, houve respirações oppressas
e olhares febris.

A emoção começava a accordar.
. —A tarde fugiu ante nosso insuecesso. A ilo-

resta bolsou a escuridão. Resolvemos acampar a
orilha de um bosque de baobads. Exhaurira-me

I a jornada sobre o montão de carnes, músculos e

j tendões, que nos agitam, sacodem e balouçam, sem
| rythmo nem pausa, violentamente, tal se cavalgasse-
I mos uma montanha com terremotos no ventre. Mal
j engoli uns nacos de carneiro estufado e uns goles de

| aguardente, estirei-me sobre a capa, adormecendo
1 logo, indifferente ás picadas dos mosquitos e ao luar,

que punha coágulos de alabastro no juncal. Despertei
para o pesadeílo de detonações e rugidos, pragas e
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estertôres, fuma-
ça de pólvora e
clarões de foguei-
ra, o branco lu-
tando com os na-
tivos num corpo
a corpo desespe-
rado e tudo se
subverteu em nu-
vens espessas
porque, golpeado
na nuca, perdi os
sentidos.

O major fez
pausa, passou o
lenço de seda
branca pelo suor,
que lhe rorejava
as têmporas e
proseguiu :

— Recuperei-
os em meio cie
uma scenoígra-
phia de ali u ei na-
ção: pilastras em
ferradura illumi-
nadas sangrenta-
mente por qua-
tro archotes resi-

uutuumui.uimaii mmmm^^mmmnmmmmmmnmmmmmmwmmmmmmmmmm^^ttm 
'v^fe
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Motivos ornamentaes — Compostos por Jàck
Osterir.aa e girls da "Columbia".

nosos. cinco ou seis dezenas de hindus, as feições
descompostas por cólera e o álcool, gesticulando pa-
ra uma espécie de throno de pedra em que a figura
espectral de um velho hirto, como se de pedra tam-
bem, se enrodilhava esquelética e semi-nua. A meu
lado, humidecendo-me a testa, agachava-se o repellen-
te Mika Vendo-o, recordei-me de tudo e procurei
com a vista meu amigo. Não estava Horrível pre-
sentimento galvanizou-me os membros enleados.
Bradei: f

Miseráveis, onde esta o senhor í
Mas o alarido dos indígenas cobriu minha voz

e foi só ao cessar o barbariso e alguém começar a dis-
correr em algaravia rouquenha e guttural, que o guia
poude soprar-me:

Cale-se, Branco! Esses são os Filhos do Tigre
e vão julgal-o. O outro matou um tigre no bosque
e morreu.



I

17.- Anno — N. 12 — Maio 1934 'JIIÉi

Aquilatei o horror em
que cahira. "Filhos do
Tigre" era uma seita de
que se tratava, vagamen-
te nos serões coloniaes, a
maioria julgando-a ficção,
alguns dando-a por extin-
cta, forma Ia por fanati-
cos, que tinham aquelle
felino como deus e consi-
deravam sacrilégio mor-
tal o -feril-o. Nossos ba-
tedores pertenciam a ella,
motivo por que nos des-
pistaram para recantos
não freqüentados p^r seus
idolos; desgraçadamente,
nosso bivaque fora ata-
cado por um casal d'essas
feras famintas e audacio-
sas. Edgard, insomne e
presto, derrubara o ma-
cho; os fieis, dementados
de ódio santo, vingaram-
se; e eu alli estava, im-
poten^. ao dispor da
turl a £ enetica.

— Branco, minha
missão é traduzir-te as
phases do julgamento — ei-
ciou-me o siamez — para
que saibas, se fores con-
demnado, quem te perdeu
e quem te quiz salvar e
assim possas recommen-
dar a Si vá teus inimigos

&S,e£p(do
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„ .r„Ü  a aansa dos veados, tradiccional entre cs camponezes do Stafford-
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antes da conquista nornWa e const.cue.
s.ure vingiat _^ 

^.^ numero muJto apreci?.do nas lestas locaes.

Cl k^lVll «,V---«.CI ¦.»»««.»»-0~v.- _

Assim se me desvendou o enigma de me terem
poupado. As palavras, que eu pronunciara á parti-
da, "Não se deve matar o príncipe das selvas! ,
alguns fanáticos, que entendiam inglez, ouviram-as,
deprehendendo cTellas minha estima pelo objecto

e eu
céus
que

Uma serpente que projecta seu veneno — Um giuuaa
do jardim zcn lógico de Londres separando çkias ^,Índia, que lutam furic samente. O guarda esta protegido
com oo,ri 9 especiacs porque essa cobra se defende de cu-
tros animaes projectando até a dous metros de , utancia um

veneno que cega quasi instantaneamente.

de seu culto ; mas a extranha mentalidade d aquella

gente argumentava da sinceridade da phrase amistosa
a contrastar com a intenção mortífera da pistola en-
contrada no meu bolso. Nunca houve plenário mais
singular', nem réu mais miserando. As peias esmoiam-
me°a pelle, a febre queimava-me, meu craneo amea-

cava estalar de dor. E a discussão continuava, diri-

g i d a p a r a o
ente-estatua da
presidência; e
Mika silvava;

pedia aos
um raio,
acabasse

com aquelle
martyrio,quan-
do um rugido
poderoso ecno-
ou bem proxi-
mo. Q si ler» ei)
petrificou a as-
sembléa. Se-
gundo rugido
adveiu, menos
f :>rte, mais lon-
ro, rolante.
E ítão, o sum-
mo Pontífice
formulou uma
sentença, que
o língua tra-
duziu:

O deus decidirá. Desçam-o a morada do deus 1
No intervallo da narrativa, tamborilaram, na

mesinha de laça, os dedos de lord Bargraye: distante,
de um campanário, dez badaladas cahiram lenta-
mente; fresca briza encrespou as cortinas. Sir Eduardo
proseguiu :

E ousam affirmar a existência de palavras
que matam... Por que não me victimaram aquellas?
E por que não suecumbi, minutos empoz, descido por
cordas, que me sustinham de joelhos, ao fundo de uma
espécie de cisterna secca, ampla, nauseabunda, sinistra.

^M^"* *'*- iBKíaÍ* " ."^^a^^flflfll WWmf&Mfífm^mJj* J' \?cÁÍmw%m i ít //Lal
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Casaco irradiante. Novidade ingleza.
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ao reconhecer sob
a luz da lua em
seu apogeu, verti-
calmente sobre a
minha cabeça,
plena, radiosa,
soberana, quasi
fazendo um meio
dia d'aqiiella
meia-noite, ao-
reconhecer os
despojos dilace-
rados de meu
companheiro, os-
sadas antigas e,
entre estas, le-
vantar-se, pesa-
dão e vir para
mim, magestosa-
mente, o tigre
real mais corpu-
lento de que te-
nho .noticia ?
Mordi os lábios
para não urrar de
pavor mas, em
meu interior, era
como se os or-
gãos vitaes esti-
vessem gelados.

— O deus de-

1 ,
cidirá I

E ia decidir.
Veiu vindo, fare-
jou-me, rodeou-
me, r o cagando-
me pela roupa o
pello áspero, pa-
rou em minha
frente e, oregan-
do-me as iris fui-
vas, suffocando-
me com a putri-
lagem do seu ba-
fo, bocejou. De-
pois, farto, de
certo, pelo pabu-
Io recente, como

... i •. -; 
¦ 
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Bardeuve me en-
con t rou, dous
dias depois, nos
degraus de sua
casa, delirando,
os cabellos enca-
necidos, semi-lou-
co e semi-morto,
sósinhó; abando-
nado, porque os
criminosos se ha-
viam evadido e
Edgard, meu bom
e infeliz Ed, não
voltaria mais,
nunca mais. . .

Débil suspiro,
e itrecortado ge-
mi ti o e miss
Ferguson, que,
inexplicável me n-
te, envelhecera
solteira, com sua
formosura mara-
vilhosa, sua for-
tuna e sua bon-
dade melancolir
ca, desfalleceu
tiá poltrona.
Lddy Cecília, sua
sobrinha, ampa-
rando-a, só pou-
de dizer entre so-
luços:

— O - b a r o n e l
foi seu único
amor.

Na noite es-
trellada, come-
cava a serenata
dos rouxinoes.

PHOTOGRAPHIA RARA — Instantâneo de uma tromba cydonica, no Estado

de M nesotta (E. Unidos). Mustra-nos um "tomado" em Sua ultima 
^-')

tarde fora um calor suffocante. Nuvens escuras obscurecam o ceu. ü sub to

viu-se emergir d es.as nuvens lentamente um. espécie de serpente gigantesca de_-

enníanX seus annei.s em direcção á terra. Depois, a extremi.lade que se voltava

Sra! a tèrra, tomou a forma de uma bocca d. funi , «ue, "™^0™°"m 
X

pirador de força prodigiosa, arrastou arvores, ammaes e ate casas inteiras, com ve

locidade de doze kilometros por hora.

Antônio Tàver-
NARD

Ui<- i"m ; ornai
cinematograph i-

v.éra, magestosamente, tornou para seu monturo. co mostrou-nos, 
j- 

P°-°, uma ceremonm que se

Rebentou __a vozeria nos bordos do poço, para onde realiza todo, os antws^W^- 
^«^5^

do organisador da famosa
"Conspiração da Pólvora.'

Como se sabe os Inglezes
constituem o povo mais adi-

antado, mais
civilisado e ao
mesmo tempo
o mais tradi-
cionalista; por
isso perpetuam
atravez dos se-
culos o valor
symbolico de
um gesto e
mantêm, me-
diante com1-
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O animal aue tem menor orelha -— E'
de baleia chamada Meropladon eu;a orelha se

oriricio quasi imperceptível.

uma
reduz

espécie
a um

/> animai aue tem maior orelha — E' um

Irceg^ da ."dia chamado Grelhado (PUco,us
Turitus) nue tem os órgãos auditivos maio-
Aurausj 

^ue q propno corpo.

me içaram
com rapidez.
M i k a an-
nunciou-me :

. — Está
salvo.O deus
o perdoou.

Mergulhei
no vácuo da
syncope. E
desaccorda-
do ainda,

-—— ~" ~" mem orações
solennes, idéias, que julgam necessário cultivar nas
massas populares.

Foi em 1605, que fracassou o attentado preparado
para faze*. voar o eliíicio do Parlamento, no dia em

que o rei fames 1 ahi iria inaugurar a legislatura.
Para stvamatisai esse crime contra os poderes executi-
vo e leiislativo. as autoridades mandam queimar todos
os annos uma imagem do homem, que tramou e teu-
tou executar o attentado.

Paia ser um razoável eovernarte é preciso viver como os
astros. Com muito brilho mas sem repouso algum. — Bacon.
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_> soberbo isolamento. — O pharol de Edd.ystone, na Inglaterra,. photographado de um aeroplano
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Como foi grande a civilização romana —Em todas as regiões, que dominaram, os Romanos
seu espirito de organização e de iusliça e de seu infallivel gosto e;thelieo A photogranhi1 aci

anos deixaram testemunhos soberbos de
ma mostra-nos o estado actual das

A estatística nos traz por vezes grandes sur-
prezas. Se perguntarem a qualquer pessoa qual e,
em toda a Eiropa, o paiz onde é maior o consumo
de cerveja, a
resposta será
cert am ente
uma só : — a
Allemanha.

Mas uma
estatística, que
acaba de ser
publicada na
p;opr'a Alie-
manha prova-
nos o seguinte.

O consumo
de cerveja por
habitante é —
na Bélgica —
185 1 t.*os por
anno; cabe á
Inglaterra o
segundo logar,

com 77 litros; o terceiro á Austr'a, com 72. A Alie-
manha vem em quarto logar, com 68. Seguem-as
a Dinamarca e a Tcheco-Slovaquia, com 62; a Suissa,

com 46; a França e a Irlanda, com
42; a Suécia, com 38; a Hollanda e

com 25.
^Ki?H!>®®®®€)®«>®f,©<!i®®®<5>
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Maravilhas de outr'ora — Velocípede aquático, que obteve patente de invenção em
1880, em Londres, mas nunca chegou a ser utilizado.

Não ha bene-
jicio inteira-
mente dèsinte-
r essa do. E tan-
to assim é que
não ha quem
não se queixe de
ingr tidões.

Quer dizer—
iodos quantos
jazem algum
bem, esperam,
no mini mo, a
recompensa do
recon hecimento.

\±j t— ••- - ii- ri ~r 1 -uir Mir- —— ——^i^———BHQM ri um innwiriiMi iiimiiiiii iiiih iiwiMiiMiiaiiwwiT^i i,«MMWWWM,if—¦m>wwwiniwinrr'-i"ii- —-... -. -.. ——*— ' "—"¦""¦ nan » n n^--. ¦>..» .... .1—-i.m. 1 ...

Uma estação ferroviária em 1870 — Quadro de \V. P. Frito

I
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CONTO DE

OSMOND ORVILLE

DE 

todos os rapa-
zes, que, por
ter n e g o c i os

com o banco Simond
ou por passar todos
dias pela rua Felton
conheciam Jane An-
derson, eu era talvez
o único, que não ten-
tara iniciar um flirt
com ella, naquelles ul-
timos dez mezes; mas
no dia em que um accidente de automóvel poz em

risco sua vida e depois a immobihsou por cinco ou

seis semanas em um leito, comprehendi subitamente

qUe 
Me^orhneiro sentimento, ante essa revelação, Õh! carta em termos muito cerimoniosos, estrictamente

foi de profundo desespero. Que bobo tinha sido! protocolares. . . mas era uma carta d ella e pedia-me
1U1 uc F^ tr Q favQr de ir
Por ignorância
de meus pro-

o numero de seu apar-
tamento? Não podia
sequer perguntar no-
ticias suas. Se conhe-
cesse a criada, talvez
me atrevesse a espe-
ral-a na rua e abor-
dal-a. . . Mas não po-
dia pedir informações
na portaria da casa...
Não ficaria bem. Po-
deriam interpretar

mal meu interesse por uma moça solteira, vivendo
por assim dizer sósinha. . .

Foi nesse estado de espirito que tive a immensa
e deliciosa surpreza de receber uma carta sua

»H-

p r i os senti-
mentos fallára
com ella tan-
tas vezes,
man tendo
sempre uma
reserva cortez,
irreprehensivel
mas que devia
ter-lhe dado
impressão de
frieza, ao pas-
so que tantos
outros a asse-
d i a v a m eom
galanteios. . .
Prova vel me n-
te algum d'el-
les já conquis-
tara seu cora-
ção e agora,
não podendo
veba, não me
restava sequer
a esperança de
ganhar o tem-
po perdido.

Durante trez
dias, não pu-
de pensar em
outra cousa.
Logo que sa-
hia do tribu-
nal, ia rondar
sua casa duas,
trez vezes, até
alta noite, so-
nhando mil
hypotheses,
amaldiçoando
o destino, que
me fizera ad-
vogado. Se eu
fosse medico
teria um pre-
texto para ir
visital-a.

Sabia que
ella morava
na rua Felton,
em uma gran-
de casa de mi-
nusculos apar-
tamentos, ser-
vida por uma
criada já edosa;
cada por uma

_______________________________________r._.-.. -.^H_______B____B_B___fl B Iflfl _____.'"___l B * flfl HtilfSfl fl flfl¦_H'_»y. -a .BB Baa . ; jflflfli'* :>-fl fl" fl flfl
W P^l ¦ •'! IIM__§_.._fl _fl^_j__3fl ___fl_ fl ¦¦¦mm--' fl _____SPBfl Bf fl Bfl
_____'-•';¦.'"B mrji-àtr *___ _kB __i fl Bfl___________________________________________ a fl fl^Jar "*"^ifl flB H fl__B B_-5&;. V- "___B _____r^ 

#"* >___________i__^______P^<____fl_L_B_H flitf fl ^flBflflflm I ^ ÊFWÊmm 1 IIfll _B__-r-'v-'. ''__H __fl fl^fl^";. _______l______fll___^G__^__V?__H B__l ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B'^^^BHb.1*''*1''" '-fll ^_"* *_____Bt______i _IB___l£lSf&.B mm-' --jH
fl Hs_. <*¦•¦'. _H H_' _______ __H_fl _BIÍiSí__fl E_ fl HHB-* '"flfl 'j* WsZ* BB flflII II _*$lfevj I II

___?•'¦•'' l_l; 
"x ''^ÉÉflfl."" 

B BBBBfll; fl
__B B?t*': fl _______________ -_v _______'_____B Ba mm Mmmm

___?a-. - __p^ ^_ra___P^ ________ h
___^^' ""'¦ 'afll BF^ í$Í-%a ^^___^ __K^ _flHfr'.*• 'Jfl Bfl^' ' sL Xh_ vfl HR. ___________________________________________________________________________________________

Iteá! ^r^ - ^H I

^H ^B* JfP^ v^^^^SbbV' "^^^fl^^^^^HH
|^__l________________| r?sB ^ ^1 ^_ Ifl ? flfl1 _____________________________ K iflW ' %t?%^fl fl¦r *BJ ¦?' flB IflB -&-1M™"

_____________________________________________r / I t.-áfl_. fll x:"fl I
_____________________________________r à''y\':rfÊ ^____H v JflUfl__H Mmv^^lIwSÊmmmmt Hl flfl

__P" K-M____i*"*Bl^___i_Kfl Bfl£v_Ba - .*..-'*¦__• -Bfl
flHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBC..*^ ii.J__¥l>.,.____ i ¦ ^fl_ **_ _____fl>.'• • _flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl___E___.FZfií. ¦* .^."BBPBi __BE____t __________B

IP' ¦p.#Kfl|il| B^'v . .^mwÊát ' * "*' *-*__¦__
Pa-.* ';:S;:^l__!__B^i^l^_____^^_8^^Bi^^S«^!Çv '\ff8_ í• J.-JyrH

_HP »'__p-'í_.,!___^-ft*_H____?___ri' sfln}_______H __Ht'B__uN_-.¦'*£&¦_*- '__•_.' *_..'-.-at__ii.<,_w_á_So__Çv _r''^_^__H ____fl_¦¦ s. _£4_aK*. .__________¦B -ÍI»_S__BK' T._fl_HBVEÍflH%''- flflCW "¦&&¦
¦ Bf^-' '..."';'.""'_ -*K;.x* '¦' '*4t^i^B^ífl___fla__^x^^_\W' >;. í'*' ___BP^ > .¦•àà_BE__Bfl¦__!•¦¦ '¦__r_H_T_B____^'íi_flB ____^a *i ____.- ^wa.-.".-?^ ''__*¦ WêÊFSZ*- -_;S____________r___B

B__?'"'^"¦ •;*''^,/*JjC," ¦ ¦'''^''''íl^^dM^fl'"'¦¦;*^^'¦*'_____.H B ^&_^c .^v-vv^-^&v^-'!. \-':"ictíí'. _0___B___fl_- ' ¦ ____D _H

Rif>,-; - '.ai« '-ifli^ | C: ^K;•. *:"'¦ - ÍÈ- wÊSP". ' fl H
L*$iW?^»l*;;.^Mi^Ifl P' 

"<^#%t --;' 0 Iri*. 1 j II
________' __fl B_o_If'_ -^i_@_fl___s^l^üfl __Pí__^_^'^^^^^^^IIk^^vI^5-^í^Í_hH_í _BJ__^__jíí^i_____I _B_B__I fl_ fflfjl ^i íil' '';"-:'. • _Mrl Ü^PbLII____. .**.__ t _paaa_. ¦ _$__b ____®<__i__;i«_,__ ; - .:- >.¦. *.-.si.a_í*««fl __________k>l 7_¦____¦ ¦|5íí;:^fl m mMmmmmW-*' êÊÊÊÊ Ü I

_F**íflf. . * ffl fl fl lli.1 MRf#i*l-*':' ¦ '-''í • '¦^ -fl___tf^_____l flfl! flIfl Br? -. -5'?f-f-flI i f____i ifl fl_B___^__aK__SMiâ6#v' ^__u__ra________a ^1 _______ fl BBBr^' ¦' j*3 5 á L k í w _e _e_ '.'_H __B'íBMBflfl3i_____Éfl_'_í_1^_._I______B_E''' _BB __B____j_5-*-_!____3___Ma^___k vflfl fl_£____flfl -. -íalíft sMs ?fl flãlll__l_íIf1-lf^__f '- _9____i__„__ffl___ B flfl flvfl fl"-' ' .. *:_*I-f.í'fi» Fel B B_______l_l_H_E___^__i^_____^ ¦ <_nB____________B BBB* a!;-: '.".:• |Ei fl B_#i*t_lif_»iff_yi____l___B^ •¦¦ ^_bIUh^^9 B fl'-"¦¦ ___fl_^ '• -a-'-. ^tí!^7«3^*j' fl-B-fl -v^l H__w___%__^afl___^_:'V.'f_f__Hfl * S_f__Efl__L^______u___________âfl __H __B

B - - • * jí f il. * Hi fl B.ü__^i_^_ni^fl B\. ¦ _^^__HHfl I fllifl fl. v_._Hta? 'jQBtBfl fl.-¦_."'!»_-*SI- ií ifl__fl ; .^_^K^__i__^^l_____fl fl BI^H ___: --.¦ír-í.jt.si • _*«11_______B __r_3_kI' _M-5fl K_ . ¦¦BKS______B_fl fl ______fl B- „''_''¦}•-?#ilifii.íll|.a Bima IIí^Bb^' i__**__iaMB _______¦fl B_-ví-''_.^__F*_a__3Í'a'l •IflaB Bfí__.*-ff - 1 :.£_____¦ J_HI_lt_______fl __l flfli^latf^lMl ilííí \Hmm\ F flfl HBfl*'_&»fl-*;^S_I'¦^Bfl*a__fflB^^íií *<--í'fl Bv'í «flmflfl ''fl flfl
l^f^Wilil'SP :; J I vSi fl fllíB^^Êlfl^ii^H r II M IH

______f_r_bl.í¦__ if£$£&¥¦ s_.*a _- _B'f^_K:li__________l ¦ _____________ '_-fl Hfl
^_______________________________________Br___lMx'! Ií ir -lTuiI TBBl jj______ü ._r_ll__L__1____u__B ifl fl -b BU
_^fl ___flfl_fl_flflfl_..: - f. 3 J' *í r"_^_&e___T__ .a_B___fl_____K ¦ "___e_fl_flEs? ',1 ^. d _& IO flflfl J^fl ____B. . ."'^-3 ¦_¦¦: fl mifíf ü11 • ^1H nfr. 1" t il fl . flfl IHri IHIkIIvbSíMII I" I ft 1 IHt-.fl B________F-f_____l_l..y'. .*'• 17*_____fef_fl_ .?.. 'i.'_ '_>_B B Bfl í-ifl Ha _ta_-_A fj fl "flB, . - ^1 fl fl B fl^Bfl

V -¦ flfBflíl «..flB^^!? IJI^Ê W fl m ^; ^* ¦ ^ ^^ — fl flflfl*fl __r a ¦ ^1_B '__5st___« _Swi?'íi' __ •' _.________________fl __a II
fl B^fl BjPflt' _ÉB_a^_j__l _!_><_">_¦¦ -i__^_fl4^__fl_l L I•_ ^^HHBBBBBB*IÍffl-l^^^^___^____^nanivmKU___.

Jíuriel Evans, da " Fox »>

sabia que era orphã, que fora edu-
,U!<> r ,,  tia caridosa e beata, que morrera

havia pouco mais de um anno; e agora nao tinha nin-

guem no mundo. Sabia tudo isso e contemplava o
enorme e banalissimo edifício. . Que motivo licito,
decente poderia invocar para entrar alli, perguntar

o favor de ir
a sua casa, na
primeira tarde
em que tives-
se um momen-
to disponível",
desculpando-
se por me dar"esse incom-
modo", ao en-
vez de vir ella
própria procu-
rar-me, pois
que se tratava
de assump to
de seu inte-
resse.

Julgo inútil
dizer que nes-
sa mesma tar-
de, radiante
mas tímido e
ancioso, fui á
casa da rua
Felton, ainda
indagando de
mim mesmo
que 

"assum-

pto" seria esse
que a levara
a pedir minha
presença.

A criada
abriu-me a
porta e, apoz
um exíguo ves-
tibulo, levou-
me ao quarto,
onde afinal vi
Jane ainda im-
mobihsada, no
leito, um pou-
co descora-
da, um pouco
mais magra, e,
por isso mes-
mo, ainda mais
emocionante.

Com minha
habitual timi-
dez para essas
cousas, logo
apoz alguns
cumprimentos
e as informa-

 ções, que ella-. __ __« ^^ 
forneceu

sobre seu accidente, perguntei-lhe o motivo de sua
carta. Jane, visivelmente enleiada, explícou-me que
a criada e as companheiras de trabalho no banco
entendiam que ella devia pedir uma indemnisação á
empreza de taxis responsável pelo desastre que. . .

Confirmei esse conselho. Se seu direito fosse

f 37
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claro não devia renunciar a elle. E para verificar se
era esse o caso, pedi-lhe que me relatasse o accidente
com todos os seus detalhes.

Jane começou a narração e, desde logo, meu de-
sespero por não haver estudado medicina ficou bas-
tante diminuído. A carreira de advogado também
offerece a um enamorado timido vantagens altamente
apreciáveis. A ella devia eu ter agora o direito, o
delicioso direito de estar diante de Jane e ouvir sua
voz de contralto, uma voz quente, com sonondades
graves, emocionantes e poder ouvil-a, olhando para
ella com a mais detida
attenção, admirando a r
graça de sua bocea, de
seus gestos, o fulgor de
seus olhos, o oval perfei-
to de suas faces. . .

Para disfarçar minha
emoção tirara do bolso
um caderno e tomava
notas...

Oh! em toda a minha
carreira de advogado—
dous annos já — nunca
esmerilhára tanto um in-
querito", nunca exigira
descripção tão completa
de um facto. Também
nunca tivera opportuni-
dade similhante para
prolongar um prazer tão
delicado e perfeito.

Mas tudo tem um fim
neste mundo. Um relo-
gio batendo seis horas,
não sei onde, fez-me com-
prehender que seria in-
conveniente prolongar
por mais tempo minha
visita. E retirei-me, ra-
diante, levando, como
thesouros magníficos, in-
firmaçces não somente
sobre o facto a discutir
em justiça, como sobre
a própria Jane, sua sau-
de, seus hábitos, sua in-
fancia, seu trabalho, em-
fim dezenas de minúcias
inúteis ao foro e ao pro-
cesso mas que me enter-
neciam porque eram de
sua vida e completavam
sua lembrança em meu
coração.

No dia seguinte, voltei
trazendo-lhe uma procu-
ração, para que a assi-
gnasse; no outro, para lhe
levar a contra-fe da in-
timação, que fizera á com-
panhia para se vêr pro-
cessar; no outro, fui lhe
dizer que ia tudo muito
bem. Ella me recebia
sorrindo, ouvia minha in-
formação, fallava-me em
outra qualquer cousa, in-
terrogava-me por sua vez
sobre minha vida e durante uma hora conversava-
mos.

Foi assim que tomei o habito de passar todos os
dias por sua casa. Nossas palestras tomaram pouco
a pouco um tom mais doce, mais intimo e embora,
por um tácito accôrdo, não pronunciássemos, nem eu
nem ella, palavras claras, decisivas sobre o único pon-
to que era agora nossa resolução commum, passei
a viver enlevado pela doce certeza de que quando
ella se restabelecesse, quando eu pudesse lhe fallar
em um logar mais apropriado do que um quarto de
enferma, meu apaixonado pedido seria bem acolhido.

Por emquanto, aquellas visitas diárias e o prazer
de vel-a, de ouvir sua voz, de ser tratado por ella com
affectuosa intimidade era-me bastante. Um dia,
porem, quando Jane já tinha licença do medico para
se sentar no leito e mesmo dar alguns passos pelo
quarto, notei que havia nella qualquer cousa, uma
preoecupação, um receio, emfim fosse o que fosse que
a tornava differente. . . distrahida, alheia a mim,
a si mesma. . .

Todo o namorado é naturalmente assustadiço.
Alarmei-me logo, á idéia de que ella vivia, agora,

pensando em outra cousa...
talvez em outra pessoa. Não. . .
Felizmente ella pensava ape-

nas em outra cousa, em fa-
ctos tão graves que uma
tarde eu a encontrei muito
pallida e ella me confessou
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ha\ er um segredo,que a punha assim absorta e inquieta.
No dia seguinte logo que despertei, o criado me

disse que estava alli uma velhota, que queria fallar
commigo. Era a criada de Jane, que, ante meu olhar
de susto, apressou-se a me dizer:

Não é cousa de cuidado. . . Miss Jane está
passando bem; mas manda lhe pedir que passe por
lá antes de ir ao tribunal.

Mandei que a bôa mulher esperasse alguns ins-
tantes e segui com ella num taxi. Quando me viu
entrar, Jane disse com voz transtornada pela emoção.

Ahl... fez bem em vir immediatamente.
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Assisti esta noite a uma scena. . . Pode ser que me
tenha enganado, mas creio que se trata de um crime
hediondo.

Um crime? — exclame estupelacto — Unde :
Aqui?

Não — disse ella tentando sorrir — Passe
para o outro lado do leito e espie por uma f resta d'a-
quella cortina.

Obedeci e vi que a janella occulta por aquella
cortina dava para o exíguo espaço, que separava aquelle
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elificio de ou-
tro do mesmo
gênero mas di-
vidido em ap-
partamehtos
maiores, espaço-

sos. No andar immediatamente inferior d'esse edi-
ficio, havia uma larga Janella e por ella eu via um
vasto salão, uma espécie de hall, onde havia, a meia
altura, varandas dando para um segundo pavimento;
um hall de estvlo muito commum nas casas mglezas
e no qual vi apenas uma mulher, que parecia dormir,
num divan.

__Viu? — continuou Jane Agora, sente-se
aqui e ouça. Desde que o accidente me acorrentou,
tenho procurado me distrahir como posso. Nunca
me preoccupára com visinhos; mas presa aqui, sem ter
com que encher as horas, cansada de ler, cedi um dia

á tentação de espiar por aquella janella. Para que
não descobrissem minha indiscreção, mandava fechar
a luz e podia então puxar um pouco a cortina e olhar
para fora. Da primeira vez, eu o fiz simples-
m^nte para Íssd; respirar um pouco o ar livre e
vêr alguma cousa.

Vi aquelle salão e tive para castigo de minha
curiosidade, um triste espectaculo. Empregados
de uma empreza funerária, acabando de tirar do soa-
lho e das paredes os accessorios de uma câmara ardente.

Sahira d'alli, nesse
dias, horas antes de cer-
to, um enterro de grande
luxo. No dia seguinte,
para confirmar minha
hypothese, vi alli uma
senhora vestida de preto,
muito triste, ora sentada
num divan, ora cami-
nhando de um para ou-
tro lado, pensativa. Des-
pojada do fúnebre appa-
rato da véspera, o amplo
hall tomara seu aspecto
habitual, que era o de
atelier de um esculptor.

Interessei-me poraquel-
Ia senhora, que, embora
já edosa, era tão bonita,
de uma belleza severa e
melancólica mas incontes-
tavel. Desde então aquella
janella passou a ser mi-
nha distração, meu film
vivo e silencioso, como
eu dizia commigo mesmo.

Observando por ella
todos os dias e princi-
palmente todas as noites,
acompanhei e reconstitui
pouco a pouco a existen-
cia e situação da formo-
sa senhora de preto.

O jornal d'aquelle dia
informou-me sobre o mor-
to. Era John Coley um
esculptor canadense no-
tavel; o mais eu deduzi
sósinha. A viuva era vi-
sitada diariamente e até
mais de uma vez por dia
por um homem ainda mo-
ço, que deve ser seu fi-
lho porque a beija res-
peitosamente e pedia-lhe
dinheiro, também muito
assiduamente. Ella satis-
fazia esses pedidos mas
por vezes, ao que me pa-
recia, fazia-lhe observa-
ções, porque elle se expli-
cava um pouco contrafei-

ta mas insistente, com grandes gestos...
Outras cousas eu não entendia bem. A mobilia

e o vestuário da viuva é luxuosa; o rapaz usa luvas
especiaes de quem guia um automóvel; e como anda
também com uma maleta de medico, não é um sim-
pies chauffeur; mas um homem, que tem um carro
de sua propriedade.

Mas por outro lado, a viuva, por vezes, despediu
duas ou trez vezes cobradores aos quaes só pagou depois
de vender pequenos bustos e estatuetas, que havia
no atelier. Recebeu também algumas vezes visitantes,
que examinaram trabalhos mais importantes, um
grupo de mármore, que estava no centro do hall,
trez estatuas de tamanho quasi natural e um baixo
relevo. . . Elles examinavam essas obras de arte,
discutiam e se retiravam. . .

A noite, ella se sentava diante da secretaria e
passava horas inteiras, lendo, classificando ou destruin-

No momento em que elle
deixou cahir algumas gottas

do pequeno frasco no vidro da poção,
sua mãi, de pé na varanda do 2.°
pavimento, viu-o.
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Recebeu de suas mãos um pequeno embrulho,
que ella fora buscar e sahiu, depois de lhe dar um
beijo, que ella não retribuiu.

Ficando a sós, ella se manteve por vários mi-
nutos de pé, como uma nova estatua, no meio do
lia 11. Depois, dirigiu-se á secretaria, apanhou o vidro
da poção, observou-o de encontro a luz, destapou-o,
cheirou-o e quedou-se, de novo, por algum tempo,
reflectindo.

Em seguida, como quem toma uma resolução
definitiva, sentou-se e começou a escrever uma carta .
Poucas linhas; porem ella despendeu quasi um quarto
de hora para redigil-as, detendo-se para pesar cada
phrase. Terminou afinal. Collccou a carta em um
enveloppe, fechou-o, subscriptou-o. . . Feito isso,
segurou de novo o vidro da poção, encheu uma colher
e bebeu.

Reflectiu ainda um instante, depois deitou-se no

do papeis; por ^ vezes se
detinha e reflectia ou cho-
rava.

E também esses acces-
sos de desespero a acom-
mettiam logo apoz as
visitas de seu filho, que,
depois de obter dinheiro,
nunca se demorava.

Ha dous ou trez dias,
afinal, os homens, qne
examinavam as estatuas
maiores voltaram com
carregadores, levaram to-
do o lote e deram um
cheque a Mrs. Coley.
Apenas os compradores
se retiraram, o filho, co-
mo se apenas estivesse
esperando por isso e es-
preitando sua retirada,
entrou no salão.

D'essa vez, a discussão
entre os dous acalorou-se.
O rapaz chsgou a se exal-
tar a tal ponto que re-
ceei vel-o aggredir sua
própria mãi. Porem, ella,
embora mantivesse a ha-
bitual linha de distinção,
respondeu-lhe com ener-
gia, resistiu a sua insis-
tencia e não lhe entregou
o cheque, que era prova-
velmente o que elle pre-
tendia. O rapaz sahiu
litteralmente furioso.

A' noite, depois que o
senhor sahiu d'aqui, ap-
proximei-me da janella e
vi Mrs. Coley. Estava
sentada no divam e pa-
recia reflectir dolorosa-
mente. Pouco depois, o
filho chegou. Ao vel-o,
ella não disfarçou uma
attitude de surpreza, po-
rem elle se approximou
com gestos carinhosos,
ajoelhou-se a seu lado e fallou-lhe como quem se desculpa,
pede perdão.

Ella ouvia com ar enigmático, a principio impassível, de-
pois com uma vaga expressão de repulsa senão de repugnância;
depois acabou por sorrir com indulgência e pousou uma das
mãos sobre a cabeça do rapaz, que se curvava, humilde.

Então, elle se sentou a seu lado e conversaram durante
alguns momentos. Depois, ella se levantou e, não sei se
attendendo a um pedido d'elle ou por vontade própria, sahiu
do hall.

O filho não deixou passar meio minuto. Abriu sua ma-
leta, tirou d'ella um pequeno frasco e approximou-se da secre-
taria. Havia alli, como eu sempre vira, um copo e
uma colher ao lado do vidro de uma poção, que Mrs.
Coley tomava todas as noites, antes de se deitar.

O rapaz abriu esse vidro e despejou nelle varias
gottas do frasco, que conservara na mão. Nesse mo-
mento estremeci violentamente, vendo Mrs. Coley,
que, de pé, na varanda do pavimento superior, obser-
vava immovel aquella scena.

Quiz gritar mas não consegui arrancar som
algum de minha garganta; depois, comprehendi que
a distancia e os vidros das janellas não permittlriam
que minha voz chegasse até lá.

E já Mrs. Coley desapparecera. Passaram-se
alguns minutos antes que ella voltasse ao salão onde
encontrou o filho sentado, com o aspecto mais calmo
d'este mundo, lendo um jornal da noite. O rosto da
formosa senhora parecia de mármore, tão branco e
rigido se mantinha. Mas o rapaz não deu por isso.
Creio que não se animou a fitar sua mãi.
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divam e alli ficou immovel. Passou-se
talvez uma hora. Eu não podia me afãs-
tar d'essa scena. Recostava-me no leito

para descansar e logo voltava a obser-
var pela janelia. A immobihdade d aquella

pobre senhora allucinava-me. Eu ti-
nha Ímpetos de mandar Margaret cha-
mar a policia... Ao mesmo tempo
temia ter-me enganado. . . provocar
um escândalo injustificado. . .
Acabei por adormecer.

Despertei com o sol e meu pri-
meiro movimento foi olhar pela
janelia. Mrs. Coley continuava
no divan, como eu a dei-
xará na véspera, na mes-
ma posição, na mesma
immobilidade.
Pouco depois a
porta se abriu de
manso e o rapaz
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entrou. Observou sua
mãi at tenta men te de
perto; seu rosto não ex-
primia cousa alguma.

Não tocou a pobre se-
nhora . Limitou-se a ob-
servar-lhe o rosto, as
mãos; depois foi obser-
var o vidro do remédio.*
Nesse momento, viu o
enveloppe . Teve um
leve sobresalto. Mas
curvou-se, leu mais at-
tentamente o endereço.
Depois, com movimentos
mais rápidos, collocou
o enveloppe num boi-
so. apanhou o vidro do
remédio fel-o também
desapparecer numa algi-
beira e substituiu-o por

outro, que tirou da maleta e deixou sobre a secretaria
Foi só. Retirou-se logo em seguida com a mesma

rapidez sem mais olhar para sua mai
Foi então que resolvi mandar chamal-o.

Fez muito bem — disse eu — Trata-se evi-
dentemente de um caso muito grave.

E corri á janelia para observar de novo a casa
visinha. Havia agora, alli, trez ou quatro pessoas a

quem uma mulher vestida pobremente parecia explicar
a situação.

Jane curvando-se para a janelia olhou também
e explicou-me.

Aquella mulher é a criada. Vai dormir fora
e nunca chega antes d'esta hora. Naturalmente toi

Jane leu o papel e coUocando-o
sobre a mesa disse rispidamente

ao medico : — Date e assigne.

ella quem encontrou a se-
nhora morta e alarmou os
visinhos.

Entretanto, eu reflectia
e rapidamente propuz.

— O essencial é não per-
der tempo. Preciso de in-
terrogar o assassino antes
que elle possa destruir as
ultimas provas, que restam.
Mande sua criada ficar á
porta d'aquella casa; o mi-
seravel não pode tardar. . .
Quando elle chegar, antes
que entre, ella lhe^ pedira
que venha aqui, ver uma
pessoa doente, com urgen-
cia. . . Elle até apreciara
o incidente, que lhe per-
mittirá dar mostras de
perfeita t r anquillidade.
Provavelmente, antes de
entrar no appartamento
de sua mãi, virá aqui. . .

Jane deu a creada as
instrucções necessárias e
eu voltei a lançar um olhar
pela janelia. Tinham le-
vado o corpo. O hall esta-
va vasio. Durante o tempo
em que estive observando,
apenas vi passar por elle
a creada. levando dous
castiçaes com velas acce-
sas. A primeira homena-
gem christã á morta.

Esperamos muito tem-
po. . . uma hora. . . talvez
mais. . . Mas fomos re-
compensados pelo êxito
mais completo. A porta
se abriu e a criada de Ja-
ne entrou precedendo um
homem de estatura me-

diana moreno, com cabellos abundantes e negrissi-
mos de um corte original, que lhe dava, um pouco,
o aspecto de um cigano. Quando ao aspecto geral,
irreprehensivel perfeitamente profissional — como
disse depois minha amada. . .

Entrou, saudou-nos com ar grave e dirigiu-se
logo a Jane. perguntando :

De que se trata?
Mas Jane deteve-o com um gesto :

Perdão. Chamei-o mas não para serviços me-
dicos Este senhor e eu temos algumas perguntas a
lhe fazer. Principalmente este senhor, que e o
advogado Hugo Mac Kay, especialista em casos
criminaes. .. ~ j j

O rosto do medico mudou de cor e, nao podendo
conter um movimento de cólera, elle disse em excel-
lente inglez mas com accentuado sotaque francez. . .

Mas. . . isso é um abuso. . . Tem mesmo o
aspecto de uma armadilha.

Xão — disse Jane, muito calma — E' apenas
o inicio de um inquérito judicial.

Com que direito ? — começou elle, em tom
altaneiro.

Mas sua pallidez accentuava-se e passou em seu
olhar um fulgor de medo ou de furor, quando volveu
um olhar para a porta e viu que eu me collocára diante

Nenhum — continuou Jane — Sei perfeita-
mente que não temos o menor direito para interro-
gal-o. Mas se o senhor se recusar a nos responder,
mandaremos chamar a policia para que o faça. Vamos,
primeiramente tentar evitar esse extremo... em
consideração por sua mãi. Chegue até aquella ;anella
e verificará que d'alli se vê tudo quanto se passa no
hall ou atelier da casa em que essa pobre senhora viveu
até hontem. Por isso eu vi o que se passou hontem,

I
I
í
I
I
1
I
i
I
í
i
í

41

I

1



^fy&lg&o
17.° Anno — N. 12 — Maio 1934

42

(ft-r-

! i
»-t(

i £;¦:
í i

vi-o deixar cahir no vidro de remédio, . que Mrs.
Coley devia tomar antes de dormir, varias gottas de
um vidro que tirou d'aquella maleta... Vi depois a
desditosa senhora escrever uma carta, que o senhor
tem ainda ahi, num bolso de seu casaco.

O miserável abafou uma praga em francez e todo
o seu rosto eaxprimiu terror intenso, desatinado.
Mas dominou-se ainda uma vez. Seu rosto passou
por varias e rápidas transformações até manifestar
uma tristeza, um abati-
mento, capaz de me
commover se eu nao sou-
besse o que sabia.

— Senhora — disse ei-
le com voz tremula e
abafada — O acaso fel-a
surprehender um segre-
do doloroso; muito mais
doloroso do que imagi-
na. Minha mãi, minha
pobre e querida mãi era
uma condemnada; a um
fim próximo e doloro-
so. . . Tinha um can-
cer. . . E sabia-o. . . Isso
suscitou nella a preoc-
cupação do suicídio, co-
mo uma ideia fixa. . .
Então, depois da mor-
te de meu pai, essa ob-
sessão se implantou em
seu espirito e era cons-
tante, assustadora. E quando eu tentava dis-
suadil-a d'esse trágico intento, ella me suppli-
cava que lhe desse um veneno, que não a fizesse
soffrer. ..

Não é possivel! — exclamou Jane, num impeto
de horror.

Juro-lhe — exclamou o medico — E mais
até. . . Dezenas de vezes, depois das crises mais do-
lorosas de sua moléstia, supplicava-me que lhe desse
esse veneno, sem que ella o soubesse. . . isso é, sem
prevenil-a do dia e hora. . . Assim, dizia ella, passaria
para a outra vida sem dar por isso, fugindo ás torturas,
que a esperavam. Pedia-me isso quasi todos os dias
Hontem, eu sabia-a em vésperas de uma nova crise,
que seria provavelmente mortal. . . Então, decidi-me.
Foi o que a senhora viu hontem.

Dissera isso num fôlego e com tal expressão de
sinceridade que, por um momento, cheguei a acredital-o.
Porem, Jane disse, com voz fria, cortante:

Se tudo isso é verdade, o senhor pode fácil-
mente proval-o. Mostre-me a carta, que sua mãi lhe
escreveu, antes de beber o veneno.

O Dr. Coley teve um sobresalto mas não sei
porque deu-me a impressão de que a exigência de Jane
lhe causava prazer. Vislumbrei um lampejo trium-
phal em seu olhar. Por um instante toda a sua phy-
sionomia exprimiu "Emfim! Venci!"

Alem d'isso, teve uma breve hesitação como se
não soubesse ao certo em que bolso trazia a prova
com que nos ia esmagar. Seria natural que não se
lembrasse d'esse detalhe; mas ainda mais natural
seria que, em tal caso, rebuscasse em qualquer algibeira,
em todas até. Sua receiosa hesitação levou-me a sus-
peitar que elle receiava tirar de um bolso qualquercousa. . . inconveniente.

Por isso, foi com grande desconfiança que recebi
de sua mão uma folha de papel e li :"Meu 

querido filho. Dormi tão mal a noite
passada que vou hoje forçar um pouco minha dose de
veronal. Previno-te para que, se me encontrares ainda
dormindo amanhã, quando vieres, não te assustes.
Um beijo de tua affectuosa mãi."

Passei essa carta a Jane, que a leu também e mur-
murou estupefacta.

Não comprehendo. Como é que, tendo visto
o que o senhor fez, ella escreveu isto?

Isso prova que eu lhe disse a verdade —
declarou o Dr. Coley, quasi arrogantemente —

Ella viu e deixou-me essa carta afim de me pôr a salvo
de qualquer responsabilidade.

Ficamos um momento em silencio, depois eu disse:
Sim. . . não ha duvida. Com esta carta, o

senhor escapa a accusação de assassinato mas commet-
teu uma falta grave, do ponto de vista profissional.
Uma denuncia ao Conselho Medico prival-o-ha de
seu diploma.

Mas o senhor não vai. . .
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— Não, se o se-
nhor a s s i g n ar um
compromisso, que
vou redigir.

E sentando-me á
trabalho de Jane, escrevi o se-
guinte:

Tendo praticado uma grave falta
contra a ethica profissional, compromet-
to-me a deixar, dentro de quinze dias,
o território da Inglaterra e nao voltar a
elle. Se o fizer, autDriso o Sr. Hugo Mac Kav a com-
municar ao Conselho Medico do Império o modo
como attendi a um pedido a minha mãi".

Passei esse papel a Jane, que o leu e disse ao me-
dico rispidamente.

Vamos. Date, assigne e livre-nos de sua pre-
sença.

0 Dr. Coley fitou-a com ódio, que já não dis-
farçava; mas curvou-se leu,hesitou, depois escreveu
a data e seu nome.

Pode sahir — disse eu então. Elle caminhou
para a porta, e, chegando ahi. não se conteve. Voltou-se
ligeiramente e resmungou uma longa phrase em fran-
cez. Não consegui entendel-a toda mas distingui
bem as ultimas palavras: cetíe maudile eslropiée.
( Essa maldita aleijada ).

Era de mais. Num impeto de cólera furiosa, pre-
cipitei-me e segurei o canalha pela golla do casaco.

Sempre fui forte. Nesse momento, exaltado pelo
insulto mesquinho atirado a Jane, minhas forças
tomaram proporções taes que sacudi o medico como
um boneco e atirei-o de bruços diante da cama.

Miserável! — exclamei — Pede perdão...
Pede perdão, immediatamente.

Elle cahira tão violentamente que vários papeis
saltaram das algibeiras interiores de seu casaco.
Então notei com pasmo um detalhe luminoso. A
despeito da situação em que se encontrava e da humi-
lhação de sua postura, o Dr. Coley teve um gesto
rápido para se apoderar desses papeis e, mesmo deitado,
como estava, guardal-os de novo. O movimento era
suspeito. Precipitei-me e puz um pé sobre os papeis
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e erguendo de novo brutalmente o miserável repelli-o

para o fundo do quarto.
E curvei-me para apanhar os papeis. Um grito

de Jane preveniu-me. Voltei-me a tempo de ver o
Dr. Coley tirar um revolver do bjlso. Atirei-me
como uma catapulta, antes que elle disparasse. O
tiro partiu ao acaso e perdeu-se num armário. D'esta
vez não me limitei a segurar o medico. Appliquei
dous ou trez socos sólidos, que o puzeram quasi

Os inconvenientes da aclimação
Uma empreza cinematographica allemã, pre-

cisando de fazer um film, cuja acçao desenvolve nas re-
giões arcticas, transportou seu elenco e seus operadores
para a Groenlândia; mas, como precisava de um urso
branco para varias scenas, não se quiz fiar no acaso
de encontrar um e tomou a precaução de leval-o do
jardim zoológico de Hamburgo.

O animal, já habituado a lidar com homens, tinha
a vantagem de ser manso, dócil. . .

Mas deshabituára-se das regiões polares. Apenas
foi desembarcado alli, começou a tossir; no dia seguinte
declarou-se uma congestão pulmonar e a despeito
de todos os cuidados o urso morreu.

Pharoes automáticos
A litteratura e a Historia contêm um sim numero

de paginas pungentes e verídicas sobre a existência dos
guarda-pharóes, infelizes, que vivem isolados do mundo,

em ilhotes muitas vezes quasi inaccessiveis, sujeitos
aos embates dos temporaes, que alem
dos accidentes, podem suscitar inter-
rupção completa da navegação por
muito tempo, deixando-os entregues
ás torturas da jome.

Parece que isso vai ter fim. 0 go-
verno norte-americano acaba de instai-
lar ao largo do porto de S. Francisco
da Califórnia um pharol automático
cujo mecanismo, baseado nas prodi-
glosas faculdades da cellula tele-pho-
tographica, permitle que a luz surja
com o cahir da noite para desappare-
cer ao romper do dia.
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Ao ouvir insultar assim minha amada pre-
cipitei-me como um louco.

inerte. Desarmei-o, amarrei-lhe os pul-
sos e pude, então, examinar os pa-
peis, cuja queda tanto haviam inquie-
tado o criminoso. Um d'elles era a
verdadeira carta de Mrs. Colev, redigida nestes termos.

"Meu filho. .
Vi o que fizeste mas perdôo-te e quasi agradeço

a coragem que tiveste para me livrar da vida. A
mulher, que poz no mundo um homem como tu, me-
rece mesmo morrer.'

Ouanto a outra com que o assassino tentara nos
illudi?, o próprio Coley confessou, depois, que sua
falsificação lhe custara duas horas de trabalho.

OSMOND OrVILLE

JÁ 
mais de uma vez nos temos

referido, nestas paginas, ao de-
posito de objectos perdidos de Pa-
ris, que é uma verdadeira e ampla
repartição publica. Com cerca de
cinco milhões de habitantes, a capi-
tal franceza conta por centenas os
objectos, que são diariamente esque-

cidos em tramways, taxis, res-
taurantes, etc.

Até agora, essa repartição era
uma dependência da policia e
só dava despeza. Mas lutando
— como nós e como todos os
paizes — com formidável déficit
orçamentário, o governo francez
acaba de passal-a para o minis-

terio da Fazenda, transfor-
mando-a em fonte de
renda.

Quem vai alli buscar
um objecto perdido pa-
ga uma taxa ad valorem,
alem de um sello fixo de
cincoenta centimos.

Um dos pequenos maj-
rendosos negócios com que
os camponezes da Herze-
govina ( Yugo- Slavia )

completam seus ganhos é o commercio de serpentes.
Estas são muito numerosas em seu território, que

é, em toda a Europa, aquelle em que se encontra maior
numero d'essa espécie de reptis.

Ultimamente, os médicos julgam ter verificado que
o veneno das cobras pode curar o câncer e as experien-
cias, nesse sentido, tomaram tal desenvolvimento que os
Herzegovinos vendem por bom preço todas as serpentes,

que logram apanhar vivas.
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Nos paizes muito antigos, que foram, por assim dizer,
e durante muitos séculos, o campo de batalha da Europa,
como a França, a Itália e a Allemanha, rara é a cidade de
não contem varias e pittorescas tradições históricas. Mas o
tempo passa e hoje é preciso surgir um incidente sensacio-
nal ou. . . escandaloso para que seu nome resurja do esque-
cimento.

A pequena cidade franceza de Bayonne voltou agora a
ter notoriedade por um motivo nada invejável: o de ter
sido o logar onde rebentou a mais formidável ladroagem
d'estes últimos tempos—o prodigioso caso Stayiskí, no qual
estão envolvidos ministros, deputados e até juizes; patifaria
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Fai/ JFrai/, da R.K.O.

tamanha, que poz em risco o próprio regi-
men parlamentar e democrático, em França.

A esse propósito, julgamos útil recordar
a nossos leitores o passado de Bayonne.

Nao ha dados seguros sobre sua origem.
Sabe-se apenas
q ue ella é, in-
discutivelmente
latina, e muito
antiga ; mas
nunca se en-
controu men-
ção a ella em
documentos
authenticos, se-
nao a partir do
século X, epo-
cha em que
Bayonne era já
sede de um
bispado e cons-
tituia, na divi-
sao administra-
tiva da França,
um viscondado.

Material-
mente, encon-
t ram-se na ei-
dade, quasi a
cada passo, ves-
tigios de remo-
to passado; ve-
lhas e pittores-
cas, ruas, com
antigas cons-
trucções em es-
tylo hespanhol,
ruínas de uma
imponente ei-
d a deli a, uma
bella cathedral
do século XIII
e uni castello-
forte, onde, se-

gundo se sabe, foi paga em 1529,
aos thesoureiros do imperador
Carlos V, o resgate do rei Fran-
cisco I, aprisionado na batalha
de Pavia. Noutro castello de
Bayonne, hoje em ruínas, o de
Moirac, foi assignada a abdica-
çao do rei Carlos IV, de Hespa-
nha, em favor de Napoleao I.

Bayonne foi, durante sete
séculos, scenario de épicos com-
bates, desde 1199, anno em que

supportou furiosos ataques das tropas
do rei Inglaterra João Sem Terra, até
1815, anno em que a população, com
armas improvisadas, repelliu heróica-

mente um exercito hespanhol de 15 mil
homens.

Alem'd'isso cabe á população de Bayon-
ne a gloria de ter inventado, durante outra resis-
tencia gloriosa dos civis a forças militares, em
1525, uma arma nova, que teve, por isso, seu

nome — a bayoneta.

0 verdadeiro perigo japonez.
0 governo jrancez está c1 armado ante as reclamações dos

fabricantes de bicyclcttes {uma industria que teve origem na Fran-
ça e ê alli muito prospera). E' que appareceram á venda em

França bicyclettes japonezas égua es ás que se vendem alli por ISO jran-
cos, custando apenas 36.

Censurar um moço por estar enamorado é o mesmo que censu-
rar um velho por ter cabellos brancos. —Duclos.

Lita Chenet,
da Fox.
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Nossos olhares se
cruzaram. Elle saltou so-
bre mim. Uma lamina
brilhou. Rápido, desviei-
me, applicando-lhe a mão
esquerda, fechada, sobre
os olhos.

CAPITULO X

O endereço mysterioso

Pedro cahíu como
uma massa inerte. Por
minha parte, senti forte
dor nas phalanges e no
pulso, como se tivesse ba-
tido sobre um muro de
cimento.

Abri a mao e deixei
cahir meu punhado de ni-
ckeis ao mesmo tempo
que não contive uma
praga.

Mas ante situação tão
grotesca, desatei a rir.

A's trez horas da manhã, encontrava-me de pe,
naquella travessa lugubre e fria. em companhia de
um bandido desfallecido. E seus dous cúmplices po-
deriam chegar a qualquer momento, decididos a li-

quidar-me! Era necessário afastar-me de tal perigo,
quanto antes!

Primeiramente era preciso esconder Pedro. Um
transeunte poderia encontral-o e Chabelle encontraria
pretexto para lançar a policia em minha perseguição.
Se, por outro lado, elle recuperasse os sentidos, cor-
reria a prevenir seus companheiros da direcção por
mim seguida.

Onde escondel-o por uma ou duas horas '.

Procurava pelos arredores quando me vetu uma
inspiração. A vinte metros terminava a cauda das
carriolas carregadas de hortaliças. Que bom abrigo

pa r a minha
victíma !

Erguendo-a
nos braços,
d e p o s i t e i - a
perto da car-
riola mais pro-
xima. Devido
á chuva os
legumes esta-
vam cobertos
por encerades
sol ida mente
amarrados nas
pontas por
cordas lortes.

Desatei um
dos laços e
depois de ve-
rificar se Pe-
dro alli fica-
ria conforta-
velmente ins-
tallado, collo-
quei-o de bru-
ços e cobri no-
vãmente o
vehiculo.

RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA

Tendo servido na marinha como ofíicjal durante a guerra
e libertado do serviço por uma herança, que lhe permitte viver
ocioso, o tenente John Quin chega um dia por accaso a uma
casa de campo isolada, é recebido por um homem, que lhe diz
chamar-se Metters e pede-lhe que o ajude a amarrar um homem
que invadiu sua casa para roubal-o e elle conseguiu fechar num
cofre de madeira. Quando abrem o cofre o homem foge. Então
o Sr. Metters explica-lhe que é o chefe do serviço de repressão
do contrabando e pede-lhe que o ajude a descobrir um ousado
e perigoso bando em cuja pista se acha e do qual o homem do
cofre deve fazer parte.

Quin acceita essa proposta e em accordo com as mstrucções
de Metters vai com o nome de Lambert installar-se em um pe-
queno hotel da ilha de Guernesey onde trava relações com uma
linda e alegre moça ( Lucy ) que alli está com um tio já edoso.
Segundo as informações do Sr. Metters, elle acredita que o homem
do cojre ( Jean Lecatteau ) costuma se hospedar nesse hotel.

Lucy entra em jovial namoro com Quin e vendo que ella
descobriu por accaso sua verdadeira identidade ebe lhe revela
o segredo de sua missão e ella se propõe a auxilial-o. No mesmo
dia Lecatteau chega alli e tem uma conferência secreta com o
Sr. Chabelle dono do hotel. Sahindo para ficar a sós e refiectir
sobre o melhor meio para agir Quin encontra um antigo com-

panheiro da guerra (o capitão Bunce) que agora commanda um

pequeno navio mercante. A' noite Quin surprehende uma con-
versa entre Lecatteau e Chabelle e

uanOlstaS louivuain oooooojuoru. ¦ ''&"
verifica q u e a es co n

a elle os dous contrabandistas resolveram assassinal-o.
alta noite mas apenas chega á rua encontra Pedro, um criado
e cúmplice de Chabelle.

Terminado esse ser-
viço, senti-me satisfeito e
mais animado. Não po-
dia deixar de pensar no
despertar de Pedro. Pri-
meiro tentaria erguer-se,
depois faria uma linda
salada de tomates !

Os minutos passa-
vam. De maneira algu-
ma eu queria perder tem-
po tão próximo do Ga-
to Rreto". Voltei e apa-
nhei a longa faca com
que Pedro me enfrentara.

Depois, apertei o
passo na direcção de
Saint Sampson.

O caminho estava
coberto de lama e a chu-
va continuava a cahir.
Não me lastimei com isso,
pois com um tempo as-
sim. não me arriscava a
encontrar transeuntes.

De facto, caminhei
cerca de trez quartos de hora sem encontrar pessoa
alguma. Soltei um suspiro de allivio quando, chega-
do ao pequeno porto de Saint Sampson, vi que o
Jlidge continuava atracado.

No cáes, ninguém Desci para bordo. Escolhendo
um canto abrigado, accendi meu cachimbo e esperei
que viesse a alvorada e com e!la o capitão Bunce. . .

Os dous surgiram ao mesmo tempo.
Leste, ouvino

Apenas a
a voz do

eu cami-

primeira claridade surgiu
digno marítimo.

Bom dia, capitão Bunce — disse
nhando ao seu encontro.

Oh! Ooooh! E' o Sr. Lambert? Que surpreza!
Em que lhe posso servir numa hora tão matinal ?
Vamos partir, como já lhe preveni!

Se2urei-o por um braço.*egurei-o
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— Ouça, ca-
pitão. . . Quer
prestar-me um
ímmenso la-
vor ? Leve-me

Inesperado aspecto de Veneza — A praça de S. Marcos num dia de enchente em pleno
inverno; transformada em lago com monticulos de neve.

como passagei-
ro até Poole.

Pois não!
Com muito
prazer. . . Po-
rem meu na-
vio não offere-
ce conforto ai-
g u m. Tem
uma "ordem"

para deixar a
ilha ?'

Não, in-
f elizmente!
Alas eu lhe ex-
plico. Uma
agencia de de-
tectives priva-
dos me enviou
aqui para vi-
giar um bando
de malfeitores.
Esta noite,

.„->
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| descobriram minha identidade, ha duas horas ape-
.! nas, um d'elle$ tentou furar-me com... 'isto .

E exhibi a faca de Pedro.
—Como ve... Não devia ser muito agradável.
accrescentei — E', agora, inútil que eu insista

j na urgência de minha partida. Se fosse arranjar a
ordem, que me pede, gastaria no minimo vinte e qua-
tro horas. . . E aífirmo-lhe que não posso ficar nem
mais uma hora na ilha!

E' claro... Mas posso acreditar. em sua

palavra? perguntou meu interlocutor com ar in-

quieto.
Da primeira a ultima! amrmei.

Elle apertou-me a mão.
Bem. Em recordação do tempo passado, corro

o risco e tomo-o a bordo do meu navio. Albert Bunce
nunca deixou um companheiro em apuros. Se, entre-
tanto, não o "atrapalha", julgo que deveria abrir
mão de duas libras em favor do immediato e mais
duas, para dividir entre a tripulação. Assim fechara
a bocca de todos!

De muito bom grado! respondi, rindo.
Optimo! Vou desembarcal-o ao cahir da noite.

Ha pouco tempo, agora, para conversarmos. Fal-o-
hemos depois. . . Mas como está enxarcado! fire
seu impermeável e venha sentar-se em minha cabine.
Não julga que um chocolate quente lhe faria bem ao
estômago? O almoço ainda levará duas horas a chegar.

Dez minutos mais tarde, livre de meu impermea-
vel, encontrava-me em sua pequena cabine, diante
de uma chicara onde fumegava um chocolate sympathi-
co e perfumado, emquanto o Aíidge manobrava para
largar..,

Com profunda satisfação eu o via afastar-se da
margem. Decididamente essa pequenina ilha, appa-
rentemente adormecida, escondia muito movimento.
Por nada neste mundo eu consentiria em tornar a
pisar seu solo... emquanto Chabelle e Lecatteau
não estivessem aferrolhados. Graças ao capitão Bunce
eu escapava de suas garras e, o que mais valia, cum-
prira fielmente minha missão!

A's seis horas e meia, o capitão e eu almoçamos
em companhia do immediato, que, dc facto, tinha cara
de cavallo. Não era nada sympathico, porem pareceu-
me educado. Comprehendi que Bunce, ao entregar-
lhe as duas libras, recomendára-Ihe que não me
fizesse perguntas indiscretas.

Terminado o almoço, os dous homens descul-
param-se porque tinham que cuidar de seus ai lazeres.
0 immediato Ia substituir o mestre de equipagem
no tombadilho, emquanto o capitão desejava bar-
bear-se.

Subi também para fumar um cachimbo. A chuva
cessara e o sol tentava perfurar as nuvens.

Sentei-me para examinar a carta, que apanhara
no quarto de Lecatteau. Eis o que nella se continha.

SiEQÜSTüSOT R R STZ0 M S TTQ
RTESIÜTSUTT
STISZOUT Q 0M
T E 1 0 0 M T T E S D

S I R O — 14—8—19.

O dia 14 de Agosto
cabia numa quinta-feira e
nesse dia a lua estava em
seu terceiro quarto. Se
meu raciocínio era justo,
as palavras: terceira quin-
ta feira, quatorze de Agos-
to, formavam o alpha-
beto.

Alegremente
quei a exactidão
nhas supposições
um quarto de hora de de
ei fração, pude ler :

En v i e Lecatteau á
casa dc OBrien para pre-
parar dous próximos car
regam en tos.
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Tudo se encadeava maravilhosamente. Esse
0'Brien era muito simplesmente o O*li do caderno
Residia, consequentemente em 156 (107 ), rua S.S.
Lecatteau recebera ordem para se dirigir a um porto
ainda desconhecido para mim, para vigiar a partida
de dous carregamentos de contrabando.

Até aqui, o homem do cofre nao me conhecia,
não tendo tido ocasião para me ver, em Guernesey,
e os signaes fornecidos por Chabelle eram os de
milhares de rapazes de minha edade

Assim, se me dirigisse a "S" 
para vigiar Lecat-

teau?... Ser-me-hia fácil saber que vapor transoor-
tava ao menos uma d'essas duas expedições. Uma
vez fixado sobre esse ponto, embarcaria na qualidade
de passageiro ou como homem de equipagem para
voltar á Inglaterra. Manteria bem abertos os olhos
para comprehender tudo quanto se operasse á entrada
fraudulenta dos volumes. Seria um grande passo
no sentido de apanhar todo o bando!

Porem eu nada poderia fazer emquanto "S"

fosse para mim um enigma. Na peior das hypotheses
o Sr. Metters poderia despachar alguém para Guer-
nesey afim de desorientar Lecatteau e descobrir o
destino para o (piai elle tomaria passagem. Porem
um tal plano não me inspirava confiança. Lecatteau
desconfiaria logo. Resolvi, assim, manter minha
primeira idéia de voltar á empreza do contrabando
e concentrei toda minha attenção sobre o endereço
mysterioso.

156 ( 107 ) Rua S. S.

Rua S. era em França, nao podia haver duvida.
Porem o que não comprehendia era o que significava
156 ( 107 )!

Durante uma hora, tentei desfazer esse no Snex-
tricavel. A cabeça já me doía. Renunciei, finalmente,
a encontrar a chave do enigma. Talvez o Sr. Metters
epie contava tornar a ver em breve, estivesse prepa-
rado para encontrar a solução justa.

Mais uma vez, o capitão Bunce desempenhou
o papel de Deus ex-machina e entregou-me a chave
do mysterio. Terminado que foi o almoço das onze
horas, a palestra se desviou de novo para as passadas
aventuras do Mediterrâneo. O capitão commandára
uma chalupa nos Dardanellos e ficara trez semanas
em Constantinopla. Conservava d'essa cidade recor-
dações alegres, taes os sorrisos maliciosos e o piscar
de olhos, que sublinharam sua ioquacidade prodigiosa.

A narrativa de uma de suas loucuras, oceorrida
próxima de um dos bazares de Stambul fez-me rir
até os olhos se encherem de lagrymas

— Ah! Se o senhor estivesse lá—contava elle—
com Bil Sturgs. do "Stella" e David Freeman, do"Janet Berry!" Conheceu-os? Não ? Pois bem . . . São
dous bons pândegos! David, principalmente. Os trez
descemos e entramos em um pequenino café do lado

da ponte de Galatéa. Ti-
nhamos appellidado o es-
tabeleci mento de "Cale
Duplo V".

verifi-
de mi-
e apoz
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Po r quePorque se achava
no numero setenta e se-
te!

Mas. . . Não vejo
ligação. . .

Espere! Sete, em
turco se escreve como um
V. . . Portanto Setenta e
sete, escreve-se VV . . .
Coi íhende ?miprel

Então, quer dizer
que os algarismos turcos
sao differentes dos nos-
sos

Alguns

*t O novo e gigantesco typo de auto-omnibus para viagens, crea-
tio na Inglaterra. Transporta dous mil kilos.

— Sim e não.
apenas differem. E' com
pi içado ! Veja !
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E assim dizendo, o capitão apanhando um lápis
sobre a mesa riscou sobre um pedaço de papel esses
signaes cabalisticos:

. \ r r4. o -vvA \
Ahi está

E' de se ficar pasmo, hein
disse elle estendendo-me o pape

9
I. 1

Intrigado, examinei, curiosamente, esses alga-
rismos.

Que graça! Não me disse que o sete era repre-
sentado por um V ?

Sim.
-Aqui está. portanto, um sete! exclamei.

Sim. Mas esse sete é um seis turco!
Quer dizer. . .

O capitão interrompeu-me.
Vou lhe explicar. Se tiver que ir ao numero

dezeseis, procure o numero dezesete. Se fôr para o
numero sessenta, entre no setenta e cinco Zero vem
a ser cinco. Curioso, hein?

Novos horizontes se abriam diante de meus passos.
— Então... cento e cincoenta e seis. em alga-

rismos turcos, seriam. . .
Cento e sete!

Eis o que eu esperava! 0 tal 0'Brien residia
em uma cidade cujo nome começava por um "S

e o numero de sua casa era cento e cincoenta e seis.
em inglez, o que, em turco, se escrevia com Um, Zero,
Sete! Qual seria, então essa cidade? Segundo sugge-
rira o Sr. Metters, devia ser uma grande cidade,
dado o seu comprimento, o que se adivinhava pela
numeração elevada. Encontrava-se na Turquia ou
sob seu domínio. Não podia ser outra senão Smyrna.

Lecatteau recebera, portanto, ordem para se diri-
gir a Smyrna. Pois, também eu iria a essa cidade.

Para melhor saborear minha alegria, desculpei-me
com o capitão Bunce e subi para. o tombadilho. Alli
chegado não parei Lim só instante, caminhando de um
para outro lado, reflectindo sempre, para ter a cer-
teza de que meu raciocínio estava certo.

Na Turquia, eu apenas conhecia uma cidade
importante cujo nome se iniciasse com a lettra "S

Smyrna! De resto eu estava secretamente convencido
de que era Smyrna. Para me certificar, lolheci o ai-
manach de bordo, onde se encontrava um annuario
d'essa cidade e verifiquei se nelle figurava o nome de
0'Brien. Por outro lado o Sr. Metters havia de tev
amigos capazes de me fornecer explicações nesse
sentido.

A viagem findou sem
incidente. Chegamos a
Poole pouco depois do sol
desapparecer. Durante a
visita SLimmana do agente
da alfândega, fiquei escon-
dido na cabine do mime-
diato. Um quarto de ho-
ra depois, o capitão Bunce
em pessoa empunhava os
remos do bote, que me
conduzia para terra.

Informei-me do hora-
rio dos trens. O das dez
horas correspondia com o
expresso de Londres. Of-
fereci ao capitão Bunce um
jantar de gratidão e elle
me acompanhou até á es-
tação. Trocamos sinceros
adeLises. Conto encontral-o
um dia e, d esta vez, hei
de regalal-o com a descrip-
ção de saborosas aventuras.

Na manhã segumte,
cerca de seis horas, desem-
barquei no coração de Lon-
dres e installei-me próximo

da estação. Antes de repousar, telegraphei ao Sr.
Metters, prevenindo-o de que tinha importantes des-
cobertas e rogando-lhe que me procurasse na manhã
seguinte. Depois adormeci com o somno de um justo.

Ao despertar, ao meio dia, levaram-me um tele-
g ram ma.

O Sr. Metters me prevenia de sua visita. Imme-
diatamente desci e mandei reservar um gabinete par-
ticular onde pudéssemos conversar sem receio de
ouvintes.

O Sr. Metters chegou ás duas horas. Narrei-lhe
em detalhe os acontecimentos d'esses trez últimos
dias e expuz-lhe meus projectos.

A' maneira como acariciava as laces, adivinhei
que estava satisfeito.

Dou-lhe meus parabéns! Fez mais, muito mais
do que era licito esperar de um esforçado. Nesse
andar, não tardaremos a capturar os principaes cul-
pados. Permitta-me, entretanto, formular uma ob-
servação relativamente a sua volta de Smyrna sobre
o mesmo navio cargueiro. Receio que o desejo de
execLitar o projecto o tenha feito esquecer o ponto
essencial da viagem, que é descobrir as acções de um
ou vários membros da organização central. Se o
conseguir, não se precipite. Tome um navio para
Londres directamente e traga-me as noticias, sem se
arriscar a uma travessia perigosa. . . Quando poderá
partir? Aconselho-o a chegar antes de Lecatteau.
Se elle já o encontrar installado em Smyrna, não
desconfiará do senhor. Emquanto isso, já terá travado
conhecimento com o tal 0'Brien, que poderá apre-
sental-o a Lecatteau. E assim, estarão afastadas as
suspeitas. Outra cousa! Tanto o senhor como Lecatteau
vão precisar de um passaporte. . . e para tal serão
necessários pelo menos dez dias. Um meu amigo po-
dera arranjar o seu em quarenta e oito horas. . .

J'es; 7Poderá partir ao fim d esse prazo
Reflecti.

Vou até minha casa de campo, trocar
roupa e tratar de mmdezas. Amanhã é domingo,
quizei, poderei partir segunda-feira á noite.

Bem... Vamos marcar a partida para terça
ao meio dia. Isso permittirá ir se acostumando a SLia

de
Se

nova vocação
Como? Que quer dizer exclamei, sem
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Architectura oriental —Um templo nos arredores de Bang
v, kok, no império de Siam. Cpnstrucção do século XIV.

comprehender.
- O senhor não pensou, certamente, em empre-

hender uma tal viagem, sem dar um motivo phui- =
sivel sobre sua partida? Bem. . . Assim, proponho-lhe j
transformar-se em uni caixeiro commercial, viajante j
e que pretende negociar com os fabricantes de Smyrna. =

Pelo amor de Deus, j
não me obrigue a andar j
com uma mala cheia de =
amostras! Se existe uma |
profissão execrável para j
mim essa é, sem duvida, =
a de caixeiro viajante. . . |
Nem tenho geito para ;sso... j

O Sr. Metters delatou ja rir. j
E' razoável. Vamos j

escolher um titulo mais hon- =
roso. Será o agente de uma j
grande firma ingleza, qLie j
deseja estudar os preços do !
mercado por atacado. Terá |
apenas qLie tomar nota dos ]
preços e dos nomes dos fa- :
bricantes de Smyrna.

Isso! Desse modo
poderei tomar outras infor-
mações liteis. sem chamar
a attenção. E a casa de
Londres? Será fictícia?

Absolutamente !
Quero fazer as cousas em
regra. Meu amigo Blair, da
Casa Blair, Southerland e
Mac Phair, lhe dará uma
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carta de recommendação e os demais papeis necessa-
rios. Tornaremos a conversar terça-feira as dez ho-
ras. Onde nos encontraremos?

Aqui mesmo...
O Sr. Metters fez uma careta.

Não acho prudente — disse elle — Podem
me ter sido seguido até aqui! Venha antes, ao Hotel
do Grande Prefeito, terça-feira, ás dez horas e per-
gunte pelo Sr. Christie, gerente.

Eu o conheço. Lá estarei um quarto de hora
mais cedo para mandar reservar um gabinete, bob

pretexto algum devemos ser vistos juntos. Agora
vou me retirar para tratar do passaporte. Nao sei
como lhe exprimir meus agradecimentos e meu en-
thusiasmo por tantos e tão fructuosos esforços!...
Se a segunda viagem correr bem como a primeira
creio que poderei aposentar-me.

CAPITULO XI SmYRNA

Na terça-feira, tomei um wagon-leito do trem

que se dirigia para Paris. Nosso plano se realizara
sem incidentes. A's pressas, eu passara por casa e

puzera roupa mais leve na maleta. Levava também
commigo cem libras esterlinas para as despezas,
assim como uma carta assignada por David Blair,
certificando que eu era agente-comprador da firma
Blair, Sutherland e Mac Phair.

Entregaram-me um enorme registro no qual
estavam consignados os nomes e a natureza dos diver-
sos artigos orientaes em columnas separadas, onde
eu deveria escrever os preços dos negociantes de
Smyrna. ,. „

Alem d'isso, havia um caderno com as condições
especiaes que a "firma" concedia ás casas turcas,

que desejassem aproveitar suas offertas para a expor-
tação de productos inglezes manufacturados.

Dada a minha ignorância de negócios, tinham
me fornecido algumas explicações geraes afim de que
eu pudesse representar dignamente meu papel ao
desembarcar em Smyrna.

Ouanto ao Sr. Metters dé-
ra-me apenas duas explicações,
sendo uma de interesse capital.

Existia, de facto, um tal
0'Brien em Smyrna, no numero
156 da rua Sari. Em seguida
me informara de que ainda não
havia sido expedido passaporte
em nome de nenhum Lecatteau,
porem já fora feito o pedido, no
sabbado precedente. Meu avan-
ço sobre o adversário, se eu o
conservasse, permittiria que es-
tendesse minhas redes antes de
sua chegada a Smyrna. Para
modificar meu aspecto, eu deixa-
ra crescer o bigode. Contava que
antes de chegar ao porto já es-
tivesse crescido totalmente. Es-
sa decisão fora tomada oito dias
antes e, assim, meu lábio su-
perior se eriçava como uma hor-
rivel escova, que me aborrecia
terrivelmente.

No momento de deixar mi-
nha casa, eu escrevi a minha
gentil alliada Lucy, no Hotel do
Gato Preto, para lhe relatar so-
bre meu excellente estado de
saúde, sem nada mais accrescen-
tar, receiando que o Sr. Cha-
belle continuasse com o péssimo
costume de ler cartas alheias.

Para seu endereço de Salbo-
rough, enviei-lhe outra missiva
onde relatava com detalhes a
minha ultima noite em Guerne-
sey, rogando-lhe que respondesse
por intermédio de Page. Do fun-

do do coração promettia a mim mesmo fazer-lhe e
mais breve possível uma narrativa verbal de todas
as minhas aventuras. .

Deixei Londres sem incidentes. De Paris, ganhei
Roma por Modena. Uma vez alli, procurei as com-
panhias de navegação e retive uma cabine no vapor
Brentino, que devia deixar Tarento, dous dias depois,
com destino ao Pyreu e Smyrna.

Tomei o primeiro trem para Tarento, onde soube
que o Brentino apenas desembarcara metade do car-
regamento. Em conseqüência tive de ficar no porto
sessenta e cinco horas, suffocado pela poeira, quasi
queimado pelo sol de Agosto e receiando, a cada ms-
tante, ver apparecer Lecatteau.

Minhas apprehensões não se realizaram. O
Brentino deixou Tarento com trez dias de atrazo.
Fizemos uma escala de quarenta e oito horas no
Pyreu, que é a cousa mais horrível que se possa ima-
ginar.

Porem supportei tudo com paciência. Meu bigode
crescera e eu progredia seriamente em meus estudos
commerciaes.

Finalmente, a 3 de Setembro, depois do jantar,
avistamos as formas magestosas dos Dous Irmãos,
03 famosos montes de Smyrna.

Duas horas mais tarde, o Brentino, com a velo-
cidade de nove nós passava diante de Sanjak Kalessi.
No porto de Smyrna, navios de guerra estacionavam
Os marujos, no tombadilho, içavam a bandeira ita-
liana. A's quatro horas, o Brentino lançara ancora
com a popa para o cães.

Depois de passar pela alfândega, dirigi-me
famoso da cidade, o Kremer

pa-
de

destino !
de mmhas

ra o hotel mais
fama mundial.

Eis-me, são e salvo, chegado a meu
Aqui se inicia o segundo episódio

aventuras como detective amador.
Meu quarto retido e minhas bagagens em segu-

rança, sahi para explorar a vísinhança do hotel. ()
Kremer fica admiravelmente situado na linha de casas

que costeam o cães em uma ex-
tensão de cerca de trez kilome-
tros.

E assim cahi em pleno na
vida animada e ruidosa, que rei-
na de quatro horas ás onze horas
da noite, nos cafés e restaurants
do porto. Smyrna nao é, po-
sitivamente, uma cidade de gen-
te apressada, porque as cadei-
ras e as mesinhas entulham as
calçadas e invadem todo o in-
terior dos estabelecimentos.

Os habitantes de Smyrna
alli se reúnem do inicio tia tarde
até altas horas da noite. Felizes
por se èvadirem das ruas estrei-
tas e suffocantes, elles vão res-
pirar a brisa marinha.

De um lado se extende a
pequenina cidade de Cordulio,
do outro se erguem as collinas
cujos cumes azulam ao sol
poente.

Os ca mel o ts vão e vem en-
tre as mesinhas, offerecendo ca-
marões, amêndoas salgadas, ci-
garros, chocolate e uma munida-
de de outros artigos. Emquanto
o engraxate ambulante cuida
dos sapatos, lêem-se os jornaes
da tarde, absorvendo lentamen-
te um copo de mastigue, appe-
ritivo, que substitue absyntho.
O homem casado vem ao cale,
geralmente acompanhado pela
esposa e os filhos; o celibata-
rio contenta-se com seguir, com
olhar curioso os movimentos
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Como se resolvem os problemas do trafego
nos Estados Unidos — Systema de viaduetos
e desvios para attender ao acumulo de vehi-
7ulos nos arredores da ponte sobre o Hudson,

na [estrada de Riverside, nos arredores de
New York .
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graciosos das jovens mulheres, sentadas a pouca dis-
tancia.

Toda essa scena cria o ambiente de uma verda-
deira "noite de Smyrna" e, por cousa alguma neste
mundo, um habitue faltaria a essa reunião sob as es-
trellas.

Deixando o porto, errei pelas ruas durante mais
de uma hora. Um transeunte, que fallava corrente-
mente inglez, indicou-me a rua Sari. Km dez mi-
nutos cheguei a essa tranquilla artéria, que vai da
rua de França ao porto.

Seu aspecto era dos mais asseiados e honestos.
0 ruido ensurdecedor dos vehiculos cobria todos os
demais. Nunca se poderia imaginar que uma tal rua
servisse de covil a contrabandistas.

Para me informar sobre os costumes do logar,
onde o elemento masculino se levanta com o sol,
muito cedo ainda também eu já estava de pé. Na
véspera, annotára, de um annuario, que pedi empres-

] tado ao gerente do hotel, uma lista de negociantes
a visitar. Principiei pela casa Gibbs Ltd. e apresentei-
me com timidez, estando, como já sabem, summaria-
mente informado sobre a maneira como me compor-
taria. .

Fui recebido com benevolência pelo chefe dos
Gibbs, velhote affavel de cabellos grisalhos, óculos
e que fallava perfeitamente inglez. Depois de me
ter feito sentar em sua cadeira directorial, pediu-me
minuciosas informações sobre o gênero de negócios
dos Srs. Blair, Sutherland e Mac Phail. Depois, crivou-
me de perguntas sobre factos correntes da Europa,
cujas noticias chegavam a Smyrna reduzidas ou detur-
padas. Levei a palestra para a situação do mercado
inglez nessa cidade. Meu interlocutor tornou-se
loquaz e, sem que eu precisasse de empregar muita
astucia, consegui intrometter o nome de O' Brien,
na conversação.

Ao ouvir esse nome, o Sr. Gibbs teve um sobre-
salto de indignação.

— O' Brien! exclamou Ah! Se lhe dissesse
o que sei a seu respeito! Não gosto de me metter na
vida alheia: mas, como o senhor acaba de chegar a
Smyrna, creio do meu dever pól-o de guarda. Esse
homem nao é honesto e espero que não realize ne-
gocio algum com elle.

Receio muito ser a isso forçado. Minha casa
me envia para consultar os principaes commerciantes
de Smyrna e, segundo sua própria informação, o Sr.
O' Brien é um dos mais fortes. Assim terei que visi-
tal-o, mas transmittirei confidencialmente suas mlor-
maçoes a Londres.

Essa promessa pareceu acalmar o Sr. Gibbs.
Pediu-me que voltasse a visi-
tal-o, caso necessitasse de ai-
gum conselho; convidou-me pa-
ra jantar no dia, que me los-
se mais conveniente e despe-
dimo-nos os melhores amigos
d este mundo.

Minha segunda visita foi
ao Sr. O Brien.

Encontrei-o em sua escriva-
ninha. Era pequenino e ma-
gro. Mesmo que o tivesse en-
contrado na Inglaterra, seu mo-
do de fai lar cicioso logo me
teria prevenido de sua origem
ext rangei ra. E m b a r a ç o u-me
com perguntas e saltou na ca-
deira, quando lhe citei os alga-
rismos, que trazia de Londres.

Ia reflectir antes de me
fazer pequenas encommendas
manufacturadas, porque conta-
va achar quem as vendesse por
menor preço. Não larguei, en-
tretanto esse cliente. Repetiu-
do que a firma Blair, Suther-
land e Mac Phail era de gran-
des commerciantes mas um

tanto ladrões, elle acabou por me confessar que nossos
preços eram, em fins de conta, acceitaveis e autorizou-
me a voltar a seu escriptorio. Também elle me con-
vidou para jantar. Acceitei o convite para a mesma
noite, na esperança de vir a saber mais alguma cousa.

Nessa mesma tarde, visitei duas outras firmas
pelas quaes fui recebido amavelmente.

Essas duas visitas confirmaram minha impressão
de que 0'Brien era um canalha. Todos os seus negócios
eram excusos, complicados, porem até então sempre
conseguira escapar á acção da justiça.

Para que não me perdesse nessa cidade, o Sr.
O' Brien propoz-me passar cerca das cinco horas em
seu escriptorio para, juntos, tomarmos o caminho
de sua residência. Acceitei, desejando cultivar o mais
possivel suas relações, antes da chegada de Lecatteau .

A's cinco horas exactamente compareci a seu
escriptorio. Um vehiculo nos levou á estação. Depois
de muito sacudidos pelas ruas mal calçadas tomamos
logar nesse trem expresso, que vai de Smyrna a Bour-
nabat. Alli chegamos apoz vinte minutos de trajecto.

Segui o Sr. O' Brien até uma rua ensombrada e
estreita, onde elle se deteve ante o gradil de um im-
menso jardim, no centro do qual se erguia uma bella
casa de residência.

Com uma ponta de orgulho bem Ugitimo elle
annunciou que aquella era a sua casa de residência
e convidou-me a entrar com gesto largo. No fundo
do jardim, via-se um campo de iennis e sob as varandas
alinhavam-se cadeiras confortáveis, occupadas por
moças e rapazes, vestindo roupas leves.

— Céus! — exclamou o Sr. 0'Brien — Não é
que me esqueci de que hoje é dia de anniversario de
minha filha? De resto, devia tel-o avizado de que te-
riamos partidas de tennis. Emfim... Vamos subir
e conversar um pouco antes de nos juntar á coni-
panhia.

O Sr. 0'Brien mandou levar duas cadeiras para
a varanda e uma mesinha com dous copos e gelo.

Installamo-nos confortavelmente. Desde nossa
entrevista, o Sr. 0'Brien reflectira melhor e resolvera
negociar com os Srs. Blair, Sutherland e Mac Phail.

Horrorisou-me com cálculos por mais de uma
hora. Depois do que decidiu que os negócios tinham
terminado e apresentou-me a sua esposa, uma grega
imponente e a outros convidados, todos agradáveis.

A partida mais renhida findou e fui apresentado
a Mlle. 0'Brien, linda moça com cerca de vinte annos.
Era terrível tennista e quiz saber se também eu jo-
gava. Ao ouvir minha resposta affirmativa, exprimiu
sua lastima por seu pai não me haver prevenido. . .

— Mas ha tempo para isso. . . Todas as sextas-
feiras recebo meus amigos e co-
mo só temos um court cada
qual tem que esperar sua vez.
Domingo convidarei apenas
quatro jogadores e assim po-
deremos repetir mais de qua-
tro partidas. Acceita ?

Confessei-me encantado e
despedimo-ncs, marcando en-
contro para Domingo ás cinco
horas da tarde. Depois Mlle.
O' Brien desappareceu e até o
jantar conversei distrahidamen-
te com os demais convidados.

O jantar decorreu sem ceri-
monia. Éramos quatro á mesa.
O Sr. e Sra. O'Brien. sua filha
e eu. A palestra foi das mais
banaes e nada me adiantou
quanto ao que me interessava.

Lépido e satisfeito voltei
para o hotel, onde, a primeira
pessoa que encontrei foi Lecat-
teau !

CAPITULO XII
O Bazar Turco

Estava no hall, sorvia café

;-#ov- .
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Voltando do trabalho — Quadro de Henri Monet.
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a goles lentos, conversando com um desconhecido.
Voltou-se quando eu entrei e não me reconheceu.

Pedi café e sentei-me em um canto para obser-
val-o a vontade. Certamente perdera menos tempo
pelo caminho e eu abençoava a sorte,que me permittira
chegar a Smyrna antes d'elle. Se conseguisse ser apre-
sentado a Lecatteau pelo Sr. 0'Brien, talvez viesse
a obter as informações desejadas.

• ,
Entregue a esses pensamentos tornei-me optimista.

A segunda parte de minhas aventuras se iniciava
auspiciosamente. Restava-me simplesmente descobrir
por que navio 0'Brien e Lecatteau expediriam as
mercadorias.

Não contava obter informações exactas, porem
um detalhe ou uma palavra, que justificasse minhas
suspeitas. E, satisfeito commigo mesmo, subi para
meu quarto.

No dia seguinte, cerca de dez horas, fui procurar
0'Brien em seu escriptorio. Estava occupado e só
me appareceu pouco antes do meio dia. Minha pa-
ciência foi recompensada: Lecatteau sahiu com elle.

O Sr. 0'Brien era a cortezia em pessoa e, conforme
eu previra, apresentou-me a Lecatteau, aconselhando
risonhamente que pedisse a Blair Sutherland e Mac
Phaíl que baixassem seus preços, se queriam negociar
com elle. Uma casa concorrente enviara seu repre-
sentante a Smyrna.

Era a entrada no assumpto. Pedi a Lecatteau
que me dissesse que firma representava. Elle se hmi-
tou a sorrir e disse :

Ahl Não. . . Sr. Ouin. Adivinhe, se puder. . .
E' meu segredo. . . E em negócios isso é o essencial,
não é verdade, Sr. O' Bríen ?

Este tomou seu ar mais digno para dizer:
Até certo pontol No emtanto, dous rapazes

como os senhores não perderão ouvindo os conselhos
de um velho commerciante. Recordem-se de que,
antes de tudo, "mais vale o bom nome da firma do
que mais alguns pacotes de lucro. . . Esta, pelo menos
tem sido sempre a minha conducta. Sigam-a ou não
farão carreira no commercio !

Esse pequenino sermão de hypocrisia foi dito
com ar paternal e tive de fazer violento esforço para
não rir. Vi, porem, que Lecatteau mordia os lábios.

Sr. Ouin. . . Lastimo tel-o feito esperar tanto
— continuou nosso mentor. — Fallemos em negócios
agora. Espero tornar a recebel-o, Sr. Lecatteau. . .

Perfeitamente. Logo que eu esteja prompto.
Não desejo ficar mais um dia do que o necessário em
Smyrna. E o Sr. Ouin?... Demora-se

— Não. . . Meu trabalho
está bastante adiantado... Já
estou cuidando de meus pre-
parativos para a volta. . .

Lecatteau deixou-nos e eu
expuz ao Sr. O' Bríen o objecto
de minha visita, que foi um pre-
texto qualquer, inventado á ul-
tima hora. Confirmei-lhe minha
intenção.

Para desempenhar até o
fim meu papel de calxeiro via-
jante, visitei mais dous outros
commerciantes. Apoz o que, res-
pirei, alliviado, feliz por me des-
pojar d'esse titulo, que não me
agradava.

Convidado para jantar com
o Sr. Messara, um dos negocían-
tes, que visitara, passei uma
noite agradável em Boudja, es-
tação estivai rival deBournabat.

Na manhã seguinte, um do-
mingo, resolvi vigiar Lecatteau.
Descendo, soube que elle sahira
cedo e, por duas horas, cami-
nhei ao acaso, entrando em ca-
fés e bars, sem destino. Depois
abandonei a esperança de en-

ainda ?
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contral-o e vestido com um terno de flanella bran-
ca, voltei a Bournabat.

Mlle. 0'Brien recebeu-me no portão.
Desculpe-me por não o fazer entrar para o

living-room disse ella Aos domingos, á tarde,
papai costuma dormir, a menos que espere visitas
e devo confessar que me esqueci totalmente de o
prevenir de sua chegada.

Fiz-lhe comprehender que sua companhia me
era infinitamente mais agradável. Ella sorriu e acom-
panhou-me até o comi de tennis. Sentado a seu lado
o tempo me pareceu curto emquanto esperávamos os
demais jogadores; um jovem casal de nome Barstow ,
a irmã de Mme. Barstow, Mlle. Karret e um rapaz
chamado Mac Allister, embora não me parecesse
escossez e que jogava habilmente o tennis. Minha
parceira, Mlle. 0'Brien, era um "az", comparável
a Mme. Barstow. Tivemos que fazer muitos eslorços
para ganhar a partida. E como o jogo tivesse trans-
corrido equilibrado, marcamos encontro para outra
partida.

Mac Allister e sua parceira também repousaram,
de sorte que jogamos sós a quarta partida. Mal
esta se iniciara, o Sr. O' Bríen surgiu na varanda,
acompanhado por um homemzinho de rosto oval
e rubro, calvo, baixote. . . Curioso por saber quem
elle era, perguntei a Mlle. 0'Brien se o conhecia.

Oh! E' o capitão Brewer, do vapor Hercules.
Está em nossa casa desde hontem e passou o dia todo
com papai. E' de gemo alegre e muito sympathico.

A luz se fazia em meu espirito. Dous dias antes
eu notara o Hercules no porto. Esse vapor de cerca
de duas mil toneladas parecia abandonado. Logo
que me fosse possível procuraria saber se elle devia
partir para a Inglaterra e se 0'Brien nelle embarcaria
seus volumes. Em caso de não poder conseguir uma
resposta segura sobre esse ponto, procurei saber se
existia alguma connivencia entre Lecatteau e o capitão
Brewer.

Esse pensamento fez-me esquecer o jogo e per-
demos a partida, com grande desespero de Mlle.
0'Bríen .

Desta vez jogou muito mal disse ella.
Apresentei-lhe desculpas, pretextando minha

falta de traimng. Trez minutos depois não prestava
mais attenção ao tennis, porque acabava de ver che-
gar um terceiro personagem. Meu coração palpitou.
Era Lecatteau. Logo que pude fallar a Mlle. O'
Bríen, perguntei-lhe com ar desinteressado se aquelle

não era o mesmo cavalheiro, que
eu encontrara, na véspera, no
escriptorio do seu pai.

— O Sr. Lecatteau ? Sim,
E' um velho amigo de papai,

A arte na religião — A Madona de Luca delia
Robbia

na. Elle e o capitão Brewer
passaram o dia todo aqui. Esta-
vam tão absorvidos pelos nego-
cios que quando perguntei se
algum d'elles queria me acom-
panhar á egreja nenhum se di-
gnou responder-me.

Exprimi a Mlle. O' Bríen
meu pezar por não ter tido occa-
sião para acompanhal-a. A for-
tuna me favorecia. 0'Brien, Le-
catteau e o capitão Brewer, dis-
cutindo negócios no dia de Sab-
bat, 0'Brien ignorando que sua
filha recebia visitas nesse dia.
Concluí que os trez tinham to-
macio suas disposições para não
serem perturbados. O assum-
pto de sua conversação não po-
dia ser outro se não o da mis-
são de Lecatteau.

(Continua no próximo numero)
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que chegou sexta-feira a Smvr- j
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giram
Ninguém sabe como sur-

as grandes salinas de
Macau e Mossoró, no Rio "^"Z
Grande do Norte. Não ha,
na historia modesta e esparsa do nordeste brazi-
leiro, verídicos e seguros apontamentos sobre o
inicio, o desenvolvimento e, por fim, o apogeu d'essa
grande industria, que, por muito tempo, absorveu
vivamente a attenção dos governos e deu ao peque-
no Estado, nos tempos da livre cabotagem, um as-
pecto de rara prosperidade econômica, fazendo con-
vergir para essa maravilhosa faixa littoranea pavi-
lhões de innumeros paizes içados nos mastros das
galeras, dos brigues e dos patachos.

A historia é incerta e vaga. Conta-se apenas
que, a principio, quando foram repellidas as mva-
soes dos Flamengos, a gente de Portugal tentou
fixar-se primeiramente ao longo da orla marítima

O sal crystalizado nos "baldes".

SALINAS DO NORDESTE do Estado, onde a vida offe-
recia tranquillidade e bem

— estar e onde raramente ap-
pareciam os últimos guerrei-

ros potyguaras. Esses núcleos de luzitanos, temero-
sos dos sertões ainda ignotos do meio norte, localiza-
ram-se nas praias e nas emboecaduras dos rios.
Jlaracájãá, Touros, Caiçara, Ponta do Alei e outros
tiveram por longo tempo esses habitantes europeus.

Um grupo, talvez o maior de todos, installou-se
na Ilha de Manoel Gonçalves- ilha pequenina, árida,
desinteressante, localizada bem em frente á barra do
rio Assii, que banha, pela margem direita, a cidade
de Macau .

Na verdade esse rio Assu, banhando a cidade
do sal, é uma velha ficção hydrographica, que ainda
hoje persiste nos compêndios de geographia. Simples
ficção, porque na realidade é apenas um longo
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Vista do rio e das margens nas salinas.
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Grande moinho para tanger as águas do rio.
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de chegava o
p r o d i g i o s o
braço do mar.

Certamente
esse phenome-
no da terra
p r o'd 1 g a foi
uma deliciosa
surpreza e co-
meçaram as
primeiras ex-
ploraçoes, os
primeiros tra-
balhos, uma
industria pri-
mitiva para
extracçao do
sal, que ser-
v i r i a p a r a
conserva do
peixe e para
as vendas á
gente do inte-
rior.

Depois a
Ilha de Ma-
noel Gonçalves
foi lentamen-
te desappare-
cendo. Fora
uma fugidia e
caprichosa
creação das

| braço do Atlântico penetrando na enorme planície
j salineira, varando-a por muitos kilometros, rentean-
! do a cidade.

Nessa epocha — na epocha incerta d'esse po-
j voamento — Macau jazia ainda sem nome, deserta,
! escura, alagaiiça, coberta pelos mangues e cercada
J pelas dunas, que se formavam no Alagamar e nas

52 j Umburanas.
Datam d'ahi, talvez, as primitivas revelações

I e as primeiras experiências.
Os olonisadores observaram o estranho pri vi-

I legio d'aquelle solo negro da planície: Uma simples
| excavação, uma fenda qualquer, um rasto fugaz
j de animal ou de homem,, recebendo um pouco d'a-
= gua, transfor-
j mava-se den-
j tro em pouco
= em um minus-
| culo depôs to
| do mais puro

sal. Mais ain-
da : as pro-
prias águas
dos rios ou
da chuva, em-
poça d as nos
bai x i os de
Conceição e
Mangue se eco,
quasi na zona
sertaneja, sal-
gavam rapi-
dam ent e e
deixavam
mais tarde fi-
nas camadas
de chloreto de
sódio.

E toda a
terra era as-
sim, por le-
guas e léguas,
até os car-
naubaes sil-
vestres do bai-
xo rio Assú,
até a gleba do
sertão, até on-

areias movediças das dunas; e o mar destruía esse
capricho !

Toda a população a abandonava, fugia ao pe-
rigo de um estranho naufrágio da terra e erguia
suas casas na segurança do continente.

Historicamente Macau nasceu com o desappa-
recimento da ilha. Ninguém sabe por que lhe puze-
ram esse nome e que similhanças poderia ter a
nova terra com a colônia que os portuguezes fim-
daram na China, na velha província de Kouang-
Toung. Verdade é que só um portuguez, saudoso ou
pernóstico, poderia baptisal-a tão exdruxulamente,
na eterna preoecupação da conquista.

Macau cresceu, prosperou, celebrisou-se por sua

1 
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Blocadores e moinho
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Tiragem do sal dos ífbakles"

industria. Mossoro
explendidas salinas

E ambas, hoje

surgiu logo depois

, sob as imposições

com as suas

as leis do
le

progresso, ostentam soberbamente as suas usinas d<
refinação, os seus moinhos gigantescos, as suas leva
das, os seus baldes, os seus chocadores - todo o ap-os seus
pareiha m e n t o
formidável, que
poderia abastecer
de sal o mundo
inteiro.

Aurélio Pinheiro.

0 PAVOR DAS
"DENTADAS"
0 restabeleci-

mento das loterias
em Trança tem
suscitado innume-
ros incidentes di-
gnos de consigna-
ção.
Em primeiro

togar é digno de
nota o seguinte.
Na primeira lote-
ria o pre nu o de
cinco milhões de
francos ( cerco, de
quatro mil contos
ao cambio actual)
sahiu para um
modesto barbeiro
de Tarascon; na
segunda, o pre-
miado foi uni car-
voeiro; na tercei-
ra, uni padeiro.
Esses lio men r

humildes, que se
tornaram de su-
/>//o millionarios,
foram assediados
po/' /íZtf grande
numero de pedtn-
tes que foram for-
çados a fugir e
occullar-se em lo-

.<7^r ignorado.
Quando se fez
a extraeção da

quarta loteria, os que obtiveram o prêmio de cinco
milhões e os cinco seguintes de um milhão procuraram
secretamente as autoridades e pediram-lhes permissão
para ir receber seu dinheiro, disfarçados. As autori-
dades concordaram e elles, os felizes premiados, esco-
lhe ram os mais f ant aziosos disfarces. Um apresentou-se

no guichet com a
cabeça coberta por
uma erguia (ca-
puz de penitente
de algumas ordens
religiosas, que c
um funil de pan-
no espesso, amar-
rado ao pescoço,
tendo apenas dous
pequenos orifícios
no to g a r dos
clhoXj; outros pre-
feriram mascaras
do ultimo cama-
vai.

E todos foram
cop iosam en te i'a ia -
dos peta multidão,
que acudira para
observa t-os.
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O homem não
é o mais bello,
não é o mais for-
te, não é o mais
perfeito dos ani-
mães. Mas é o
mais pretencioso.
Imagina-se feito
á imagem e simi-
lhança do Crea-
dor.

Caprichos da Natureza ¦— O monte da Santa Cruz. no Estado de Colorado
( E. Unidos), assim chamado por ter no alto frestas dispostas de tai modo que

a neve, nellas se acumulando, forma o desenho perfeito de uma cruz.

Em geral o pu-
btico das conferen-
cias e sessões a ca-
demicas compõe-se
de senhoras, que
confessam não en-
tender dos assum-
p tos a tti Ira lados
e de cavalheiros
que fingem enten-
dei-os.— Luís DE
Tapia.
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1 CURIOSAS EXPERIÊNCIAS
í1
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Como differem pouco homens e macacos quando são
creanças.

flfle ' ¦•^'^\^^^^^S^^^:^^à>«>''^^flB^m^É^^\ ^Kt ¦¦'¦'¦'¦•\\á'\.'\,-i*V'V

§•: WÊÊk ' 'M zm*

mm "

I
Respondendo ao pedido : — "Onde está

i o nariz
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Os gestos de um e outro, comendo.
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O gesto infallivel de tirar do papel as
primeiras gravuras, que lhes mostram.
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Nas experiências para a localização pelo
som, o macaco manifesta indiscutível su-
perioridade sobre o homem. Collocada no
centro de um gradeado, com os olhos co-

bertos e cha-
mada por um
assobio ou um
toque de ins-
trumento mu-
Sical, a creança
hesita, faz um
rodeio, antes de
acertar com a
direcção. O ma-
caco acerta logo
e caminha em
linha recta para
o logar de onde

parte o som.
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A mesma curió-
si dade pelo ros-
to de quem lhes

falia.

¦ z.z-
te

Os jornaes
lá noticiaram
as curiosas ex-
periencias fei-
tas no jardim
zoológico de Florida {Estados Unidos)
por um projessor da Universidade de
Yale, sobre as attitudes, tendências e es-
peciatmente sobre o desenvolvimento da
intelligencia num macaco e numa creança.

Escolheu para essas experiências um
chimpanzé e um menino, ambos com
nove mezes e submetteu-os durante um
anno á vida em com/num, comendo, dor-
mindo juntos, distrahindo-se com as mes-
mas cousas e até ouvindo as mesmas
perguntas e recebendo as mesmas ordens.

Em muitos casos, as reacções instinc-
ttvas Joram as mesmas; em outras o
macaco se mostrou superior ao menino,
em tudo quanto dependia de apuro dos
sentidos; em compensação, o menino ma-
nijestou indiscutível superioridade em
acuidade e rapidez de raciocínio.

-. '"^àWéaV ¦¦'¦'¦^i^St^WÊ^k

O ge..to innabil e indeciso para segu-
rar qualquer cousa.
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Sentindo cócegas, tomam as mesmas
aí titudes.

k^j ''V-^v-'>>flB ÉÉ^P '.V .flflfll flfl^'

Tentando desenhar .

L.. „„,__,„„ „__„.
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Uma cidade que se transforma num deserto—Outra que desafia o tempo — Um parasol de cimento

armad0_____Uma ponte que perdeu seu rio —As evocações que surgem a cada passo nas terras millenarias.

®®G> t)t@®^®®S^S®S^Í)®®®®<Smí®5®5®®®_®®®®® i®D®®®®®®®®¦*i®i _®®®_ _®®®_*

Medinaceli, A C.DADE QUE SE ESVAE

Em princípios do século XVI, Medinaceli —

que fora um populoso município romano, depois

uma cubiçada cidade moura e, em
seguida, explendida cidade caslella-
na, chave do Aragon, tinha quin-
ze mil habitantes. Ao amanhecer
e ao cahir da noite, os tecelões de
suas innumeras officinas enchiam
suas ruas; durante o dia, orgulhosos
fidalgos passavam diante das rei as
( janellas gradeadas ) por traz das
quaes se divisavam fulgentes olhos

5 • ®®_Xs_. _ - _

Dados ? Os senhores querem dados ? Hum . .
A única pessoa que poderia talvez. .. é o Dr. Luiz,
o medico... Mas está ausente.

Não voltará hoje?

negros Onze parochias assegura-
vam o serviço religioso, em torno
da faustosa Collegiada, que muitas
vezes pretendeu ascender a cate-
goria de cathedral.

Hoje, o automóvel, que nos con-
duz sobe a áspera encosta em espi-
ral, que conduz a Medinaceli. Um
grande arco romano de triumpho dá
entrada á casaria. Restos de mura-
lhas em ruina. Um grande palácio
forma a esquina da primeira rua,
uma rua deserta; depois outra,
mais outra e outras, egualmente
v as ias.
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Um aspecto de Medinaceli, vista do
aito da torre de sua ultima egreia. E'
prol lindamente impressiorador o con-
tempiar essa casaria, de onde mão se
ergue uma fumaça, onde não se abre

uma Janella. . .

Casarões com enormes "portadas

Sobre os ornatos do arco de uma janella gothiça,
uma mulher muito velha estende um par de meias
também de velhice visível.

Chegamos á Plaza Mayor, solitária também.
Instinctlvamente, falíamos baixo como se temesse-
mos perturbar o somno de alguém. Mas ouvimos
passos e um homem apparece, surgindo da escuri-
dão de um portal.Bom dia, senhor. Mora aqui?

Elle sorri e confirma.
Sou o alguazil do Juizado.

Como se vê, Medinaceli não perdeu ainda a situa-
ção de '"cabeça de comarca" e conserva seu Juiza-
do de Instrucção e Primeira Instância.

Não nos poderia indicar, aqui, alguém que pos-
sa nos fornecer alguns dados sobre esta cidade?

®»ae«H_»s«ex_®s<_®*_w®^ II
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Um recanto da praça maior na cidade morta
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Um dos palácio:? desertos que esboroam pouco a pouco

dos. O alguazil indica-nos
um apparatoso portal de
grani to, que dá para um
pateo. Ahi ha uma casa
bastante grande. Somos
recebidos por um sacer-
dote edoso, de estatura
exígua e surdo como uma
porta. Um silencio den-
tro de outro silencio.

Foi preciso mterpelal-o
a gritos. Elle nos respon-
deu num cicío.

- Agora só resta esta
parochia. Eram onze. Fo-
ram sendo supprimídas,
uma a uma. Supprimiram
também a Collegiada ha
uns oitenta annos. Medi-
naceh está morrendo aos
poucos. . .

Por que 9
Não sei. Isso já vem

de longe. Começou a se
retirar gente da cidade;
foram uns para aqui, ou-
tros para alli. Quando che-
guei de Salamanca ainda

56 j

I

Não voltará mais. Retirou-
se d'aqui no anno passado. . . D.
Alexandre, também, talvez pu-
desse. Mas também se foi em-
bora, com a família, para Siguen-
za, ha um quatro mezes.

Vão todos. . .
Por que?

O alguazil dá de hombros e abre
os braços com desanimo.

Não se sabe. Eu conheci isto
aqui ainda bem. Ha uns quarenta
annos. A cidade tinha ainda uns
trez mil e quinhentos habitantes.
Ha vinte annos já só tinha dous
mil.

E asrora ?
— Uns oitocentos. Talvez nem

isso. Mas agora me lembro. Que-
rem fallar com o Sr. vigário?
E' possivel que elle lhes possa
dizer alguma cousa. Mora alli
adiante.

Seguimos por uma rua onde as
hervas são já altas entre os lage-
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Uma curiosidade de Oviedo. Um abrigo para transeuntes.

Pateo em ruínas de
uma casa abandonada

em Medínaceli.

a população era de
duas mil almas.
Agora calculo que
terá setecentas. . .

Levou-nos á egre-
ja, onde esteve es-
tabelecida a Colle-
giada e mostrou-
nos os vestígios do
antigo explendor:

a tribuna de on-
de os duques de
Medínaceli assisti-
ram aos officios re-
ligiosos, um
monumental.

Depois confia-
nos ao alguazil, que =
nos leva ao alto da
torre, para que con-
tem piemos toda a =
cidade, do alto.

Estão vendo
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aquelle claro, alli? Havia alli um palácio, que aca-
bou de esboroar no anno passado. Em todo aquelle
lado havia um bairro de que só restam as rumas
da egreja. .

Para alem, extende-se a campina, que logo se
torna accidentada,
para os lados de
Aragon. Vêem-se,
ao longe, as mon-
tanhas azuladas
dos primeiros con-
trafortes ibéricos.
illuminado pelo sol
já descambando.

Descemos, vol-
tamos a palmilhar
as ruas silenciosas,
mortas, onde só en-
contramos uma ou
outra gallinha.

— Só aqui nesta
praça — diz-nos O
alguazil — ha cin-
co casas fechadas,
abandonadas pelos
donos, que foram
viver em outras ei-
dades. Naquella
rua tão pequena
só no mez passa-
do ficaram vazias
trez. Por isso as
casas, aqui, valem
cada vez menos.

Não ha industrias ?
Havia. Eu ainda conheci, aqui, vinte e três

tecelões e estabelecidos. . . Foram-se embora.
Então de que se vive em Medinaceli ?

O homem se immobilisa, contemplando-me.

]
Comprehendo a gravidade de minha pergunta e ima- j'" í

I
gino que elle me vai responder:
ma a isto viver?'

Porem elle diz, contrafeito.
Ha alguma lavoura.

" E o senhor cha
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Uma casa typicamente andaluza entre as serras da: Asturias

O ccupa ndo
quantos homens?

Uns noventa.
Ha também as sa-
li nas lá em baixo.
Dão trabalho a
uns vinte homens...
No inverno, a uns
cinco.

Não ha ne-
nhum outro meio
de vida ? Não ha
commercio, nem
gado ?

Aqui, não,
senhor. Aquellas
o velhas, que ha
pouco atravessa-
ram a cidade, são
de uma aldeia pro-
xima. Vem aqui
pastar.

Sobre uma emi-
nencia, que forma
a parte sul da ei-
dade, vêem-se ain-
da as muralhas do
ca st ei Io, que deu
importância militar

a Medinaceli, castello, que foi muito tempo dispu-
tado entre Mouros e Christãos, como ponto estrate-

gico avançado sobre a terra aragoneza.
Descemos de novo a encosta, calados, acabru-

nhados como quem sahe de casa de um moribundo.
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Ha em Caceres vários palácios com portadas assim, em arco eu giorificadas por brazões
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Caceres, a cidade que se fossilisa

Sentinella de pedra centenária, af-
frontando o tempo do alto de um cer-
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to da cidade. Houve, nes-
se mesmo logar, outra en-
trada que, no século XV,
era chamada a Porta No-
va. Diante delia, apoz a
morte do rei Henrique IV
e do infante rebelde D.
Alonso, a rainha Izabel de-
cretou, sob juramento, que
seria requisito indispensa-
vel para penetrar em Ca-
ceres, o respeito aos foros
e privilégios outorgados á
cidade, desde sua recon-
quista por D. Alonso IX,
de Leon, no anno 1229.

'-]

Depois, com o tempo, a
Porta Nova se torno msuf-
ficiente para o transito e
foi preciso substituil-a por
outra mais ampla.

Conta-se que, então, o
bispo de Coria se oppoz a esse projecto. Por
motivos de ordem religiosa? Nao. De ordem
política? Ainda menos. De ordem domestica e
commodista

A "Plaza Mayor", em Caceres, onde se trgue a Torre dei Bujaco.
scenario de uma tragédia medieval.

ro de rocha bruta, Caceres dá a impressão de que reu-
niu e concentrou seus palácios, como os restos de um
exercito se contrahem em robusto quadrado, para tra-
var a ultima e decisiva batalha.

Como testemunho de vassalagem ao heroísmo das
fortalezas ancestraes, a parte nova da cidade extende-se
humilde a seus pés e a ellas se apoia confiada e fiel.

A praça principal traz-nos a surpreza de um sce-
nario castellano em plena Extremadura, dominado pela
veneravel antigüidade da Torre dei Bujaco, que assenta
sobre alicerces romanos e é coroada por uma velhíssima
esculptura, representando o gemo da Colônia Norba
Cesarina. Outrora, essa estatua estava ao nivel da vul-
gar humanidade, no atrio da Collegíada mas em 1820, o
Conselho Municipal julgou irreverente essa situação e
collocou-a sobre a torre, fora do alcance de mãos profanas
mas também, infelizmente, de nossa admiração, tendo
como pedestal o baluarte no qual os Cavalheiros da
Espada foram massacrados pelos guerreiros de Moha-
med-Abu- J acob.

Em torno do monumento de tão augustas e trágicas
recordações, moças e rapazes gozam o ócio domin-
gueiro, conversando e rindo alegremente.

O ARCO DA ESTRELLA E O SOMNO DE UM BISPO

Uma escadaria nos conduz da praça ao Arco da
Estrella, abertura na mura-

lha, que assignala o an-
tigo recin-
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Caceres, uma cidade que parece composta somente de fortalezas.

O arco da Estrella, aberto na muralha, que assignala o
antigo recinto da cidade.

Sua Eminência não
queria que fosse aberta
a outra porta por que

ficaria muito pro-
xima de seu pala-
cio e o rodar das
carruagens iria
perturbar seu so-
mno.

Mas o povo pro-
testou e a porta
foi aberta em 1726.

Santa Maria.
Uns minutos

ANTES. . .

Diante do arco \
da Estrella, uma i
rua pequena e es- \
cura desliza entre
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dous pala-
cios — o
Episcopal,
á direita e
o da Muni-
cipalidade á
esquerda.
Essa rua
termina nu-
ma pr aça
onde se er-
gue a egre-
ja de Santa
Maria, re-
corei ação do
estvlo go-
thico da Re-
conquista .

Se tives-
semos che-
gado alguns
minutos antes, teríamos assistido, sob as janellas de
Santa Maria, a uma assembléa de parochianos reali-
zada em cumprimento de um foro. Agora apenas
vejo um clérigo do século XX cruzar a praça e
entrar no templo. Lá dentro somente algumas mu-
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Uma ponte que o rio esqueceu.

lheres cuja
indumenta-
ria, na pe-
numbra, é
de qualquer
século. Uma
reza an t e
um "Chris-
to naCruz",
trágica "ta-
lha" do se-
culo XIV;
outra está
diante do
altar mor,
que é tam-
b em um a
obra de ar-
te, deitando
do século
XVI.

w&Vi "V:% >'..'' ifefe ^5^- â^fc__ ¦>•¦¦":&**$?¦% ' ASÊ1

Os namorados no écran — Kent Taylor e Carole Lombard, da " Paramount'

Pouco adiante vemos a casa dos Gollinhos assim
chamada porque foi construída pelos Srs. de Hol-
quin, fidalgos aventureiros francezes, em cujo jazigo
ha esta inscripção jactanciosa: 

"Aqui esperam os Hol-
quins o dia do Juízo/

Nota-se em Caceres uma curiosa anomalia. Todos
os seus palácios, embora construídos nos séculos XVI
e XVÍl, tem mais características da architectura
medieval, tão distante, do que da Renascença, tão
próxima. Eis a casa dos Becerra, com sua portada
sóbria, com arco de meio ponto abobadado e mol-
dura gothica. Junto a ella ha uma egreja e um con-
vento construídos pelos Jesuítas. O templo, dedicado

a S. Francisco Xavier, contem bellas pinturas.
Porem o mais

bello recanto de
Caceres é Fio-
nano onde se
ergue a robus-
ta e formosa
torre da Pra-
ta, resto ínven-
cível de uma
poderosa torta-
íeza, que evoca
as epochas em
que Ovandos e
Ulloas ensan-
guentavam
com luteis im-
p 1 a c a v ei s as
ruas da glorio-
sa cidade, par-
tidarios uns de
Henrique IV7,
outros do ín-
fante D. Af-
fonso, de trís-
te recordação.
Scenario de ra-
ro sabor me-
dieval, silencio-
so, que nos
submerge em
i ne x p nmivel
melancolia.

A praça S.
Matheus tam-
bem nos trás-
lada a vários
séculos. Praça
deserta, empe-
drada, silencio-
sa. Ha alli um
templo de pe-
dra edificado,
segundo alguns
autores, sobre
uma antiga

59
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AS EXPLORAÇÕES DO CASAL JOHNSON
PELO CONTINENTE NEGRO
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O Sr. Martin Johnson e sua esposa são já conhecidos pelo publico
do mundo inteiro tantos os clichês documentários, alguns dos quaes va-
Hosissimos, que têm sido divulgados por jornaes, revistas e films, e devidos
ha cerca de oito annos dedicam-se exclusivamente a explorar a África ainda

Apaixonados por novidades e aven-
turas, o Sr. e a Sra. Johnçon começaram ^_______________________________
essas viagens em carros' e montarias.
depois adoptaram automóveis e agora
viajam em aeroplanos euriosamente "ca-
mouflados", como se vê na gravura acima,
aos quaes dão o nome de Zebra e Gira-
fa, para mais impressionar os selvagens.

A' direita duas beldades de uma tri-
bu da África Oriental Ingleza, onde o
vestuário é quasi totalmente desconheci-
do mas a.*, jóias suo usadas em profusão.
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a esse casal
lesconheci<

mesquita. Alli está a e greja de
S. Matheus, com suas janellas
arbitrariamente dispostas pela fa-
chada. A' direita está o conven-
to de S. Paulo com seus dous
sinos minúsculos. Alli vivem em
completa miséria algumas freiras
que pouco sabem o que existe
por este mundo afora.

Do alcazar só resta o algíbe,
que data do século X. Pretende-
se que foi construído por El-
Gami, rei de Caceres; mas por
todos os lados Caceres nos apre-

mm
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Elegâncias de outrora — Figurinos francezes de 1874.
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de inglczes riquíssimos e excêntricos, que
a.

senta recordações de Romanos, j
Árabes e Castellanos num resumo I
prodigioso da historia de Hespa- |
nha. \i

Saltamos agora a outra cida- í
de hespanhola menos impressiona- j
dora onde se encontra uma curió- "j
sidade rara. Uma praça publica !
tendo no centro um enorme parasol |
de cimento armado, afim de garan- j
tir os transeuntes contra o sol. .

Vamos agora ás Asturias em |
busca de outra singularidade. Alli, j
em terra áspera de inverno rigo- !
roso, encontramos em Polo de Sie- j
ro, no meio da neve, uma casa de s
residência como só se vêem em S
Granada ou Sevilha, uma casa !
andaluza dos alicerces ao telhado, j
com arcadas árabes, uma fina co- =
lumnata, e fachada de azulejos. I
Fantazia de um ricaço, asturiano j
dos quatro costados mas enthusi- ~

asta por touros e gitànillas. I
Ainda nas Asturias lèmbramp- j

nos do velho Calino que extasiou j
nossos avós com suas admirações in- I
genuas. Admirava-se elle, por exem- j
pio, da coincidência que fazia to- -
dos os rios passarem justamente I
por baixo das pontes. ... j

E' porque elle nunca fora ~
Olloniego, uma velha cidade asturia- I
na. Em seus arredores veria uma j
enorme ponte sob a qual não pas- j
sa uma gotta d'agua. I

Trata-se, evidentemente, de uma !
obra que, embora grandiosa, é muito -.
posterior ao período romano; mas j
ignora-se quando foi construída. j

O que se sabe por ser evíden- r.
te é que seu rio a esqueceu, ou j
seccou; foi desviado ou estraviou- j
se. O mais provável é que se te- ;
nha perdido, extincto ou lançado !
em outra direcção por algum terre- j
moto, porque a disposição do ter- 7
reno em muitas léguas ao redor não 1
permitte imaginar um rio correndo j
naquella direcção. j

E aponte ficou ,em ruínas, mas !
ainda imponente e solida, desafían- j
do a curiosidade de toda a gente. j
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DE OU
Romance policial de AGATHA CRISTIE

Poirot acalmou meu
ardor, tocando-me de le-
ve num hombro.

Podemos ir á es-
tação; mas eu, em seu
logar, não perguntaria
por dous estrangeiros.
Não é possível dar cre-
dito a essa historia de
chilenos mascarados. Isso
é bom para Giraud.

Fitei-o com surpreza
porem elle continuou com
a mesma serenidade :

Não me ouviu di-
zer a Giraud que os de-
talhes desse crime já me
eram conhecidos ? Pois
bem. D'ahi só se podem
tirar duas conclusões.
Ou este crime foi plane-
jado pelo mesmo cérebro,
que planejou o outro ou
a lembrança do primeiro,
que foi um crime celebre,
ficou na memória do cri-
minoso de hoje e sugge-
riu-lhe os detalhes da
execução.

Mas a carta que
o Sr. Renauld lhe escre-
veu allude a um segredo
e á cidade de Santiago.

Ah!... sim. . . que
havia um segredo na vi-
da do Sr. Renauld... So-
bre isso não tenho du-
vidas. Talvez se tenham
utilisado de referencias a
Santiago, a sua vida, ao
Chile para desnortear as
suspeitas do próprio Sr.
Renauld; mas eu lhe af-
firmo que o perigo que o ameaçava estava aqui mes-
mo, em França e não na America do Sul.

Falia va com tal gravidade e segurança, que me
impressionou. Apezar d'isso, oppuz-lhe uma ultima
objecção.

De modo que, a seu vêr, o cigarro e o phos-
phoro encontrados junto do cadáver...

Pilhérias... Foram collocados alli, de pro-
posito para embalar patetas da marca de Giraud.
Ah! no gênero

RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA

Voltando de Paris a Londres, onde reside em companhia
do famoso detèctive Hercules Poirot, o capitão Hastings encontra
no trem uma adolescente encantadora, que é ao mesmo tempo
desembaraçada e ingênua. Ella lhe diz apenas ser orphã, traba-
lhar em musics-halls como cantora, para ganhar a vida e estar
inquieta sobre sua irmã, que tomou outro wagon e a perdeu de
vista. Quando elle chega a Londres, Poirot mostra-lhe uma carta,
que recebeu do conhecido millionario Renauld pedindo-lhe que
vá com urgência á sua casa, em Merlinville, França, pois que
tem razões para receiar ser assassinado.

Partem immediatamente e, ao chegar, sabem que o Sr.
Renauld appareceu morto e sua esposa amarrada e amordaçada
no leito.

O mais singular é que o millionario foi achado cahido num
campo de golf próximo com um punhal cravado nas costas e
diante de uma cova recentemente aberta. Mme. Renauld diz
que seu marido foi arrancado do leito e levado de casa por dous
homens mascarados: as criadas informam que, na véspera o mil-
lionario foi procurado a noite por uma mulher sobre a qual
ha duvidas. Uma criada affirma que ella era Mme. Dubreuil,
uma senhora que mora alli perto com uma filha; outra creada
diz que era uma desconhecida, fallando inglez. Poirot encontra
sob o tapete no gabinete do morto um pedaço de cheque ras-
gado com o nome Duveen e no bolso de seu sobretudo uma carta
de amor assignada Be lia. Renauld deixou toda a sua fortuna a sua
esposa, sem nada deixar a seu filho que partiu para o Chile na
véspera, por ordem. sua.

A arma do crime foi uma faca de cortar papel que a policia
colloca juntamente com o corpo em um galpão próximo á casa.

Um policial francez ( Giraud ) faz um inquérito parallelo ao
de Poirot.

Na manhã seguinte Hastings tem a surpreza de encontrar
a moça do trem ( que só lhe deu um nome de fantazia — Cen-
drillon) nos arredores da casa. Ella lhe explica que tem paixão
por "historias de-crime" e consegue que elle a faça entrar no
galpão onde depositaram o morto e a arma do crime. Depois,
retira-se apressadamente dizendo-lhe estar morando num hotel
próximo.

Entretanto chega alli o Sr. Stonor secretario do morto,
que explica ter sido o Sr. Renauld perseguido nos últimos mezes
por Mme. Dubreuil que lhe extorquiu grandes quantias sob a
ameaça de revelar um segredo.

Pouco depois chega Jack Renauld, filho do morto, que de-
clara não ter partido em conseqüência de atrazo do navio. Im-
mediatamente, Giraud volta suas suspeitas para elle por haver
sabido que teve uma violenta discussão com seu pai no momento
de partir. O juiz quer lhe mostrar a arma do crime e verifica
que ella . desappareceu, reprehendendo por isso, severamente,
Hasting, que, apoz o encontre» com Cendrillon deixou aberta a
porta do galpão.

Ao sahir, Hastings falia nos dous estrangeiros a que Mme.
Renauld alludiu.

do que Giraud imagina.
Mme. Renauld, se o qui-
zesse, poderia nos dizer
tudo; mas tem sabe Deus
que razoes para não o
fazer e não o fará. Ella é
uma mulher de caracter
integro, soberbo, magni-
fico.

Sabe quando tive a
certeza de que ella não
tivera participação no
crime ? Quando vi a dor,
o desespero, que se apo-
derou d'ella, diante do
corpo do marido. Sou ca-
paz de jurar que seu grito
de horror foi sincero.

Sim — disse eu
pénsativo -— Ha gritos
que não enganam.

Está ainda enga-
nado — affirmou meu
amigo. — Ha gritos que
enganam. Ha actrizes
que sabem simular as do-
res mais profundas; mas
no caso de Mme. Renauld
houve uma circumstancia
de facto, uma cousa ma-
terial, que não se pode
fingir. Ella desfalleceu.
Examinei seus olhos, seu
pulso e vi que ella perde-
ra effectivamente os sen-
tidos. Não estava simu-
lando. Ademais convém
não esquecer outra cir-
cumstancia convincente.
Ella não tinha necessida-
de de simular alli. Já ti-
vera uma crise de nervos

d é
cãosinho- sa
bio Girau
um modelo !
Esconde-se um
osso num can-
to e chama-se:"Busca, Gi-
i-aud, busca!"
Elle corre de
cauda em pé,
esperto, vivaz;
anda duas ho-
ras de nariz no
chão, attento;
acaba por
achar o osso e
volta radian-
te, sacudindo
a cauda. Não.
O caso é mui-
to differente
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Curiosos instantâneos — Dous aspectos de uma queda dada pelo famoso jockey inglez
Edward Vinale, no prado de Sandown Park. Observa-se que, no momerto de ser atirado
pela cabeça do animal, o jockey logrou fazer no ar um volteio digno de causar admira-

ção a um gato e assim tornou a queda muito menos perigosa.

ao receber a noticia da
morte de seu marido; portanto, não precisava de
simular um segundo accesso de desespero, ao vel-o
morto. Tive até a impressão de que houve nella, nesse
momento, não só magua como surpreza. F/ de se
acreditar que ella até então duvidava da desgraça. . .
Mas, nesse caso, por que mentiu ? E ella mentiu trez
vezes: — com respeito a hora, com respeito aos homens
mascarados e com respeito á porta aberta. Que diz
você d'essa porta aberta?

Não sei
— res pon di
hesitante —
E' p o s si vel
que se tenham
esquecido de
fechal-a.
f 

— Oh! Isso
é um racioci-
nio á moda de
Giraud Eu
estou certo de
que sahiram
pela janella.Mas não
ha marcas de
pés no cantei-
ro próximo á

j anella.
Mas já

houve; Retli-
cta, Hastings.
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Você ouviu o jardineiro. Elle plantou geranius nos dous
canteiros, na tarde, que precedeu o crime. E deixou
marcas de seus enormes pés em ambos. No dia segum-
te só se viam essas marcas no canteiro afastado da
janella. Por que? Só pode haver uma explicação.
Alguém, tendo descido por alli, passou^ um ancinho
pela terra para apagar as marcas, que fizera e, sem dar
por isso, apagou também as marcas dos pés do jar-
dineiro.

Cahi em profunda reflexão diante dos novos
horizontes, que essas revelações de Poirot abriam
ante meus olhos.

Ahi meu amigo... Os crimes de aspecto
muito simples são os mais dífficeis de esclarecer.
Mas os grandes criminosos são raros e só elles sabem
fazer as cousas com uma simplicidade, que nos deixa
sem recursos. Em geral, o criminoso toma tantas
precauções para occultar sua pista que acaba por
ser trahido por ellas.

Poirot — disse eu de súbito — Mme. Renauld
tem a preoccupação de proteger alguém.

Proteger ou occultar alguém — murmurou
meu amigo, absorto.

Não vi grande differença entre as duas pala-
vras e, como tínhamos chegado ao hotel, não mais
falíamos sobre esse assumpto.

CAPITULO XIII A iMOCA DO OLHAR INQUIETO

Almoçamos com excellente appetite e, certo de
que meu amigo não desejaria discutir o crime nem
seu inquérito em um logar publico, eu estava fallando
sobre sports, quando elle me disse com um sorriso
malicioso.

E sua aventura com a linda moça curiosa?
Corei mas tratei logo de tomar um ar despre-

occupado.
Refere-se ao caso d'esta manhã ?

E tentei contar tudo por alto mas não ha homem
que resista ás artimanhas de Poirot e em poucos
minutos lhe relatei os menores detalhes do que elle
chamava minha "aventura

A historia é das mais românticas — disse
elle afinal — E como se chama essa beldade ?

Fui forçado a confessar que não o sabia.
Ohl. . . ainda mais romanesco. Mas então

você já a tinha encontrado quando chegou aqui e
foi logo se embevecendo pelos encantos de Mlle.
Dubreuil. Hastings 1 Hastings. . . cuidado! Está
ficando um D. Juan temível. Pretende montar algum
liarem ?

Perdão — disse eu quasi envergonhado. —
Não tenho intenção de espécie alguma nem com
uma nem com a outra. Encontrei Cendrillon num
trem. . . achei-lhe graça. . . porque ella é, de facto,
muito engraçada. Che-
go aqui e encontro Mlle.
Dubreuil. Acho-a for-
mosa porque ella é de
facto de uma formosura
deslumbrante. . . Esta
vi apenas uma vez, a
outra. . confesso que
sympathisei muito com
ella; mas d'ahi a me
apaixonar. . . seria dif-
fícil.

— Po r queE' talvez snobis-
mo de minha parte,
mas, meu caro, é uma
artista de music-fialí,
não é de nosso meio. . .

Poirot baixou a ca-
beca e disse, em tom
menos zombeteiro.

Você têm d'esses
preconceitos de nasci-
mento e de educação ?

Sou talvez estu-
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Uma visão do futuro —¦ O transatlântico imaginado por um en-
genheiro norte-americano, com helice aérea; mixto de navio e aero-
plano, ma tocando a superfície do mar, afim de evitar a resistência

da água e obter, assim, grande velocidade.

pido, mas considero perigosos os casamentos entre
pessoas de classes sociaes differentes.

Noventa por cento, noventa e nove até d'esses
casamentos podem ser infelizes mas o centésimo
caso pode ser muito feliz. Emfim. como não é pro-
vavel que você pretenda tornar a ver essa tal Cen-
drillon. . .

Essa phrase era quasi uma pergunta e seu olhar
perscrutava-me attentamente. Lembrei-me das pa-
lavras da encantadora garota: 

"Hotel do Pharol.
Venha vêr-me". Na occasião eu estava firmemente
disposto a ir; mas depois rellecti e, agora, aborrecido
como estava pela leviandade, que ella me levara a
praticar, não tinha o menor desejo de vel-a. Respondi,
pois, em tom perfeitamente natural.

Ella me pediu que lhe fosse fazer uma visita
mas é claro que não penso em tal.

Por que?Porque não o desejo absolutamente.
E' o que estou vendo. — Fitou-me attenta-

mente e disse ainda — E só posso approvar sua reso-
lução. Foi no Hotel de Inglaterra que você me
disse que ella estava, não é verdade?

Não; no Hotel do Pharol.
—- Ah! sim — disse Poirot.
No mesmo instante recordei-me de que não

lhe fallára em hotel algum; mas olhando para meu
amigo acreditei que elle fizera áquella pergunta dis-
trahidamente porque parecia preoccupado apenas
com a pera, que estava descascando.

Veiu o café e quando acabou de tomal-o, Poirot
disse:

—Muito bem. Ha um trem para Paris ás 11 ho-
ras e vinte e cinco minutos. Vou nelle.

Vai a Paris? Para que?Procurar o assassino do Sr. Renauld;
Ora essa? Acredita então que elle está em

Paris ?
Não. Estou certo de que está aqui mesmo;

mas é em Paris que devo começar a procural-o. Pro-
vavelmente, voltarei amanha e peço-lhe que me espere
aqui, guardando Giraud a vista. Procure também
manter relações com Jack Renauld e mesmo, se lhe
for possível, com a maravilhosa Mlle. Martha.

Apreciei pouco esse ultimo conselho.
A propósito... Como demônio descobriu

você que havia relações entre esses dous?
Ora, meu caro. Eu conheço a natureza hu-

mana. Ponham em casas visinhas um bello rapaz
como Jack Renauld e uma moça bonita como Mlle.
Martha. O resultado é inevitável. Alem d'isso
áquella discussão. . . Só ha dous assumptos capazes
de levar pai e filho a discutirem com áquella violen-
cia : — dinheiro ou uma mulher. Achei mais pro-
vavel a segunda hypothese e arrisquei-a.

— Por isso é que
me recomendou que não
me enthusiasmasse por
ella. Suspeitava já de
seu namoro com o jo-
vem Renauld.

Poirot sorriu .
Não vou tão lon- ,

ge. . . mas notei desde =
logo que havia inquieta- f
ção em seu olhar. ]
até hoje não penso em =
Mlle. Dubreuil sem di- s
zer com sigo mesmo — j
moça dos olhos inquie- -.
tos. . j

Disse essas palavras |
com vòz tão grave, que j
me impressionou í

iQue quer você I
dizer?

Creio que não !
tardaremos a sabel-o.

,_  _,,_._„ \
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Ppr emquanto, é apenas uma hypothese. Mas te-
nho que partir. . , /Muito bem. Vou acompanhal-o a estação.

Não é preciso... Não consinto.
Fallava de modo tão peremptório, com tão inútil

ergia que eu o fitei estupefacto. Elle desculpou-se
um gesto; mas disse ainda.

Não insista, peço-lhe. . .
E afastou-se, deixando-me sob uma impressão

de surpreza e desanimo profundamente desagradável.
Desci até a praia e olhei para os banhistas sem

disposição para me reunir a elles. Estaria Cendrdlon
alli? Procurando-a, em vão, fui até o extremo da praia
mais afastada da cidade. Resolvi então que era im-
perioso dever de cortezia ir ao hotel saber noticias
suas. . . Convenci-me mesmo de que, procurando-a,
agia com prudência pois evitava que ella me fosse
procurar, deixando-me em situação ainda mais esquer-
da perante o juiz.

Caminhei para a cidade e chegando ao Hotel
do Pharol hesitei. Como perguntar por uma pessoa
cujo nome ignorava? Lancei um olhar ao hall minus-
culo com a esperança de vêl-a alli. Como essa espe-
rança houvesse falhado, approximei-me do porteiro
e introduzindo discretamente em sua mão uma moeda
de cinco francos, perguntei se não estava alli uma moça,
pequena, morena. . .

O porteiro sorriu, fitou-me com ar levemente
zombeteiro e disse também em voz baixa.

E' curioso. Veiu, ha pouco, um senhor pro-
curar por ella e tive que lhe responder o mesmo.
Não ha aqui hospede alguma com esse typo.

Um senhor? — repeti, com espanto — Um
senhor bem vestido, com bigodes muito bem tratados.

Exactamente.
Era então Poirot ? Ah! por isso é que não con-

sentira em que eu o acompanhasse á estação. Isso
me irritou profundamente. Julgaria elle^ necessário
fiscalisar até minhas relações particulares? Com que
direito ?

Sahi do hotel literalmente furioso, lamentando
não tel-o alli para lhe dizer o que pensava sobre sua
impertinencia. Mas. . . onde estaria Cendrdlon
Ter-se-hia ella enganado ao indicar-me o hotel?. .
ou ter-me-hia enganado propositadamente? Para que?

Quanto mais reflectia mais essa ultima hypothese
me parecia provável. E a idéia de que ella queria
me impedir de tornar a vel-a acabrunhava-me.

Voltei para a Villa Ge-
neve /e de péssimo hu-
mor e, em vez de entrar
na casa, subi uma estreita
alameda, que ia até um
banco collocado próximo
do hangar e ahi me sen-
tei para descançar e re-
flectir amargamente.

Minhas reflexões não
tardaram a ser interrom-
pidas por um ruido de vo-
zes e, curvando-me um
pouco, vi, por uma aber-
tura da folhagem, um
par encantador: Jack Re-
nauld e Martha Du-
breuil, passeiando pela
alameda da propriedade
visinha, ao longo da cer-
ca. Elle passara um bra-
ço em torno do talhe da
formosa moça e litava-a
enlevado. A expressão
do rosto d'ella era porem
bem diversa e recordou-
me as palavras de Poirot.

Agora, nada. . , na-
da mais nos [iode separar
— dizia elle.

Nada — repetiu
M a r t h a — ¦ O h ! m e u

p^M-riri^'- '.:-,; -.'..."• - . '

Deus ! Não sei. Tenho medo... Sim, muito me-
do. . . por ti.

Não pude ouvir mais e. envergonhado por minha
involuntária indiscreção, voltei a Merlinville.

Estive um pouco na praia; depois voltei ao hotel,
deitei-me cedo e li até adormecer, bem longe de esperar
o que me estava reservado para o dia seguinte.

Cerca de oito horas da manhã, estava eu tomando
meu café na sala de refeições do hotel quando um
garçon, que estivéra fatiando com não sei quem, á
porta, entrou alvoroçado e veiu logo a mim.

Peço-lhe desculpa. . . mas o senhor não veiu
para aqui por causa do crime da "villa?

Sim. Que houve?
Um novo assassinato, alli, esta noite...

Abandonei o café, apanhei o chapéu e sahi quasi
correndo. Um novo assassinato na "villa" e Poirot
ausente. Que fatalidade!

Quem feria sido assassinado? Precipitei-me pelo
portão como um louco e esbarrei logo com a velha
Francisca, que me segurou por um braço, excia-
mando :

Outro morto, senhor! Appareceu outro morto!
Esta casa está amaldiçoada. Se fosse minha, já o
Sr. vigário teria vindo aqui para benzel-a. . . Credo!
Vou-me embora; não passo nem mais uma noite aqui.
Sabe Deus se não será hoje minha vez.

Mas quem foi a victima ? — perguntei.
Sei lá. Um homem, um desconhecido. Acha-

ram-o lá em cima, no outro hangar, a uns cem metros
do logar onde acharam o Sr. Renauld. E isso não é
nada... não é nada. Imagine que o mataram com
a mesma faca com que já tinham assassinado o patrão.
A mesma, senhor, cravada no coração. . .

CAPITULO XIV — O segundo morto

Não quiz ouvir mais e subi em alvoroço a ala-
meda, que conduz ao hangar. Os dous soldados, que
estavam á porta afastaram-se para me dar passagem.

O hangar era uma construcção tosca, que servia
para guardar vasos, sarraros e outros utensílios de
jardinagem. Entrei com Ímpeto mas detive-se
ao vèr Giraud, curvado para o solo, examinando-o
com uma lanterna electrica. Ouvindo abrir a porta,
o policial francez voltou-se com uma expressão irri-
tada; mas logo.que me reconheceu, seu rosto exprimiu
apenas benevolente desdém.

— Ah!. . . é o Inglez?
Entre. Vejamos o que
deduz d'este caso. . .

Um poLico excitado por
esses ares protectores,
adiantei-me, attento.

O morto estava no re-
canto mais afastado da
porta deitado de costas.
Era de estatura mediana
e apparentava uns cin-
coenta annos. Estava
com um terno azul já um

de bôa

O feminismo sportivó no Japão — Uma partida de volley-
bali disputada por moças em uma escola de Tokio.

poucj usado mas cie
qualidade. Seu rosto es-
tava horrivelmente con-
trahido. Do lado esquer-
do de seu peito via-se o
cabo negro e luzente de
um punhal, que reconheci
immediatamente. Era o
mesmo punhal, qLie, na
véspera, desapparecera do
bobeai-, no oLitro hangar.

— Estou esperando o
me.lico, que não pode
tardar — continuoLi G'i-
raud — Verdade seja que
exigi sLia presença por
uma formalidade Não
pode haver duvidas sobre
a causa da morte. Pela
posição do punhal, a la-
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mina deve ter atravessado o coração e a morte foi
certamente instantânea.

E quando foi praticado o crime ? Hontem a
noite ?

Giraud fez um gesto negativo.
Não o creio. Não sou muito forte em questões

de medicina mas tenho a impressão de que este homem
está morto ha mais de doze horas. A que horas viu
o senhor o punhal pela ultima vez.

Hontem, ás 10 horas da manhã.
Então, sou levado a acreditar que o crime foi

praticado pouco depois d'essa hora.
Como? Durante todo o dia andou gente por

aqui. • •
Mas quem lhe disse que o homem foi assassinado

neste logar? Dir-se-hia que não tem olhos. Um dele-
ctive cego é o cumulo! Veja! Imagina que um homem
ferido em pleno coração possa cahir assim, tão arru-
madinho, com os pés juntos, os braços estendidos ao
longo do corpo. Não vê que isso é um absurdo?
Alem d'isso, olhe para aqui.

Dardejou o feixe de luz da lanterna para o solo,
onde se viam curiosas marcas irregulares.

Veja! — repetiu — O corpo foi arrastado para
aqui por duas pessoas. E digo-lhe mais. Uma d'essas
pessoas era uma mulher. . . Repare. . . Ha aqui mar-
cas de dous pares de sapatos, sendo um feminino, bem
fácil de reconhecer. . . E achei também isto. Curvou-
se e tirou do cabo do punhal um longo fio de cabello
evidentemente cabello de mulher, muito similhante
ao que Poirot encontrara na poltrona do gabinete
de trabalho do Sr. Renauld. Depois de m'o ter mos-
trado, o policial francez enrolou-o de novo no cabo
do punhal e acrescentou em tom levemente zombeteiro.

Faço questão de deixar tudo como encontrei.
Isso parece dar tanto prazer ao Sr. juiz de ins-

trucção! Mas diga-me. . . Não nota outra cousa? Ob-
serve as mãos do morto.

Observei e notei apenas que aquelle homem tinha
as unhas maltratadas, quebradas, sem côr e a pelle
endurecida. Esses detalhes não me traziam porem
esclarecimento algum. Lancei um olhar a Giraud,
que disse:

São mãos de um homem grosseiro em desac-
cordo com a roupa, que é de um homem rico. Não
acha isso curioso?

Muito curioso.
Portanto, é evidente que esse homem teve o

cuidado de se disfarçar: queria passar por outro.
Por que ? Ter-se-hia disfarçado para escapar a alguém ?
Não sei, mas é claro que havia nelle a intenção de
disfarçar a própria identi-
dade.

Calou-se e ficou algum
tempo contemplando o cada-
ver.

Como da outra vez —
disse afinal — não ha na ar-
ma do crime impressões di-
gitaes. Ainda neste caso, o
assassino tomou a precaução
de agir com luvas.

Acredita então que o
assassino é o mesmo ? — per-
guntei.

Pouco importa o que eu
pense ou deixe pensar — res-
pondeu elle com a habitual
grosseria. E dirigindo-se a
um dos soldados, que esta-
vam a porta :

E Mme. Renauld ? Vem
ou não vem ? Mandei cha-
mal-a ha mais de um quarto
de hora.

Vem ahi com o filho.
Muito bem. Mas não os

deixe entrarem juntos. Ella
sósinha, primeiro — ordenou
o policial.
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Pouco depois, Mme. Renauld appareceu á j:)orta.
Giraud cumprimentou-a friamente, fez um gesto

para que ella o acompanhasse e, levando-a até junto
do morto, disse:

Aqui está elle. Conhecero ?
Fazendo essa pergunta, fitava-a attentamente,

esjDreitando qualquer expressão de seu rosto. Porem,
Mme. Renauld manteve-se absolutamente calma. . .
demasiadamente calma mesmo, a meu vêr. Olhou
para o cadáver com evidente desinteresse e disse:

Não, senhor. Nunca o vi.
Está bem certa d'isso?
Absolutamente certa.

Não será um de seus aggressores?
Não.

Disse isto immediatamente; mas depois hesitou
e, como se tivesse reflectido, acrescentou.

Isso é. . . Não me atrevo a affirmal-o. . .
Como só os vi com barbas. . . provavelmente pos-
tiças. . . Mas tenho a impressão que não é nenhum
delles. Não. Positivamente não é.

Está bem, minha senhora. Pode retirar-se.
Mme. Renauld sahiu sem perder sua inimi-

tavel dignidade. Pouco depois, o guarda deu entrada
a Jack, que também declarou com perfeita naturali-
dade não conhecer o morto, nunca tel-o visto. Giraud
limitou-se a lhe pedir que se retirasse, sem que eu
pudesse adivinhar se estava ou não satisfeito com essa
resposta. E perguntou ao guarda.—- A "outra", 

já está ahi? Então mande-a entrar.
A " outra" era Mme. Dubreuil, que entrou

indignada, protestando.E' um abuso! Um intolerável abuso! Que tenho
eu com tudo isso

jrawesp*

Faceirice que vem de longe — Ventarola de bronze
encontrada em ruínas etruscas, que datam de ha 4.000

annos.

Senhora — declarou Giraud, brutalmente —
Estou encarregado de inquirir sobre dous assassinatos.
Estou em busca do criminoso, que pode ser qual-
quer pessoa, inclusive a senhora.

Eu? Imbecil! Insolentel Está doido! Está
dizendo uma infâmia, uma monstruosidade!

Uma monstruosidade? — repetiu o policial—
E que me diz a isto?

Curvou-se tirou o fio de cabello do cabo do
punhal e manteve-o no ar diante do rosto de Mme.
Dubreuil.

Que é isto ? — exclamou ella.
Um fio de cabello, que parece seu. Permitta

me que o verifique.
Porem ella recuou com um grito, tornando-se

subitamente muito pallida.Não é verdade. Não é possivel. . . Eu nada
sei com respeito a esses cri-
mes. Nada sei, juro! Quem
diz o contrario mente. Meu
Deus! Que vou eu fazer ?

Acalme-se, minha se-
nhora — disse Giraud, fria-
mente — Ninguém a accusa;
mas o melhor é responder
sem difficuldades a minhas
perguntas.Não me recuso a isso.

Então faça-me o favor
de se approximar e dizer-me
se reconhece este homem.

Recobrando um pouco as
cores, Mme. Dubreuil deu
dous ou trez passos e olhou
para o corpo, com mal disfar-
cada curiosidade. Mas disse:

Não, senhor. Não o co-
nheço.

Parecia impossível pôr em
duvida a veracidade d'essas
palavras tal a simplicidade
com que foram ditas.

Pode retirar-se — decla-
rou Giraud.

Quando ella sahiu, eu per-
guntei intrigado :

Como? Manda-a em-

LaaaT.
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bora assim ? Mas o fio de cabello parece mesmo
d'ella.

Eu não preciso de que me ensinem minha pro-
fissão. Ella está sendo vigiada. Tolice seria prendel-a
immediatamente. — E voltando a fitar o morto,
perguntou-me — Que diz o senhor. Parece-lhe que
este indivíduo tenha typo hespanhol ?

Examinei também attentamente o rosto do ho-
mem e conclui.

Tenho a impressão de que é um francez.
—\ Também eu — disse Giraud, com mau humor.
E, afastando-me com um gesto, continuou a

examinar o solo, minuciosamente, com a paciência
de um benedictíno. Junto da porta havia uma pequena
trouxa. Continha apenas uma calça e um casaco em
farrapos, que o policial atirou de novo ao chão, com
impaciência. Um' par de luvas velhas, atiradas ao
chão, a pequena distancia, interessou-o, por um mo-
mento; mas abandonou-os, também e continuou
a rebuscar entre os vasos e taboas amontoadas alli.
Parecia ter se esquecido completamente de minha
presença. Parecia desnorteado e perplexo.

Nesse momento, ouvimos passos precipitados
e o Sr. Hautet entrou esbaforido em companhia do
escrivão, do commissario Bex e do medico legista.

Isso é espantoso, Sr. Giraud — exclamou
elle — Outro assassinato! Bem me parecia que este
caso é muito mais complicado do que pensávamos,
a principio. Quem é a nova victíma ?

Ninguém o sabe. Ainda não me foi possível
identifical-o — respondeu o policial.

Onde está o corpo? — perguntou o medico.
Alli. Como" vêem foi apunhalado no coração,

e com a mesma arma, que hontem foi roubada do
hangar pequeno. Provavelmente, o crime foi prati-
cado logo apoz esse roubo. Podem pegar no punhal.
Já verifiquei que não ha nelle impressões digitaes.

O medico ajoelhou-se junto do morto e o juiz
arriscou uma hypothese. :

Quem sabe se não é um dos assassinos do Sr.
Renauld?. . . Podem ter questionado apoz o primeiro
crime.

Não o creio — disse Giraud — Sou capaz de
jurar que este homem é tao francez como qualquer
um de nós.

E o senhor suppoe que elle foi assassinado hon-
tem pela manhã ? — perguntou de súbito o medico.

Baseio essa supposíção no roubo do punhal.
Este foi roubado ás 10 horas. Portanto, o crime só
pode ter sido praticado apoz essa hora, hontem du-
rante, o dia.

O medico fitou-o por um instante pensativo.
depois disse:

E' curioso. Não ponho em duvida o que me
está dizendo com respeito á arma; mas uma cousa
posso lhe a f firmar com
absoluta segurança: —Es-
te homem está morto ha,
pelo menos, quarenta e
oito horas. . . talvez mais.
CAPITULO XV — Uma

PHOTOGRAPHIA
As palavras do medico

eram tão surprehendentes
que nos deixaram mudos
de espanto. Um homem
ferido com uma arma rou-
bada na véspera. . . Co-
mo poderia elle estar mor-
to ha dous dias? Entre-
tanto o medico o affir-
mava do modo mais for-
mal.

Estávamos ainda sob a
pressão desse mysterio
quando chegou um tele-
gramma de Poirot, prevê-
nindo-me de que chegaria
á Merlinville no- trem de
meio-dia e vinte e cinco.

Consultei o relógio e verifiquei que dispunha
apenas do tempo necessário para correr á estação.
E comprehendi que era da maior importância commu-
nicar-lhe antes de qualquer outra pessoa as novas
e prodigiosas peripécias do caso.

A rapidez do regresso de meu amigo indicava
que elle não tivera difficuldade para encontrar em
Paris o que procurava. Restava-me saber como aco-
lheria as sensacionaes noticias, què eu lhe ia commu-
nicar.

O trem estava com alguns minutos .de atrazo
e lembrei-me de que podia aproveitar esse tempo
informando-me sobre os passageiros, que tinham
partido de Merlinville na noite do assassinato do Sr.
Renauld. Fallei a um guarda, perguntando-lhe se
notara algum estrangeiro entre as pessoas, que tinham
comprado passagem para o ultimo trem. Obtive
como resposta que, nesse trem tinham partido apenas
uns seis passageiros todos francezes e conhecidos no
logar.

Seis apenas? — perguntei eu machinalmente
e só para dizer qualquer cousa.

Acha pouco ? — perguntou o guarda sorrindo
— A' noite, esta estação tem pouco movimento. Nessa
noite, o trem, que chegou de Paris, meia hora antes
da meia noite só vieram para aqui duas pessoas. O
Sr. Jack e o gerente do hotel do Pharol.

Como? — exclamei — O Sr. Jack Renauld,
chegou nessa noite a Merlinville?

Sim senhor. No trem das llj^.
Julguei desfallecer e comprehendi os temores

de Martha Dubreuil. Jack Renauld estava em
Merlinville no dia e na hora do crime. Viera natural-
mente para se encontrar com Mlle. Dubreuil. . .
Mas... porque não o confessara ao juiz de mstrucção?...
Ao contrario, affirmara-ihe que ficara em Cherbourg
e que lá tivera noticia da morte de seu pai.

Agora tudo me parecia claro. Era essa a razão
dos temores de Mlle. Martha, de suas anciosas per-
guntas a Poirot. Sabendo que seu amado estava em
Merlinville naquella noite, temia que elle fosse sus-
peitado. . .

Minhas reflexões foram interrompidas pela che-
gada do trem. Poirot saltou do primeiro wagon ra-
diante e apenas me viu exclamou:

Maravilhoso, meu amigo. Consegui ainda
mais do que esperava.

Deveras? Ainda bem! Mas já soube o que se
passou aqui ?

Não mas imagino. Naturalmente Giraud
levou o inquérito a alturas vertiginosas. Já prendeu
alguém? Talvez mais de uma pessoa. Se elle pudesse
imaginar a surpreza que lhe tenho reservada! Mas
para onde me leva ? Não vamos para o hotel ? Eu pre-
ciso de fazer toilette. Devo estar horrível... cheio
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— Mas tenha pacien-
cia. . . Julgo indispensável
sua presença immediata
na "villa". Houve alli
outro assassinato.

Já muitas vezes fiquei
despeitado ao trazer a
Poirot noticias, que julga-
va importantes. Ou elle
já as conhecia ou recebia-
as com displicência sem
lhes dar importância algu-
ma. E os factos sempre
acabavam por lhe dar ra-
zao. D'esta vez porem
não posso dizer que a no-
vidade não produzisse ef--
feito. Poucas vezes tenho
visto um homem manifes-
tar surpreza tamanha.

O inicio das grandes invenções — Ura helicóptero de ha dez £ Poirot ficou positivamenteannos. Combinação de balão e aeroplano experimentado em 1 i ( «..
Vienna pelo Sr. Oehmicloen em 1923. Conseguiu manter-se "e OOCCa aberta e Iltou-

immovel, no espaço durante 2 minutos e 37 segundos. me attonito.
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Que diz voe j ? Outro assassinato? Oh! Então,
?

Isso também a você parece sur-
eu me enganei

Quer dizer
prehendente.

Mais do que isso. Desastroso! Vem pôr abaixo
toda a minha theoria. . . A menos que. . .

Deu um grande seceo no peito e pròseguiu.
Não! Não é possível. Encarei os factos em

perfeita ordem e com methodo que nao aclmitte
outra explicação. Eu devo ter razão. Não posso
ter me enganado.

Então ? — perguntei.
Espere... De duas uma : ou eu tenho razão

ou nao houve outro assassinato. . . Ou então. . . Es-
pere; não me diga cousa alguma.

Calou-se durante meio minuto talvez e. voltando
a sua attitude habitual, disse com voz tranquilla
e firme :

A victima é um homem já edoso. Seu corpo
foi encontrado oceulto ou pelo menos fechado em
algum canto. . . no hangar dos fundos do terreno.
Deve estar morto ha dous ou trez dias: . . e deve
ter sido apunhalado tal como o Sr. Renauld.

Coube-me então cahir das nuvens e exclamei
quasi com cólera.

Ora, adeus! Você esteve se divertindo á minha
custa. Já sabia de tudo e. . .

Eu? Juro-lhe que não sabia de cousa alguma.
Mas é verdade? Veja você; veja o que é trabalhar com
as pequeninas cellulas cinzentas! Foram ellas que me
informaram que, se houve outro assassinato, só pode
ter sido nas condições, que estou indicando. Mas
conte-me tudo. Vamos seguir por este atalho. Assim
sahiremos no campo de golf, por traz da casa.

Pelo caminho, relatei-lhe tudo.
,,—Então — observou Poirot — O punhal estava

no ferimento. E está certo de que é o mesmo?
Absolutamente certo.

Não affirme assim. Quem sabe se não havia
dous eguaes?,

. —Seria uma coincidência inconcebível.
Por que? Trata-se de um punhal feito por

Jack Renauld, durante a guerra, para dar como
lembrança. . . Pensando bem, o extraordinário seria
que elle tivesse feito um só.

Essa hypothese. . . — murmurei hesitante —
Essa hypothese não oceorreu a pessoa alguma.

—^ Oecorreu a mim... E' o bastante — disse
Poirot, em tom levemente doutorai.

Fizemos o resto do percurso em silencio. En-
trarido no hangar, sem dar áttenção
alguma a Giraud, meu amigo começou
por examinar attentamente a calça
e o casaco esfarrapados, que esta-
vam çahidos junto á porta. Notando
que o policial francez o observava
com um sorriso irônico, atirou-os ao
chão, dizendo :

do jardineiro,lha

redarguiu Gi-
E levou tanto

-— Roupa ve
sem duvida.
— Pois claro —
raud, como quem. diz
tempo para descobrir isso ?

Mas já Poirot se ajoelhara jun-
to do morto e examinava-o detida-
mente. Dé súbito chamou :

.-r-t- Doutor. . .
0 medico approximou-se.

Notou essa espuma nos can-
da bocea ?

Não. Confesso que..;
—7 Mas não está notando agora?— insistiu meu amigo. E deixando

o medico curvado para o corpo, vol-
tou sua, áttenção para o punhal, quefora collocado, como da outra vez,
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num boccal. Poirot mirou-o bem, depois examinou o
ferimento cie perto. Quando ergueu a cabeça havia
em seus olhos um fulgor singular.

Curioso! Muito curioso -— disse elle com voz
vibrante de enthusiasmo — O ferimento não sangrou.
Não ha nas roupas do morto o menor vestígio de
sangue. A lamina do punhal também está limpa.
Apenas um pouco descorada. Que diz a isso, doutor?

O que posso dizer é que e anormal. . . abso-
lutameníe anormal. ,

Não, senhor; não ha nisso anormalidade algu-
ma. E' ate naturalissimo porque esse homem foi
ferido depois de morto.

Houve de novo um murmúrio de espanto e o Sr.
Hauteí murmurou:

Ora, que idéia! Apunhalar um homem depois
de morto! Seria uma barbaridade inadmissível...
a menos que se tratasse de um ódio terrível.

Não. Ao contrario. Penso que isso foi feito
com perfeito sangue-frio. . . para crear uma impres-
são.

Que impressão ?
Exactamente a que esteve a ponto de crear.

Nesse caso, como foi morto esse desgraçado ?
-—perguntou o commissario.

Não foi morto; morreu. E atrevo-me mesmo
a affirmar que morreu victimadó por um accesso de
epilepsía.

Calamo-nos todos, sem animo para protestar. . .
nem para acreditar. Mas o medico, que èstivera,
durante todo esse tempo, examinando o corpo, ergueu-
se é disse:

De facto... Quer me parecer que sua àffir-
mação é exacta. Eu me enganei em minha primeira
declaração. Parecia tão evidente que a victima fora
apunhalada. . . que não dei áttenção a outros detalhes.

E Poirot foi o heróe do dia. O juiz não lhe pou-
pou elogios; mas allegando que nem elle nem eu tinha-
mos almoçado, meu amigo despediu-se de todos.
Mas, quando íamos sahír, Giraud approximou-se de
nos.

Ha ainda uma cousa — disse elle com voz
suave e sarcástica — Encontrei enrolado ao cabo do
punhal este fio de cabello. . . cabello de mulher.

.— Um fio de cabello de mulher? —repetiu Poirot— Mas que mulher ?
E' o que eu pergunto — disse Giraud. E, com

um grande cumprimento, afastou-se.
E' engraçado este homem — disse meu amigo,

seguindo pelo jardim — Um cabello
de mulher. Em que direcção preten-
de elle me atirar ?

Durante o almoço, Poirot me
pareceu distrahido e somente quando
subimos para nosso quarto se deci-
diu a me fallar sobre sua viagem a
Paris.

Veja, meu caro. Eu fui a Pa-
ris buscar isto.

E tirou da carteira um recorte
de jornal, no qual havia um retrato
de mulher. Apenas olhei para esse
jornal, exclamei :

—Mme. Dubreuil.
De facto o penteado e o vestua-

rio eram bem diversos mas o rosto
era o mesmo.

Reconhece-a, não é verdade ?
Mas nesse tempo ella usava outro
nome. Chamava-se Mme. Beroldy.

Esse nome illuminou-me o ce-
rebro como um relâmpago e lem-
brei-me do processo, que attrahira
a áttenção do mundo inteiro.

Os namorados no écran — John
Boles e Liliarí' Harvey. ( Continua no próximo numero )
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ALGUNS RECANTOS DA ÍNDIA AINDA ISENTOS DA CIVILISAÇÃO
 INGLEZA

Bombay nao é uma cidade, é um con-
glomerado, um mostruario de cidades de todos os gene-
ros, de todas as cores, de todas as religiões.

Meu amigo, um inglez, mos.
tra-me com gesto largo a perspe.
ctiva de uma rua moderna e éx-
clama com orgulho:

— E' soberba esta cidade, não
acha? Feita por nós !

E leva-me a ver o que ha de
melhor em Bombay; os bairros de
Malabar, onde tem sua residência
e o de Kolava, que se estendem
pelo litoral, formando os contornos
da formosa bahia de Bark. 0
bairro de Malabar é constituído
por soberbos palacetes, onde vi-
vem commerciantes europeus, em
sua quasi totalidade ingleze-y que
enriqueceram na índia.

Levou-me a vêr a avenida Ko-
lava, principal artéria da cidade,
cheia de estabelecimentos com-
merciaes, hotéis e cinematogra-
phos; a praça de Apollo, onde se
ergue a estatua eqüestre de Eduar-
do VII, o bello parque da Rainha
Victoria, onde as creanças brin-
cam e os enamorados devaneiam.

Mas também fez questão de
me levar a Black Town ( a cidade
negra). Black Town não é, como
poderiam imaginar, um cubarei; é
o bairro indígena, onde vivem crea-
turas, não só negras, mas das raças
mais diversas.

Nesse bairro a civilisação in-
gleza não entrou. As ruas são es-
treitas e sujas; o solo, enxarcado
durante semanas inteiras pela esta-
ção das chuvas, é emoldurado por
casebres tão insalubres e misera-
veis que só olhar para ellas dá
uma impressão de indizivel angus-
tia. A rua principal de Black Tavn

re uma dupla serie de lojas
escuras e immundas, onde fabricam e
mercadorias centenas de negociantes de

minúsculas,
vendem suas
todas as ra-
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Ha na índia
logares, onde
seria de iurar
que os inglezes
nunca penetra- S
ram. F,is uma rua de Bombay, na
qual se vê um vendedor de fumo com
suas balanças.
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Um barbeiro ambulante, servindo uni frcguez em plena

via publica.

Uma casa de cambio funccionando na calça-
da de uma rua de Bombay com suas moedas,
seus livros de escripturaçào e seus empregados-

ças e côres — Persas, Árabes, Af-
ghams, Negros, Chinezes, Parsis, Ma-
laios. . .

Um velho Árabe, com longas bar-
bas de impressionadora alvura está
sentado diante de um monte de pul-
seiras. Não ergue a cabeça, não olha
para os transeuntes, não apregoa nem
sequer offerece sua mercadoria. Está
alli, diante de suas pulseiras mas, ao
que parece, é-lhe absolutamente in-
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differente que as çòon^gnem oaa não. Appmximo-me é
começo a mexer ias pnlseiras. Elle não se digna a
volver a cabeça paxá ver de «pae cor e feííío eu sou,

Na© ores® %ee possa enriquecer com esse
modo de negociar—á%;>-Ibe, irritado por essa ímpas-
sitAdade— Só mesmo asgasiiL &a Malabar, não conse-
.grana viver...

E osaé importa *í$rcr agppdi ou alli ?
càr p Árabe,- sem se
mwía*.

Ü322 pomco saais
alem, «iam . Persa,
senãtaá© sofere ina
.rolo Jfe saoq@§, 

'ns>

<de iam© a
uni
gsaa .aceita, op gãte-
na r-ua © ía%©áe -de
heb íresiãez. 032-
ira /smgiáa^ríáatSe -
Uma -.casa de cam-
«g» ínstaliada na
calçada, com saas

.as»- balanças,
cofres, livros de es-
•orípéíiraçâo e seus

dos d

pss-g
•tjarficir© ínái

moed

iini »'» ' ' _ i ¦»¦——¦——.
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Um árabe, que passa os dias sentado na calcada
ser» uma palavia, sem um olhar para os possíveis

fregnozes.

Fazem a todos
os viajantes as mes-
mas grandes per-
guntiis mas, infeliz-
me;itc, são raros os
que lhes dao atten-
çâo.

Porem ei Ias per-
sjstem, obsedaníes
é ímmutáveis. E,
mais tarde ou mais
cedo, temos que
lhes dar resposta
e o modo como res-
pondemos é o que
orienta nossa vida.

Vou lhes expor
como respondi.

Tanto quanto
me foi possível,
puz-me ao corrente
da maioria dos cre-
tfW e cultos da hu-
manidade e, embo-
ra minha sciencia
esteja longe de ser
completa, cheguei
á verificação de
que todas as reli-

s
sciencia se

giões superiores tem pontos çommuns e de que, em todos o
tempos e todas as latitudes, os postulados de con
apresentam singularmente idênticos.

Em todas as egrejas, templos e mesquitas do mundo
ensina-se a ser honesto, virtuoso, altruísta, piedoso, bravo,
leal, justo. . . Eu me permitto chamar esses elementos Waes o
grande divisor commum de todas as religiões. E fiz d'esse gran-de divisor commum a essência de minha religião.

A essa conclusão me levaram cincoenta annos de medi-
tação e experiência — reduzi as argucias theologicas a 1
fundamentaes. Já Emerson dizia"Todos os homens re-
ctos e justos pertencem ao
mesmo credo".

Pode-se resumir essa . ,._ -.
idéia a termos ainda mais WKS§ • • fak»r <.«}* vive

o' .4M»W via;a sentado sobreSimples, bo.hauma ^.rafl^S^ as pontas de longos
cousa essencial pa- ^mmWÊm**i^^^^^ pregos.

teológicas a leis

Doys typos de íakírs multo communs na índia. Um
que resítte óyrante dias e até mezes, á mais abso-
iuta íx»mobilidade. Outro que levanta pesos con-
fcideraveis pendurados a ganchos cravados nas faces.

na Índia, com sua máxima — "Tempo é dinheiro" —
rnas nesses recantos miseráveis, que os ínglezes evi-
tam, os indígenas, os Persas, e os Árabes mantêm
seus hábitos ímmutaveís de indifferença, desdenhando
o tempo, que, para elles, é como se não existisse.

Os grandes problemas
0 universo colloca diante de ncSs problemas gi-

gantescos. Deus, o dever, a morte, a responsabilidade
moral são íactos immensos aos quaes nenhum ente
humano pode escapar. São eternas esphinges, que se
mantém á borda do caminho de toda a existência
humana.

'^'«fll BB*

£&lflIS^ai^Í9fl^BSPSal
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w V • ,.¦"v-' ^ liflBHHHHflff .<f^íflSHs^''T; 'J
ra estar bem com todas as
religiões e portanto, mais
próximo da verdade — fa-
zer bem, fazel-o sempre e in-

distinctamente, aos bons e aos maus, aos homens, aos
animaes, ás plantas. . .

Pouco importa que as diversas religiões indiquem
meios diversos para alcançar este mesmo fim Abste-
nho-me voluntariamente de manifestar preferencia
por esta ou aquella. Vou mais alem. Acredito que
pouco importa essa variedade, porque cada homem
tem o direito de escolher o bem que deseja fazer e
o modo de fazel-o. O essencial é que o faça.

Ha quem receie que essa liberdade envolva o
perigo de errar. Não. Mesmo sem o guia de doutrinas
religiosas, qualquer ser pensante, por mais inculto
que seja, é capaz de distinguir entre o Bem e o Mal.

Frank Crane
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AS AUTHENTICAS AVENTURAS DE
ELSA VAN LAEGHELS, DETECTIVE

O FUROR DE "BATTLESHIP"

A 

DESPEITO do
peto salutar, que
levou muitos aven-

tureiros e mesmo mallei-
tores habituaes a se alis-
tarem, preferindo os ris-
cos dos campos de bata-
lha ao perigo de ir para
uma penitenciaria, mui-
tos amigos do alheio fi-
caram em Londres, du-
rante a Grande Guerra;
muitos e justamente os mais perigosos; porque, oas
tante frios para ficar insensíveis á onda de enthu-
siasmo civico, que então empolgou toda a Inglaterra,
contavam aproveitar-se da desorganização geral da
policia, produzida pela mobilisação militar, para agir
mais livre e ousadamente.

Foi justamente nesse periodo que Elsa van Lae-
ghels encontrou, no exercício de sua profissão, sua
mais trágica aventura.

Numa bella manhã de 1917, a já famosa detective
leu nos jornaes a noticia de que fora assaltada e sa-
queada a succursal de um importante banco, que
se especializara em empréstimos nao sobre títulos
commerciaes, mas sobre valores reaes — apólices.
objectos de arte, jóias, pedras preciosas.

Justamente
nessa occasiao,
um conhecido
lapidario, pre-
cisando de fa-
zer face a um
v e n ei mento
considerável,
obtivera nessa
succursal um
empréstimo de
quatro mil li-
bras (200:000$)
sobre um lote
de pedrarias,
no qual figura-
va um diaman-
te verde, em
forma de lagry-
ma e duas pe-
rolas roseas, ir-
reprehensiveis
e tanto mais
preciosas quan-
to eram abso-
1 u t a m e n t e
eguaes, sendo
que o encontro
da segunda,
para a forma-
ção do par per-
feito custara
dez annos de
pesquizas.

Somente es-
sas duas pero-
Ias e o diaman- .
te verde estavam avaliados em mais de trez mil libras.

Os ladrões haviam levado também as demais

pedras do lote mas haviam realizado essa proeza
com tal precipitação, que não tinham visto um masso
de apólices ao portador e notas no valor de cento e
vinte cinco mil libras, embrulhados num jornal e col-
locado na parte de baixo do mesmo cofre.

Lendo essa noticia, Elsa reflectiu profundamente,
Ella sabia que os melhores especialistas da policia
estavam destacados para o serviço de contra-espio-

Não fazia fé no inquérito policial e sorriu.
Mais um caso que acabará cahindo em minhas

— murmurou.

^^¦_vK mmmÊÊmtiÊÊimmÊÊmmMmmmmmmmMÊmmmmmMmmmamÊmwmmmmÊ^HmÊmmmÊiÊÊimmmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^
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bas- lenta, um suicídio e uma condemnação á pena ultima.. J

perdido. Ao fim de tanto
tempo, como encontrar
ainda indícios aproveita-
veis? De modo que foi
mais por curiosidade do
que por outro qualquer
motivo que acceitou a
incumbência. Ella pro-
pria estava então bem
longe de imaginar que
de seu inquérito resul-
taria uma morte vio-

*

Tudo quanto a policia lograra averiguar fora
que os ladrões haviam penetrado no banco por um
óculo do tecto, tendo, depois cortado um lado do
cofre com uma serra circular accionada por pequeno
motor electrico portátil. Tinham agido assim, sem
embaraços, porque o vigia nocturno da succursal
adoecera e a gerencia não julgara necessário substi-
tuil-o por tão poucos dias... Alem d'isso, um incêndio
oceorrido nos arredores distrahira nessa noite a atten-
ção dos policiaes rondantes. Ficara também aven-
guado que pelo menos um dos assaltantes conhecia

perfeitamente as disposições internas e costu-
es da succusal.
Esses dados eram insufficientes mas, apezar
isso, Elsa iniciou seu inquérito. O relatório po-

»á.A.ftlht y ^ vi m
iHlu ri ilt. ^ê^^c^r^ d'

mmi/Áw^^
/W^fflSs/ J^^^^^^y^ü^Êfí rado

At// J// yf/i/r tKSv mesmo
s/i/ ^^ ////r/ nítínl mas era
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//&* ///. _ar////// rMur curando

//M///7/ 'aí \':-">y- agiota
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E, empunhando um revolver em cada mão,
o antigo maruio atirou sem perda de

uni momento.

nagem

mãos
De facto assim aconteceu mas somente um mez

apoz, quando as autoridades, depois de haver per-
corrido, cruzado e embrulhado varias pistas, desani-
maram de resolver o problema. Elsa julgava o caso

licial indicava que um dos assaltantes devia
ser moço, ágil, magro e provavelmente alto.
Vagas marcas de trez dedos no cofre denun-
ciavam uma mão longa e fina. A marca de
um pé descalço sobre um tamborete empoei-

era da mesma natureza e parecia pertencer ao
indivíduo. Como ponto de partida era pouco

alguma cousa.
as, ao contrario da policia, em vez de começar
ocurar os ladrões, iniciou seu trabalho pro-

as pedras preciosas e ao fim de dez dias de
pacientes, infatigaveis, descobriu que uma da
cor de rosa fora empenhada nas mãos de um

de Hundschitish,o mais miserável bairro judeu
ndres.

ao fora em vão que, em Amsterdam, Elsa es-
num collegio com jovens israelitas. Na Hollanda

nao ha preconceito anti-semita e, tendo sido compa-
nheira de aula de varias judias, ella, singularmente
dotada para o estudo de línguas, aprendera a fallar
yiddish.

Depois, muitas vezes, alliando esse conhecimento
a seu physico original, com cabellos negrissimos, seus
grandes olhos, sua tez dourada e mais seus conheci-
cimentos especialisados de pedrarias e lapidação,
Elsa se fizera passar como judia, afim de captar a
confiança de agiotas, donos de casas de penhores e
negociantes israelitas.

Foi na casa de um d'elles, um Viennense chamado
Franz Blumenthal, que ella descobriu a primeira pérola,
que lhe foi mostrada em muito segredo, como espe-
cialidade excepcional. Elsa não ignorava que entre
negociantes de certa categoria "especialidade exce-
pcional" significa objecto sobre cuja origem não se
devem lazer indagações.

Eu a compraria se o senhor me arranjasse
outra egual. Dar-lhe-ia pelas duas quinhentas libras.

Tem graça! — exclamou o negociante — Um
par destas pérolas valeria no mínimo duas mil libras.

í
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Mas seria possivel encontrar outra que for-
masse par com esta ?

Talvez. Mas então eu não poderia ceder as
duas por' menos de mil e seiscentas libras.

Oue horrorl Isso a senhora por conta de quem
estou procurando não poderá pagar. Alem do mais. . .
eu também sou do officio e desde já imagino que essas
pérolas não poderão ser usadas publicamente na
Inglaterra.

E, batendo na fronte, como se houvesse sido
accDmmettida por uma idéia súbita exclamou:

E digo-lhe mais... Já sei. Estas pérolas são
as do banco.

Cale-se — murmurou Blumenthal, assustado
e furioso.

Elsa baixou a voz mas insinuou:
Seria mais negocio eiitregal-as á

Sobretudo se sabe também onde está o diamante
policia
dia

le mi 1 lie*>ras para quem asVerde. Ha um prêmio
restituir ao banco.

Perdão — disse Blumenthal com ar de grande
dignidade — Eu não sou homem para trahir os que
me procuram. De* resto, se o fizesse. . . não tardaria
a ser assassinado. . . E a senhora também, se se met-
ter nisso, Mas se, ao contra-
rio, me comprar esta pedra, eu
lhe indicarei a pessoa que sabe
onde está a outra. . . E' tudo
quanto posso fazer.,

E, apoz animado debate
em que houve supplicas, jura-
mentos, pragas e maldições,
Elsa van Laeghels levou a pe-
rola por quatrocentas libras.
Quanto á informação prometti-
da cifrava-se no seguinte: .

Não sei o verdadeiro
nome do que sabe onde está a
outra pérola — disse o nego-
ciante — Conheço-o pelo alcu-
nha de Blattteship. F/ um an-
tigo marinheiro, boxer. . . ho-
mem ruim, violento. Deve ter
uns quarenta annos; é baixo,
moreno, muito desconfiado.
Poderá encontral-o em uma
d/essas tavernas do cães. A do"Elephante", a da "Mulher
Selvagem" a do Patrick. . .

Elsa sahiu de casa do is-
raelita perplexa porque os "si-

gnaes-dados" por elle não cor-
respondiam absolutamente aos
do homem, que, a seu ver,
praticara o roubo.

^E durante um mez inteiro,
dia a dia/com paciência de gato, procurou Blaltleship.
Disfarçada como vendedora de jornaes ou de can-
ções, andou por todas sórdidas tavernas dos cães de
Londres. Em vão. Não viu pessoa alguma que cor-
respondesse ao typo descripto por Blumenthal. Deses-
perada, voltou a este, queixando-se de que sua "fre-
gueza" fazia questão absoluta do par; que sem a
outra nada lhe adiantava comprar aquella. E como
o negociante exaggerasse sua indifferença, ella exi-
giu que fosse desmanchado o negocio. Ou as duas
ou nenhuma. . . Sob pena de ir á policia...- .Então, depois de lhe ter extorquido mais vinte
e- cinco libras, Blumenthal disse:

— Venha aqui, amanhã, ás 6 da tarde.
tM Nessa hora, logo que a viu entrar, o negociante
levou-a a um pequeno gabinete e mostrando-lhe um
rapaz muito magro e moreno, que alli estava, disse-lhe:

Este é meu amigo Samuel Corasso. Conversem
a vontade.

O rapaz
dizendo.

—j Então é a senhora que quer
posso indicar-lhe quem a tem. Mr
missão é claro.

— Dez libras

li n I I

Encostando-lhe a bocca da pistola browniny,
Elsa reduziu-o á obediência.

erguera-se com um sorriso amável,

? Eua pérola rosa
as quero uma com

disse Elsa

Ohl Está gracejando, estou certo. Por menos
de cem não fazemos o negocio.

E o regateio durou qüasi uma hora, entremeado
por suppostas confidencias, protestos de lealdade,
juramentos. Quando Elsa chegou a prometter setenta
e cinco libras, Samuel concordou :

Está bem. Eu vou leval-a a Blaltleship, mas
cuidado. E' um perfeito canalha; aggressivo, perigoso.
Está armada ?

A detective tirou da manga do casaco um brovv-
riing de nove milímetros, ultimo modelo.

Oh! — exclamou o rapaz com invejosa ad-
miraçãò. —-Eu tenho isto.

E mostrava na palma cia mão um enorme e velhis-
simo buldog Hammcrless, uma arma de bazar, com a
qual havia de ser difficil acertar num boi a vinte passos.

Elsa seg'urou a arma como para exammal-a. O
que mais attrahia sua attenção era a mão de Sa-
muel. De repente, com gesto rápido, atirou o velho
revolver para um canto da sala e apoiando o cano
do bro.wning ao ventre do rapaz disse :

Agora, antes de me levar a seu cúmplice, vai
me dizer como foi que vocês dous fizeram o roubo.

Samuel não era homem para situações desse
gênero; deixou-se eahir numa
cadeira e cobardemente. relatou
tudo.

Fora empregado náquella
succursal do banco; um dia, des-
pedido injustamente, ficara sem
recursos e cheio de rancor. En-
tao, conhecendo os hábitos do
estabelecimento, planejara um
assalto. Como não podia agir
sozinho, fallára a um camarada
que. por sua vez fallára a Blat-
tleship. O camarada apenas vi-
giára os arredores; elle e Blat-
tleship entraram pela casa visi-
nha, de onde alcançaram o te-
cto e um óculo alli existente.

Eu sei — disse Elsa -—
Para sahir, como Blaltleship é
muito baixo, subiu a seus hom-
bros e você apenas precisou de
subir a um tamborete. Por si-
gna!, estava descalço.

Samuel abria muito os
olhos assombrados.

Como é que a senhora
sabe ?

A quem venderam o dia-
mante verde ?

A Comminos, o Armênio.
Conheço. Por quanto?Cincoenta e cinco libras — confessou o rapaz.

E logo num ímpeto de cólera. — Mas Blatlleship deu
a meu camarada apenas cinco, a mim dez e ficou
com o resto, o canalha. Protestamos e elle ainda nos
aggrediu. A mim, que lhe propuz o caso, dez libras só.
E' um cao.

E onde se pode encontrar Blatlleship?
Na "Taverna do Negro Pintado" Sabe onde

é? Com certeza não sabe. E' uma "clandestina", e
preciso ser do "grupo" 

para entrar alli.
— Muito bem. Você vai me levar lá.

- — Sim, senhora— disse o ladrão, livido mas
submisso ao contacto do browning.

Sahindo d'alli sob o olhar alarmado de Blumen-
thal, Elsa ergueu un*i braço. Immediatamente, seis
homens, que pareciam flanar pelos arredores, segui-
ram-os sem affectação, pelas ruas estreitas e mal illu-
minadas de Humsclsditsch.

Era já noite. A escoria, que os via passar, de braços
dados, muito unidos, não podendo adivinhar que Elsa
mantinha a bocca do bnnvning encostada ás costellas
de Samuel, tomava-os por um casal enamorado,
dirigia-lhes pilhérias grosseiras, cruas. Elsa sorria.

Chegaram por fim diante de um casarão sórdido,
que parecia completamente fechado e no escuro.

'¦'¦''¦*'.¦ ',.,-'/*' '.Wi. ¦¦ . 'V' i, .'•'¦"."!''• _;._.¦:....'.'¦. ,':—•
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C«ça</« pouco pittorésca mas tranquilla. — (Quadro de V. B. dei Mazo, pupillo de Velascpiez) Representa uma caçada
sem perigo, organizada por ordem do rei Philippe IV, de Hespanha. para distrair; a rainha Anna- Mana, que uma enfermi-
dade impedia de montar a cavallo. Uma extensa pista formada por dous muros improvisados conduziam veados ate diante

de um estrado de onde a rainha e suas aias viam picadores e Fidalgos abatel-os a taça de caça.

Samuel, ao passar por uma janella, bateu de modo
especial na veneziana. Depois seguiu e chegando á
primeira porta bateu de novo; mas somente ao chegar
a uma segunda porta é que se deteve e, empurran-
do-a resolutamente, entrou.

Essa porta dava para um corredor escuro
entrar, Elsa projeetòu subitamente a luz de uma
terna electrica se-

Ao
an-

prehendeu, violenta brutal. O antigo marinheiro es-
tava no fundo da sala em uma das ultimas mesas.
Como todos os que alli se achavam, voltára-se ao ouvir
a porta se abrir. Ao vêr Samuel de braço com uma
mulher esboçou um gesto de surpreza; mas logo, no-
tando que eram seguidos por seis homens, compre-
hendeu que fora trahido. que vinham prendel-o. E

não perdeu um
bre o rosto do ho-
mem, que abrira é
apontou-lhe a pis-
tola,* ordenando
em voz ba.xa mas
em tem firme.

co— oiíencio.
Foi apenas um

instante mas o sul-
ficieite oara que
os ss:s pMiciaes en-
trassem também e
manletassem rapi-
damente o porte-
ro. Seguiram estão
um longo corre lor
no fim do qual de>
ceram uma escada,
que day.a para uma
vãstai-sala mal dl"-
minada mas cheia
de mesas oecupa-
das por uma clien-
tela variada e pit-
toresca. O olhar
arguto de Elsa pro-
curou nessa mise-
ravel assembléa
u m homem baixo
robusto e moreno.

Mas antes que o
tivesse identifica-
do, a reaceao de
Blasttleship a sur-

:ir.vmr* *.rw.w.ira«*«»«MrMW. OÊfitm VKTaürrTTTW^WSZXrTWT*

A concepção ingleza da elegância no lar. — Uma extrema simplicidade,
ausência quasi total de cortinas, muita luz, muito ar, grande perspectivas.

moveis espaçosos, confortáveis.

momento.
Saccou do cinto,

dous revolvers e
disparou-os varias
vezes. Samuel ca-
hiu logo morto.
Uma bala entrou-
lhe pela bocca par-
tindo dous dentes
e sahiu através-
sando o cerebello.

A própria Elsa
e um dos pohciaes
locaram feridos;
porem os outros
cinco conseguiram
dominar e desar-
mar Blasttleship.

O ferimento de
Elsa era grave.
A bala atravessa-
ra-lhe um pulmão;
mas sir George
Macl^enzie um dos
melhores cirur-
giões de Londres
encarregou-se de
seu tratamento e
ella poude depor
perante o tribunal,
no dia do julga-
men to, recebendo
do publico verda-
deira ovação.
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í Fantazia sportiva e maravilha photographica
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PrUWM-aSpeM°S ^ PfSsa^em de .um automóvel lançado em grande velocidade atravez de um muro de tijolos Promovida norsir Wilnan Moon, o famoso fabricante .nglea de automóveis, essa singular experiência foi realisada em Lmbridge com um ca?roque ia percorrera 48.000 milhas. E ainda sahiu inteiro e andando do outro lado do muro.

Em amor como na guerra, quando o inimigo
se defende com mais energia é aue mais devemos
insistir em não ceder. — Maurício de Saxe.

Não é possível raciocinar com o coração. Ê' pre-ciso despedaçal-o ou obedecer-lhe — Rochepedre.

Quando é o casamento ? — pergunta o velho
dono de uma papelaria á linda e jovem jregueza.Em Setembro. . . Mas como o sabe o senhor
que estou noiva?

Oh! moça, quem compra, de uma só vez,' trez
caixas de papel para cartas. . . foi pedida em casamen-
to, com toda a certeza.
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O Cassino estava
em plena effervescen-
cia. A noticia se espa-
Ihára por todos os sa-
lões com a rapidez de
um relâmpago, admi-
rada e commentada
em todos os tons.

— Seis vezes em
cheio! A mão já pas-
sara cinco vezes. Mais de duzentos mil 1 ranços em
alguns minutos. Quem é? Dorcet, o actor do "La-

riedades". Rapaz de sorte! E de coragem! E o
"commandante" 

perdendo como um louco. . . Quem?
O "commandante?" Mas eu o julgava já sem um
nickel!. . .

Nesse momento Dorcet, que tivera sangue trio
sufficiente para se deter a
tempo, dirigia-se para a cai-
xa, levando entre as mãos
um enorme pires cheio de
fichas, precedido por dous fis-
cães do jogo e acompanhado
por vários pedintes.

Ia de cabeça alta, as na-
rinas palpitantes, tomado por

/# SeiL/udo
..._—..- -•'—«-

domínio. Elle se orgulhava
com sua força de vontade,
destino, libertando-se, por
que regem o commum dos

uma deliciosa exalta-
ção; o ar confinado
cFaquelle ambiente pa-
recia-lhe oxygenio pu-
ro. Um alchimista,
que houvesse desço-
berto a formula para
fazer ouro, não senti-
ria mais intensa sen-
sação de poderio e

de haver dominado,
as forças adversas do

sua audácia, das leis
mortaes.
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HARLOW A.travessou o bar, com a mão jJEãN HARLOW
da United Artists.

Desafiara a sorte, escravisá-
ra-a pela própria ousadia e uma
serie inverosimil de números feli-
zes levára-o das rnesas de cincoenta
francos até aquellas em que se
joga com placas de dez mil. Outro
qualquer teria perdido a cabeça ou
recuado. Elle jogara tudo ou nada
seis vezes seguidas e ganhara. E o'
resultado alli estava. Quatro fichas
de cincoenta mil francos, porque,
pretendendo voltar para repetir o"golpe" no dia seguinte, não jul-
gou necessário receber massos de
notas.

Atravessou o bar, com a mão
na algibeira, fazendo as placas
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tilintarem. Próximo á porta
viu o " commaildante", aca-
brunhado, em uma poltrona de
couro, diante de um cock-iail.
Era um homem de cincoenta
annos, com cabellos completa-
mente brancos, vestido sem
elegância. Tinha o rosto -con-
gestionado, suas mãos tremiam
visivelmente.

Discretamente, Dorcet fingiu
nao \ ei- o, ;ahiu desce; a
apparatosa escadaria. No hall,
vozes elevadas attrahiram-lhe

, . .. - -:: '"¦'-¦ '¦ ''''-^y-XfX A ;A"XA<A"' AA' X- Ai-

—————*—¦¦——¦—

Uma batata caricaturista — Colhi-
da nos arredores de Dublin (Irlanda).

a attenção. Uma mulher insis-
tia com os porteiros, para lal-
lar a alguém

Elle não está — dizia um
çTéllés.

Está — dizia a mulher. —
Eu sei que elle está aqui.

Essa scena provocou um sor-
riso em Dorcet, que já assis-
tira a muitas outras similhan-
tes, naquelle mesmo lo-
gar.

Quando elle chegava
aos últimos degraus, a
mulher fez uma tenta-
tiva desesperada para
vencer a resistência dos
porteiros, ameaçando-os
de lazer um escândalo,
se não fossem chamar
seu marido.

E, como um empre-
gado a segurasse brutal-
mente, Dorcet interveiu.

Deixem essa senho-
ra — disse elle, com
energia.

Ahi senhor... Deus
o abençoe... Tenha pena
de mim.

O actor notou então
que ella era de appa-
rencia distincta, já não
muito moça, mas extre-
mamlente sympathica,
sem pintura nem jóias.

—- Minha senhora. . .
Está bem certa de que
seu marido está aqui ?
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Cidades vertiginosas da França — Eze, a 600 metros de altura, na Cote d'Azur

Absolutamente cer-
ta . . . Desgraçadamente
bem certa. E o senhor
talvez o conheça. E' o
commandante Haute-
ville.

Dorcet hesitou, inter-
dicto. Antes não se ti-
vesse detido alli. Esse
encontro com a esposa
do homem de quem
ganhara uma fortuna
e> sobretudo, vel-a tão
angustiada, causava-lhe
um mal estar irrepri-
mivel.

Mas já a inquieta se-
nhora arrastára-o para
um recanto do vesti-
bulo e perguntava-lhe,
em tom confidencial e
ancioso :

Sabe se elle está
perdendo ?

Sim — disse Dor-
cet, sem coragem para
insistir.

Muito E co-

Onde se vive muito, embora sem hygiene — Um selvagem
de Siberut, nas ilhas Mentawei, também chamada;- ilhas da Feli-
cidade, no Oceano Indico. Com mais de cem annos de edade,

ainda rem.-i e pesca como um moço.
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Cidades vertiginosas da França --.- La Roquette a 800 metros de altura, no depar-
tamento dos Alpes Marítimos. São muito numerosas, em toda a E .ropa, as cidades
d'esse gênero, que datam da Edade Media e foram assim construídas afim de facilitar

sua defeza nas incessantes guerras de então.

mo o actor se limitasse a um gesto
affirmativo—Ohl... senhor... sal-
ve-nos. . . chame-o, arranque-o d ahi.
Eu tenho medo de que elle faça
uma tolice. . . uma desgraça.

Como ?
Eu só agora

desconfiei, fui exa-
minar as gavetas
de sua secretaria
e verifiquei que
elle trouxe uma
quantia enorme,
duzentos mil fran-
cos, que nao nos
pertencem . . . sao
de uma sociedade
de que elle é the-
sou rei ro. . . Elle já
perdeu tudo quan-
to tínhamos com
essa maldita pai-
xão do jogo. . .
Mas esse dinheiro
que está jogando
agora nao é nos-
so. . . Se o perde,
que vai ser de

Dizia tudo isso em voz baixa, mas
numa exaltação de louca, segurando
os braços do actor,

Dorcet hesitou,
que tinha elle com isso? Que culpa

* . t__i

apertando-os
Mas, afinal.

nos í
sara
d rã o

E elle pas-
ser um la-

?L-^l. ¦¦¦! i» "n —— ¦-¦_r.i-_n-.--i 
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Excentricidade britannica— Miss
Arezil Streatfield, que se casou em
Janeiro ultimo, vestida á moda da
Edade Media e foi para a egreja
levando seu cão predilecto, um

enorme bull-dog.

tinha de que o commandante
jogasse dinheiro, que nao lhe
pertencia ? Elle, Dorcet, ganha-
ra-o de modo perfeitamente re-
guiar. Mas também não podia

wmWm

O casamento de Marte e Venus — Quadro de Rubens

Elegâncias africanas — Um chefe
da tribu dos Turkanas, que vive
nas margens do lago Rudolf, ao sul
do Sahara. O rosto pintado a
branco, dos olhos para baixo ; uma
placa de metal pendurada no nariz
e outra no queixo, a cabelleira
trançada com palha e lã de camello.

deixar aquella pobre senhora
alli., assim, sem uma palavra.— Espere — disse elle, de re-
pente. -— Eu vou vêr se o en-
con tro.

Subiu a escada rapidamente,
ainda sem saber o que fizesse.
O mais pratico seria, uma vez
lá dentro, telephonar para a
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portaria, dizendo
a Mme. Haute-
vi lie que seu ma-
rido não estava
alli.

Mas no mo-
mento em que
chegava á porta
do bar ouviu um
estampido na ca-
bine n. 2.

Todos se preci-
pitaram para alli.
Dorcet foi um dos
primeiros. Seus
pre sentimentos
não o enganaram.
O commandante
Hauteville dispa-
rara um tiro de
revolver contra a
própria cabeça e
morrerei ínstanta-
neamente.

X

Poucos minutos
depois, tendo fica-
do, por precaução,
alli mesmo, a um
canto, Dorcet ou-
via um com-
missario de
Polícia expli-
car aos repor-
ters, que ha-
viam acudído
em chusma.

— Suicídio
inexplicável,
que não pode
ser attribuido
aos prejuízos
d'esta noite;
porque, embo-
ra tivesse per-
dido muito, ò
Sr. Hauteville
tinha nas algi-
beiras estas
quatro fichas,
de cincoenta
mil francos,
que ainda nao
trocara na
caixa.

Pierre Chaine.

As conseqüências
de um accidente e
a fidelidade a um

compromisso

Durante o rei-
nado de Luiz XV,
em França, o Del-
phim ( príncipe
herdeiro da co-
i ôa) feriu de mor-
te um escudeiro do
conde de Cham-
bord. O rei, muito
contristado por
esse accidente,
prometteu uma
renda perpetua de
6.000 francos aos
descendentes da

Os povos que ainda são pittorescos
CURIOSOS VESTUÁRIOS DE ALGUMAS RE

GIÕES DA ALLEMANHA
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^mm^^M^W ^^LglAM ^fl ^^^^| HÜli*9 MmMm ¦ ¦ ^Bl^fi? ^Bs i^ES IbbbibU ^Bv^^!
RI ^Bl ÍilUPi m if\UEXJI A\fl
Bflfl n^ Ki« liJIlifl BtEl Mb flB flBBwDfcaSfl bbibPvb fl

|fl ^Bé.flflL Ifl .j^RjH _^_fl_^k^B fl ^^^^^1 flfc^H Bf^^^B^I X2fttfC^*« i ^^m9mm^mamM^mtM %t%MM^^^^M mMm\ fl fl\W[ {^^^BBfl flv^fl B ^fl W^^^f^fl ^LÜ^^B mmWmS^^ *'' *' ^*^^TX**Mt^^flflflJ>^fl^^^Hl ^fl^fl
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k^B ^B^l ^B^^P» Wmik '•^wSêêê^^W ^Fv^^^^^H ^Bhí ^^t t"~ ^^ * a^^^':"^b ^Bl
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Ifl Riif| m- »*.,:.:' rf^-ífe £|Vfl Bl ^ Bfl^fl ¦[¦ w^víSií^B Bw flfljfl^^B ^^^Bfl É^BflflflH BmT^ÍMmm^rr-Mmm\ mmmmW V^. ^H^H ^B ^^M i^B ^^^^^MlV^H ^1IuBéH VP^BI B^ i^^lk.v Bfl BB ^B BI B Bfl^fl BmmW^mMmM^^wmmmw ' ¦¦». ,*1P! . «S^ M B^. ¦ MMW%mmm m^fljflfl mw W.mim *9Wmàmf YA, #,i.YBfl B.il BnM

^Héh^BBBBBB^^F^ wBkB ^^————mT MMS-lmM^^^MMTMM mÉimW ^mmMM\MM\
B^V ^V^ ^'.. •' -''^* mmimmlM m^Mmmmm^^ IM/^'íMmmUM\\^MMw ^XnSte' "'i^ : v^,:.^^Ki|l ' **mç Ifl BJB BUBmJüéhBjB I
Màmmi 'Mf.n " mWAmm ¦ - :' :'*4l v .^BB wTM

IBfl ifl dttVl^. ^ Bl BMmi2 wrZj^zlm Bfl^B<;'^^B';-'' ' ^^H^L.^fl^_ ^^B ^B^^bL^I ^^flPC!5*T^WBUi^^B ^^B"!r^^^B
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Bfl^^^^^B 9^i ' ^B Bl<w!BnL<f>l. m9

^w ^Bàü"** '{^B^^B Bb flM>> ^H j^^^M ifik^y^itt.1 ^í"&%>í'%í?^H
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victima. Durante
a revolução fran-
ceza, a Assembléa
Nacional votou
uma lei especial,
mantendo esse
compromisso; e
até agora, atravez
todas as mudan-
ças de governo,
essa renda con ti-
nuou a sei paga
e só foi suspensa
ha poucos mezes,
por haver falleci-
do o ultimo des-
cendente do mal-
logrado escudeiro.
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Moças do Bucheburg, nos arredores de Hamelin.

PROFISSÃO DE FÉ

Acredito que o
homem nada vale.
E' essa minha uni-
ca certeza. De todo
o mais duvido. Não
ha mentira mais
desta í 'a da do q a e
dizer que o homem
é a- obra mais per-
feita de Deus, que,

para elle, cpe.au
o Céu e a Ter-
ra.

Essa ja bula
era sem duvida
consoladora;
porque, se os
homens reco-
nliec essem o
que são, não
teriam coragem
para viver nem
mais um dia.
J/as não receio
de que o fa-
çam. Tem de-
ma si a do res-
peito e a d mi-
ração por si
mesmos. Por
outro lado não
me empenho
em lhes tirar

essa crença, por-
que não tenho ou-
tra melhor para
lhes offerecer.

Infelizes! Suas
luzes são sombras
e como hontem, co-
mo sempre, con ti-
nuum incapazes de
compre fie nder o
grande mi/ste r i o.
JE a cada nova ver-
dade que p rocia-
mam descoberta,
mais me desço n-
solo porque ne-
nhuma d'elias é a
que eu procuro, a
Verdade. una e
completa, a única,
que poderia curar
meu espirito en-
fermo.

Emílio Zola.
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PAIZAGEM JAPONEZA — Quadro do IF. Tkaichcnko
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FASCICULO II

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

0 POVO SUECO ,
Por W. F. Reddaway '
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As regiões que rodeiam o lago Melar, em cujas
margens se levanta Stokholmo, se encontram talvez
mais afastadas da corrente principal da vida do que
qualquer outro dos berços da raça européa.

Embora pareçam ter dado hospitalidade ao homem
desde ha mais de dez mil annos, apenas o historiador
pode registrar os factos de dez séculos cie antigüidade.

Nos primeiros passos do Christianismo, embora
oito séculos antes da Suécia ser evangelisada, as
férteis planícies do sul da península eram habitadas
não pelos Suecos e sim pelos Dinamarquezes.

As regiões oriental e occidental da ilha de Gotland
estavam occupadas principalmente pelos Godos.
Mais ao norte ainda, do outro lado de uma vasta zona
de riachos e bosques e do próprio Melar, achava-se
o território da Suécia propriamente dita, cujos habi-
tantes se espalharam pouco a pouco para o sul, reu-
nindo-se aos Godos. Esta colonização dos^ desertos
scandinavos recebeu grande impulso com os "nômades

de todos os paizes", nos séculos V e VI e o território
sueco povoou-se gradativamente.

Sendo a raça 
"prolífica 

e o território estéril tor-
naram-se inevitáveis as emigrações dos Vikings.
Alem do mais. os menos dóceis viram com desgosto
o apparecimento de alguns reis.

Os emigrantes suecos dirigiram-se, naturalmente
para as costas orientaes do Baltico, mais particular-
mente para as da Finlândia. No século IX, Runco
e outros Suecos fundaram em Novgorod e Kiew novos
Estados, que não tardaram a fundir-se constituindo
um poder capaz de ameaçar Bizancio.

Os Suecos converteram-se no corpo de guarda dos
imperadores e as riquezas de Wisby deveram sua
origem ao commercio entre sua pátria e Kiew. Acre-
dita-se que em meio dos Alpes sobrevivem ainda os
descendentes dos Vikings.

O contacto com as nações christãs não podia
deixar de modificar a fé dos Suecos em seus antigos

GUSTAVO VASA E' PROCLAMADO REI EM STREGNAS (1523) A União de Calmar agrupou sob a autoridade de um
só rei a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. As tentativas realizadas por esta ultima para impor sua vontade aos outros dous
reinos mais fracos, produziram uma serie do rebelliões e, em 1525, fez-se tão intolerável a tyrannia dos Dinama.quezes, sob o

íinado de Christiano II, que os Sue os, sacudindo o jugo estrangeiro, elegeram seu rei próprio Gustavo Vasa, ern Streçnas.reu
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deuses, entre os quaes Thor occupava o primeiro os Godos; porem, depois de sua morte, occorrida em
posto. Sua completa conversão ao Christianismo foi, 1060, as lutas entre raças e religiões desolaram a
no emtanto, longa e difficuítosa. Entre sua pátria Suécia. Passaram ainda duas gerações antes de que

82

estéril e as nações chnstãs a
Natureza interpuzéra fronteiras
quasi intransponíveis, emquanto
que no interior da Suécia era
difficil procurar a unidade po-
litica ou social.

Grande parte de sua Insto-
ria primitiva se compõe das lu-
tas entre os deuses e os Suecos
para dar ao paiz um rei único.

A viagem de sua fronteira
meridional até seu centro, re-
queria um mez de ingentes es-
forços. Assim, na data já tardia
do anno 1177, arriscou-se um
monarcha a padecer fome ao
viajar de Leste a Oeste, atra-
vez do reino árido.

No século IX, Ansgar, o
apóstolo do norte, conduziu mis-
soes duas vezes ás margens do
Melar ; seu successor na sede
episcopal de Bremen continuou
sua obra. No emtanto, nessa
epocha, a grande Edade dos
Vikings, registra a historia, prin-
cipalmente, a constante conten-
da entre os reis suecos e dina-
marquezes, até que, no anno
1.000, se uniram para vencer
Olof Trygvesson, em Svolder.

Sto. Olavo estabeleceu a in-
dependência noruegueza e pro-
pagou o Christianismo pelo nor-
te, secundado por S. Sigfrid e
outros missionários da Inglaterra. Não obstante,
ainda reinava na Suécia a antiga fé, quando, em 1060,
foi extincta a família de seus primeiros reis. O occaso
da antiga fé e a extincção da
velha dynastia produziram na
constituição da Suécia uma
mudança, que estava destina-
da a exercer grande influen-
cia no futuro.

A coroa se tornou elec-
tiva. Ao mesmo tempo, a
primazia sobre a região de
Upsal, por tanto tempo foco
do paganismo, foi discutida
entre os Christãos no correr
do obscuro período das lutas
civis. Porem a nova fé foi
ganhando terreno muito len-
tamente. Em principio do
século XIII, Thor e Odin ti-
nham ainda sinceros adora-
dores nos valles do norte.

Substancialmente, a Cruz
triumphára, na verdade, uma
geração mais cedo. Olavo, o
filho de Enco, um dos vence-
dores de Olavo Trygvesson, no
anno 1.000, foi, segunde se
affirma, o primeiro rei chris-
tão da Suécia, tendo recebido
o baptismo das mãos do bis-
po Sigfrid.

Os Suecos, que viviam
mais para o Norte, viram
com desagrado estas innova-
ções gothícas. Pouco faltou,
de resto, para que desthro-
nassem Olavo e não supporta-
ram que seu filho e successor

I

..... -Jl_^^_^_ ¦ ''.^^iM^a^LMM—————————<

Christovam III—Em 1-440, foi eleito sueces-
sor de seu tio deposto, Erico VII, da Dina-
marca, o uuque da Baviera, que tomou o no-
me de Christovam III. Carlos Knutsen aban-
donou seu emprego de administrador da Sue-
cia em favor de Christovam, que. no mesmo
anno, oeeupou o throno d'esse paiz. Em 1442
ficou também sob sua autoridade a Noruega.
Porem em 1448, quando se preparava para
um ataque ás cidades hanseaticas, foi surpre-

hendido pela morte.

—————mm*^—' ¦" ¦'-—-——¦-----•¦--¦-.•---—-— .-- iiT-trr«w^»»».n i i ii

foi conduzido á Dinamarca, na quaíi-
Gustavo Vasa I
cia, em 1496,
ciade de refém, em 1515. No anno seguinte fugiu e
sua cabeça ioi posta a prêmio. Porem em 1520 en-
trou em Stoek holmo, á frente de poderoso exercito,
expuisando os Dinamarquezes da Suécia, cuio throno
oecupou em 1523. Depois de um reinado pacifico e

prospero , morreu em 1560.

Sverker (1133-53) apparecesse
como rei christão de todo o paiz.

O progresso do catholicismo
foi demonstrado no correr do
seu reinado, pelos estabeleci-
mentos de bispados, mosteiros,
escolas e do dinheiro de S. Pe-
dro. Meio século mais tarde foi
estabelecido o dizimo.

Em 1157, o rei Enco con-
duziu uma cruzada á Finlândia
e deixou o bispo ingiez Henrique
de Upsal, para que organizas-
se uma colônia sueca e uma
nova egreja naquelle paiz. Este
pereceu, pouco depois, em mãos
de um converso, porem foi o
santo padroeiro da Finlândia.
Seu senhor, Enco, mereceu da
Suécia a mesma honra.

Durante o reinado de Car-
los, filho de Sverker (1161-7),
a Suécia não obedecia apenas a
um rei mas também a um con-
de, seu logar-tenente e, ainda, a
um arcebispo, Es te vam de
Upsal. No emtanto, não se li-
bertára ainda das conseqüentes
misérias das lutas pela sueces-
são. Alem do mais, em fins do
século XII, os pagãos visitaram
suas costas, de sorte que se tor-
nou necessário construir a forta-
leza de Stokholmo para guardar
a entrada oriental do lago Melar.

Estas freqüentes convulsões e o progresso de uma
fé commum tendiam a apagar as antigas divisões
entre os filhos da Suécia e a augmentar o poder dos

magnatas a expensas da au-
tondade real.

A egreja, corporação ex-
trangeira, também, aos pou-
cos, adquiriu poder; e ao se
iniciar o século X11I come-
çou a coroar reis. Os francis-
canos e dominicanos penetra-
ram no paiz. Em 1248, o le-
gado do papa, Guilherme de
Sabina, convocou uma gran-
de assembléa em Skenninge
e insistiu na conveniência de
prescrever o celibato para o
clero, o estudo das leis cano-
nicas e a eleição dos bispos
apenas pelos cabidos das ca-
thedraes.

Em 1250 extinguiu-se a
linha masculina de Sto. En-
co. O personagem mais im-
portante da Suécia era, então,
Birger, o Conde, descendente
de uma grande família Foi-
kunger e cruzado vencedor
na Finlândia. Casára-se com
uma princeza, porem não ti-
nha sangue real. Por isso, os
Suecos coroaram rei seu filho
Valdemar; e não em vão a
elle se dirigiram para desfru-
ctar de paz e bom governo.
Valdemar, em dezeseis annos,
levantou notavelmente a cul-
tura e o prestigio da Suécia.
Restringiu de um modo espe-

Gustavo Vasa, nascido na Sue-

usasse o nome baptísmal de Jayme. ciai o antigo direito da vingança privada, aboliu os
O rei Stenkil sustentou-se no poder apoiando o julgamentos de ordalias e concedeu ás* mulheres o di-

paganismo entre os Suecos e o Christianismo entre reito de participarem das heranças de bens immoveis.
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"Birger Jarl",
o fundador tradi-
cional de Stockhol-
mo, foi o ultimo
conde e torno u
seus filhos duques.

Depois de des-
pojar de todos os
bens seu irmão Vai-
demar e de domi-
nar os Foi k unge rs,
rebe.llados, come-
çou a demonstrar
que era um grau-
de rei e ganhou
por sua paterna 1
previsão o titulo
de "LaduIas" ou"Armazenador de
sementes".

A reunião dos
poderes reaes pelo
rei Magno contri-
buiu não pouco
para os brilhantes
triumphos da mo-
narchia sueca nos
séculos posteriores.
Como o maior dos
Vasas, costumava
solicitar conselhos
da nação. No em-
tanto, n a q u e 11 a
epocha era prati-
camente impossi-
vel reunir mais do
que os bispos, ma-
gistrados e proprie-
tarios, que desem-
penhavam func-
ções judiciaes e,
em caso de necessidade, a classe media: o marechal
intendente e o chanceller formavam o núcleo da ad-
ministração central.

Em um d'esses conselhos, reunido em uma ilha
do laço Melar, em 1280, Magno desenvolveu sua

GUSTAVO DENUNCIANDO O BISPO SUNNANVADER Gustavo 1 decidiu destruir o immenso
ler do clero catholico na Suécia. Gm: este objectivo alentou, secretamente, a pregação das doutrinaspoder do clero c:

utheranas, tratou de obter a rendição daò fortalezas sustentadas peios bispos, com todas ^ n
que continham. Na Dieta de Vcsícras, todos os pedidos dn rei foram oncedidos e

um estatuto chamado Retiro de Vesteras, a 21 de Junho de 1527
ratificados mediante

politica. Depois de exigir e receber de todos os pre-
sentes o juramento de que observariam as leis de seu
pai para sustentar a paz interior do reino, prohibiu
o abuso praticado pela classe media em detrimento
dos camponezes, dos quaes exigiu a hospitalidade para
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MORTE DE STEN STURE NO LAGO MELAR (1520) — Quadro de C. G. Hiliquist. Sten Sture, o Jovem (1492-1520)
era filho de Svant Sture e, por morte de seu pai, foi eleito regente da Suécia. Esse êxito provocou a mais feroz inimizade em
seu rival, Erico Trolle, cujos partidários declararam guerra ao regente. Trolie pediu o auxilio de Christiano II, da Dinamarca,
que invadiu a Suécia e encontrou o exercito de Sture próximo de Rorgerund. As tropas do regente foram derrotadas e elle pro-prio, gravemente ferido por uma bala. expirou em seu trenó, ao tentar chegar a Stockholmo, atravez o lago Melar, então gelado.
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si e seus servidores. Tratou, em seguida, do problema
de collocar a Suécia em condições de enfrentar seus
inimigos modernos. Estes, de facto, não eram mais
simples marinheiros nômades, mas sim lanceiros mon-
tados e revestidos com armaduras, que os tornavam
quasi invulneráveis contra a infantaria. Em conse-
quencia o rei eximiu de impostos os que se offerecessem
para servir na arma da cavallaria. Esta disposição
criou uma classe de nobres, differente dos plebeus,
que pagavam impostos.

Em 1281, o rei extendeu a isenção de impostos
a Egreja. Em 1285 reclamou para si e para seu con-
selho o direito de dictar novas leis referentes aos casos
não previstos pelas leis antigas. Sua superioridade
entre os reis do norte se tornou bem sensível e manifesta
quando a ilha de Gotlandia, com sua poderosa cidade
de Wisby, se collocou voluntariamente sob seu sceptro.

Depois da morte de Magno, a Suécia teve de
novo a fortuna de encontrar um regente de firme
caracter no marechal Torgil Knutson. Seguindo as
pegadas de Sto. Erico e de Birger Jarl, Torgil dirigiu
uma terceira cruzada na Finlândia. Mediante duas
campanhas poude estimular as colônias suecas para que

a guerra ciel<

REVOLTA DOS CAMPONEZES DE DALECARDIA (1434) — (Quadro de J. II. Valda.) — Dale-
cardia é um território interior do Oeste da Suécia, cheio de interesse histórico e cujos caracteres locaes
são bastante accentuados. Seus habitantes faliam um dialecto particular, usam um traje próprio e são
independentes. Era 1434, commandados pelo mineiro Engelbreck, levantaram-se contra a tyrannia

oppressora de Erico XIV da Dinamarca.

se estabelecessem em Viborg e, apezar da opposição dos
Russos, para que conquistassem a Carelia occidental.
A perspectiva de uma união entre a Suécia e a

I Dinamarca ganhou terreno por effeito de um duplo
j matrimônio real antes de Birger, o filho de Magno, se

achar em edade de governar. Como quer que fosse e
I infelizmente para a Suecia,seus dous irmãos mais meços

I foram homens pouco escrupulosos e cheios de ambição.
Depois de induzir o rei a que se unisse a elles no assas-

I sinato a trahição, de Torgil, foram novamente traindo-
|| res e encerraram seu irmão em uma prisão, em 1506.

O apoio da Dinamarca e da Noruega não foi
1 bastante para devolver ao soberano seu reino inteiro,
j nem foi sufficiente, egualmente, o revide tomado
| contra os culpados, aos quaes convidou para visital-o
I e também encarcerou. Em 1519, seu sobrinho. Ma-

S gno, filho de Erico e creança ainda, cmgiu as coroas
= da Suécia e da Noruega.

Durante a mmoridade do soberano (1319-32)
o Conselho governou. Foi dado um fim afortunado

Torgil com os russos, assegurando com
isso o desenvolvimento da Finlândia como província
sueca. Sob aquelle governo, os Suecos extenderam-se
para o norte e os Laponios foram feitos seus tributa-
rios. Porem a crise temporal da monarchia significava a
permanência da aristocracia com todas as suas extra-
vagancias e arbitrariedades. Quando começou a gover-
nar, de facto, o rei encontrou vasio o thesouro.

Entre 1532 e 1363, reinou na Suécia (pelo menos
de nome ), Magno, filho de Erico, que se viu obrigado
a supportar muito diversas vicissitudes da fortuna.
Em uma epocha foi senhor não apenas da Noruega
mas também da Escania; em outra, teve de disputar
a própria Suécia a seus próprios filhos! Tratou
de restabelecer seu prestigio dirigindo uma grande
cruzada contra os russos e forçando todos quantos
encontrava sob seu poder a raspar a barba e a receber
o baptismo. Porem não logrou conquistar a Ingria
e pouco depois foi excommungado por não ter devol-
vido ao papa o dinheiro emprestado para a expedição.

Em 1550, a "Morte Negra" affligiu o paiz e, logo
em seguida, houve longo período de carestia. A grande
nobreza constituiu uma fonte continua de perigos e,

finalmente, forçou
Magno a abdicar
em favor de um
oppressor allemão,
Alberto de Me-
cklemburgo.

Nem por isso
deixou o reino de
experimentar gran-
des progressos de
caracter jurídico e
administrativo. Os
restos da escravi-
dão foram suppri-
midos. Toda Sue-
cia ficou sob o im-
perio do mesmo co-
digo de leis e do
mesmo systema ju-
dicial. A coroa foi,
formalmente, de-
clarada electiva e
nenhum distncto
poude aspirar a
preferencia na elei-
ção. O rei, assim
eleito, devia pres-
tar juramento de
governar com a
cooperação de seu
conselho e abs-
ter-se de fazer leis
ou de levantar im-
postos sem o con-
sentimento popu-
lar. Mais ainda.
Depois da eleição
e do juramento,de-

via atravessar parte do território nacional para re-
ceber a coroa das mãos do arcebispo.

Afim tle fomentar a efficacia da defeza nacional,
celebravam-se revistas annuaes e os camponezes
ambiciosos podiam tornar-se nobres apparecendo em
alguma d'aquella revistas devidamente armados e
equipados, como soldados de cavallaria.

Os habitantes de diversas cidades receberam
uma organização, que os collocava sob a direcção
de um burgo-mestre, do representante do rei e de um
conselho; é bastante significativo o facto de que a
metade dos membros d'esse conselho teria de ser
composta por Allemães.

O reinado de Magno foi notável, alem do mais, pelo
apparecimento de uma grande mulher na historia
da Suécia, Sta. Brigida (1503-75). Era filha de um
nobre piedoso e esposa, desde a edade de treze annos,
de outro nobre, ao qual deu oito filhos; sua vida foi
um esforço continuo para alcançar a santidade per-
feita e regenerar o mundo. Suas peregrinações a
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Trondhjem, Compostella e Jerusalém testemunham
sua indomável perseverança; e onde tosse que estivesse,
censurava a conducta de todo homem ou mulher no-
bre ou plebeu, que lhe parecesse traço ou peccador.

A partir de 1344, anno em que enviuvou, consagrou

por completo sua existência á religião. Sua caridade era
illimitada, seu ascetismo a fazia conservar aberta Lima
ferida, que, atormentando-a, resultava em beneficio

para a saúde de sua alma; durante seu êxtase, con-
versava com Christo e com a Virgem, recebendo suas
revelações em bem da humanidade. Essas revelações
tomavam ás ve-
zes a forma de
fantásticos ser-
mões medievaes,
porem de outras
vezes t r a t a v a m
de questões poli-
ti cas, taes como
as respectivas
pretensões da Di-
namarca, Suécia
e Escania. Chris-
to está represen-
tado como de-
nunciador de um
p a p a ao q u a 1
accusa de ser "um

assassino de ai-
mas, peior do que
Luciler, mais in-
justo do que Pila-
tos,mais cruel que
Judas, mais des-
humano que os
Judeus". 

"Seu

throno deve afun-
d ar como u m a
pesada pedra".
Nem por isso Ro-
ma negou um lo-
gar a St a. Bri-
g í d a, e n t r e os
santos.

Durante uns
trinta annos não
teve OLitra idéia se
não a de fundar
Lim novo toco de
santidade em sua
pátria. Depois de
enviuvar habitou
p r í n c í p a 1 m ente
Roma; porem seu
coração estava
em Vadstena, on-
de, finalmente,
se estabeleceu o
actual convento
de s li a ordem .
Compunha-se de
frades e monjas,
alojados em edi-
fiei os separados,
com uma egreja
commum. Os no-
bres e cidadãos
da Sc andina via
acudiam a Vads-
tena, com presen-
tes e aspirantes
ao estado religio-
so. A vida espi-
ritual e intellec-
tual alli encontrou uma inspiração commum, unindo
os trez reinos. A ordem se extendeu pelo mundo,
fundando-se novas residências na Polônia, Itália, In-
laterra e em outros paizes.

Depois da queda do rei Magno, levantou-se o povo
sueco contra o domínio allemão; porem, os nobres sus-
tentaram Alberto de Mecklemburgo (1363-S9).

O preço desse gesto foi a capitulação real de
1371, que converteu 

"o 
conselho aristocrático no pn-

meiro poder do remo.
Os nobres fortificaram então seus castellos com

toda liberdade e o mais poderoso d'elles. Bo Jonsson,
cuja insígnia, verdadeiramente própria, era um abutre,
exerceu sua autoridade sobre duas terças partes do
território sueco e sobre toda a Finlândia.

Depois de sua morte, em 1386, o rei Alberto ten-
tou recuperar as rédeas do governo. Porem os nobres
aceudiram com seu apoio á regente da Dinamarca
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todas sulioeadas e para cortar qualquer síolpe de surpreza,

de prisão
novo governo mudava-o constantemente

g

e Noruega, Margarida, que, em 13S() derrotoLi com
seu auxilio o rei e seLis soldados allemaes, próximo
de Falkoping. Alberto foi aprisionado, porem os
Allemaes não renunciaram de modo algum á kita.
Cahindo sobre seus collegas sliccos, no conselho mLi-
nicipal de Stockholmo, os despojaram antes de os
queimar vivos.

8*

K\RTX M-MJSDATHE VISITA KRÍCO XIV NO CÁRCERE -- (Quadro de E. Perseus) — Erico XIV
oceunou o tbrono da Suécia em 1561 e em 1568 desposou a filha de um simples soldado, Kann Maus- |
dathe que amava lia via i i trez annos. No mesmo anno alteraram-se de tal modo suas faculdades mentaes
nue o> tidaiaos o desthronaram e encarceraram. Houve trez rebelliões para repol-o no throno; mas foram



faaeijfâto
—o

17.° Anno — N. 12 Maio 1934

86 !

BjB ' F , 
"* f -f. * ^bbBkT ¦/'*;-, kmbÍskíJíÍÍSSÍp^Í ¦¦

' ^BE.-.^HBwbS^^^^^^^^B iêmw$v^xÊÉÈt**jF' "'1 * » *,.,'i!^^p^S^^^B?yMÍO. 'IBflw&StfjyflB»&-¦'>¦';'••^<*jSt^'>5 -^ ¦¦"-.

9 flÊiSt^^fl flfl*M^P^ ' c í '^3B3flfl KÈS$$wP^^^'í ''fflí>''¦"'flS^ramfll HB^^''/''WiíIm^ÍÍ1'»

jfv Jalim *fl^^^ ''¦¦r}i'W&eWM$Ês7&ê% ^^IH^^bBKs^BBK s»ÍBfl

R^j&íí2flflfl ¦¦f^^^^^5' ' flflJ8BflaBI BB»''ãflB BeSS^ Tdfl IRY^Bl .-..Hwffij

^^v^B^BJBHBBS '''*"*'- â,?*< "S- Bbb^^Sss^^^SÍH BB^í^^^^sS?! & -^twioíf^ ^\ ^™^^GjflB^BB

. -.-* -.-.•¦;,¦.¦/.-: •.••**>- -H,-¦-....> t--. ^ 
•,. *- "-.'.? '*-¦¦,.*>..-.™..-.. í-:,;.;5';-.. ,/.;.:-¦: .^»-,-x. ¦-. •*-w^.^.¦:.///.• ./.%>.•-•-^^^^ *'¦;^.$$£f./.-//.\\-¦&£;:•[.

*.—¦¦¦¦¦¦—¦¦WflMMflflBWflflMwiiWMiw 11 r — nu- ¦¦*.„,.—..¦¦«-.tuaimi.—.., r. „ , , ., —nain^Ma—•' • iniiTMMi—in ¦ ¦iw-^niiiifními t nnirir-* -• ¦m1"-- ¦¦- -¦---* - ¦- .*--¦¦-¦¦¦¦—¦¦-¦¦f--.-----.^>.-..:.

ERICO XIV ASSASSINA NILS STURE— (Quadro de S. Czátrslron) — A obsessão produzi .1 •• n,
cérebro doenie de Erico XIV pela deslealdade de alguns nobres levou-o a praticar alguns aetos de abo-
minavel crueldade contra elles, especialmente contra os membros da família Sture, Em 1566, o condi-
Nils Sture foi condemnado á morte sob uma aceusaçao puerril. Essa pena foi commutada para galés
perpétuas na fortaleza de Orbylons. Mas dias depois, num'accesso de cólera furiosa, Erico assassinou-o

com as próprias mãos.

Os piratas allemães, cha-
mados "irmãos abastecedo-
res" assolaram as costas
durante vários annos. Fi-
nalmente, Margarida, ulti-
ma da dynastia Folkunger.
logrou dominar a Suécia,
restabeleceu a ordem e
(como se viu no capitulo
consagrado á Noruega)
levou a cabo a ephemera
e panescandinava União
de Calmar.

Margarida tentou resol-
ver o problema durante
tanto tempo perseguido
pela Suécia: o estabeleci-
mento de uma solida mo-
narchia. Embora incapaz
de tornar hereditária a co-
roa, enfraqueceu o poder
do Conselho e, em 1396,
forçou os nobres a demoli-
rem suas recentes fortifi-
cações e a renunciarem aos
privilégios, que se haviam
arrogado durante a ultima
geração. Figurando entre
taes regalias suspensas a
insenção de impostos, au-
gmentaram-se, então, con-
sideravelmente, as rendas
reaes.

No emtanto, logo que
desappareceu sua firme
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GUSTAVO ADOLPHO, (o Grande) Retraio pinta.',, porVan Duk — Gustavo Adolpho subiu ao throno da Suécia
em 1611 e logo restabeleceu no paiz a ordem e o impériodo direito, attrahindo a si a nobreza e reorganizando o zo-verno. Em 1620, desposou a filha do Eleitor do Brande-buego. Km 1630, levou á victoria os protestantes allem^es

que lutavam contra a Liga Catholica;
batalha de Lutzen .

morreu na

personalidade, tor-
na ram-se clara-
men t e visíveis na
Suécia os males
da monarchia au-
sente.

Seu suecessor,
Erico, que reinou
só (1412-39) con-
liou o governo a
certos agente s,
taes como Josse
Eriksson, que ga-
nhou uma triste
lama tirando o
arado aos lavra-
dores. Por fim,
nao podendo pedir
justiça ao rei ou
ao conselho, os
martvres campo-
nezes d o norte
con lia ram-se a um
rico proprietário
de minas Ençel-
brekt, a quem ele-
geram chefe. Sua
carreira foi curta
(1434-36), porem
t riu m p hal. Sob
s e u r e i n a d o, os
plebeus da Suécia
reivindicaram sua
antiga liberdade
ex p u 1 sa ra m os
oppressores func-
cio na rios estran-

geiros e se asseguraram
um logar na assembléa
nacional. Em 1438, os Sue-
cos nomearam formalmente
administrador (ri ksfores-
t and are) Karl Knutsson
e, no anno seguinte, depu-
zeram o rei.

Desde 1440 até 1513, a
coroa da Suécia corres-
pondeu nominal e sucees-
si vãmente a trez alie-
mães. Acharam-se apoia-
dos pelos unionistas, en-
tre os quaes figuravam
poderosas famílias, taes
como as de Oxenstierna e
Vasa. Por outro lado, os
nacional istas, dirigidos
pela grande casa do Bon-
de, representavam a aver-
são dos plebeus para o
domínio dos príncipes es-
Irangeiros.

Entre 1448 e 1467, Karl
Knutsson foi proclamado
rei mais trez vezes e os
administradores apparece-
ram também como rivaes
da dynastia allemã da Di-
namarca .

(Continua no próximo
numero).

Mm
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Anna Stcn, actriz russa recentemente
contratada para o écran norte-ame-

ritano.
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Outro aspecto He Anna Sten

Lilyan Harvey, da Fox.

vinho, com poesia cora
amor. com .Ilusões, seja com
o que for; pois só embria-
gado o homem deixa de ser
escravo martyrisado pela
vida e o tempo.

Baudelaire

¦$$ ^__v •__-? W^ '

ij-f*-", f-

_/•• sonhos
slo mais jre-
quentes nas
mulheres do
que nos ho-
mens. Em
cem homens
apenas treze
a vinte _ se-
te sonham
h a b i tu a i-
mente. /','/.-
tre _z.r mu-
theres, a pro-
porção é de-
trinta e fr\z
a quarenta e
cinco.

Dorothéa Wieck. actriz allemã.

A vida é
sempre má,
incommoda,
difficil, cheia
de o b r 1 ga-
ções e neces-
sitiados hu-
m ilhantes.
So ha um
meio de fu-
gir a ella :

e m b ria-
aar-se: com
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Miss Oriel Ron. actriz inyleza.
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jogão, abriu-a. Varias pessoas
observaram esse salto, mas não
notaram sua conseqüência. Quasi
immediatamentc joram se deitar
e, como era ainda inverno, je-
charam bem a casa.

O gaz, sahindo pouco a pouco
do jogão, matou as trez pessoas,
que alli dormiam e o próprio
gafo. Sá se salvou um criado,
que dormia num pavilhão isola-
do, no jardim.

De outra feita, num hotel de
Prestou ( outra cidade da Ingla-
terra ) um macaco abriu todas
as chaves de um fogão a gaz,
que tinha um dos bicos accesos.
Pouco depois houve uma expio-
são, que incendiou o hotel.

Outro caso singular joi o de
uma aranha, que, jazendo sua
teia, isolou uma ligação eleclri-
ca e isso impediu que o signal
automático junccionasse num
ramal jerro-viario, nos arrcdo-
res de Lorient (França). Re-

O coro da cathe-
dral de Paris — As
velhas egrejas da Eu-
ropa, especialmente
as da França, Alie-
manha e Itália, ain-
da conservam com
grande zelo a parte
musica! do culto. A
photographia acima
mostra-nos um ensaio
do corpo de coros da
egreia de Notre Da-

me de Paris.

ACCIDENTES CAU-
SADOS PCR ANI-

MÃES

Em Fevereiro
ultimo, em Cot-
chester, na Ingla-
terra, perseguindo
um rato, á noite,
uni gato pulou
por cima de um
fogão a gaz e, ro-
çando por uma
das chaves d'esse A mais syinpathica das assistências — Um grupo de visitantes do Jardim Zoológico de Londres

sulfou d'ahi um encontro de
trens, no qual morreram duas
pessoas e ficaram- jeridas vinte
e trez

A preferencia das mulheres

A Liga das Mulheres Fran:
cezas acaba de realizar um
amplo inquérito em todas as
livrarias e por elle ficou pro-
vado que em grande maioria
as mulheres preferem os li-
vros tristes aos livros alegres.

Escrevei as maiores menti-
ras com tinta e te reis o livro
do amor. Escrevei-as com san-
gue e te reis a Historia.—Vi-
ctor Hugo.

A cidade internacional de Aíarrocos — Uma rua de Tanger

0 que se deve ter mais em
conta, neste mundo, não é a \
honra; é a honradez—Maffei.
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Como /_ y /-^^^.S caricaturis.a 
u«ie_ Edward B„»e, em

belleza

ta, nyulhcres ,e fuaeUanjpara"^ 
ou conter,,,, I

A resurreição de velhos
cultos pagãos na

Allemanha

A municipalidade da
pequena cidade de
Schoeningen, no Estado
de Brumswick, uma das
mais integralmente fieis
ao nazismo, decidiu re-
suscitar os symbolos da
prehistoria germânica,
plantando na principal
praça local — que se
chama, naturalmente,
Praça Adolf Hitler —
troncos de arvores, ser-
rados na altura de um
homem e conhecidos
em eras muito remotas
com o nome de Irmtn-
sutos.

As mais antigas tra-
dicções germânicas refe-
rem-se aos irminsulos,
que eram erigidos em
torno dos acampamen-
tos das tribus, como
idolos, em conseqüência
da crença, mediante a
qual os Germanos nas-
ceram de troncos de ar-
vores. Assim, adorando
esses objectos os rudes
guerreiros de então man-
tinham o culto de seus
antepassados.
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pecto de um mal ou,
pelo menos, de uma in-
CDnveniencia é a tolice
com que, por um falso
espirito de justiça, nos
a concedemos a todos,
inclusive aos que não
a merecem

v

Cl.fcbHENCEAÜ'

O que dá, muitas ve-
zes, á liberdade o as-

O* loaares sagrados peta Historia e legenda — O que resta em

ferus^em do a?^o romano de triumpho perante o qual 7fe,J»«J^
cceu peTante Pilatos e foi apresentado pelo oreie.to de T.beno a

seus compatriotas, que o mandaram a morte.

Intransigência
religiosa

No dia 25 de Março
ultimo, cerca de 1500.
pessoas, em sua maioria.
Allemães, assistiram cm
Londres a uma ccrimo-
nia realizada, diante dos
túmulos dos tripulantes
de dous Zéppelins aba-
lidos nos arredores de
Poitersbar {subúrbio lon-
drino) durante a Grande
Guerra em 1916.

0 vigário da localida-
de. o ctergyman inglez,
recusou ojficiar, nessa
cerimonia em signal de
protesto contra a,? afti-
tudes do governo fíátie-
riano, com respeito ás
egrejas protestante e ca-
thotica, na Allemanha.
Foi preciso mandar vir
o "pastor'' de outro dis-
tricto.
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Carlos Magno (do latim Carolus .Jlagnus), rei dos Fran-
cos e imperador do Occidente, nascido na Neustna eni 742,
morto em Aix-la-Cnapelle, em 814; era o filho mais velho de
Pepino, o Curto e de Bertrade, filha de Charibert, conde de Laon.
Pepino, o Curto, morreu em 768, dividindo seus domínios entre
seus dois filhos, Carlos, o mais velho e Carloman. Carlos teve
a Austrasia, a Neustria e a Aquitània occidental; Carloman recc-
beu a Borgonha, a Provença, a Aquitània Orienta], a Gothia, a
Alamania, a Thuringia e a Hesse. Os dous irmãos viveram em
má intelligencia; porem Carloman morreu em 717 e Carlos ficou
sendo rei absoluto. ,

Carlos Magno não foi um soberano no sentido moderno da

palavra. Os factos destacados do seu reinado são de ordem mili-
tar e religiosa. Foram, primeiramente, as expedições á Itaha
contra Didier de quem Carlos Magno repudiara a filha, chamada
Desirata. Carlos fora chamado pelo papa Adriano 1. Sua pri-
meira expedição oceorreu em 775. Didier foi bloqueado cm P»v-a-
que capitulou, e fez-se monge em Corbia, emquanto Carlos
se assenhoreava do titulo de rei dos Lombardos. Essa expedição
foi seguida por trez outras (776-780-786). Carlos "afrancezou

o reino lombardo e submetteu o ducado de Benevente.
As guerras de Carlos Magno, na Hespanha, foram illustradas

pelas chamadas "Chansons du Geste' . O principe franco, apro-
veitando as rivalidades entre os chefes árabes, entrou na Hespanha
em 778 e tomou Pampeluna. Foi de volta d'essa expedição que
Rolando, conde de la Marche de Bretagne, foi massacrado em
Roneevaux com a rectaguarda do exercito. Esse revez foi seguido
por algumas victorias: as ilhas Baleares foram conquistadas em
799 e a cidade de Barcelona foi tomada em 801.

As guerras contra os Saxões foram intermináveis. A primeira
expedição teve logar em 772. Os Ostphalianos e os Westpbalianos
submetteram-se em 775. Era 777 começaram os primeiros baptis-
mos dos Saxões. Em 778, surgiu Witikind. Carlos levou até o
Elba, em 780, seus estandartes; em 781 organizou o território de
Saxe. As revoltas recomeçaram em 782; Carlos empregou mejos
repressão do mais alto rigor e quatro mil e quinhentos Saxões
foram estrangulados em Verdun. A insurreição- tornou-se. então,
geral mas Carlos e seus tenentes triumpharam ainda; em 785, Witi-
kind submetteu-se e recebeu o baptismo em Attigny. As revoltas
porem continuam. Apoz os Saxões, agora são os Bávaros. São
com mandados por Tassilo, primo de Carlos. Em 787, Augsburgo
é tomada; Tassilo humilha-se diante do vencedor. Mas rebella-se
de novo e acaba monge no mosteiro de Jumieges. Os Ayaros
emíim continuam contra Carlos suas sangrentas rebelliões.
Tinham estabelecido acampamenton as planícies da Hungria. A
campanha, em 791, foi terrível. Em 796, seu chefe Tudam,
submetteu-se e recebeu o baptismo em Aix-La-Chapelle. Revol-
tou-se novamente e foi definitivamente vencido em 804.

Nessas lutas, Carlos-Magno, foi sempre prestigiado pelo
pelo papa Adriano I e depois, com a morte d'este pontífice (795),
por Leão III. No dia de Natal do anno 799, Leão III coroou
Carlos imperador na Basílica de S. Pedro. Carlos Magno queria
ser imperador único, chefe dos homens de armas, como o sobe-
rano pontífice era chefe da Egreja. Porem o imperador do Oriente,
o de Constantinopla, não queria deixar-se despojar de seu titulo
resplendente. Carlos pensou em guerreal-o; mas Constantinpola
ficava tão longe. . . e, alem do mais, os Venezíanos, que eram os
unic~s capazes de transportar as forças do principe franco, pra-
ticav*-.m desde então sua política ondulante e hábil. Entraram
em negociações. Finalmente, no fim de seu reinado, Carlos Magno
fez reconhecer seu titulo pelo imperador de Constantinopla, mas
com a condição de reconhecer também o titulo d'este ultimo. A
essas negociações se ligam as relações de Carlos Magno com a
imperatriz de Constantinopla, Irene. Esta, tutora de seu filho
Constantino VI, pensara em fazel-o desposar uma das filhas do
imperador franco, Rothrude. O casamento, entretanto, não se
consummou. Segundo o chronista byzantino Theophanes, tratou-se,
mesmo, de um casamento de Carlos Magno com Irene; o papa
teria favorecido o projecto, que teria trazido a unidade de Império
com a fusão das coroas de Roma e.de Constantinopla. O pro-
jecto, porem, falhou. Irene foi desthronada, em Outubro de 802.

São conhecidas as famosas relações de Carlos Magno com o
califa de Bagdad, Harun-al-Raschld. A primeira embaixada de
Carlos Magno data de 797. Essas relações foram originadas pelos
primeiros acampamentos francos na Terra Santa. Carlos Magno,
ahi fundou mosteiros e um hospital para cs peregrinos. A em-
baixada de Harun, que trouxe um elephante, um relógio de rodas,
alem das chaves do Santo Sepulchro, data de 8Ul.

Quando se falia no governo de Carlos Magno, é necessário
banir toda idéia moderna. Nos famosos "Campos de Maio", as-
sembléas realizadas na Primavera, em que tomavam parte os
grandes do reino, clericos e leigos, tratava-se das medidas mais
urgentes. Essas reuniões tiveram importância, principalmente
pela organização das expedições guerreiras e os chefes militares
a eüa compareciam . Na realidade, Carlos Magno não governava
nem * administrava. Exercia uma simples supremacia militar e
religiosa. Carlos Magno, depois de ter esmagado os Saxões, de
os baptizar e de os ter, em apparencia, reduzido a seu domínio,
mandou redigir seus usos e costumes em presença de seus dele-

gados e esses costumes, que são próprios, foram suas leis. E assim
agiu por toda parte. A sociedade se organizava e se administrava
por si mesma, sob a multidão de pequeninos poderes rigorosamente
localisados, que se haviam constituído pelo desenvolvimento da
família. Foram essas as origens do feudalismo. Esses poderes
íocaes são a negativa do governo de Carlos Magno e o próprio
soberano estava reduzido a favorecer e fortificar esses poderes.
Carlos tinha como representantes, os condes e os bispos, nomeados"para toda a vida", sendo que os condes já se tinham tornado
hereditários, isto é: conservando, mesmo em relação a Carlos
Magno, inteira independência. E Carlos Magno, cedendo ás
necessidades da organização social, recomendou a seu filho que
jamais despojasse pessoa alguma de suas "honras" sem causa
seria. Tinha seus "capitularios", porem estes não tinham impor-
tancía efíectiva senão nos domínios particulares do imperador.
Devido á immensídade de seus territórios, causa surpreza, ainda
assim, a rapidez com que se organizou e se desorganizou a obra
gigantesca do grande imperador; observa-se que essa obra foi sem-
pre super fácil, como o poder de um simples chefe militar.

Carlos Magno desposou, suecessivamente, cinco mulheres
e teve numerosas eoncubinas, que lhe deram uma multidão de
filnos, dos quaes vinte são conhecidos. Hildegarda, de origem,
suabia, que foi sua esposa cie 771 a 785, deu-lhe Luiz, seu sue-
cesso r.

O reinado de Carlos Magno foi marcado por uma espécie
de renascença das lettras e das artes, devida ao impulso enérgico
do imperador. O grande Alcuin, nasvido em York, enviado em
missão ao continente, encontrou-se com Carlos Magno. liste o
fez director da escola ínstallada em seu prox*rio palácio, de onde
Alcuin exerceu forte influencia sobre o movimento theologico,
scíentífico, e litterarío e a escola dos escribas e dos illuminarios"
fundada por elle próprio no mosteiro de Tours, produziu obras
notáveis, que chegaram até nós. Encontra-se nos Capitularios
de Carlos Magno essa disposição surprehendente para a epocha!"Todo 

pai de família deve enviar seu filho á escola e lá deixal-o
até que se tenha instruído bastante". Formou-se uma academia
palatina cujos membros usavam nomes dos mais celebres sábios
da antigüidade grega e latina. As paredes dos palácios cobriram-
se covcijresijucs, como é testemunho a deseripçao de lldesheim por
Ermoldo, o Negro: as partes antigas da egreja de Aix-la-Chapelle
o plano da abbadia de Saint Gall provam a importância tomada
então pela architectura.

Carlos iii, o Gordo, rei dos Francos e imperador da Alie-
manha nascido em 839, morto em 888, em Neidingen, no Da-
nubio filho de Luiz o Germânico e de Em ma filha de Wolf
conde de Bavíera. Revoltado duas vezes contra seu pai d'elle
recebeu a coroa, que em 876, Ine entregava a Suabia a Suissa e a
Alsacia. Com a morte de seus dous irmãos Carloman e Luiz,
recebeu a coroa imperial mas foi incapaz de defender o império.
Apoz expedições estéreis na Itália, Lorena, Moravia e Frisia, en-
tendeu-se vergonhosamente com os Normandos, que devastavam a
Allemanha e que elle poderia esmagar em Maestricbt e depois
abandonou esse paiz sem defeza contra suas incursões. Chamado
ao throno da França em 884, depois da morte de Luiz III e Car-
loman, parecia haver reconstituído o reino de Carlos Magno;
mas quando, em 885, os Normandos sitiaram Paris, deixou a Eudes
e ao bispo de Paris Gozlin o cuidaoo de defender a cidade. Apre-
sentou-se com um bellissimo exercito sobre as alturas de Mont-
martre e comprou a fuga dos piratas. Depois retirou-se para a
Alsacia onde os grandes o forçaram, na assembléa de Kircheim
a expulsar o bispo Lintward, seu chancellcr e máu conselheiro.
Exasperados por sua cobarde condueta, os grandes se rebellaram
e offereceram a coroa a Arnolpho, iilho natural de Carlos Magno.
Abandonado por todos,C arlos o Gordo foi deposto em Tribu
( 887 )e morreu pouco depois. Foi enterrado no mosteiro de Reir
chenau.

Carlos iv de Luxemburgo, imperador ( 1546-1378 ). nascido
e morto em Praga (1316-1378), filho, mais velho de Jean, rei
da Bohemia, morto em Crecy, nas fileiras do exercito francez.
Educado na corte de França, era notavelmente instruído e intel-
ligente. Reorganizou rapidamente e completamente a adminis-
tração da Bohemia e da Moravia. Sol) seu governo esses paizes,
que elle adorava attingiram um grau de prosperidade superior.
Eleito imperador da Allemanha teve que lutar contra um rompe-
tidor, Luiz da Baviera. Com a morte de Luiz. em 1347 fez-se
coroar rei dos Lombardos em Milão em 1355 e imperador, em
Roma, no dia da Paschoa. Voltando á Allemanha, publicou a
Bulla de Ouro, em 1555, elaborada nas dietas de Nuremberg
e de Metz, e qüe fixou os princípios geraes da monarchia allemã,
onde os sete eleitores desempenharam, desde então, papel de im-
portancia preponderante. Politico habilissimo conseguiu augmentar
a prosperidade de sua família, mas era pouco estimado na Alie-
manha, onde o censuravam por ser, antes de tudo, rei da Bohemia
e por 

"depennar sem piedade, a águia imperial, vendendo todos
os privilégios de que pudia dispor". Fundou as universidades
de Praga e de Vienna e fez florescer na Bohemia as Artes, dando
ainda mais incremento á industria, mas deixou que fosse executada
a mais sangrenta perseguição dos Judeus (1549).

! Da Rússia para o British Museum...
I

Se os norte-americanos jazem questão de bater re-
•* coras, os Ingtezes preferem colleccionar... Ainda agora,

para enriquecer mais ainda o British Museum, as auto-
ridades inglezas compraram, por 100.000 libras ester-
tinas — cerca de cinco mil contos — ao Governo russo o
jamoso Codex Sinaiticus, um manuscripto da Bíblia,

que remonta ao décimo quarto século e pertenceu ao tzar
Nicolau II.

0 Sr. Ramsay Mac Donald annunciou á Câmara
dos Communs, que a compra fora feita com a appro-
cação do governo britannico, que pagará metade do preço.
0 manuscripto, em caracteres gregos, foi descoberto em
1844, peto erudito Tichcndort, em um mosteiro do Monte
Sinai.
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AVIA-TE, SERG80
O CHEFE ESTA

CHAMANDO J

Ê41PESO'ff LOGO HOJE»
QUE NÃO TIVE TEMPO
OE IRÃO BARBEIRO, E
ESTOU COM ESTA CARA |
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AGORA É ASSIM,QUERIDA!
NUNCA PENSEI QUE FOSSE
TÃO FÁCIL E AGRADÁVEL»

COMOÍ
JÀ" FIZESTE

A BARBA?
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SAIBAM
TOOOS OS
GAR8AD0S
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VOU ÔARBEAR-ME DIARIAMENTE EM CASA.
QUERO A NAVALHA DE SEGURANÇA MAIS

6PPIC1ÈNTE E ECONÔMICA.NÃO É A
GILLETTE?

i
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BARBEAR-SE EM CASA
e ais rápido e econômico

í\ VA/;) I /l /

Uazer a barba pelo velho systema não é
só dispendioso e incommodd: é ar-

riscado também. Barbear-se em casa com
GILLETTE é tão pratico e econômico,

que não ha mais desculpa para o homem

que não procura ter boa apparencia. Pas-
se a fazer a sua própria barba. Poupará
tempo- dinheiro e bom humor. Use sem-

pre as lâminas GILLETTE legitimas, que
sao as mais afiadas e duráveis e, por-
tanto, as mais econômicas.

'•¦*»»
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39
_, GRÁTIS'

Gillette Safety Razor Co. of Brazii
Caixa Postal 1797—Rio de Janeiro

Queiram enviar-me, grátis, o seu folheto a cores
"A DESCOBERTA DE BARBELINO'

de utíjt e interessante leitura para os que se barbeíairu
8 Nome .

Ruae N2_
Cidade..
Estado....... • • a «•?*•*«
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ENIGMAS 49 50

Vi entre vogues e admirei
Uma belleza quasi estonteante
Linda mulher de quem me enamorei
Muito embora ser a diva uma bacchanU

B/s iLV A
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2.° Torneio — Abril a Junho 4-5 — Quem lesania a conui é um homem muito seocro.
Sadí — <7?/<?)

1-2
tia rLente

Desajudado, lúcio para alcançar um triumpho per-

Emauro

'¦> •» Do cascalho a mulher íaz um aacar muito brilhante
Gilk Arauto

lÉlil

I :'<Y

.'/<? San* Chupanee

Certa mulner de Jacob
Foi convertida em Seria
Por causa de sua avó
Que pespegou-lue uma lctra
De permeio no seu nome
( Não vão suppôr que é trêf a ^
Só para dar-lhe renome.

Miss Fly ' Parahyba

LOGOGR1PHOS 51 52

Esta historia de capeta,
O' papae, tem que ser peta, — 8-1-6-8
Dizia alegre um menino,
Por signa] bem pequenino^
Que no joelho recostaya — 4-8-5-8
Do pae. enquanto fallava
•\ sua loura cabecinha,
Um beberrao lhe é que tiníi« — 8-5-7-2
Failado no personagem
Para que sua traquinagem
Volvesse para outro lado
Deixando o quintal plantado — 5-6-5-8
Por elle, hábil hortelão
Que o comprara á prestação
De um bom homem, um mineiro,
Que foi na villa ferreiro.

Gèlsyr - ( B C. P Passo >- .11 tuas )

O soldado é um homem aciioo — 4 5-
10-7-9-8

E coraioso a vale'-
.Mora, vive e come no quartel
Porque não tem onde comer

Não tem quasi tempo para lér
Nem ao menos o tem para passeiar,
E o que Ir é sobre a pátria — 1-8-7-9-10
Para podel-a estudar

A comida do quartel
E' sempre carne salgada — 5-2-1-6
Com arroz, íeijão, batatas,
E as ve*es ma carro na d a .

Não ganha para a bebida
O que muito o arrelia
Eis porque não quero ser
Soldado de infa i \ ia ria

2-1-5-2

NOVÍSSIMAS

NüTRYA — ( RtO )

55 a 66

2-1 — Este negocio dt) apparelho
não passa de um grande engodo.

El pRíírçrpE — ( A C.T..B. — Uberaba )

2-2 — Foi propósito da "mulher"
dai- este golpe com o conto da lança.

Saoi f Fio )

2-2 — Por fora de tua residência
encontrei, colíado ã parede cheia de as-
perezas e a escutar o que falla\Tamos, o
teu tardo empregado.

PRJON
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LAVA E
BRANQUEIA

MELHOR

Apenas num d hora a
MAYTAG-Lava-

deira electrica de alumi-
nio - lava, enxagua, tin-
Se ou anila, melhor do
que a mão, a roupa suja.
ainda mesmo que encar-
diéõ, de uma semana.

De consumo imperceptível de força,
pago-se a si própria, dentro de
pouco tempo, pelos serviços inesti-
maveis que presta permanentemente,
a qualquer hora do dia ou de noite.
Lavar roupa com a MAYTAG
constitue um agradável passatempo.
Novo plano de vendas em modi-
cas mensalidades.
Com prazer demonstrar-lhe-emos
em sua residência o funccíonamento
da MAYTAG e as vantagens
provenientes dessa acquisição.

Peçam-nos catálogos

Depois de espremida
nos rolos de borracha
MAYTAG, a roupa fica
quasi secca e mais alva,
sem quebrar os botões.

II
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EMPRESA MERCEDES - |rmÕ0s Hering
Ruo Xovier de Toledo, 15 . Tel. 4-0499 - Soo Paulo
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ma noite
agitada!
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REPERCUSSÃO d'uma
má digestão sobre todo o

systema nervoso, também se
manifesta nos rins e no fígado,
porem um dos symptomas
mais communs é a insomnia.
V. S. já tem passado horas
inteiras a se virar na cama,
procurando dormir e sem poder
conciliar o somno, porque
nesta mesma noite tinha comi-
do ou abusado de qualquer
prato que não lhe convinha ?
Na manhã seguinte V. S. se
encontra amuado, debilitado,
sem coragem nem energia, as
ideas mal concentradas, aclian-
do-se febril, de mal humor e
enervado. A Magnesia Bisurada
impõe-se contra todos estes
malestares, causados muitas
vezes por uma má digestão.
Poucos minutos depois de
tomar meia colherada das de

café, ou duas ou trez tãbletas
de Magnesia Bisurada em um
pouco d'água (o que se deve
fazer desde que se comece a
sentir o mais leve incommodo
estomacal) consegue-se um
prompto alivio duradouro, que
permitte passar-se uma noite
calma e pacifica. Se, do com-
trario, depois de haver comido,
seja qual fôr a hora, sente-se
acidez, pezadumes, ardores,
flatulencias e arrotos ácidos,
symptomas estes que podem
ter como cor.seqüência a dys-
pepsia ou a gastrite chronicas
se forem descuidados, podem-
se curar inmediatamente com
a mesma dose diminuta de
Magnesia Bisurada, permit-
tindo assim comer-se de todas
as cousas boas de que se gosta
sem o menor receio das suas
dolorosas conseqüências.

MAGNESIA BISURADA
Em pò e em tãbletas, em todas as phar macias.

2-2 — A ordem que tenho e de
dar a cotovia de graça.

Dr. Zinho

2-5 — dl a lha o ouvido deste ho-
mem es lu pi do.

Gilk Arauto

2-2 Aquelle que tirar o pello a
.uma rã, vendel-o-á facilmente na
Grécia.

Conde Rogger — {Parahyba) •

2-2 — Torna mais jo'te teu cons-
trangimenio com esta buiz.

M.APEGU.NE — ( Jlaranhão )

/4o Dr. Lavrud, campeão de charadas:
1-2 — Você também quer saber

porque meu nariz 6 curto e chato? Digo-
lhe já. Foi um sopapo num treino de
box .

Tercio Filho

2-3 Pelo rio aa Rússia tive a

extravagância d.c atravessar uma das divisõe
políticas da anatolta.

Dartaonan

2-1 — \)r"Braga ' offerece caminho para a
bôa pista.

R.A.C.T1.A

2-2 — Com a moeda romana a religiosa
professora adquiriu a urna.

. . Connium

CASAPS 67 a 80

2 — A maior novidade é a cheirada do
lanorarde.

R.A.C.U.A. -- ( Rio .

.. -~x-- " Al arco" Antônio, mesmo depois tia
derrota, continuou a governar.

Rio — ( Caniial )

3 — Fstá applicado o resimeri da demanda .
M A P ROU l \' . dl ara n hão )

Rendo evito a memória de "freira".

Cf.lsyr ( B. C. P. ,

3 ¦— Comprei um chapéu fino c uma camisa
numa Io.a .

Dartaonan — (S. Paulo)

3 — Nem levaiito a cabeça para ver <> javati
do Congo.

A x 11 e n a . — (Be te m—Parâ)-

tperla o "Augusto''.

ATH I. N A S

5 — Com este pano lusttoso. vou fazer um
estofo de algodão muito lustroso.

NoTRYA — ( Rio )

Para Aymore
O Paul: no "homem" de brio.,
Nào supporta o meu carfio;
Pois não é de seu lei tio.
Receber reprehensão. — 5.

HARRY BURRINHO — ( João Pessoa )

^•_t ^t_k/^___________JBP^^
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Quer ganhar sempre na loteria?
¦ -¦ . .. i

A astrologia offerece-íhe hojt a RIQUEZA. Apròreite-a sem demora
e conseguirá FORTUNA e FELICIDADE. Orientando-me pila data da
nascimento de eada pessoa, descobrirei o modo seguro que con minha
experiência todos podem ganhar oa loteria sem perder una aó *tx.

jMande seu endereço e «00 réis em selloa, para enviar-lhe GRÁTIS"0 SEGREDO DA FORTUNA" Milhar®, da attesUdos oro-ao_-«a
minhas»paia.ras. — Prof. PAKCHANO TONG. — Meti endereço.
Gral. Ilitre 224i, — Rosário (SU. Ve) — (República Argentina»
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GRAVATAS FINÍSSIMAS
o

E ROUPAS FEITAS
Cvry£cc4XQ ae léUxo

av: rio branco ias
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4 — Se o remédio é adstringente a garganta nos fica apertada
Cio Mar-.o.vi.

3.— Ella brigou com o namorado por elle ter corcunJa .
Ema u .to

— Para obter a mirada no Club. procure*ol>ter a sympathta

Franklin R a bello — (Xat. do Carançotu)

A' Elle:

— Oê abrigo ao Incógnito.
W...L TINiíO

õ — Chame a assistência porque está
amtlta Silva . .

nvenenada toda a

Tiir.Br.

2 — A venda du "Brandão".'não tem nada.
Ranzi nz _

2 — Não comem d.reres que toste ao espetáculo.

COPERMCO —- {Cuntuha)

I , "el° raras tia:

on._u.-lbe _.;/•,» galgar aquella encosta
Nv Ml»H A

" Ao (juligo ('orfio de trona pertencia toda a pessoa emprg.
qada em ojjicip baixo.

P VRDAILAN ( Rio )

¦ E uma perfeição o funecionamento deste apva reine
Fl Príncipe

n Dae-me. por facor. a flor do arbusto da Ai rica.
í cní. DrummoiVO

i ,

FAZ ROSTOS
FORMOSOS • t %

O CREME RUGOL, formula
da famosa doutora de belleoa
Dra. Leguy, é um producio
insubstituível para fazer a
eu ti s formosa. Eis os seus be-
neficos resultados i

— Elimina rapidamente as rugas.
— Evita que a pelle em qualquer estação do

anno se torne áspera ou secca.
— Tonifica os músculos do rosto e fortalece

a cutis.
— AUivia promptamente qualquer irritação

da pelle.
— Extingue as sardas, manchas, cravos e

pannos, deixando a pelle alva e suave.
— Nao estimula o crescimento de pellos no

rosto e imprime k cutis um íom sadio s
louçâo.

O CREMS RUGOL é inauporavel para maia|.ni
facíaes • é bom para iodas ma evté&a. K' o

melhor preparado pa— appliear-ee
antea de pdr o pó de aros.

ucaoij.
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Conserve os dentes
lustrosos e o hálito

perfumado
4

V 
'

Milhões de moças elegantes, milhões
de cavalheiros, que cuidam de sua boa
apparencia, contam com Colgate para
assegurar-lhes a limpeza inteira e
completa dos dentes lustrosos, .e ò
hálito agradável. E? porque o creme
detergente do Colgate penetra nos
espaços entre os dentes è deixa-os
bem limpos. E' porque Colgate leva
um ingrediente de polir que os den-
tistas usam para dar belleza e brilho
aos dentes. E o paladar agradável
da hortela do Colgate refresca a bocea
e perfuma o ha li te .

Use Colgate de manhã e á noite,
sem falta, durante 5 dias. Note de-
pois a nova belleza dos seus dentes 1
Peça um tubo Colgate hoje mesmo!

jrnFS^^r ^_f ^^_^^^^B^^^^^S^__~/ I _^*^'\
f^9a!_^^R^-5**_^Cfc. __P__I__^^___^' A .
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AGORA,

2^00

BD545
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COLGATE REMOVE
TOOAS AS 7 MANCHAS

Sab« V. S. qu* ha t*t« typos d*
manchas au« tiram a cor do* dentei—« o COLGATE remove todai 7?

Manchas d« carno, ccr«a«*.
tcswmcs, balas, fruetas, b«-

bidas e o sarro do fumo—
Colgate remove-as todai.

Não _ d« admirar
au« COLGATE
mantom os d«n«
i«s brancos como
baratas I
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( Ao Stephamo, de Uberaba)

5 — Achas exppsilivo o meio de achar a extração das raízes
de equação.

BlSlLVA

3 — Uro o Qòtjo ao norie da Columbiã produzia cora).
Ma-S.a-Pao

Para o caniveie de K. Ni^ete:

5 — K" homem cahido aquelle xabic que procura o rumo
do sento.

Conde de Rogger — í Parahyba ;.

ANTIGA — 90

Da vida a nota íugace -— 1
O homem sente o vaivém — 5
Cada quíd para o que nasce,
Conforme a sorte que tem.

Gabriel Perejka — ( Jfogy das Cruzes- S Pau/o)
e '*

ENIGMA PITTORESCO — 91

3L iw '^L .'-
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¦ Dartagnan ( S. Pimí o )

ENIGMA FI GU Ra-5. DO <t92
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JOANNA PATüSCA

SOLUÇÕES DE NOVEMBRO — N. 198
ne, --¦ .¦¦>¦*-' **.*>'.

51 •— Escarmento; 52 -r- Logreiro; 55 —- Quito-a; 54

Quantas vezes V. S.
se tem olhado no espe-
lho e desejado uns olhos
claros e brilhantes? Os
seus olhos estão a ver-
melhados e fracos, en-
velhecidos e cansados,
inchados ou inflam ma-
dos? Eis ahi um trata-
mento rápido, seguro e
duradouro. O seu me-
dico lh'o recommenda-
rá. Palpebras a verme-

\ >„^/ lhadas e enrugadas tor-
\a :.h ^mJjr nawi-se alvas e lisas.

^\ > , Olhos enfraquecidos re-
vigoram.

Lave os olhos duas vezes ao dia com o Antiseptico
Lavolho e seus olhos se
tornarão claros, brilhan-

rejuvenescidos.

"1
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tes e LAVOLHO I

Fusca-o; 55 —Lom-
ha-o; 56 — Rolho-a;
57 — Tolo-a; 58 -—
Maligno-a; 59—Im-
porto-a; 60 — Ar-
ranco-a; 61 — Por-
to-a; 62 — Imma-
no-a; 63 — Falto-a;
64 — Politico-a; 65
—- Defesa-ao; 66 —
Paulino-a; 67—Bar-
roco-a; 68 -— Tan-
go-a; 69 — Tron-
ca-o; 70 — Alto-a;
71 — Pontó-a; 72

Larga-o; 75 —
LouTo-a; 74 ¦—¦ Mo-
nitqria-o; 75 -— Car-
rido-a; 76 —¦ Talu-
da-o: 77 — Gangen-
to-a; 78 — Presti-
gio-a; 79 — Sucio-a;
80 — Regulo-a; 81

Finca-o; 82 —
Rieverso-a; 83 —
Chocalho-a; 84 —
Arrebito-a; 85 —
Brioso; 86 — Com-
paixão, 87 ¦—¦ Cor-
rentemente: 88 —
Remora; 89 — Pos-
pasto: 90 — Trom-
bada; 91 — Bilhos-
tre; 92 — Com ha-
lida; 95 — Copada;
94 — Lagrima; 95Agracaramba; 96Pegaso; 97 —
Sorteada; 97-A —
Para uma alegria,
mil dores, 98—Ma-
lhadeiro.

DECIFRA DOR ES

Apollo, Alguém,
Alpha, Carlos de
Aragori, Cremilda,
Diana, Encoberto,
El Morenito, Gen.
Pindoba, Incógnito,
lgnotus,, J. Cor-
dilha, Jorasil; J.
Poliegoni, Toalma,
Lidaci, Lunus Aris
Primavera, Raio X,
Sans C h ü p a nce,
Ives Condes, de
Rogger, Miss Fly,
Oicaroh, Lis, Ma-
wercas, Don Roal,
Calepino, H a r r y
Burrinho, Clima-
ches, 49 pontos; Ca-
valleiro Negro, 48;
El Príncipe, Ste-
phanio Seixlack,
Erlo Dan, Joanna
Patusca, Joliver,
Bisilva 47; Durmel,
45 Welton, Notrya,
Sadi, 43; Alvasco,
41; El Rey Catalão,
40; Gelsyr Frabello,
39; C. Maia Ay-
mores, 38; Cid Mar-
lowe, Ricardo Mir-
tes, Tercio Filho,
37; Gilk Araújo, 36;
Nilof, ^35; Darta-
gnan, 34; Emauro,
Basilico, 33; Par-
dailJan, A gri monte
20.

DA
MFER-
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Á SAÚDE
Ü

Os médicos recomendam Maí«
zena Duryea para pessoas en-
fraquecidas pela enfermidade.
Contribue elementos necessá-
rios para abrir o apetite/ forti-
ficar o organismo e restaurar a
saúde.
Este alimento saudável e nutri-
tivo pode ser assimilado em
dois a três minutos.
Nosso livro de "Receitas"

explica o modo de preparar
e servir uma variedade de pra-
tos deliciosos com a

mai.
DURYEA
¦ SST ¦

GRÁTIS

PEÇA-NOS
UM

EXEMPLAR
GRÁTIS

TS íT

REFINAÇÕES DE MILHO, BRAZIL S. A
Caixa Postal 2972 - São Paulo

Remeta-me GRÁTIS teu livro
608 53
NOME

RUA...„:„.  .: f-

CIDADE..

ESTADO.

NOTA -f Omis-
são de decifradores
— Setemibro —
Ivesi e Bisilva, 41 pontos; R.A.C.H.A., Tnisbe, Dalwa, Ran-
zinza, Waltinho, Naná, 25; Outubro — Calepino, 50 pontos;
R.A.C.H. A, Thisbe, Dalwa, Ranzinza, Waltinho, Naná, 26.

í
j CORRESPONDÊNCIA

I RecebemosConde de Rogger e Mrss Fly ( Parahyba ) -
os trabalhos e listas.

Gary Baldino, Chico Boia, Carnera, Casquinha, Rato,
LampeãO, Otirb { Capital — Todos inscriptos. Esperamos ver
muito em breve o bloco dos "recrutas" transformado num bata-
lhão de valentes decifradores.
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Aymorés ( Santa Leo-

cadia ) — Houve engano
por parte da secçao de
expedição, trocando os
livros dos prêmios. Va-
mos ver se conseguimos
normalisar o facto.

Toda a correspondeu-
cia sobre charadas deve
ser dirigida para a re-
dacçã dé EU SEI TUDO
— Rua Maranguape. 15.
li" andar e endereçada
ao director desta seeçâo .

í O

M S O

DR. LAVRUD EMC A N

fx
Dh MANHA

\ k /

AO MEIO-DIA

x
Á NOITE

Arte e Medicina..:
O Dr. Paul Ri-

cher, cuja morte oc-
correu recentemente.
em Paris, foi innega-
velmente um grande
artista. Suas obras
são conhecidissimas,
embora, na maioria
dos casos, ignorem
seja elle o autor das
mesmas- Sua famosa
estatua do "Premier
Artiste", adquirida
pelo Estado em 1891.
encontra-se, actual-
mente, no Jardim
das Plantas, diante
da fachada das ga-
lerias de anatomia
comparada e não
deixa, por sua pode-
rosa originalidade,
de attrahir a atten-
ção dos transeuntes.
A cabeça foi modela-
da segundo o modelo
de um craneo fóssil,
o mais bello e o mais
completo dos que fò-
ram encontrados em
Cro-Magnon. Repre-
senta o Homem sen-
tado numa pelle de
urso, esculpindo uma
iigura de mamou th,
com uma faca de si-
lex, e sua physiono-
mia, reflecte o enthu-
siasmo qüe lhe causa
esse esboço informe,
sahido de suas mãos.
A seus pés estão dis-
postos differentes ob-
jectos trabalhados,
gravados ou esculpi-
dos reproduzidos se-
gundo as descobertas
no decorrer das pes-
quizas realizadas nas
zonas prehistoricas.

A propósito, deve-
mos recordar que o
caso do Dr. Ri-
cher, artista e medico, não faz excepção e que a
Academia de Medicina de Paris conta com
vários dilettantes cuja profissão medica entravou,
a carreira artística. Não abandonaram, entretanto
o seu violon d'Ingres" e são encontrados diariamente
no soalho da sala de conferências, terminadas as ses-
soes, croquis feitos a penna, de uma verve deliciosa,
eu;o autor é um dos membros mais proeminentesd essa douta Companhia.
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Só um critério scientifico deve presidir á escolha tao importante de
um creme dental. Consulte o seu dentista e elle confirmará a
superioridade do Creme Dental Gessy, que contém leite de magnesia,
o anti-acido ha 30 annos preconizado pelos odontologistas.
O Creme Dental Gessy clareia os dentes sem gastar o esmalte,
neutraliza a acção dos ácidos e a fermentação dos residuos
alimentícios, refrigera o meio buccal. Graças ao leite de magnesia,
evita o tartaro e mesmo a pyorrhéa. Purifica o hálito. Usado em
fricções sobre as gengivas, dá-lhes vida e côr.
Use 3 vezes ao dia o Creme Dental Gessy contendo leite de magnesia
e o seu espelho reflectirá um sorriso encantador.

GESSY
Produeto dà Companhia Gessy, S. A. fabricantes do Sabonete Gessy puro e neutro.
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Conta-se que o professor Trélat tinha a mania
de fazer,^ durante os eaxames oraes, a "cabeça" do"paciente" 

que solicitava o "dignus entrare". \Um antigo presidente da douta assembléa, o pro*.fessor Regnauldt, executava, em seus momentos per-didos, encantadoras paizagens. O Dr. Robinet, es- I-
culptor dos mais hábeis, soube reproduzir, com grandevariedade de expressão, os traços phvsionomicos de ]seu collega e mestre Vauquelin. O" Dr. Camus f
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N EU
(A MOLÉSTIA DO SÉCULO VINTE)

O REMÉDIO DA NATUREZA
Os remédios e as drogas, bem como tratamentos

dieteticos, os exercícios e o repouso, ^ todos têm sido
inefficientes para curar esta moléstia, ou, quando
muito, só têm produzido resultados parciaes e tempo-
rarios Não é para admirar, pois, que o neurasthenico
perca a esperança de curar-se.

A neurasthenia é produzida por uma falta de Força
Nervosa. O único meio de restaurar a Força Nervosa é
carregando novamente o organismo com electricidade,
a força natural existente no ar que respiramos.

NÃO HESITE
Resolva investigar sobre o Tratamento Eleciroio-

gico HOJE.
A indecisão poderá custar-lhe uma vida inteira

de saúde precária e soffrimentos. Escreva pedindo in-
formações gratuitas HOJE.

Por muitos annos os Scientistas e Médicos lu-
taram com enormes difficuldades para^ encontrar
um meio ao mesmo tempo barato, conveniente e con-
fortavei para o paciente de empregar esta grande força
vitalisadora da natureza. Finalmente o Tratamento
Electrologico derrubou esses obstáculos- > O Trata-
mento Electrico é excessivamente dispendioso e in-
commodo, e restricto a hospitaes muito dispendiosos.

ELECTRICIDADE — 0 REMÉDIO NATURAL
Actualmente, o Tratamento Electrologico p5e-n'a

ao alcance de todos na sua melhor fôrma. V. S; pode
empregar este Systema de Tratamento Electrico. o
mais bem suecedido de todos, em sua própria casa. V.
S. pode usar os apparelhos electrologicos emquanto
está trabalhando ou divertindo-se.

TEM ALGUNS DESTES SYMPTOMAS ?
Se os seus nervos são "fracos ou desordenados, se os

geua membros tremem, se V. S. soffre de aomnolencia
ou de dores nervosas, se está constantemente preoceu-
pado com os seus negócios, se é nervoso, timorato, in-
deciso; se se preoecupa muito com ninharias e teme o
que possa sueceder no futuro, se a sua memória e a.
¦ua vontade são fracas, se não tem confiança em si,
ae tem a impressão de que está abafado e esmagado
quando se encontra num carro fechado de estrada de
ferro, se se sente atordoado quando no campo e ner-
voso no meio de um multidão — estes são os sympto-
mas da Neurasthenia e não devem ser desprezados.
O Livro gratuito "GUIA DA SAÚDE E DA FORÇA"
descreve como o admirável e efficiente Tratamento Ele-
ctrologico cura rápida e permanentemente a Neuras-
thenia, a Dyspepsia Nervosa e as Desordens^ Nervosas,
bem como as muitas irregularidades funecionaes de-
vidas á falta de Força Nervosa.

Após o recebimento do coupon, escripto clara-
mente, enviaremos grátis o "Guia da Saúde e da Força'**
e outros detalhes interessantes, sem nenhum compro-
misso de sua parte.

NOME ..:......................;.....;.......
13 - 4 - 34
ENDEREÇO .......  ..... • • • ;

THE ELECTROLOGICAL INSTITUTE
Rua São Bento, 36, sobr. Caixa Postal 2758—S. PAULO
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C Si a* dòrcm ler**i
muito forte», moltio
uma ftanefa em
UNT1SAL a aplique-
a na parlo dolorida.

Santo Romodío!

Vidro 5Ü0OO

Reumatismo
e as dores que pro*
duz, desaparecem
rapidamente com

Untisal
especialisára-se na ourivesaria de bronze e de prata
e ainda das porcelanas modeladas. Confeccionara
vários pedestaes para vasos, attendendo a um pedido
do barão de Rothschild e, para a collecção dos Gon-
court, uma quantidade de supportes para vasos ja-
ponezes, no estylo de Riesener e de Gonthiere. Seus
amigos affirmavam mesmo que seus trabalhos artis-
ticos rendiam mais do que sua clientela medica.

Sem citar mais extensamente os médicos que se
dedicaram á arte,, recordaremos ainda, para terminar,
que, no dia 11 de Novembro ultimo, a medalha com-
memorativa do jubileu medico de Clemenceau, ceie-
brada na Sorbonne, foi obra do cirurgião Villendre.

A planta que tem folhas maiores em todo o mundo
é a palmeirainajá do Amazonas. Suas folhas chegam
a ter quinze metros de comprimento, sobre três de
largura.

^m __________1___,^^»__^^b-b^b_^__^__^__^__^__^__^__^__B
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H O grande remédio da ¦
Dentição Infantil ¦
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A machina "Falcon" é

ographica completa
films ( 8 ) por 34$000! . .

QUE REALMENTE VALE 95$000
Esta nova machina photo^raphica"FALCON", fabricada nos Estados Uni-

dos, é solidamente construída, com lente
superior, que dá reproducção perfeita.

Para instantâneos ou tempo.
O seu preço de propaganda é mais baixo
do que uma machina de segunda-mao !

Tira retratos nítidos do tamanho
4 }A x 6 cms.

Usa rolo de fiims de qualquer marca,
o qual é encontrado á venda em toda parte.

Não deixe passar esta magnífica oppor-
tunidade de adquirir uma perfeita ma-
china photographica.

Pela quantia de 54$O0G em cheque ou
vaie postal mandaremos uma machina
completa com um rolo de 8 poses, para
qualquer localidade no Brasil.

D. G. COIMBRA
CAIXA POSTAL 2885

R[0 DE í AN Et RO
Rua do Carmo, 55 - Sobrado

toda metálica - esmaltada e nickelada
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Não ha mais mulheres
fracas e exgottadas

Homens, mulheres e creanças re-
cuperam as forças e a saúde em

30 dias.

Se V. S. precisa de fortificar e de augmentar
de peso tome as Pastilhas McCoy de Oíeo de Figado
de Bacalhau durante 50 dias --- ellas são cobertas de
assucar e agradáveis de tomar em todas as estações.
— Nada melhor que as maravilhosas vitaminas do
Óleo de Fígado cie Bacalhau para rèstituir, ás pes-
soas débeis e fracas, sua saúde e forças! Todo o mundo

| sabe disto; mas ninguém gosta de tomar esse óleo
devido ao seu terrível gosto, odor repugnante e aos

= distúrbios estomacaes que provoca. Por isso, os
= médicos modernos recommendam agora as Pastilhas
I| McCoy de Óleo de Figado de Bacalhau que fazem
! a felicidade de milhares e milhares de homens, de

mulheres e de creanças necessitando recuperar sua
saúde. — Uma senhora augmentou 5 kilos em 5
semanas. Um menino muito débil recuperou
o kilos em 2 mezes. — Com [ire hoje uma caixa em
qualquer pharmacia.

O passado de alguns astros
Lewis Stone quasi se incorporou a legião extran-

geira quando, após a guerra hispano-americana,
deu baixa no exercito de seu paiz.

-— O general Homer Lee estava á cata de ofli-
ciaes que quizessem ir para a China para instruir as
tropas alli aquarteladas. relata Lewis Stone. Achei
bom negocio, e acceitei a offerta que me fez. Durante
mais ou menos um mez fui, portanto, coronel do
exercito chmez — apenas aguardando ordens de par-
tida. Nessa" oceasiâo, rompeu uma revolução na
China ( a conhecida pelo nome de Boxer Rebeltion ),
e eu resolvi renunciar o cargo, pois não podia apoiar
a idéia de ter talvez, que combater contra o meu pro-
prio povo, ao lado do "exercito amarelio"; desisti,
assim da bella commissão, bem como todos os outros,
rapazes que se haviam, como eu, compromettido a
seguir.

A primeira oecupação de Dorothv fordán foi a
de ensinar dansa ás amiguinhas de sua irmã mais
nova, a cinco cents a lição. Ella contava então 14
annos de edade. Mas esta aventura teve um fim
quando ao cabo de poucas lições as meninas descobriram
que dansavam tão bem quanto sua professora".

0 bem mais puro e mais benéfico, o que mais nos
ap próxima da perfeição é o que fazemos sem saber
porque. — Maurice Maeterlinck.
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CONSTITUEM VEfíâAüE/RO SUPLÍCIO.

OVARIUTERAN Üiii
*£ O KeQijXcuohr' /D£AL DAS ÍUNÇõks Femininas.

LAÍB2 IRAIUIL1LEIITE - RIO 1

€JA/HCIC DE CYRILLO MACHADO

Sobre o cadáver ainda quente de seu pai, a fi-
lha de Hadji-Sadik jurou que não daria o nome
de esposo senão aquelle que vingasse o assassinato
do velho árabe.

Ora a filha de Hadji-Sadik
era a mais bella das filhas de
Deus, que lêem pelo Koran

Os poetas cantavam em
suas romanças os olhos de cor-
ça, o collo de cysne, a graça
de panthera e o cabello negro
como a treva de onde Allah
tirou os mundos, que tudo
isso havia na figura de Zaira,
a filha de Hadji-Sadik.

Hadjii-Sadik, o valente,
fora assassinado cruelmente
ao passar junto de um valia-
do, ao galope de sua égua
preta, pela azagaia de Ahnled-
Jussuf, o emir seu rival. D'ahi
por deante era debalde que os
mais guapos cavalleiros árabes
vinham offerecer seu amor
a Zaira. A formosa musulma-
na exigia a cabeça de Ahmed-
Jussuf. Deante d'essa exigen-
cia, os cavalleiros enamorados
retiravam-se, sem ousar ferir
o poderoso chefe, o mais te-
mido de todos elles. E assim,
elle definhava na sede de vin-
gança, sem sentir em sua alma
mais do que a recordação de
seu pai e o juramento feito
sobre esse cadáver querido.
Ella definhava, porque para
as filhas do sol a vida é o
amor e porque a vingança é
como o terremoto, que antes
de derruir os edifícios, des-
pedaça em fendas a terra on-
de se nutre.

Mas um dia, em que ella.
do balcão da sua torre, assis-
tia tranquilla ao pôr do sol,
um moço cavalleiro approxi-
mou-se da gelosia e pediu-lhe
água. Elle era alto e esbelto.
Por baixo do seu turbante
cahiam-lhe sobre os hombros os
anneis do cabello negro e fino
Sua barba ondeada dava a
expressão de um forte ao ros-
to de contornos brandos, tis-
nado pelo sol. Vinha cheio
de pó, depois de um dia in-
teiro de caçada aos lobos e

aos javalis; e os arreios de sua égua alazã vinham
brancos de espuma das longas correrias. Havia em
tudo aquillo como um perfume de guerra, que em-
briaga as ardentes filhas do Propheta.

Zaira trouxe-lhe água numa taça de ouro; e
quando, ao entregar-lh'a, seus dedos encontraram os
dedos do cavalleiro, sentiu um frêmito egual ao que
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percorre o dorso
dos tigres quando
a lua lhes vem ac-
cordar no sangue
as tentações ner-
vosas do amor. E
ao mesmo tempo
os olhos do cavai-
leiro nadavam em
fluídos de ternura.

E' assim que o
amor irrompe nos
corações dos Ara-
bes.

Por muitos dias
e por muitos me-
zes, o jovem caça-
dor, ao pôr do sol,
encaminhava sua
égua para alli, cer-
to de que o espera-
va á gelosia a for-
mosa Zaira. E
naquella conviven-
cia diurna o amor
foi crescendo em
ambos.

Quando seis ve-
zes a lua fizera
sua evolução com-
pleta, depois que
os olhos do cavai-
leiro se confundi-
ram com os da
bella musulmana,
ella perguntou-lhe:Quem és tu ?

Eu sou Meh-
med-ben-Jussuff.

E eu sou a fi-
lha de Hadji-Sa-
dik.

Mas era já fcar-
de. No dia seguiu-
te o filho do Emir
não voltou, nem no
outro, nem no ou-
tro. E Zaira, que
tinha recuperado a
vida e a belleza
na satisfacção
d'aquelle amor tão
grande, que che-
gára a fazel-a es-
quecer seu jura-
mento de vingan-
ca, sentiu de novo
sua alma trespas-
sada pela azagaia,
que entrara no cora-
ção de seu pai.

Sete dias tinham
passado e sete noites,
quando á hora de
pôr o sol, a estrella
de Granada viu as-
somar a figura do
seu bem amado, mas
pallido e triste como
nunca o vira. Na-
quellas duas almas
havia-se travado
uma luta tremenda
de que os corpos
saiam quebrantados:
a vingança e o amor
disputavam fibra a
fibra aquelles cora-
ções, como um com-
bate terrível entre
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A vida nas praias exige :
LIVRAR A PELLE DO PELLO HORRÍVEL

Por uma forma infallivel
Um novo descobrimento serviu de base á elaboração de um producto. q^ueei0Cjnij0 pe"° em 3 minutos — sem ardor e sem odor—e a possibili-dade do pello voltar a crescer de novo fica afastada indefinidamente.

Quando V. S. se desfaz de seu roupão de banho ou pyjama de praia e a pelle desnudada fica expostaaos olhares do publico, s6 poderá V. S. afrontal-os se o menor rastro de pello não a ensombrear.Agora a destruição do pello se converteu em realidade. Um pó tão fino como pós de toucadore que se chama R*ce esta isento dos cáusticos communs, que se empregavam na elaboração dosdepilatonos antigos. Por isso não cheira nem irrita a pelle. Seu uso permitte extinguir todo o pellode uma só vez, em 2 ou 3 minutos, por mais extensa que se;a a superfície coberta com elle.
"u il^*) usal"0.s,mPiesmen*e V. S. molhe com água eoramum a pelle a depilar e polvilhe-a comKacè iormando uma pasta espessa. Apoz 2 ou 3 minutos V. S. lave a parte a depilar e a águalevará todo o pello. Também pode applical-o em forma de pasta misturando o pó "Racé" com um
pouco de água.

O PELLO NÃO CRESCERA' MAIS

i

t"Race' faz mais do que eliminar o pello da superfície da pelle. Fica afastada indefinidamente 1
a possibilidade do pello crescer de novo.

Se depois de muito tempo de ter usado "Racé" tiver sahido pellono mesmo lugar, não haverá pontas filosas, será débil e incolor. Então
faça uma ou duas applicações mais e o pello fica destruído.

"Racé" vende-se nas principaes drogarias e perfumariasdo Rio de Janeiro e nos "LABORATÓRIOS VINDOBONA".

m\

RUA URÜGUAYANA, 104 — 5.° andar — Tel. 3-1100 f í
1 I

I Nome .

í Rua

I 1Laboratórios Vindobona, rua Uruguayana. 104^—5.° and. | |Queira-me enviar o folheto explicativo referente ao depilatorio Racé. jj 2.•I
[Cidade ...:... Estado  (E. S. T. D 3) | f

Allah e o anjo Eblis.
Quem venceria na
luta? '

Dous mezes de-
pois celebravam-se
as bodas da filha de
Hadji-Sadik com o
filho de x<\hmed-Tus-
suff.

Ella esquecera o
juramento antigo
O amor de mulher
vencera o amor de
filha
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Navegação primitiva — Canoa malaia com ancora de pedra.

Si ha uma força
perante a qual todos
os homens são eguaes
— o amor — Maré-
CHAL DE RlCHELIEU
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Uma maneira certa
de alliviar dores de

CALLOS
Somente uma ou duas
gottas sobre o lugar do-
loroso e a dor desap-
parece — e então,, uns
dias depois, remova o
callo.

u»e "GETS-IT"
Melhor

porque ê
liquido

Cabellos
brancos?!

7

/
/j

/,

SIGNAL DE VELHICE
A loção brilhante faz, voltar a eôr natu-

ral primitiva (castanha, loura, dourada ou
negra) em pouco tempo. Não é tintura.
Não mancha e não suja. O seu uso é
limpe, fácil e agradável.

A Loção Brilhante é uma formula scien-
tifica do grande botânico dr. Ground cujo
segredo custou 200 contos de réis.

A Loção Brilhante extingue as caspas,
o prurido, a seborrhéa e todas as aífeeções
paràsytarias do cabello, assim como com-
bate a cal vicie, revitalizando as raizes ca
pillares. Foi approvada pelo Departa-
mento Nacional da Saúde Publica, e é
recommendada pelos principaes Institutos
de Hygiene do Estrangeiro.
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com penna de crystal

Preço 18$000
Pennas sobresalentes : Finas, Médias e Grossas

Agente da Fabrica Haro ( Allemanha )
Guilherme Soares Muller

Caixa Postal 710 — Porto Alegre.

Vende-se nas principaes Papelarias e Livrarias.
N. B. não confundir com os similares inferiores

Não esconde/nos aue sempre temos discordado dos
processos do novo senhor da Allemanha, embora nada
tenhamos a perder ou a lucrar com isso. A bem da jus-
tiça, porem, escrevemos, hoje, para applaudir e applaudir
calorosamente uma nova medida do Fuhrer, que agiu
cora pisa mente e com rara felicidade, quando formulou
essa grande verdade: "A 

preoecupação de fazer algo
de novo, seja por que preço for, não constituo um indicio
de valor artístico mas, antes, uma prova de. inferiori-
da de /"

Na verdade, nada mais pretencioso e, por con-
seqüência, menos intelligenle, que o estado de espirito
do artista — se se pôde apresentar como tal — que, diante
de uma tela em branco ou curvado sobre o bloco de papel
para desenho, declara:

— 0 essencial é ser. . . original/ Resolvi ser original!
Os verdadeiros mestres, os verdadeiros creadores

sao os que não se entregam a essa pueril caboiinagem.
Porque a originalidade nunca poderá ser consciente
c organizada: não se a pode perseguir. . . e, sim, encon-
Irar!

Hiller acerescentou, ainda:
"Os 

que se entregaram a extravagâncias cujo
unico desejo era o de ser moderno, merecem, se são sin-
ceros, que se os enviem para um hospício; se, ao con-
traria, agiram com o espirito de especulação, deveriam
processados por esteltionato /"

Apoiado !

Definições:
Àdulador — Creatura que diz, sem convicção,

cousas de que o auditor esta absolutamente conven-
cido.



17.° Anno — N. 12 — Maio 1954

V '

áiKi<«y

A VIDA E' CURTA
saibamos aproveital-a bem.
A digestão deficiente é a
causa da passagem de ma-
terias fermentadas para o
sanaue. Renove-o tomando
o depurativo levemente

laxativo

Salsaparrilha
• Jo Dr.Ayer«
COMER BE

é uma arte. Os alimentos
formam resíduos que é pre-
ciso eliminar todos os dias.
Se estes ficarem retidos se-
rão a causa de muitos ma-
es. Para prisão de ventre

tome as -

pílulas Dr#A\jer
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l Como uma mulher pode conservar
sua juventude
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( Da Revista "Popular Topics" )

"A mulher que deseja parecer joven deve
abster-se do uso de cremes e carmins, porque, do
contrario, só conseguirá peorar o aspecto do seu
rosto e destruir os tecidos de sua cutis", diz Mar-
garet Holmes Bates, a conhecida escriptora."Médicos autorizados declaram que, se a mulher
abusa de methodos artificiaes, arrisca sua saúde",
assim continua a escriptora. O tratamento per-
feito ao qual se pode submetter uma cutis ma é
o da cera mercohzed (em inglez: purê mercohzed
vvax ), pois esta nada accrescenta á pelle, ao con-
trario, tira-lhe algo: toda cuticula superficial,
velha, descolorida e manchada. Deste modo vae
apparecendo, em seu logar, a nova cutis delicada
que surge gradualmente das camadas inferiores
para revelar-se a superfície. Isto é o que se con-
segue com a cera mercohzed, que se pode en-
contrar em qualquer pharmacía. A cera actua
com toda suavidade e sem causar damno algum
a nova cutis, dando a tez um aspecto rosado e
brilhante completamente distincto do que apre-
senta uma pelle tratada por pintura. Este é o
methodo que se deve seguir para que uma mulher
possa conservar sua juventude.

As tablettes de stymol rosado, dissolvidas
em água tépida, dão uma efficacissima solução
para a instantânea extirpaçao dos cravos.
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ESTA O ÁCIDO URICO LHE
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Tormentos indescriptiveis causados por este
inimigo invisível

Milhares de pessoas diariamente estão sendo envenenadas pelo
excesso de ácido urico accumulado no organismo. Crystaes
afiadissimos d'este veneno alojam-se nas articulações e músculos,
causando dores intensas.

Os rins, que deveriam filtrar e purificar o sangue estão falhando
em sua funeção. Eis a razão pela qual V. S. acha-se soffrende

de Dores nas juntas, Dores chronicas nos quadriz, Palidez facial,
Nervosismo, Dores de cabeça, Mal gosto na

bocca, Noites mal dormidas e constantes dores nas Costas
e nas pernas. Não existe meio mais seguro
de livrar o sangue co ácido urico e regularizar
as funeções dos rins em seu effeito salutar,
do que um curto tratamento com as Pilulas
De Witt para os Rins e a Bexiga.

Persevere com este afamado medicamento, e logo a seguir voltará todo o vigor e
vitalidade da juventude. As dores cessarão, e V. S. desf ruetará novamente todos os
^naxeres e alegrias da vida. Verifique o nome estampado na caixa.

PÍLULAS
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RINS SADIOS
ELIMINAM O

k AO DO URICO,_a___a
A OS RIXS E A BEXIGA

Recommendadas com absoluta segurança em todos os casos de Rheumatismo, Dores nas Costas, Dòre
Articulares, Sciatica, Males da Bexiga, Lumbago, Impureza do Sangue, Perda de Vigor, Insomnia, Perturbaçõe
àos Rins, Dores nos Quadriz e todo depauperamento resultante do excesso de Ácido Urico no organismo.
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