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~- Modelo -Rivoli", em camurça
a/.ul e preto com corliça 1 ^ftâiOOO

Próprio para a nova estação, em ca-
nuirças, verde, azul ou preta lQfVKnnA
o — 1 spu 1942 em cromo ou camurças,
marron, preto ou azul.feit» *• niSo. 200$000
4 • Modelo aimÉe em camurças azul e
preta, próprio para a estação lfMVtOOO
;> Nossa creação. Próprio para o In-
verno, em camurças preta,
a/u! ou bordcaux  95$000
õ • Forma quadrada, nossa creação. feito
a mão. e^fj.cromo, ou ramur-
ças, mafron, preta ou azul 220$000
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^^^^^^H >£*> ou ramur- ~T*MM'^^MBMMM

«B fe^^^^ifcZ^ ^*° ,<dzcmos reembolso ^^^3ÊmmlSm^^mmm\ rM I
^^^H ^B^ Ibi fe*\ ^e*° Correio ,/mÍ I^Bà ^^^H
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AMBIENTES ASSIM 0RI6I-
NAISE CONFORTÁVEIS SO'
PODEM SER CONSEGUIDOS
COM A COOPERAÇÃO DA
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO-VISITEM NOSSAS EXPOSIÇÕES

AA DAVID O tradicional es-
tabelecimento
da rua do Ouvi*
dor 71 e 73 - Rio

r. ¦::-¦¦¦ —- ¦ ¦¦ ¦M--1 ¦** ..*"•-¦¦..¦ ¦-T-TSZXnm^mKmm^mW^
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Bl^-^V Be^"'.1^." ....'**•&''"I' Tf. j JBB BpBaBCjBMpip^ C^k. j^mA W
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g» V5 ^-Como se captura ]
HK ^B" ~ MIMHA CAMPANHA PARA
¦BR^ -l^MP CAPTURAR O TENENTE COMEÇOU MAL!

^B^^HÍ^^^,^% íáÍF% lBpiÍ ~ ° TENENTE RICARDO f - IYDIA, NÃO LEVE A MAL MAS.. 1
^HKSI^ -**HBS!*m&úx* tjr^W ¦ '¦ 

iPlUI PARECIA INTERESSADO EM-.^ OS HOMENS SE AFASTAM DAS
^—^^ml^^jáÊM^^m, > 

«^ í^f- lpl MIM... AGORA DESISTIU. W^Y^a)^ MOÇAS QUE TÊM MÁU HÁLITO.
^¦gKpPJ^ r* ->;• B 11 p°RQuE SERIA? f"^^ í^^rl VVOC^ DEVE CONSULTAR O dentista. J

VOCÊ PODE TER MAU HÁLITO
SEM SABER!

A espuma de Colgate contém o novo
¦*"*" ingrediente que penetra até às fen-
das escondidas entre os dentes. Livra-as
dos residuos dos alimentos e das bacté-
rias que são a maior causa do máu
hálito, dos dentes embaçados e amare-
los, das gengivas moles e das cáries
dolorosas. Por isso é que Colgate limpa
realmente os dentes, embeleza, con-
serva as gengivas firmes e sadias e o
hálito perfumado. Comece a usar
Colgate hoje mesmo.

•^

*r

I GERALMENTE O MÁU
I HÁLITO PROVÉM DAS
£—\ PARTÍCULAS DE

ALIMENTO QUE
FICAM ENTRE OS
DENTES. EU RECO-
MENDO COLGATE
PORQUE REMOVE
ESTAS PARTÍCU-
LAS E ELIMINA
O MÁU HÁLITO.~m r-r

I L.\ *

- LYDIA! TEU
SORRISO CA-
TIVOU-ME...

- TENENTE RI-
CARDO! ACEITO
A SUA RENDIÇÃO.

/A

ri1
»:¦

3 TAMANHOS
Médio 2$000
Grande 3$500
Gigante 6$000

<S®
Tamanho Gigante
DUPLA ECONOMIA

Especial para Familias

Empresa Construtora Universal
Autorisada e Fiscalisada pelo Governo Federal — Carta Patente n.# 92

SÉ DE CENTRAL

RUA LIBERO BADARO' ns. 103>« 1Q7m™-io» 1: e Zc***
Telegrammas: CONSTRUTORA — Telefone: 2-4550

Rede particular de ligações internai

CAIXA PQSTAL 2999
SÃO PAULO

THERMOMETROS PARA FEI
CASELLALONDON

cÀtin, OtcoLtXjLcL yímdmt^ 84014

FUNCCIONAMENTO GARANTIDO

EHaai
DE /ENHORA/ E VERRUCi

ELIHIMACAO CAPANT1DA
TRATAMENTO/ DA CUTl/

PfU /CtEHClA NOKKNA

PAULO AV. 8RIG LUIZ ÀHT0HIO M*

-i
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ESTUDE com LIVROS e REVISTAS:

RADIO ? ELETRICIDADE ? MECÂNICA
ARQUITETURA ? AVIAÇÃO ? AEROMODELISMO
MEDICINA* NATURISMO
PEÇA CATÁLOGO C

Indique matéria preferida.
NOSSA OFERTA DE HOJE:
Curso Pratico de Radio — Greenwood 28S000
Servicing Radiotecnico — Ravalico 24S500
Eletrecidad en ei Campo — Agostin Riu .... 42S000
Primeros Passos en Eletrecidad — Duclout . 7S000
Teoria dei Vuelo — Degli Uberti 21S000
Álbum dela Vivienda Mínima — Coppola . . 24S500
Vuelo sin Motor — Rodolfo Sperati 21S000
Modelos Reduzidos de Aviones — Acro Club 10S500
Soldadura Autogena — V. Pinero 17S500
Manual dei Tornero Mecânico — J. Calvelo . 14S000
Mil Recetas Industriales 21S000
Incubadoras y Criadoras 17S500
La Nueva Ciência de Curar — Louiz Kuhne 42S000
Fruta, sus Vitaminas — Dr. Ricardo Albornoz 14$000

Cheques, Vales ou valores a ordem da

AGÊNCIA PAN AMÉRICA
CAIXA POSTAL, 21 — SANTA MARIA, R. G. DO SUL

Revistas para cada ramo, cada profissão.
cada industria c cada cspcrl*.

«•¦TI ESTE AVISO. PORQUE NÍO SE REPETIRA ESTA QMftM

MASOFÁ'-CA
RINO MORIANI &, C.,A
FAÇA SUA RESIDÊNCIA NO SEU PRÓPRIO

ESCRITÓRIO

àwfk
_____________¦*¦»ÊLM

MODELO FECHADO
Ultima creação 1939

MODELO ABERTO
Crefcção 1939

A EXPRESSÃO MÁXIMA DO
MODERNISMO E' UM LAR

ECONÔMICO !
CÔMODO !

PRATICO l
Ocupa o espaço de um só movei, reduzindoue 50% a quantidade de moveis necessáriosem sua casa; embeleza o ambiente, dando

alegria e bem-estar.
EXPOSIÇÃO E VENDA,

Rua Xavier cie Toledo, 135
I O N E 4-06Ü1

SÃO PAULO
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Camurça pr«ta, azul,
Bordeaux, e vermelho.
Preço 90$000.
Pelica ou camurço de
todas as cores. Pre*
ço 100$.
Pelica preta, azul, ou
vermelha. Preço 75$
Pelica de todas as cô*
re», salto 5, 6, e 7 cms.
Preço 85$Ü00.
Camurça ou pelica de
todas as cores. Pre-
ço 75%.
Pelica ou camurça, sol-
to 4 1/2, 5 1/2 e 6 1/2
Preço 75S000.

PORTE POR PAR, 2$000-
ENVIAMOS CATÁLOGOS

COMPRE SE LHE CONVIER J TROCAMOS OU
MAS NÃO DEIXE DE VÊR ( DEVOL VEMOS
AS NOSSAS EXPOSIÇÕES. ) A IMPORTÂNCIA.

INSINUANTE ~+8'CfiRiocA*48

ifo.
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Não é preciso
p-o|W'# ^

fazer força í

Usando este
composto

A Sra. ficará surpresa ao verificar como é fácilbater bolos usando o Composto «A Patroa». Isso
porque 

o Composto «A Patroa» já vem batidoduas vezes! E por ser facílimo e rápido de des-manchar, torna a massa sempre uniforme e os bo-
a n 

™ le?S ' fôíOS' ° Puríss'™ Composto«A 1 atroa» afasta os «desastres» de massas pesadascncaroçadas, empastadas e cheias de bolhas. ExDe-
rimente-o, também, parafazer ótimas frituras secas
e leves, mais digeríveis e
saudáveis. E note: por
não conter umidade, o
Composto «A Patroa» é
até 25% mais econômico!

BOLOS MAIS
CRESCIDOS!

iiillli iiilliüüiüüüillllfllllilllllllllllllllll Ü! :~>
J-"K—-—-—-••*•• *••• •••... ...

Os bolos crescem até i$0f0 mau!

MAIS
FÔFOS,$ *• 

^|
LEVES! 1 ^ /?

.i •••<<•..1-'•••••••i'
.....ãl

»• •• •»•• • •

A massa fica uniforme e mau
delicada.

composto

F^flflV >1m.j|I
Wki\ ¦__ t '"" ^™^F^> í? „b___H
fl ^-¦¦^^^mmmf \%w\, Hi

I ir jH m ° 1^1
I ^Ht fBflTTgPBfBJMSfjil ^i JmjJ^k^mrI m BÜI "' flfl J^T

iBrL * " f'B^

t' ^Hf^BtfP^^^ tmm' * \fla^^ h^k fl^r *- m
*?p1^' hkB Ik / a. Bi' 1 vik mXm^ptPv y b I v4 ^1

^*ÍÉ B* «J^ ^ ^flflf flv flM •ÃnmI jpr _^"«»w^>*^B fl ^1 Bw meI&

^BtaB^M^flfl^*^ r AflflKflM^^flflflflflflfl KW''^<at^ •Vflzflflflflflflflfli^^ .flfl] flfl^ .flflflMflflV^flfl] flfl K' JrT ik1:»BB Bflflflfll fl^r .flfl BB^. flV iji tflfli wtf S Vi

Bflfifl flflflfl^. _-^ ^r -^^*flfl

J/Pafoca
í UM PRODUTO SWIFT
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APRE5EMTAM
£M DESFILE

ALGUNS
MODELOS 00

., .,;,;¦¦,¦i»!fi*'!tWíilií".i*iW),í!

SEU VARIADO"STOaCIK-
(PREÇOS DA
FABRICA)

1001 "HOLLANDEZ" (Manual) — Em Camurça todas
as cores, c>u pelica azul. 60$000.
Camurça preta azul ou bordeaux. 40$000.
Camurça preta, encarnada, azul ou bufalo
branco 40$000.
Em camurça preta azul ou bordeaux. 40$000.
Camurça preta, ou azul, c/ vivos da mesma cor
70$000.

1006 Camurça preta azul ou bordeaux. 70$000.
1007 -

1002
1003

1004
1005

loas
i oo<>
1010

"DINÂMICO". Camurça azul c/ vermelho car-
murça preta c/ pelica envernisada. 80$000.
Camurça preta ou azul. 40$000.
"SUPERGRACIOSO". — Camurça azul c/ vivos em
pelica vermelha, ou preta e envernizados. 80$000.
"SEDUTOR". - Camurça azul ou preta c/ guar-
nições de pelica. 70$000.

PELO CORREIO MAIS 2$000 POR PAR — NÀ0 FAZEMOS REEMBOLSO
„ NILO GEORG DE OLIVEIRA

MATRIZ: R. SA0 LUIZ GONZAGA. 46 E 48 - S. CRISTÓVÃO - TEL. 48-4546
FILIAL: R. CARVALHO DE SOUZA. 310 — MADUREIRA —TEL. 29-9058

RIO DE JANEIRO

1010 1009

íl Ww ^ ^^
"^^^^^^"^ ^-^^^^^^^ I

I

^b ^^^^Vn^H I

¦|i ¦ BB
4ÊBBtoéÊm\\\w I

Jl I^^IR |

^^^k ^B^^^H^B^E ^b ^1 ^v

I -., asas I

MOVEIS e DECORAÇÕES

TELEFONE: 5-4437

Largo do Arouche, 402-412-420»SÃO PAULO

Diário de Noticias
Completou em 12 de Junho próximo

• indo, mais um ano de existência ininterrup-
Ia o «Diário de Noticias», jornal fundado
em 1930 pelo sr. Orlando Dantas que ainda
hoje é seu diretor.

Matutino de feição moderna e agradável,
o «Diário de Noticias» \á entrou no rol
das grandes publicações de nosso país e tu-
po indica
brilhante. que sua trajetória será sempre

ASSINATURAS DESTA REVISTA NA
CAPITAL DE SÃO PAULO

Tratar com a "Agencia Siciliano",
D. José de Barros,

Telefone 47866

rua

^m

/
tvcidUolcinclict

"A:^/ERRANOOt5YDOV/6CÇ - IMP0RTAD0RE5
*. ALVARES PENTEADO, 81

TEL. VENDAS : 3-2010
TEC. ESCRITÓRIO: 3-2030
TELECR.: "RADIOLANOIA"

4ssv

\falvüi?£dtofe' '
oarQOCCíOTOWS-TBflílsmiS-

SOBCS AmPUFlCAOOPCS
msTOurnífiTos. usitus
LIVBOÍi /"

VÁLVULAS / (
Ken-Rad* ( V

0'STÍi8UI0Oe£S EXCLUSIVOS DE
•¦'ATftlAIS 0E 6A0IO í Dí SOM DA

d^D<lki<ni*i>+ / Y

Standard Electrica S.A.
CONCESSIONÁRIA DAWestern Etectríc

DENOVAYOPK E.E.U.U.A.
»AtA 0$ t^ADOS - SÀO PAUIO
MAIO OIOSSO • SANTA CAIA

GÍANOl bO SUL C TS1ANGULO MINClIO

CAIANA f I
NA . «IO //

DlSItlBUIiBOtes dos «oouto^ IENSEN, MAGNAVOX. ROLA, CINAUDAGRAPH, SICKIXS, MEISSNER. TECO. CROWE, CENTRALA8.

AECOVOX COBNELL-DUBIUEK SOLAR. MALLORY. VAXLEV. OAK, IRC. RCA, TRlCLETT. SIMPSON. WÉSTpN. ASTATtC, 5HLJRE.
U/E8STEÍ PRESTO BULEV HAMMARLUND. OHMITE. AMPHfcNOl.. CINCH, ICA, KE5TE6, EVEREADV. IHORDARSON, RID6R í OUtsos.
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CASA GUIOMAR
CALÇADO "DADO"

E' O EXPOENTE MÁXIMO DOS PREÇOS MÍNIMOS

JÚLIO N. DE SOUZA & CIA.
At. Passos, 120 — RIO — Tel. 43-4424

^sSÊÈkso*
^^^^fc^^B 
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75$

Camurça
preta e azul

Camurça preta
a zul e vermelha

De 32 a 39

^^-- - ^Vi ••••¦ \\

75$ Pe,lca azul c
^ bufalo branco

com entresola de
cortiça. De 32 a 39

ga /ajmÍM*aÁ0 /O iQWlt 3J~m**2r / o* £F?£y Ir * Cm^T /» /Wmí *
j^z^ fa m #"' "7

^^^^^^^^^•^^C.v aUÁj \ m* ti

Camurça preta
azul e vermelha

De 32 a 39

JI^V 75$

75$ Camurça
preta e azul

De 32 a 39

AAC Verniz pretow*^ com camurça
naco azul e com ca-
murça e todo de bufalo
branco. De 32 a 39

II
811
I" '
II í

ji
'.Z^mwBST"

mmm\\ *J^^^B'> ''mmmmw&' ^^mmw^át: Hfl MP fVf^i ifl IWriiwr^ WfllP

Hl fl| ^^-O^^^^^^^^ j^ÊÈm mmmmm. ^mm^LW / iMB i^hT^^^L

^^B^B(,1^B BP>B ^^NJy|WfcJMBB ^|f"^J

SOS P*,ica azul'ww~ branca e ver-
melha. De 32 a 39 75$ Ca m u rça

preta e azul
Porte do Correio: —. Sapatos 2$000.

MftmWW.IJIB.14VU ¦ «wwwww—m nmmmam —ttj-mm ,

*>'* * AflCJiüts,H N. m\ ~~ JufrlO 1*4S?

tlABAHO • *•

Não arde.
confiança. E alivia,
dcscongcstiona,
conforta ot olhos.

Quando te te» • *** «•«'

,ad* c os olhos fatigados.
é . hora de utar Lavolho.

Não irrita- E' d« intetf»

^1F^ ;:!x Â Jfl ^P \
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ADSTRINGENTE
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BANCC DO BRASIL S. A.

Recebemos um volume contendo o Relatório que o sr.
¦Marques dos Reis apresentou à Assembléia Geral dos acio-
nisias do Banco do Brasil em sessão ordinária de 30 de
Abril próximo findo.

E'# sem favor, um trabalho digno de encomios não só
pelos dados e informações que oferece, como ainda pelas
observações de caráter econômico-financeiro, concernentes
Qo nosso país, que apresenta, baseado em elementos ao
"lcance da Presidência da mencionada instituição de cré-
dito.

A extensão dos assuntos que o Relatório encerra mos-

PWÈ

oo7

tra claramente a con-espondente extensão das atividades
¦' do Banco do Brasil, cuja finalidade no cenário do país se'.^-

vem ampliando consideravelmente. Porque.d maiorririsHí
tuição de crédito, entre nós, já não tem hoje símpíesmeii^
o^encargo de emprestar dinheiro no sentido;-estrito"¦ dá iejf^J5
pressão: é, também, um propulsor da riqueza nacional, üi§
animador de todas as nossas atividades, na industria^ rioj
comercio, assim nas cidades como nos camiDos.;7;7.,7:o^.7Í|Ç|

S No texto da peça de que tratamos; o leigo énçohtrq
esclarecimentos que não lhe custa entender; e nõsvqúddi,osí
estatísticos bem como nos diversos gráficos elucidativos:os:
técnicos teemN matéria interessantíssima para os 7 estudos 77|
mais minÚcioSOS, ¦/ ;;:70'::;O;7':.'t''C,7':
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Conserve em seu
redor/ a aura de atração

L A MAN T
O PERFUME IMÃ
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Na maciez do Pó de Arroz L'Aimant de Coty há
todo o arrebatador encanto de L*Aimant -— o per-
fume que atrai c seduz. Escolha, na variada coleção
de tons do Pó de Arroz UAimant, aquele que se
harmoniza perfeitamente com a cor da
sua pele. E para o seu "maquillage"

ganhar maior "glamour", aplique pri-
^neiramente o Rouge de Coty... o Pó
L'Aimant... e, finalmente; dê um toque
mágico de sedução aos seus lábios com
o Bacon de Coty.

PÓ DE A R R O Z f l • A I M A N T
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TRÊS NOTAS OE 8ELEZAÍ
paro o encqnto do seu rosto \
O Pó de Arroz, o Rouge e o Bacon de
Coty são crês notas de beleza que se
completam... e possuem uma coleção
de cores em perfeita harmonia. Usc-oa
sempre para maior encanto do seu rosto.

Pára ineficafôa vibre o correto "maqMUagr". 
p<çj, grau*. *> Dcpt. de Beleza Coty - C Poiüd i 99 . Rio - \ o folheto "Uma Sugestão de Coty

>ítí. '
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M wgs~~Agora é inútil tremer e se mos-
Lrír agitado. Inútil e perigoso. O gol-
jc já está dado I

No cmtanto/ cada vez que o Sr.
Hêfenster se aproxima do cofre de aço, o coração de Fritz
Starlç cessa de bater.

Esperou durante quinze anos. Esperou tanto porque
lucria dar o golpe com absoluta segurança.

Fritz Stark é contador — empregado de toda con-
riança — no escritório do joalheiro Hafenster, de Viena.
^à dez dias chegou a fatura do soberbo colar, destinado á
»cnhora Sturmschen. Agora acaba de chegar o próprio colar I

Durante esses dez dias, Fritz
cvs tempo de conseguir uma
mitação perfeita, que guardouoo cofre, no mesmo logar de
sr.de retfcara o colar autentico.

? ? ?
O patrão saíra. Dez horas

it vantagem para alcançar a
fronteira! Fritz faz um apelo a
!!-'<28 ultimas energias.

Desce para a rua. Tem a im-:res$5o_ de que todos o obser-
v*m. Põe em marcha o motor de•eu pequenino automóvel. Dois'nos de economias, para podercomprar um automóvel de se-
?unda mãol Agora ter* chauf-reur e um automóvel da melhor7*rca... e novo j

«— Calma I Muita calma...- aconselha a si mesmo, evi-í*ndo por um milagre de atro-
peIar um pedestre, que parecia-ffipenhado em se meter sob asodas do automóvel.

O trem sae dentro de qua-«nta minutos. Fritz terá tempo•« preparar suas valises. Não88 Preparou, antes, para evitar
3ue constituíssem logo um ele-«nentq de prova no caso de queD de^obrissem, embora isso fosse°ntingencia pouco provável...• Pouco provável... —
ep€tc P«ra si mesmo, no ins-

8111'.Y^«
•í Y-^sr

Conto de HANS W. BURGER

¦&

tante em que, por pouco^ derrubav^Yí
outro transeunte — Mais calmai Po^
favorI Mais calma, Fritz! ¦'!>--?m

*>&&.
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te.

^M WÊÊm\ ^md*M$7$vMrffi sSl^om iV¦RS ¦j>Ftffltfi.<'«?:í flSrM

¦Sr ''laW-^ÜMàlfl ¦^¦j^í-í ?¦"-¦¦'. ^H b^b)

As agulhas do relógio no painfdo automóvel o inquietam e atraem constantemente ief.
olhar. De instante a instante palpa o esto jo que çontejíicS;-
colar, estojo guardado contra o peito, no bolso interior IP
do paletot. ;;-ÍW|Íl

A medida que se aproxima de sua casa, sente frlò;|^|t
o frio que lhe causa o medo, sempre crescente de que ^iq^
já tenha sido descoberto... Será possível que* depoiscllj
tão longas meditações seu plano fracasse?

Para ir até sua casa, pêA „
corre um trajeto que nào (lii^ztq habitual. Excesso inútil âífl
precauções...

-. «— Bem... ChegaX-f-f,:Trr, ,.f,„.
clama, ao mesmo.tempq^émâcí^^i,,
um longo estremecimento o ^H
code. — E* preciso ter calníg
agir com serenidade I Não sov
um menino nem um Idiota^

Ninguém o segue, i/í
,.;p

Fritz mora num andarÀé 1

Durante longos anos esperou ease momento, para realiamr
um trabalho perfeito...

reo. Deixa o au.tomoy€}';^ng^Í
motor ligado e penetra no vei^:
tibulo de sua residência. Sul
mão se agita ao introduíií»
chave no buraco da fechadura

Entra. Fecha'preçipitè|^g
mente e se detem, arquejant
atraz da porta, procurando O
vir o movimento exteriorv^^
têmporas estão doloridas... em
quanto o coração bate:jc6iáS^
fosse estourar.

«—Devo fazer as-Vàlfi|||
Um viajante sem valises deiJÉl^^
taria a atenção, na hóntéíri^ 

'^P®
E o relógio? Que horas são'¦
santo Deus? O relógio èití|
certo com o da estação 7.
Quantos minutos faltam? Ví
te... Tem tempo, erttãó^ p^al
preparar suas cousas. Embor
leve apenas o mais necessário^
a valise é imprescindível 1
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Emquanto isso, deixará as per-sianas en. reabertas, a luz ligada. E...'TO; 
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^g rhtzda um salto para traz, afãs-
tàndo-se da janela. Apanha a rou~^pa què ja havia separado e joga-a'¦ para debaixo da cama. Sente a gar--Santa comprimida como se um gi-
gante a apertasse.. . Corre até o dr-
mario.
i/\"•-- «Ã Policia!»
i: Sim; ao se aproximar da jane-
la> Fritz viu um policial, junto do
méiOríio. E examinava atentamente

^TOseu automóvel!
p^' Fritz tem apenas tempo para
í^retírar do armário uma garrafa. Nes-
5;^se mesmo instante tocam a campai-
u/nha de seu apartamento.
^gf— «A Policia !»
^;; X. Fritz retira a rolha da garrafa
P$ç deixa resvalar pelo gargalo o-gjpngo colar de pérolas.. . O poten-
?V:'$issimõ ácido, contido na garrafa,
Ítodissolverá prontamente o colar!

Torna a arrolhar a garafa e a''Zesconde 
no armário.

;£í? Não restarão sequer vestígios!
Hzí «—Sim... A ele nunca levarão
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/f /_»<7_?/_í _/_i Fuhrer — Sim, mas apenaj o Sr. Hi-
tler. . . de cera, no famoso Museu de cera, de Pa-
ris, onde estão representadas todas as figuras his-

toricas do passado e do presente.
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A INDUSTRIA DO CANÁRIO
Provavelmente poucas pessoassabem que New York é o centro

da industria dos canários, nos Esta-
dos Unidos, e a sede de uma Institui-
ção Criadora de Pássaros que antes
da guerra reajjsava negócios numvalor superior a dois milhões de
dollares anuaes, comprando e ven-
dendo canários, mais do que todas
as organisações análogas do mundo,
reunidas.

Intitula-se The Odenwaíd Bird
Company e seu diretor, Màx Stern7
que iniciou esse negocio ha cerca
de dez anos, não estava muito segu-
ro do seu êxito, naquela época e,
assim, para não afetar seu credito,
em caso de fracasso da empreza, to-
mou para a firma o nome de Ocen-
wald, que fo.a um de ieus amigos
de infância e a quem encarregou da
compra de vários specimens na Ale-
manha. Esse Odenwaíd, cidadão ger-manico, excurcionou por todo o seu
paiz, comprando canários aos pe-
quenos criadores, que os possuem
majs por distração. No ano de
1938 conseguiu enviar 10.000
canários para o mercado norte-

americano.
Como se imagina esses delicados pas-saros são maus viajantes e muitos morrem

na longa travessia, embora apenas fossem
transportados entre os mezes de Setembro
e Maio, posto que, no verão, morriam
com mais facilidade.

Durante a época da importação, o di-
retor da companhia norte-americana em-
ptesâs/â quarenta homens para cuidar dos
canários. Cada pássaro tem gaiola parti-eu lar e todas são encerradas num deposito
comum. Cada empregado cuidava de
2.100 canários em cada viagem. Levanta-
vam-se, para isso, ás 4 da manhã e estavam
ocupados em dar de comer e beber aos
pássaros até o meio-dia. Porem, em com-
pensação, as viagens de ida á Europa,
eram verdadeiro e luxuoso passeio.. . queà guerra veiu acabar.

A jabulosa Los Angeles, a Meca do Cinema é uma gigantesca cidade do sul da Ca li-
^rnia, que pode ser admirada muito bem nessa excelente fotografia aérea. Los Angeles

éV também importante base na-
vai e a quarta cidade, em ta-
manho, dos [Estadosj^Unidos.

£j^*á_fa^#a^
para;(umTcarcere, porque
nao e um tolo!»

^••/;Abre;:;;-TO;.;- KS:J¦—Boa noite; Esse au-
liõmovel cinzento é seu ?
v'í; f —^Sim... senhor —
balbucéia Fritz.;

IfSP^:©;- 
'seníhòr incorreu

Jíeni uma contravenção — in-
[fôrma òjDolicial, retirando
06 bolso do dolman um
pequeno livro de aponta-
íméntos. — Deixou parado
contra-mão e com o motor

-ligado.. .

W$x x '
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'•-Pará destruir as barragens de
balões— Alguns dos mais re-
centes tipos de aviões ale-
mães abatidos sobre a In-

lí^fw5eSKt'Vam 
°S ?OÍS dÍ9P0SÍtÍVos íue a gravura apresenta e destinados a desviar os cabos

^^^^^m^'^"& °U a ?rtaI"°S' SegUnd° °S Cas0s' A°<*ue <}-e- ^ V&m>s falha-ram porquanto ult.mamente esses t,pos desapareceram quasi totalmente dos céos inglezes.
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A LEGENDA DO PELE VERMELHA
Segundo relata uma revista técnica

norte-americana, os índios Pele Verme-
lha explicam.^do seguinte modo a creação

do homem por seus deuses:
«O grande Manitu ia-

bricou um homem de barro,
e o meteu no forno,-tirou-P
porem antes de tempo e,
assim, ficou ma| feito. Esseé
o homem branco e.. . mal
assado. Em seguida, fabricou
outro e tornou a meter no
forno,- distraiu-se, porem,
deixando-o tempo demasia-
do e o homem ficou com-
pletamente queimado. Esse
é o homem preto. Então, b
grande Mani tu compreendeu
que devia agir com mais cui-
dado. Apanhou majs barro,
tornou a esculpir novo ho-
mem e a mete!-o no forno,
tirando-o em tempo oportu-
no. Surgiu, então, um ser hu^
mano ae encantador tom
avermelhado, belo, niagnifi-
co surpreenaente. Esse é o
Pele Vermelha, superior a
todos os homens.
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<m pleno coração de Manhattan, levantam-se, simples de linhas e impressionadores de tamanho, os edifícios que formam
RocWefellcr Center, cobrindo formidável área que vai da Quinta á Sexta avenidas e das ruas 48° à 51°Y

''-^ vil

\JiMA uiunuL
Sc algum dia as bombas

inimigas descerem da estratos-
fera sobre o coração da em-
Pinada New York, precipi-tando-se sobre o ciclopico
quarteirão denominado Ro-
ckefeller Center, o choque
brutal interromperá as atividades de um verdadeiro mun-
do de milhares de creaturas, com os efeitos terríveis de
u™ vie lento tremor de terra, cujo poder devastador iri
fingir as florestas e juncais mais distantes, onde cs
geologistas mais distintos e pertencentes as maiores com-
pânhias de petróleo, terão que interromper seus trabalhos.'Nos hospitais, colégios e laboratórios, os beneficiários doroâior filantropo que o mundo já conheceu, sofrerão da mes-
®* forma como se estivessem sob o poder direto do aéreo.
^s trabalhadores nos seringais estudando o melhor processopara à extração do látex, aqueles que se sepultam em vir-
sens e imensas florestas, em busca de plantas que curamos males da Humanidade, terão seus passos paralisados,'irrompendo a nobre missão. O esmagador fluxo de noti-
|Las ^.ue 

Sâ«/ incessantemente, da maior fabrica de informa-
Ç°es de toco o planeta seria interrompido. Milhões de ou-
^ntes 

da «Hora do Sabão Y» ou da Radio Opera inútil-
ra 

e 
Çrocurâ' 'âm fazer seus aparelhos receptores funcio-r • _ Seria um silencio de drama.^s consulados ou embaixadas de 13 nações.ficariam

:Xm£A%,
¦yx

«Roclcefeller Conter», onde se localisam as maiores Em-
prezas do mundo e onde se forjam os maiores empreen-

dimentos.

privados de suas sedesx&
documentos. E a edição idó;
maior magazine ilustrado Az.
informativo de todo ò?mgrtí|i
do deixaria cerca de 3|^t
meio milhões de «fieis leiío^
res» esperando,:em.^ãoí^çóif^t

o dinheiro entre o polegar e o indicador.. ¦'¦.•^x\x-':^A^S
Esse formidável grupo de gigantescos 'edificioi^-tâa^B-

que se focalisam as atividades vitais do maior centro indus- 
'"

trial dos Estados Unidos teve inicio com o esforço de John ,;:|
D. Rockefeller Jr., no sentido de dotar New Vorlc de um@1
novo e mais adequado Teatro da Opera. Quando^ o imeriso|^S
e majestoso edifício ficou concluído e o multi^miliQÍnairj<^^B
se viu com uma nova renda superior a 3.600.000 dolars < í;
anuais, decidiu adquirir mais doze acres da ilha de Manhat- |||1tan, com o intuito de construir em redor do primeiro, outros X?.A
edifícios, destinados a diferentes empreendimentos, afim !|É|
de constituir o centro principal de atração para o touristeápK

A multidão que vive em Rockefeller Center, ,palmjf
lhando seus andares, subindo e descendo por seus incd^
taveis elevadores, ao lado de todo o conforto e de todafé
as facilidades próprias para quem trabalha com o intuito
de não perder tempo e procurando não privar o físico,, [ :„
do indispensável auxilio mecânico, ao lado de todos esses
modernismos adotados somente apoz meticulosas experieh^
cias. encontra ainda jardins encantadores, salões de recreio/.

¦:Xfy
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ÍP^^«^^^^r^^T^»"JZe^rrfci<, e ^1 de"!.»-d» «11-9» de .ç. . d« cimento, com lon,„ ,«
^«ltiplot elevadorc.: Slo os °« **»•» «de .e movem, rápido., wwraspadore. de toalho, lu.tradorea, ?.rredore., polidores, laradore. de vidraça., mecânicos, eletricista., car

f Nesse conjunto de aco e d, rim*^ „ ~ j repleto de doentes teatrais. Dois imensos andares do Inter
ÍPdos os den^^ gi«nt«^s ^11'^^ ^CÍOnJa| Buildins «tão ocupados somente por dentistagigantescos arranha-ceos se instalaram Os andares térreos e os subsolos desses grupos de edificio*
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* nteiros, ferreiros e ainda um regimento cle mulheres, encarregadas dos serviços mais leves e arrumação. Todas as noites, ás seia e meia."nem-sc no Ginásio do "Center", para a chamada geral, dirigida por um gerente geral e controlada por vários assistentes... E então,
num trepidar ensurdecedor c continuo, tem inicio a limpeza, que só terminará cerca de duas horas da mudrugada.

cst<3c ocupados por lojas dedicadas d tudo o que se possaimagmar.

, ^ limpeza de tudo isso exige um exercito de empre-w°s, que trabalham é noite.

^ 
Qujindo o dia de trabalho termina e a populaçãourn<5 de Rockefeller Center se retira para o repouso,

no lar. esse exercito de lavadores, enceradores, varredor.
lustradores/ arrumaaciras se reúne no pateo interno d
Radio City Music Hall para a «revista» rea li sada por tji
Gerente-Geral, que tem dezoito assistentes e varias cjezenasíi
de fiscais. Depois, essa tropa bem ensaiada, se movimeriÈÈ
ás sete horas óà noite para so terminar á 1 e 15 da madru- ¦
gada. Mas é possivel afirmar que não ficou para retirar;

I



IM

l"..!'<¦ ).-->;rXTa-rv^jj ¦¦¦¦ - .--
JJtlfti- *^*- T"^ -^ ¦

K--
26." Ano - N. 2 — Julho 1941

SSS'B8SGSSIÉflSMBíBw.i;'Vn'' ;,"í. ¦¦v'-"'.'—".'-.^'.-.: t f."*».»»?•¦-««-¦B'í«'í-'« i?S«-j^KVt&*" ô,"' -1-.-.'-:'•.•'¦•"• v',.>r-.--i'•'-¦•*•';-• ---A ¦«¦
¦¦i-í"' ^#â^flHEj5i^"í ¦' V ' 1

/«SS»1*

&5KS

**
wíl

t -8J<ij8s3Js

c i^íMÍ-****

-^r;

g,£&a &****:

!/!""•

•asSSSM.

Outra «urprehendente visão de "Rockefeller Center", segundo uma fotografia,
| tirada de avião e quasi na vertical do gigantesco monumento de aço c cimento.

AA&A ' .. •¦-"•"¦ ' •¦¦ --:'""' -'

^ç^^fainosa Quinta Avenida,sí%«tè New York^ vista a
,^iàeia altura do prédio da

^k*%C,-'-A^'o' mais alto deHl
!v^g|íEockefleller. Center" ,'pare-

^--«¦«ina ruasinha ' estreita.

^uma só ponta de cisar-
lavar e

,^8bjurnir fuma só vidraça
*' •-^pv^Wjnpp,. de mesa.

..j^teNmgir^m--,' pode" ima-'"'^PlS^r 
çfuão terrivelmen-

aí$&atravancado' parece o
fe^^ntcr» nessa hora de";í"•^&peza 

geral. Bacias,
iK^osy vassouras, ésco-

|: S^V éspanado res, maqui-
^^liclé^ raspar soalho,

É|^ encerar, aspiradores,
yadiadores para rápida
5Í|c^gem das peças lava-

MIPJP^-'dezenas de quiloi
j^de sabão. Uma barulhei-
mjr& de todos os infernos!
.^Depois... Depois tudo

^^kâ'í.ab':.silencio e bri-
^Mvà, como ^ovo, aguar-
^^|od0T:,d;.-óutrp 

• exército,
^^§ii-€;:;.çomèça a chegar
^W^Ô;é'.méia'-da :' manhã
llllfintes de 9 já encheu

. ^Completamente esse mun-'do de cimento armado.

g&&

mW0i>SM^ rJfe^empo de Peri-
J^^tS/èrà: cousa tao rara
P^l^oter-se um pavão real,
^^|uie-;por-cada uma des-
I^^as^aves ¦ se pagava o

Aijiéqu] vai ente a um conto
&^qe.reis, .de nossa moe-

da. £ sabe-se
que num só ban-
quete-eram con-
sumidos mais de
dez pavões.

¦*V""> 'i'»-| |'.'W"»»«1*I|I

AS ESTATÍSTICAS DE "ROCKEFELLER CENTER"
Custo da construção — 70 milhões de dólares. (Virtual-mente, todo o terreno reverterá para a Columbia Univer-sity, que, dentro de 87 anos, entrará novamente na posse davasta área, com todos os edifícios nela construidos)Renda anual — 12 milhões de dólares.

,,« Numero de pessoas que trabalham no "Center" — 26.000.(12 mil trabalham de 8.50 ás 9.05 da manhã. Os homens do-mmam esmagadoramente as mulheres, com 60% de represen-tan tes do sexo forte).
Numero de visitantes diários (Para compras, negócios oucuriosidade) — 125.000.
Numero de elevadores —198. (Transportam 230.000 passa-geiros e fazem 60.000.000 de paradas por ano, com uma des-peza geral de cerca de 500.000 dólares).
Altura do mais alto etfificio (RCA) — 280m.50cts. '
Velocidade do elevador mais rápido — 462 metros por mi-nuto.
Profundidade dos alicerces principais — 21 metros e 45 cts.Numero de restaurantes — 22. (Todos, salvo o RainbowRoom and Gnll, sao dirigidos pela Union New Co., que man-tem todos os restaurantes das principais estações de estradasde ferro, no Leste dos EE. UU.).
Numero de escolas — 13. (Ensinam linguas, bailados, comose joga golf, como se pode ser uma boa vendedora, um "ma-

nequim vivo'\ um speaker de Radio, um taquigrafo, um dese-nhista de padronagens, etc).
Numero de firmas, que ali ocupam espaço — 1 400Numero de telefones no "Center" — 22.000. (Numeroigual ao de todo o território do Peru ou de Kansas City, Esta-do de Kansas). .
Capacidade do Radio City Music Hall, localisado no "Cen-

ter" — 6.200 localidades. *
Total dos impostos, pagos anualmente — 2 milhões e 743mil dólares.
A menor renda de todo o prédio (anual) — 1 dólar. (Pagopela Agencia de Passaportes do Governo, que, devido á guerratem apenas dois funcionários).
Numero de empregados da limpeza — 610.Pressão, em vapor, necessária para esquentar o prédiocada inverno — 300.000.000 libras.
Total de sabão, usado mensalmente para limpeza do "Cen-

fT ^~~. V?005mios' (E» ainda, 45 quilos de sapolio, 18 quilosde desinfetante, 70 litros de óleo polidor e também 600 lâminasde barbear, para raspar dezenas de quilos de balas de mascarcuspidas nos soalhos ou pregadas em portas, maçanetas, pare-des ou vidraças). zaaa

I

EINSTEIN E A FOTOGRAFIA

Foi, patenteado recentemente, nos Estados Unidos,
um trabalho dâ autoria do Dr. Gustav Bucky, especia-
lista em raies X e do Dr. Alberto Einstein. Trata-se da

invenção de uma cama-
ra fotográfica, destinada
a controlar automática-
mente a exposição de
uma fotografia, de modo
que, mesmo osneófitos,
consigam trabalhos per-
feitos quanto ao tempo
de exposição.

A invenção é muito
simples e poderia ter
sido descoberta por
personagens. menos fa-
mosos. Porem Einstein é
um incansável trabalha-
dor e uma de suas gran-
des contribuições cien
ti ficas foi a explicação
dos efeitos foto-eletri-
cos, com o que, ainda
sem Çer formulado,, a
teoria da rèlatividade>
teria conquistado gran
de prestigio.

Para esse teórico, o
trabalho pratico das
invenções não é no-
/idade, pois, formulou

as teorias que o torna-
ram universalmente co-
nhecido.. . quando tra-
balhava no escritório
suisso de patentes.

/.

—<M*Mwms3a<ifü

Em 1797, somente na
ilha de Ceylão, a pesca
da pérola rendeu trez
milhões e meio de ffan-
cos e, no ano seguinte,
quatro milhões e oito-
centos mil! (Cerca de
3 mi! contos). :

l
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tramas
âmbar
ralivel

Hâ Antigüidade o am-
bar erâ considerado mágico
remédio contra as enfermi-
dddes nao apenas do corpo
como também para evitar as
pragas e o mau olhado. Ha
cerca de 2.000 anos era
disputado pelos que re-
ce am o veneno secreto, o
feitiço e malefício de um

Hoje ainda encon-
quem considere o
excelente, senão in-
remédio contra o

reumatismo. Primitivamente
foi conhecido como Âmbar
ao BaItico, porque nessa
resiâo era encontrado em
abundância, sendo levado
gàíps viajantes para todas
<j£ egiões da Europa. Po-
cfcni, em seguida, a Natureza
se encarregou de distribuir
o âmbar mais equitativamen-
té> transportando-o por
meio de correntes subma-
rinas para as costas do
Ycrbhire e destas para as
de Surfolk, na Inglaterra. A*
historia do comercio do
âmbar é uma das mais anti-
g«as no mundo, remontando
os dias prehistoricos, pois'

2.000 espécies de insetos conservadas em
——__—___ âmbar 

O que se costuma chamar "pingo de âmbar" (fossilisada exudaçâo
de coni/ers) contendo, perfeitamente conservados, dois exemplares deformiga, duas moscas e o que parece ser uma pequenina barata-do-campo. As moscas nâo podem ser identificadas, porem as formigas

pertencem ao gênero dphaenogasUr.
talvez até
pesquizas

0 CREADOR DO SAXOFONE

Lm 1815 foi se estabelecer em
Bruxellas ura indivíduo, nascido em
Dínanfc (Bélgica), que se mostrava
muito competente na fabricação de
instrumentos de musica. Chamava-se
Charles Joseph Sax e seus instrumen-
tos de cobre, como também suas flau-
tas, clarinetes, violinos, guitarras,harpas e até mesmo pianos, deram
a seu nome notoriedade que seu filho
devia, mais tarde, aumentar, pois setomou famoso inventor. Realmente,
Antônio-Joseph Sax, nascido em Di-
nat em 1814, estudou flauta no con-servatorio de Bruxelas, familiarizan-
dose, aliás, com todos os instrumen-
tos que seu pai fabricava. Assimresolveu estudar todos os instrumen-tos. procurando verificar que defeitosapresentavam e que aperfeiçoamentos
Poderiam obter. Nada podia escapar
| seu ouvido apurado. Em 1835 sur-
Ép sua primeira invenção: um clari-nete-baixo aperfeiçoado. Pouco depoisapresentava um clarinete cem vinte e
quatro chaves. Porem outros planosgerminavam em sua cabeça. Já con-«ibera novas familias de instrumen-
g>s e com
Paris
tar c

acuradas revelaram a exis-
tencia de ornamentos de
âmbar na era Terciaria |

Entretanto o valor co-
mercial do âmbar, hoje,
não é grande, limitando-se,
por assim dizer, ao fabri-
co de piteiras para cigar-
ros, entre os ociden-
tais..

Por sua vez, os Maho-
metanos o empregam como
incenso.

Porem, com recentes ex-
cavações realisadas no Suf-
foi k, o âmbar ganhou novo
interesse cientifico, pois a|-
guns exemplares conserva-
ram, perfeitamente, para
deslumbramento dos ho-
mens de ciência, diferentes
specimens de inséctos, pri-
sioneiros em sua massa, cer-
tamente, na época da for*
mação desse âmbar, ha ai-
guns milhares de anos!

Isso, naturalmente, vem
permitir o estudo do desen-
volvimento e origem de
varias espécies, muitas tendo
se conservado inalteráveis

até os dias presentes, conforme indicam
os clichês que acompanham esta noticia.

fones saxòhordas eram instrumentos
de indiscutível novidade, seu sahorn
nao passava de um ligeiro aperfei*
çoaroento de instrumento já muito
conhecido.

Essa maneira de agir desenca-
deou contra ele uma guerra tenaz,
principalmente a partir do mo«
mento em que seus instrumentos de
cobre foram adotados pelas bandas
militares.

Essas querelas arruinaram a pre*
priedade da casa creada por Sax e
que, sem elas, teria sido conside-
ravel.

Adolfo (assim se tornou conhecido)
Sax morrei), em Paris, no ano de
1891.

sonoro

esses projetos chegou a
em 1842, conseguindo desper-
interesse de alguns eminentesPersonagens, entre os quais Berlioz e

piC 
vy, estabelecendo-se com modes-0 atelier, onde continuou em suasFescnwzas de construção e de acusti-«. Uma dessas foi de capital impor-

tl1Cia; 
lra^erja das paredes de am tubo 3^».^^ »««*

b*w f IPenor influencia sobre a característica do tim-
y.~., «mportando tao somente as proporções dadas á
sob»-1 ar' qUe Vl^ no tu^°- Estabelecendo, assim,
^. 

re novas bases cientificas, as regras da fabrica-v^o instrumental, .melhorou os antigos instrumentos,
Sah 

na.scimento a uma nova família: saxofones,
QU1JlrAS> tim bales, etc. Pouco se importando com o
que 1 

^ creaA° . antes dele, Sax patenteava aquilo
ttiv© ~ PJ°prio inventava e. . . também o que erançao de outros... Assim, se seus deliciosos saxo-

Uma peça de âmbar, tendo aprisionado, na
própria massa, am perfeito specimen de ara-
nha. Trata-se de um broche especialmente
talhado para combater os males
do reumatismo e que se devia
usar, numa corrente, ao redor
do pescoço. Como se pode ve-
ri ficar, num dos quatro cantos
ha um orifício, provavelmente
para a passagem de alguma cor-
rente ou fita. Com o auxilio de
uma forte lente é possível ob-
servar, em seus menores deta-
lhes, a aranha ali aprisionada
ha vários milha-
res de anos e á
qual nSo falta
sequer um pel

nas patas.

S6 devemos compreender e respei-
tar o que se chama tradição, quando

se trata de
terminai o
que foi
bem inici-
a do /de
continuar
o que vale
a pena de
ser conwV
nuado. ^
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Pedaço de âmbar polido, contendo um bem conservado mosquito, cuja
espécie nSo pode, infeliamente, ser idei:tifiçada. Ao alto, aumentado, o

mesmo exemplar.
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escuro.
— pensou o Dr. Frosby-

instalação.. . ou foi

w_n£j,;;.í.-\\ xy

mm

Q Dr. Alan Frosby se voltou,
no leito, mal humorado.

Oh, telefone amaldi-
coado!

Porem a campainha do aoa-
relho, estridente, voltou a ferir seus ouvidos. A con-ciência, profissional acabou por despertar completamente
o medico. Extendeu o braço, calcou o comutador da luz,emquanto com os pés, tateava o soalhe, em busca dos
chinelos.

Porem o quarto continuouAinda essa, para completai! -
Deve ter havido alguma cousa na
lâmpada, que queimou.

Estircu novamente o braço, apoderando-se do tele-fone.
Pronto! Fala o Dr. Frosby...

Do outro extremo da linha chegou a seu ouvido umavoz assustada.
E' Bickers quem fala, doutor... Pode vir agora

mesmo? Acabo de encontrar o Sr. Durkin no banho ecreio que está morto.. .
Em dois minutos estarei aíj — respondeu o medico.

Saltou da cama e começou a se vestir. A escuridãoerà absoluta. Frosby riscou um fósforo e \iu que faltavamdez minutos paia uma hora. Esperava que Durkin não tivessemorrido, embora o coração desse homem estivesse oemfraco. Durkin zrd o homem mais conhecido de Bradleigh
por sua fortuna, seu gênio amável, raciente, sendo esti-mado por todos... Era um espirito cheio de...

A luz! Sim, a luz acendeu repentinamente.Algum fusível que substituíram — pensou Alanr-rosby, esfreganoo os olhos —- Ainda bem...
Completou rapidamente sua toilettc e saiu, tomandoo próprio automóvel, sempre pronto para o conduzir d*casa de seus clientes.
A residência de Aithur Durkin e.a um velho casarão,rodeado por amplo jardim e situado a meia milha do caminho

que vai pârâ Selton. Em cinco minutos o medico cobriu adistanoa que o separava do logar.¦ Não teve que tocar a campainha. Na porta, de pé,pálido, estava Bickers, mordomo de Durkin, que saudouo medico com um suspiro ae alivio.Ah! Que bom ter chegado, doutor! — disse Bi-ckers-— Parecia que eu esperava ha um século'
O medico consultou o relógio.Ha, exatamente, doze minutos que faloucomigo, bicke>s. Espero que não seja cousa gra-VIS» • •

E' melhor ir vel-o, doutor. Creio, infe-lizmente, que nada ha a fazer...
Passaram, rápidos, pelo amplo hall. A es-caaa conduzia diretamente aos dormitórios e,no hjndo do corredor, ficava o quarto de ba-nho. A porta estava aberta, quando os doushomens chegaram ao pavimento.Um olhar para a expressão de terror, estam

pada nos olhos ae Durkin foi suficiente a Fros-oy. U morto estava na banheira, cobertoágua ate a cintura,, a cabeça se apoiava nodo esmaltado.
Como você descobriu isso, Bickers?™~lEu"; 

|u estava lendo na cama, senhor, quando...Lendo{ A luz, aqui, não apagou?Nao, senhor.

local^Contbem/ 
BickerSí Deve ter sido um desarranjo

^ 
~~Então-- • Ouvi o patrão se dirigir para o banheiro.

iórré?£<Vn°- 
Se 

9?°e °UVÍr ° TUm0r da aS"«/ guando
Durkin tlÍ°^e'raS- C5m° me pâreceu' deP°is' W o Sr.durkin estava demorando muito, vim ver o que havia. EntãoNotou aue seu patrão morrera?

. — Sim^ senhor.
E não percebeu que seu patrão foi.. . assassinado?

Us lábios do mordomo ficaram brancos e paralisadosAs... sassinado/ doutor?Sim, Bickers Estrangulado. O aspecto facial é in-conf undivel. Olhos fora das orbitas, cor terrosa/a língua...
Voltando-se para a esquerda, Frosby examinou umarmário, embutido na parece. D'a|j acabava de vir um ligeiroruído, aoafado..., E quando o medico, cauteloso e pre-venido, abriu o armário, um homem o encarou, do interiorcom expressão de animal encurralado. '
O salto foi tão rápido e ágil, que teria surpreendido

rA CANÇÃO POPULAR...
Conto 

dé Frank King 

qualquer outro, menos o medi-
co, atleta consumado, cuja mão
direita se projetou para a frei*.
te, cem a velocidade de um

fofo raio, atingindo o homem namandibula. Como um fardo inerte, o desconhecido caiusobre o mármore, não mais se movendo.— Chama a policia, Bickers — disse o medico
Eu ficarei, guardando este cavalheiro...

O Inspetor Gorring era homem impulsivo e poucoamigo óâ disciplina, quando esta se referia a sua pesso:Aceitava sem pestanejar as pesquisas mais difíceis, poremreclamava, em tais casos, a companhia do saroento-dete
tive Morlant, a quem, agora, olhava com satisfação, quande
juntos, se inclinavam
sobre o homem aba-
tido por Frosby.

— Então o as-
sassino estava aqui,
ao alcance áã mão!
— disse Gorring —
Cem isso ganhamo-
alguns dias de tra
balho hein Morlans?
E... veja! Este
Charlie Simms!

pela
bor-

.^éíSUma.
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A mão direita do
para frente, com a

medico se projetou
velocidade do raio

\yX

e atingiu o homem, no queixo.

Ele mesmo, inspetor! — replicou Mor-
lant, movendo a cabeça. — E por isso mesmo
receio que não será possivel provar que...Gorring ergueu cs hombros. Realmente,
Morlant era homem inteligente. Masa veidade
e^que os detetives como ele, têm certa inclina-
çao para ver mistérios onde tudo é claro comoa luz do dia! O apelido de «Minucioso Ri-
chard» conquistado per Morlant, nascera docom que realizava qualquer inquérito.

m Porem, nesta vez, segundo Gorring, sua minuciosidade
nao tinha razão !

Qual nada, sargento! Vai até ser cousa raoida --
disse o inspetor, sorrindo — Vamos, Bickers! Diga-noso que sabe.

Vi o Sr. Durkin, jpela ultima vez, és dez e vinte,

eu idad<
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mais ou menos — falou o mordomo. OJSr. Innis estava com
ele e... *,./,

Quem é o Sr. Innis? — perguntou Morlant, inter-
rompendo-o, emquanto àor\â seu caderno de apontamentosE o contador, que administra certas propriedades
do patrão.

Ahn! E que fazia
ele aqui, hoje?

— Isso não sei, embo-
\à imagine que discutissem
assuntos de dinheiro. Pos-

<!§*§*§||
-Como

lant.
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,m,ente tratavam do balanço, porque abriram vários li-

m!/t 
CDntabi!icade, no escritório. Lembro-me dojpatraoter" .áitò que não precisava de nada; então eu tratei

ubir para meu quarto, pois sofro de dores de cabe-,ije sempre são mais fortes á noite. Hoje, como
r.nao log.ava dormir. Mais ou menos quando fal-
vinie para

sempre/

batfdr 
Vmle 

cpârâ meia noite, ouvi o Sr. Innis sair,
çjepo 

COm 
Prça â P°rta de entrada. O patrão subiu oouco

IS/ dssobiando uma canção de que gostava muito e.

tendo

se chama essa canção? — perguntou Mor-
—• E' uma canção mexicana.. . «Amor de mis amores»--respondeu Bickers. O quarto do Sr. Durkin fica pro-ximo do meu para caso precise de alguma cousa, durantea noite, eu ouvir facilmente seu chamado. Durante algumtempo esteve caminhando pelo quarto, sempre assobiando,ate que o ouvi se afastar na direção do banheiro. Então euja me esforçava pôrà dormir... Mesmo assim comecei aachar extranha a prolongada saída da água das torneiras.ino silencio em que a casa se achava, esse ruido era, natu-rajmente, aumentado e me impressionou,- e comonao parasse, saltei àâ cama e...Encontrou seu patrão morto ?Estava coberto até o queixo, pela água;

que passando sobre o bordo oa banheira, escor-
na pelo mármore até o ralo, ali no canto. Trateilogo de fechar as torneiras e corri ao telefone,
para chamar o medico.

Está bem, Bickers —disse Gorring — Játinha visto, alguma vez, este homem, antes desta
noite ?

O mordomo examinou o desfalecido Charlie Simms,com olhar desconfiado. _ yNunca, senhor... — declarou. Deoois, lendo umaeloqüente pergunta nos olhes de Morlant, levantou obraço aireito, afirmando — Não, senhor. De onde me achava
nao ouvi( o menor ruido de luta...
d- u 

~~j ^ €X^rar,^°/ hein? — murmurou o «Minucioso
Kichard» — Tem certeza de que a vitima foi estrangulada,
doutor í—. Absoluta. Vejam!

Procurando não tocar nas regiões feridas, Ffosby le-vastou a cabeça de Durkin,- uma linha purpurea rodeava
o pescoço, como um colar.

Santo Deus! — exclamou Gorring — Foi estrangu-
lado com o que ele mesmo fabricava... Arame!Logo notei isso... O arame deixa um sinal assim,. .Tudo vai se esclarecendo — disse Gorring — Char-
ie não trabalhou na fabrica de Durkin, sargento?Sim,- era cortador de arame. Porem... suspeito de.

que Simms nos vaj surpreender com alguma resposta ines-
perdoa. Veja... Parece que recupera os sentidos.

Passaram alguns minutos antes de que Charlie estivesse
em condições de falar. O que disse, emfim, pareceu a Gor~
ring absurda mentira! >

Vim até este ^parque, perseguindo um coelho—
declarou — Sei que é proibido caçar, até o mez indicado
pelo regulamento... Mas eu estava com fome...Não muda de assunto... — ordenou Gorring,
entre dentes. ;

Pois bem.. Fiquei junto do olmo mais baixo, espe-
rando ver as orelhas do bicho, para agarral-as quando da
janela do banheiro, que estava iluminada... vi alguém
saltar para o jardim.. .

Hein? ¦%
A surpreza do insretor fez Morlant sorrir.

Sim, alguém saltou da janela e correu pela avenida
de olmos. Primeiro, durante uns dez minutos, não pude
me mover e confesso que tive medo. Depois, resolvi tre-
ddr até a janela e Ver o que havia no interior. Assim fiz

e logo vi, quasi mergulhado na água, o corpo do
homem, que não se mevia! Primeiro pensei que
tivesse desmaiado, Entrei no quarto de banho, com
a intenção de tira|-o d'agua. Juro que zxà isso o
que eu queria fazer! Mas quando me aproxima/á

úõ banheira ouvi passos.. . Assusta-
do, fui me esconder nó armário. Mas
quando ouvi alguém dizer que o ho-
mem fora assassinado... senti uma
cousa, dentro da cabeça... e me
descobriram!

Gorring voltou para Morlant,
um olhar irônico. O -Minucioso
Richard», entretanto, muito sério, to-

mava notas em seu caderno. Depois de ouvir a declaração
de Simms, declarou: -Y

Isso exige uma demonstração. Se o que disse é
verdade, deve ter entrado aqui, depois de Bickers ter
descoberto o patrão morto. Você* afirma que ficou fora*
uns dez minutos, antes de decidir entrar, Bickers telefonou
para o Dr. Frosby justamente quando eram meia noite e
cincoenta minutos; portanto, segundo a narração de. Simms,
o assassino deixou o palco do crime quando eram meia
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noite e quarenta. Depois veremos o que sig-
nificam esses detalhes...

Nada! — exclamou Gorring — Isto k
mais claro do que água. A mim Charlie não
engana com a velha historia de um vulto que
saltou e Fugiu...

Y\à uma cousa que me surpreende, lns~
petor... Por que Bickers não ouviu rumor de
luta no banheiro?

A evolução da gloriosa marinha
de guerra dos EE. UU.;7
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A fragata 'de guerra Lexinglon, construidajem 1825 é*;
armada com 18 canhões.
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A fragata Trcnton (vela e vapor) que naufragou em
A pia, no ano de 1889.
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Couraçado Maine, que explodiu na baía de Havana «*^ provocou a guerra hispano-norte-americana,
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O primeiro couraçado de linhas modernas foi o Gm-
necticui, construído em 1903.

Oh! E' evidente que as torneiras abertas não deixaram ou-
vir... Alem do mais, um homem que tem, enrolado no pescoço, um
pedaço de arame, não pode resistir nem gritar. E... Que é. ísj>o
Segurem I

Charlie cambaleava.
Arame? Ele....foi estrangulado com arame?— balbuciou

Charlie, livido.
Deves saber melhor do que ninguém!... Cuidado!

Rápido como o vento, Charlie tentou alcançar a porta; porei'.
Morlant, saltando agilmente, caiu sobre seus hombros, imobilisar
do-o. Um par de algemas se fechou sobre os punhos de Slmms, que
tremia como se tivesse febre alta. Gorring, satisfeito ante aquela atl-
tude, que apenas â$iàvâvâ a situação do preso, passou uma revista
em seus bolsos. Morlant, um pouco s afastado, observava e sorri a.
irônico eèesse sorriso aumentou quando o Inspetor, com uma exe!a
mação de triunfo, extraiu de um bolso de Simms um pequeno role
de arame.

Ahnl... Para que tens isto no bolso?
E' para pegar coelho — balbuciou Charlie, a quem o mede

impedia de defender com eloqüência sua causa. E quando o leva
ram d'a|j seu olhar exprimia o desespero do animal que não en
contra uma saída em sua jaula.

O -Minucioso Morlant» ficou só; isto é, só, significava que
apenas tinha a companhia de Bickers.

Morlant não estava satisfeito. Reconhecia que as provas contra
Simms poderiam convencei o jury. Porem começava a entrever certas
cousas que, para o Inspetor, não existiam. A Policia conhecia todas
as atividades de Charlie, marcado como elemento perigoso.. . Mas
d'aí a consideral-o assassino... Simms era empregado da fabrica de
Durkin — e, quando os operários fizeram greve, preso, aparecera
comovo promotor. Então proferiu palavras de ameaça contra Dur
kin e, nessas condições, Gorring poderia acumular provas. Com
tudo.. .

As roupas que a vitima tirara estavam penduradas num cabide
Morlant examinou-as rapidamente e depois voltando-se para Bickers
perguntou:Seu patrão usava óculos?

Sim, usava... embora não os encontre, agora...E não sei
como pode ser isso, porque era muito miope e quasi não y'\à sem
os óculos.

Nesse caso devia tel-os conservado, para vir ao banheiro
E' preciso encontral-os, Bickers!

Juntos deixaram o banheiro e seguiram pelo corredor, exami
nando ò soalho, os tapetes, até chegar é biblioteca, ampla e
repleta de livros. Tudo ali parecia estar em perfeita ordem. Porem
Morlant se guiava pelos conselhos de Edgar Poe e pregava a vista

onde, justamente,
as cousas pareciam
normaes. Sobre a
escrevaninha, por
exemplo. Uma ces
tinha de arame, re
pleta de papeis,
mereceu seu exa-
me. Depois come
çou a investigar os
espaços irregulares,
entre os livros e
os tinteiros. Repen
tinamente um Iam
pejo de alegria bn
lhou em seus olhos
cinzentos.,

Peidido sob um
envelope verde
havia um pedaci
nho de cristal, qua-
si impercepivel.

Hum ! Qua!
^rà a melodia pre
ferida pelo Sr.
Durkin?

O Amor de
mis amores, senhor

Onde vive o
homem encarregado
da contabilidade
do seu patrão? E
como é mesmo seu
nome?
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\f)0 2,<e/m<\rj££,£lançado ao mar em 1919, ainda presta
excelentes serviços á esquadra.
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O juovissimo North Carolina é o mais perfeito e pode-
roso navio de guerra do mundo.
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— Chama-se Innis e

Vjvc em Castleton Gar-
dens, 11. Próximo cTaqui.
Ei a muito amiso do pa-
trao e vinha constante-
mente explicar os resul-
trídos dos balanços, em-
bora sua vinda, esta noi
te me parecesse extra-
nha...

Por quer
Porque o patrão

não tolerava ser forçado
e ler de noite. Presumo
que tenha sido obriga-
do, devido aos boatos
de greve.. . Naturalmente
deve ter chamado o Sr.
Innis por telefone.

Obrigado por tudo,
Bickers — disse Morlant,
guardando na carteira o
estilhaço de cristal.

Morlant encontrou Ro-
bert Innis na cama. A
noticia pareceu acabru-
nhõi-o. Tinha cerca de
trinta anos, embora pa-
recesse um rapazola, ves-
tido camo estava, com
un chambre e os pés
metidos em chinelos. Ime-
diatamente se colocou _
disposição do policial.

Se não me engano,
o senhor foi a ultima
pessoa a estar com o Sr.
Durkin... alem do assas-
sino., .

E Bickers?
Já estava no seu

dormitório... Eu deseja-
va saber se a vitima lhe
faíou de algum receio,
que tivesse, de alguma
ameaça para sua vida...

Falamos somente de
negócios — disse Innis
com segurança— Pediu-
me que levasse os livros,
para estudar um possivel
aumento de salário dos
operários descontentes, o
que nao foi considerado
possível.. . Deseja mais
alguma cousa?

Sim. Bic kers diz
que o senhor saiu da
casa é meia-noite e
quinze...

exatamente. Verifi-
quei a hora... Levei unsv*ntè minutos para che-
Sar aqui.. .

Isto é... Chegoudqu; quando eram meia-
noite e trinta e cinco.

Sim. Fiquei entreti-
ao, outro quarto de ho~rd/ reunindo material detraoalho e, depois, fui
Para a cama.

- Vejo que fixou mui-to bem as horas, Sr. Innis.',,l; Se todos fizessem omesmo, não teríamos tan-™s dores de^ cabeça!Aceita um cigarro?
•nnis aceitou o cigarro

que. o sargento lhe ofe-"eciâ, acendendo-ò rapi-aumente.

— Quero lhe pedir um favor, Sr. innis~~ continuou o «Minucioso Morlant. —
Desejo que o senhor me acompanhe á Che-fatura, para repetir suas declarações e assi-
nâ 

n'-' 
/^5ends uma Questão de formula.— Pois não,.. Irei imediatamente,

desejo ser útil ao inquérito... Vou
tir em dois minutos.

e. acen-

Gorring
Robert Innis
indiferença.

— Não vejo

eu
e

pois
me ves-

a^ declaração assinada por
não escondeu um gesto de

em
dar. sargento, nem
senhor..

que isto nos possa aju-
por que trouxe aqui este

e a esta hora j

os,
re-

ao
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él destruição do Jamoso recinto da Câmara dos Comuns — Uma vista tomada
antes da guerra, vcudo-sc o famoso recinto da House of Commons (Câmara
tios Comuns), tendo no fundo è ao centro a Spcaker's Chair, onde falaram os

maiores oradores c políticos da Inglaterra.

O imperturbável Morlant sorriu
dendo um cigarro, declarou :Simplesmente, porque este senhor é o
assassino de Durkin.

Que demônios.. .? — balbuciou, pali-
do de cólera ou de medo, o acusado.

Ha apenas uma cousa que me resta
esclarecer, Sr. Innis — proseguiu Morlant,
sem se impressionar com o protesto e o
olhar carregado de ódio do outro — Ignoro
ainda o motivo que o levou a matar seu
patrão. Presumo que tenha falsificado
livros, para esconder um desfalque e
ceiou set descoberto...

Maldito imbecil ! Eu...
Porem Morlant já agora se dirigia

inspetor.
Extranh ei oj

desaparecimento dos
óculos do morto e,
crocurando-os, dca-
bei encontrando um
pequenino fragmen-
to na biblioteca... E
essa foi a chave do
mistério.

_— Confesso que
não a vejo, sargen-
to!—murmurou Gor-
ring. emquanto Innis
confirmava, com um
enérgico movimento
de cabeça.

Pois t muito
simples. A base de
tudo foi o fato de
Bickers não ter ou-
vido rumor de luta.
Alem do mais não
viu, em nenhum mor
mento, p patrão mas
apenas o ouviu.
Também não viu o
Sr. Innis, mas apev.-
nas ouviu, quando
se retirava. Com es-
ta base, o «quebra--
cabeças» fica re-f
constituído dô se-

$™_
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Eis a que
caíd

ficou reduzido o recinto da Câmara dos Comuns, após a queda da sétima bomba incendiaria,

a no correr de um dos destruidores bombardeios aéreos levados a efeito contra Londres.
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CAfffi5ir,HA PRO-VITAMINAS,
NOS ESTADOS UNIDOS
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Sim, eles têm bananas... Vitaminas
A, BI, C e G.

Está iniciada, rios Estados Uni-
dos da America do Norte, uma
grande ofensiva pro vitaminas, com
uma grande campanha em favor
do que se pode chamar "alimentos
despresados". As estatísticas nao
podiam faltar e, assim, cartazes,
rádios, jornais explicam ao povonorte-americano que deve comer
batata doce, fonte poderosa de pro-teinas e ferro, alem das vitaminas
.A, B-l, CeG. A batata doce tem
cem veze; mais vitamina A do quea balata ingleza, o dobro da vita-
mina C e o triplo^ da vitamina G,
As bananas contêm vitamina A,
B-l, C e G, em grandes quantida-des. Também devemos comer pei-xes, frutas, manteiga, oTos e os
cereais em geral, chegando se a
conclusão Ó2 que o povo norte
americano come mal.

E que dizer de nosso sistema de
alimentação ?

guinte maneira: Durkin -suspeitou queseü empregado praticara grande desfa!-
que e deu ordem para apresentar ime-
diatamente os livros. Innis é bastante
inteligente e compreendeu o.que signi-
ficava o pedido do patrão. Só uma so-
lução havia: matar o Sr. Durkin. Achou
que o crime podia ser atribuído a algum
operário descontente e arranjou arame,
para ^que a coincidência despertasse a
atenção. Depois que Bickers se retirou
para dormir, Innis aproveitou a primeira'oportunidade para surpreender e estran-
guiar Durkin. A vitima, com a. rápida
pressão do arame/ nem sequer poude

fsritar. Durante o assalto, os óculos de
Durkin caíram, quebrando os cristaes,
aue o criminoso tratou de apanhar, cui-
dadosamente, estilhaço por estilhaço...
com, excepção de um!

Fez uma pausa e voltou-se para hnis,
que tremia.

— Quando eram meia noite e quinzeminutos, o senhor abriu a porta e voltou
a.ifechal-a, para dar a impressão de ter
saído de casa. Entã^ apanhou o corpo
de Durkin e o transportou para cima,
até o dormitório. Emquanto o despia
executou todos os movimentos necessa-
rios^para fazer. Bickers acreditar que o
patrão se preparava para deitar. Bickers

não poude suspeitar do que acontecera...
D'a|i, Innis transportou o cadáver para a ba-
nheira, abriu as torneiras e.. . ante o olhar
assombrado de Charíie Simms, fugiu pela ja-ne'a"V Acha que está tudo claro, inspetor?
Mas é preciso acrescentar que, emquanto
representava o papel de Durkin, Innis não
cessou de assobiar a melodia que Bickers con-
siderava favorita do patrão... O «Amor de
mis Amores»... Esse detalhe revela a diabo-
lica inteligência do criminoso. Porem ha uma
outra pro\a, que vou dar e que desbarata
todos os planos de Innis. Fui visitar este senhor

e ele.. . me mentiu. Disse ter chegado antes de
meia noile e cincoenta e cinco... Porque
faltou a^verdadé, então? Se acreditarmos na
declaração de Simms — e eu creio inteira-
mente — a sombra do assassino abandonou a
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Nessa imensa colher (os Norte-Americanos não dis-
pensam a Great PubUciiyl) está a raçcão de man-
tejga, carne, açúcar e ovos, que cabe, atualmente, aum Inglez adulto, segundo o racionamento. Tudoesta cuidadosamente estudado para que o ihdividuo
tenha as calorias e as^ vitaminas necessárias á sua

saúde e vigor,

casa de Durkin quando eram
meia noite e quarenta minu
tos. E ha uns vinte minuto-;
de marcha, pelo menos, até o
local em que vive o crimi-
noso !

Mas como sabe que
Innis não chegou antes a su<3
residência? — perguntou
Gorrihg, agora mais curioso
do que hesitante.

Porque á meia noite e
quinze houve uma ínterrup-
ção na luz eíetrica, corres-
pondente ao bairro em que
Innis vjve, senhor. Soube,
depois, que queimara um
acumulador na usina e a cor-
rente elétrica só foi restabe-
lecida quarenta minutos de-
pois. Isto é... á meia noite
e cincoenta e cinco. Tinham
acabado de comunicar o aci-
dente á Chefatura, quando
Bickers telefonou para o me-
dico.. E, segundo o que
Innis declarou, então, não
sabia dessa interrupção.. A
verdade salta aos olrns! O
criminoso chegou a sua casa
depois de ter sido reparado
o acumulador, ou seja; de-
pois de meia noite e cinco-
enta e cinco.

Realmente, é uma prova
terrível ! — dis: e Goning -
Infelizmente, sargento, não
é completa. Falta a con-
vicção de que Innis mctou
Durkin.

Aqui tem a prova ! —
declarou o «Minucioso Mor-
lant», sorrindo -*- Quando
estive na residência de Innis
ofereci-lhe deliberadamente
um cigarro, porque notara
,que não tirava as mãos dos
bolsos do robe de chambre!
Aceitou o cigarro, instintiva-
mrote e vi o que precisava
ver.. . Veja o senhor tam-
bem, inspetor!

Quando, apezar da resis-
tencia, Goiring abriu as
mãos do preso, nas palmas
e prolongando-se até os
pulsos, viu dois. sulcos arro-
xeados, nitidamente marca:
dos.. .

E' o mesmo tipo ae
marca, que encontramcs no
pescoço de Durkin. Espero
que.. .

E' bastante, sargento!
— exclamou o inspetor —
Estou inteiramente satisfei-
to e.. .

Pois eu não estou.! —
declarou o «Minucioso Mor-
lant», empunhando mais uma
vez seu caderno de aponta-
mentos. — Preciso saber de
que maneira o pobre Charíie
caça coelhos, para fazer o
mesmo, durante minhas fé-
rias. E Charíie fala tão con-
fusamente !

Quando se lê convém des-
viar, de oito em oito minu-
tos, no máximo, a vista da
leitura, para lhe dar o ne-
cessario descanso.
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adeus da rainha ossia

HISTORIAS EXTRANHAS

0 esqueleto com
vestuário real

\

"Est. e
sei
po

e e vosso íilho e por
vosso filho tanto me inquieto

»» *seu futuro
Assim, segundo os cronistas,

falou Maria Stuart, rainha da
Escossia, a seu segundo marido.
lord Darnley, que repudiava a
paternidade do menino, nascido
pouco antes c que seria rei da
r.scossia com o nome de JamesIV e da inglaterra, como James I.

Maria Stuart, a figura mais
ürfFmatiea <la
nistpjriá mo-
Üerna, foi feita
''«'linha da Es-
cossia com oi-
toidias apenas
de vida, co-
foada aos no-
ve mezes, com-
prometida- em
noivado com
0 herdeiro do
trono da Fran-
Ça aos cinco
|nos, casada
ao-' quinze,
tendo enviu-
vaiJo com
zoitol R.
sando á £s_
c°ssia apoz a
^orte de seum ¦;.''* do, foi
pedida em Cí).samento pormte ;reis e
|rincipes datu,'ooa, mas
Colheu lord
ÍWley, filho
S° conde deLe»'-ox, por-
jue tinha cer-tof direitos
f 

l)rf o trono
Ía Inglaterra',
^anuey era,entSo, um ra-
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>/oria lí/aar/ 6-m Edinhurgo — Tela de James Drumond ( National Gallery, da Escossia ). Ao

chegar a Edinburgo, Maria foi recebida por uma multidão hostil. Diante de seus pés, para

que pisasse, foi cxtendido ura grande pano no qual estava representado

o assassinato de Darnley.

paz ae dezenove anos, fraco e
sem escrúpulos; cuando Maria
percebeu seu erro e lhe negou o
titulo de príncipe consorte, Darn-
ley foi presa de terrível acesso
de cólera e, desde então, seu
mal se agravou com violentas
crises de ciúme, que cresceram
quando Maria começou a ouvir
os conselhos de seu secretario
italiano, David Rizzio, que fora
nomeado seu conselheiro pri-
vado.

Maria jamais perdoou a Darn-
ley sua duvida quanto á legiti-
midade de seu filho; nunca ^er-
doou os insultos que ele lhe ati-
rou em presença c*as damas de._
honor, quando, fraca e enferma..

g u a r cJa v a o
leito.

Porem tudo
suportou de
Darnley, du-
rante trez
anos. Seu ouio
contra o mari-"
do aumentou,
entretanto,,
quando o mes-
mo, pouco an-
tes de nascer
o filho, man-
dou assassinar
Rizzio no i ro-
prio salão da
rainha. Final-
mente a Escos-
sia se libertou
de Darnley,
graças a uma
conspiração
promovida ^e-
lo conde de
Bothwell, que,
trez mezes de-
pois, raptava
Maria, levan-
do-a para seu
castelo, onde a
desposou.

E'ssa nóvá
aventura pro-
vocou es ca ri-
dalo e Maria
foi obrigada
a abdicar em
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&£%
favor do prin-
cipe James, aue
tinha apenas
um ano. Desce
então sua vida
foi uma suces-
sao de lutas e
de. encarcera-
mentos, até o
dia em que foi
decapitada.

No correr de
sua vida tragi-
ca, o filho, por

?iuem 
tanto so-

rera, se mos-
trou de revol-
tante crueldade
com ela. A' pro-
porção que crês-
cia, notava-se
que, fisicamen-
té e moralmen-
te, não se pa-
recia "com os
Stuart, nem
também se j-a-
recia com Dam-
ley. Em 1830,
ano em oue
Guilherme IV
foi feito rei da
I n k, 1 a t e rra,
grande incêndio
danificou o cas-
telo de Edin-
burgo e alguns
operários, pro-
cedendo a repa-
ros num quarto
que fora ocupa-
ao por Maria,
rainha da Es-
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que com o ti
tulo de James
IV foi rei da
Escossia e, de
oois, com o no-
me de James I,
foi rei da In
gla terra, suce
dendo a Elisa
beth e cujo
filho, Carlos i
morreria no ca
dafalso, depois
de vencido porCromwell.
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Para mí</<> a vibração da*r ruas — Como se
pode imaginar, a vibração dos pisos ( rua,
propriamente dita, e calcada) das vias pu-blicas não interessa apenas pelo lado eco-
no mico, afim de corrigir tanto quanto pos-aivel, evitando os rachamentos do asfalto,
cimento, etc Interessa ainda porque podeinfluir sobre o sistema nervoso de toda uma
população. ^ Nos Estados Unidos, nas grandescidades, foi empreendida campanha para re-
mediar o mal e aqui vemos dois engenheiros
da prefeitura de Nova York, com um sim=
pies aparelho de alumínio, que registra, co-
mo um sismografo, esses tremores de terramirins, indicando os trechos em que s3o
mais fortes essas vibrações, provocadas pelotrafego dos veículos mais pesados.

O ultimo olhar para a Escoria — Pintura de W. P. Frith, R. A., representando a infeliz
rainha Maria, ao deixar a Escossia.

cossia, tiveram a surpreza de en-
contrar um pequenino esqueleto,
que estava ainda envolvido numa
rica colcha bordada e com o mo-
nograma real "J. R." (James Rex).

Mais de um século passara, des-
de esse macabro encontro e os sa-
bios insistem ainda em esclarecer o
mistério de sua identidade. Muitos
supõem aue sejam os restos do
verdadeiro principe James e eis
algumas das teorias emitidas:

1) — Darnley, num acesso de
loucura, matou ou mandou matar
o menino.

2) — O principe morreu aciden-
talmente e como Maria estivesse
em Jedburgh, um de seus parti-danos substituiu a pequenina viti-
ma por outra creança, para salvar
a Escossia ae uma guerra civil,
oue o fato certamente provocaria.3) ¦¦—. Lady Reres, ama do pe-quenino principe, colocou em seulogar seu próprio filho, que tinha
a mesma edade.

4 )— A conaessa de Mar, dama
de honor de Maria, amedrontada
por ter o principe, que lhe fora
confiado pela rainha, morrido (tal-vez assassinado) colocou seu pro-
prio filho em seu logar, para nada
sofrer.

Tudo indica que Maria, em to-
da sua vida, acreditou que o me-
nino, que seria rei da Inglaterra,
era seu filho e de Darnley.

Provavelmente nunca se saberá
a verdadeira identidade do homem

Nao ha, po
sitivamente duas
espécies de ani
mais que te
nham os olhos
d ispostos da
mesma maneira.
A Natureza,
nisso mais que
em outio qual-
quer detalhe,
mostrou possuir
grande fantazia
é inexgotaveis
recursos. O or-
gão visual se
adapta, em to-
dos os casos ás
necessidades
próprias de ca-
da um. Os olhos
dos animais car-
n i v o r o s estão
mais próximos
um do outro,
sendo, assim,
d r ersamen te

dispostos dos pertencentes aos vegeta-
rianos. Isso parece ser dev.do ao ha-
oito que têm,as feras de concentrar o
olhar, antes de se lançar sobre suas
presas. Os olhos na espécie humana
estão mais unidos do que em qualquer
outro ser# entre os carnívoros.
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Fotógrafos para "black-out" l — Esta é mais
uma contingência da guerra moderna. Como
fotografar as cousas indispensáveis... du-
rante um biack-outl Muito simples, respon-
deu um astuto Norte-Americano. Usem uma
lâmpada de vidro... preto, que só deixa
passar os raios infra-vermelhos e poderão
fotografar mesmo num quarto escuro... E
aqui está esse repórter de New York )&
munido com a lâmpada salvadora, cuja pro-
duçfio )á ê enorme num paia em que as
reportagens fotográficas sào as mais senss-

cionais de todo o mundo
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ALHEIOS AO TEMPORAL, AO MUNDO, A TUDO — Composição de Ben Stahl.
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DESMEREÇA

SEU GRACIOSO TIPO DE BELEZA!
Os excessivos artifícios para encobrir as
manchas e sardas do seu rosto — provo»
cadas pelo Sol... Frio e intempéries —
podem até comprometer os seus encantos.
Não desmereça a graça natural do seu rosto*

/

ACERTADAMENTE AS MANCHAS DA SUA PELE
Dc ao seu rosto esse viço
de mocidade que os ho-
mens adoram, usando dia-
riamente o Leite de Colônia.
Leite de Colônia c o trata-
mento de beleza criado pelo
Dr. Studart e consagrado pelas
mais encantadoras mulheres
brasileiras. Leite de Colônia
corrige manchas, sardas, era-
vos e espinhas. Use-o duas ve-
zes por dia: pela manha e à
noite. Quando sair a passeio,
aplique-o também para pro-
teger sua pele e fixar o seu
pó de arroz. Leite de Colônia
limpa, alveja e amacia a pele.
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O segredo de Shirley Brown
Romance de Georgette Heyer

^wÈ

Deliberadamente, en-
(rou no pequeno salão situa-
do á direita do vestibulo
e sentou-se. Shirley Brown
seguiu-o, hesitando, sem sa-
ber se devia rir ou zan-
gar-se.

Bem — disse ela.
— Admito que o fato de
nao haver comunicado a po-
licia minha presença na es-
Irada, naquela noite, dá-lhe
direito a minha gratidão
mas não o de me manter
sob essa espécie de vigilan-
cia. Peço-lhe que se retire;
mesmo por que não sei em
que posso interessai-o.

Ele fitou-a
Que idéia friamente:

faz de mim? —O que
me interessa

nao é a senhora; é o cri-
me.

»Sobre o qual nada
sei. -

Pode mentir, se jul-
ga que isso lhe convém —
disse ele, erguendo os om-
bros. -— Mas procure uma mentira verosimil. Essa
nao o '

RESUMO DA PARTE JA' PUBLICADA

Dirigindo seu automóvel por um atalho que diminuía a distan-cia para a casa de seus tios, figuras da aristocracia, o jovem e já vito-noso advogado Frank Amberley encontra um outro veiculo parado,;unto do qual está uma moça. Aproxima-se e verifica que, no interior,esta um homem, morto.. . e ainda quente. A desconhecida diz nada,saber sobre o morto e que já o encontrara assim, pouco antes. Apozinsistir em vão, Frank se retira para dar parte á policia, o que faz,esquecendo propositadamente de mencionar o encontro com a jovemmisteriosa, que reside ali próximo, em companhia dc um irmão ébrioe que se alarma ao saber que o "homem do automóvel" morrera. Che-
gando, enfim, á casa de seus tios, Frank sabe que terá de levar sua
prima Felicia à casa dos Fountain, onde se realisará um baile parafestejar o noivado de miss Jenny com o jovem milionário Anthony
Corkram, seu antigo companheiro de colégio. O advogado verifica
que seus tios não apreciavam as relações de Felicia com os Fountain
e que estes tinham herdado Norton Atanor de um tio, cujo filho desa-
parecera misteriosamente, apoz se deixar vencer por vicio incura-
vel.. . Pouco depois, Frank tem ocasião de tornar a ver a moça mis-
teriosa e saber que é miss Shirley Brown, residente próximo de Nor-
ton Manor e que tinha um irmão doente. Na mesma noite Frank vai
á casa de Jenny e verifica que seu irmão, Basil é um homem de extra-
nha atitude, assim como Collins, um creado que parecia espreitar
totjos os de casa. Desconfia do creado, porem Basil defende Collins,
apresentando um álibi, embora Corkram afirme que Collins e o as-
sassinado Dawsoc, também mordomo de Norton Manor, eram ini-
migos. Por sua vez a policia descobre que Dawson deixara quantia
considerável nos bancos. Por um acaso feliz, Frank encontra o ir-
mão de Shirley... embriagado, e leva-o para a residência, depois de
ouvir o ébrio monologar sobre o "morto do automóvel'. Ali, embora
sem ser convidado, resolve sentar e saber mais alguma cousa...

e.
Por que

trui

Porque sua maneira dc agir me dá a convicção
cie que é uma das protagonistas nesse drama e resolvi
tirar a limpo esse mistério.Acredita .. que o conseguirá ? — perguntou, em
íom que envolvia uma espécie de desafio.Verá.

Agradeço o aviso mas está enganado. Nao es-
tou envolvida em nenhum mistério e nada tenho com
esse crime.

Esouece que acabo de passar meia hora na ins-
tiva companhia de seu irmão.

Ela sobresaltou-se, empalideceu mas logo se esfor-
çou para recobrar a serenidade.-— Admirável e muito digno de um
cavalheiro. Abusar da inconsciencia de
um homem embriagado. E acreditar
em suas divagaçSes. Que lhe disse ele ?— perguntou, a final, com inquietação.

Nada que me possa ser útil e
smto desmentil-a, porem nada fiz paraarrancar confidencias de seu irmão. E,
como vê, não tento fingir que sei ai-
guma cousa, nem mesmo para indu-z,1-a a falar.

Ela se quedou quasi meio minu-
observando-o.
~7 Gostaria de saber que idéia faz

mim.
% Mas eu não lh'o direi.

Acredita-me criminosa ?
{ 

~— Se acreditasse, não estaria aqui.L Aas a senhora é de uma inconcebi-vel imprudência, deixando seu irmãoanclar assim, livremente. Ele não sabe
j ^ue diz; pode fazel-a cair nas mãosa policia. — Ergueu-se e curvando-SÇ respeitosamente, disse. — Até avista.

"~~~ Deus! Terei que tornar a vel-o ?
Muitas vezes, queira ou naoqueira.-Estava já na porta. Volteou

to
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Do ring para o lar — Abe Simon, um
dos mais sérios concorrrentes ao titulo
máximo, que Joe Louis sustenta, acaba
de casar com uma jovem da sociedade
de Chicago, que aqui aparece, peque-

frágil, no momento de ser abra-
cada pelo gigante,

nina e

Eara 
acrescentar : — Tam-

em eu hão o desejaria.
Ela desatou em riso:~ O senhor é de uma

rara insolencia mas, ainda
assim, extremamente sim-
patico. Estimaria poder di-
zer-lhe o mesmo, mas não
sei mentir — disse o ad-
vogado. .

E saiu. -y£
CAPITULO IV

A GAVETA SECRETA

-— E' espantoso como
um simples pedaço de ve-
ludo disfarça' uma pessoa— observou Anthony Cor-
kram, que, vestido de Faus-
to, contemplava a assisten-
cia. — Já me enganei trez
vezes.

Não reconhece nem
as vozes ?

Eles a disfarçam
também.

Interrompeu-se para ad-
mirar sua noiva, que pas-sava dansando com um sheik, Ela viu os dois amigos

emoldurados por uma porta e aproximou-se.Não tem par ? — perguntou a seu noivo. — Vou
lhe apresentar uma moça.

Minha cara Jenny... Eu não posso. dansar com
esta maldita espada, que se entrelaça com as pernas de
todo o mundo. Todos fogem de mim. Estou com vonta-
de de tiral-a. r

Não faça isso. Completa a fantazia e fica-lhe
muito bem.

Antigamente, a praxe era essa: não se dansa va
com espada — disse Frank.

Um convidado, que passava, tropeçou na espada de
Corkram e lançou-lhe um olhar furioso.Tire-a — disse Jenny, resignada*Não — disse Anthojiy. — A espada deve sei^

como a . mascara, qüé: só ' se tira á
meia noite. Prefiro ficar quieto, num
canto.

Seu irmão está sem mascara—
disse o sheik, indicando Basil Fòun-
éain, imponente cardeal-Wolsey, que
conversava com uma trepidante mar-
queza de Pompádoür. Ay¦¦:..,;.

A pessoa que recebe tem que
ficar com o rosto descoberto—- expli-
cou Anthony. — ÈJvocê, Frank? l5âo
quer dansar? Olhe... ali está unia
Contadina, que parece abandonada.

Jenny acompanhou a direção do
olhar de seu noivo e disse:

Muito elegante. Quem será?
I— Parece Ketty Crosby.

Não; Kett^- me disse que tinha
uma fantazia de cigana.

Então... Talvez seja miss Ha-
lifax. Não... ela é mais alta. Não sei
quem seja. . ...\AA— Isso é o que tem
Novo encontro mais graça^ nos bailes

de fantazia -^- disse
Jenny. — Ha pouco, eu não reconheci
uma de minhas amigas mais intimas;
Vamos ver se descobrimos quem é
esta.
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E, acompanhada por Frank Amberley, aproximou-
se da gàrbosa Contadma.Permita que lhe apresente Mefistofeles em pes-soa.

Os olhos da Contadina faiscaram por traz da mas-
cara, revelando um sorriso.Nao dansa ? — perguntou o advogado.-— Sim — disse a mascarada a meia voz.

Afastaram-se, ao som da orquestra.
No fim de um minuto, Frank Amberley disse:

_ ~"~ Discutiam, ha pouco, naquele grupo, se era mis
Hahfax ou miss Crosby; mas posso afirmar que nem
uma nem outra dansa tão bem. — Ela nao respondeu.— Bem — continuou ele. — Vejo que estou condenado
a esperar a meia noite.

A menos que eu seja Cendrilon por que, então,
em vez de tirar a mascara, desapareço — disse ela, jo-vialmente.

Continuaram a evoluir pelo salão. Quando a musica
se interrompeu, Frank conduziu seu par ao sofá isolado
em que a vira, minutos antes.Quer me esperar aqui, enquanto vou buscar um
refresco no bujjet?

. —Esperarei — disse a Contadina, apoz uma li-
geira hesitação.

Quando voltou, com dois copos, ele disse:Confesso-me surpreendido. Seria capaz de após-tar em como não a encontraria mais.
—i^ori que \ — perguntou a mascarada, com um

gesto de altaneria.
., — Porque a senhora me lembra uma pessoa queja encontrei — disse Frank, sentando-se a seu lado.—J£ curioso porque eu não o conheço. Com cer-teza não mora aqui.•—- Não. Estou, apenas, passando alguns dias emcasa do Sr. Mathews.

Ahl E pretende demorar-se ?O tempo necessário para elucidar um problema
que me apaixonou.

Deveras? O senhor se apaixona, assim, tão fa-
cilmente? — perguntou a Contadina, agora francamen-
te irônica.

Porque o caso é interessante. Imagine que en-contrei uma moça de hábitos singulares. Anda passean-do, com um revolver no bolso.-— A's vezes, é prudente não sair, á noite, sem umaarma.
Eu disse que era á noite ? — perguntou ele, sor-rindo.

i 7" EU arrisquei uma hipótese. Enga-A revelação nei-me?
de um retrate — Não.

— Pois. . . espere. Vamos ver se adi-vinho outra cousa. Sua profissão, por exemplo. Esseinteresse por problemas e por moças, que andam arma-das... t, jornalista?Não. Advogado... no foro criminal.
Ah! — disse ela, erguendo-se. — Que cousa em-

polgante. Mas com licença. Tenho que voltar ao salão,trometi este jox. . . — Sorriu de novo e concluiu comum riso zombeteiro -~ Permita quet*o felicite por sualantazia. .bica-lhe admiravelmente.
Frank demorou um instante, refletindo; depois, saiuem busca de sua .prima, que vira subir uma escada.U hall do primeiro andar, tão vasto como o do pavimentotérreo, dava, na outra extremidade, para uma graciosaarcada; d ah partia, em angulo reto, um longo corredor,conduzindo a galeria de quadros.
Julgando encontrar ali Felicia, o advogado se diri-

giu para a arcada e entrou pelo corredor. Um espessotapete abalava os ruído de seus passos. Davam raraah, varias peças. Em uma d'elas, um cartaz prevenia:lestiano das Senhoras . Seguia-se a galeria, que sal-
yaya o renome de Norton Manor. Alem das telas, quasitodas retratos de família, havia moveis capazes de res-
gatar o mau gosto dos outros, reunidos no pavimentointerior.

Frank se deteve extasiado, diante de uma tela deReynolds; no mesmo instante, Basil Fountain apareceuvindo do outro extremo da galeria. Como bom donode casa, andava de um lado para outro, verificando setudo ia bem.
i 

"iSSrt' Mefistofeles, — disse ele, passando. — Nãodansa l Não me diga que é por falta de par. . .
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Não. Estava procurando alguém e fui detido

pelo encanto d'este quadro. O senhor tem aqui uma ad-
miravel coleção.

Acha ? Já me disseram isso. Infelizmente, não
sou entendedor.

De quem é este retrato? — perguntou Frank,
designando a tela de Reynolds.

Não sei, ao certo. Uma, de minhas avós. Tem os
supercilios espessos, que sao característicos na familia;
mas não sei o nome. Quem conhece todos esses retra-
tos é a governante, que está a nosso serviço ha muito
tempo.

Amberley, mudando de assunto, fez um caloroso
elogio do baile çiue se realisava.

Sim; creio, também, que tudo está perfeito —
disse Fountain, com satisfação. — Por mais tolo queisso possa parecer, noto que ainda estou em edade de
gostar dessas distrações. . . Quando tenho comigo um
grupo de amigos alegres e ouço uma boa orquestra,
esqueço todos meus aborrecimentos.

Mas não é possível que tenha assim tantos abor-
recimentos. . . Ninguém acreditai — observou Amberley.

Uma nuvem passou pelos olhos de Basil Fountain,
fuja fisionomia se contraiu dolorosamente.Ora... Aborrecimentos, todos têm. Principal-
mente quando se vive nesta casa velha. ..Pelo que vejo não gosta desta casa?Odeio! — exclamou Fountain, quasi gritandoe empalidecendo, colérico. — Acreditei, ha tempos, que
gostava disto e pensei com alegria que aqui viria viver,
algum dial Hoje, ha momentos em que suplico ao céo
que me restitua o pequenino apartamento da cidade,
modesto, mas ao abrigo das preocupações ligadas a uma
propriedade que me esmaga, obseca, tortura...Compreendo que tenha preocupações; porem ha
de concordar. . . Existem compensações!

Fountain sorriu, com amargura.Compensações materiais? Talvez... Entretanto,
não nasci para ser um fidalgo camponio. E' só isso! Mas
agora vai me desculpar... Tenho que voltar ao salão.
Espero que o senhor acabe encontrando sua prima...

Afastou-se pelo corredor e Amberley foi até o ex-
tremo da galeria de auadros, onde encontrou Felicia.
Trataram de voltar ao salão onde dansavam, porquese aproximava a hora de tirar as mascaras.

No longo corredor agora aeserto, uma porta, quese abriu com precaução, deixou passar uma silhueta
graciosa de uma "Contadina", 

que, depois de perma-necer imóvel, alguns segundos, procurando ouvir o mais
leve rumor, na galeria, desusou lentamente. No mo-
mento nem^ mesmo o ruído confuso do salão de baile
chegava até o corredor bem iluminado.

A figurinha fantasiada continuou a caminhar lenta-
mente, como se procurasse alguma cousa, até chegar á
arcada central, de onde arriscou um olhar cauteloso parao hall, que estava vasio. Hesitou algum tempo, voltou-se,
num movimento nervoso, como se alguém tivesse ca-
minhado atraz dela. Não viu ninguém e prosseguiu.

Na extremidade do corredor, um frágil raio ae luz,
filtrando-se por uma porta entreaberta, iluminava, na
parede oposta, uma pequena escrevaninha de madeira ca-
pnchosamente escul^ ida. A "Contadina" se deteve diante
desse movei. Com gesto deliberado abriu a gaveta do
meio, que funcionou sem ruido; oorem o puxador de
metal l>ateu, quando ela o largou e esse ruido, emboraleve, fel-a estremecer como uma culpada.

A gaveta parecia vasia e ela passeou por seu inte-
nor as duas mãos tremulas.

Um misterioso instinto fel-a erguer a cabeça. . . elogo cessou de respirar; uma sombra acabara de surgirno raio luminoso da parede. Uma sombra de homem!Suavemente, tornou a fechar a gaveta, tremula deemoção.
Nesse mesmo instante uma voz, mansa e ameaça-dora ao mesmo tempo, perguntava com acentuada ama-bilidade.
-- A senhora procura alguma cousa ?Ela se voltou, mortalmente pálida sob a mascara.Collins, o creado, estava imóvel, no limiar, fitando-a.

í Com supremo esforço ela poude recuperar o domi-mo dos próprios nervos e respondeu em tom quasi nor-mal: ^
Realmente! O senhor me assustou! Eu admiravaesse movei. E' maravilhoso... Essas esculturas...
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perguntou Collins,

O olhar do extranho creado passou da mascara para
o movei e voltou a observar sua interlocutora. Sua boca
se distendeu num horroroso sorriso.

-1- Acha bonito esse movei ? -
lentamente.Sim. . . Sabe de quando data?

Nao, infelizmente. . . A senhora está interessada?Estou, realmente. Mas, nao faz mal. . . Pergun-
tarei ao Sr. Fountain.

Ouviram passos nos degraus de pedra. Logo a se-
guir uma voz de mulher chamou:

Sr. Collins! Sr. CoJlins. . . Desça, por favor! Vai
ser servida a ceia dentro do alguns instantes. 0 cham-
pagne já devia estar gelado!Desço já, Alice! — gritoa o creado.

Voltou a observar a figurinha tremula, a seu lado,
com os seus olhos repuxados e frios.

--Acho melhor a senhora descer também... Eu
lhe indicarei o caminho...

Precedeu-a no corredor, conduzindo-a até a escada,
permanecendo, então, a seu lado, enquanto desciam.
Em desespero, ela procurava um meio de se livrar de
tão desagradável companhia.

Uma alta silhueta, vestida de escarlate, conversava
com uma "Odalisca", 

junto do primeiro degrau, em
baixo. O coração da "Contadina" bateu apressado. A
silhueta escarlate era a do dono da casa. Felizmente,
nesse momento, ele voltava a cabeça. Sem que ele a
visse, ela se esgueirou, sem ruido, perdendo-se no hall.

Ah! Enfim o encontro, Collins! Estava a sua
procura! — disse Fountain.

Os olhos da "Contadina" 
procuraram o relógio;

mais alguns instantes e seria meia noite. Suas mãos se
crisparam. Fountain, seguido por Collins, já se dirigia
para a sala de jantar, enquanto transmitia ao mordomo
suas instruções* . . A "Contadina" sabia que o creado,
embora disfarçando, continuava a vigial-a atentamente.
Em lim, inclinando-se diante de Fountain, Collins de-
sapareceü alem das cortinas.

Sem perder um segundo, a ágil "Contadina" abriu
passagem entre a multidão, voltando á escada. Um
Arlcquim", com quem dansára varias vezes no correr

da noite, tentou detel-a lembrando-lhe que estava pres-
tes a bater meia noite. . . Ela pretextou ter esquecido
um anel no vestiário e escapuliu. Subiu, veloz, ao pri-meiro andar, correndo depois até a arcada. A passa-
gem estava deserta e a porta da escada de serviço con-
tinuava aberta. Ela tratou de fechal-a, fazendo desapa-
recer o raio de luz. Em seguida, aproximando-se da es-
crevaninha, abriu novamente a gaveta. Com os senti-
dos alertas afim de perceber o me-
nor ruido de passos, suas mãos tra-
ba lha ram febrilmente, palpando as
paredes interiores. Sentiu, em fim,
qualquer cousa que cedia; logo uma
secreta mola funcionou, descobrindo
um espaço... também vasio!

Ficou alguns segundos imobili-
sada, como se tal fato a surpreen-
desse; depois fechou o compartimen-
to secreto e, com um gesto desani-
macio, empurrou a gaveta.Aprecia o mobiliário ? — per-
guntou, atraz dela, uma voz zom-
beteira.

Ela estremeceu, voltando-se num
sobressalto. Apoiado no gradil da
arcada, sobre o hall, "Mefistofeles",
sem mascara, olhava-a com curió-
sidade.

A "Contadina" 
abafou com es-

torço úm soluço, que revelava o la-
rentável estado de seus nervos.

Então... Seguiu-me?
r~ Por que nao ?
Í7la se conservou em silencio,dc costas para o movei e examinan-úo seu interlocutor.

Tem o costume de rebuscaras êavetas dos moveis, na casa dos
gue a convidam? — perguntou Am-berley.

Fazendo um desesperado esfor-
Ç° para se dominar, ela respondeu:
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Â mesma casa para inverno e para verão
— Construída inteiramente com madeira e
no estilo campestre, essa residência de um- " Was-

sa-plantador norte-americano do Estado de V
hington tem espaçosa varanda, alem de
lõcs, inteiramente revestidos com venezianas
corrediças, que fazem a residência excelente
tanto para os dias de inverno, quanto para

os de verão.

~- Tenho verdadeira paixão pelos moveis raros.
. Lde, porem, não pareceu convencido nem impres-sionado com a resposta e com o mesmo tom zombetei-ro, continuou:

~E... o interior dessa gaveta apresenta'parti-culandades raras e curiosas?
Ela já tivera tempo para recuperar o sangue frio1e respondeu, com calma:

, ~-.Fiz mal, realmente, abrindo esta gaveta. Foiinstintivo. Quiz verificar se funcionava facilmente,sendo movei tao antigo... Posso lhe afirmar que nadaroubei. .. se isso e o que insinua. . . Nem ha, de resto,nada que roubar. . .Sim. Na verdade, não parece ter sorte — disseAm berley.
Repentinamente ouviram-se passos fortes, no cor-redor e a voz de Fountain que gritava:E' apenas um instante. Vou buscar uma cousana galeria e volto já. . .
A "Contadina" ficou imobilisada no mesmo logar.Mas, atra vez da mascara, seus olhos se fixavam deses-1

peradamente em Amberley.
Fountain se aproximava, cantarolando o ultimonumero executado pela orquestra; entrando na galeria,logo avistou o par, no outro extremo.Alô!... Que estão fazendo aí? — perguntou>visivelmente surpreendido.
Amberley pigarreou, lançou um rápido olhar parasua companheira e respondeu:Oh! Atenas admirando este belo movell A queépoca pertence ?

j T £Tanto Peus- Q«e péssimo amador de antigui-
dades! Não sabe a que época pertence isto ? Pois tam-
bem ignoro! E confesso que o acho fejo e bastante inco-modo! Se, por infelicidade, alguém se lembrar dé guar-dar qualquer cousa na gaveta de cima, terá que chamarum carpinteiro para tornar a abrir... Mas nada de
pretextos para fugir ao regulamento! E' meia noite...'
Tirem a mascara! Ouviu, linda "Contadina?"

Jovial, extendeu a mão para a mascara da "Napo-
litana', porem Amberley, segurandolhe o pulso, dete-
ve-o e, sorrindo, pediu:Oh! não! Este é privilegio meul Está sendo ín-
trometido, meu caro Fountain.

Fountain desatou a rir.Bem; já que sou intrometido...
Um chamado do hall, o interrompeu:Basil! Desce, por favor... MQual! Positivamente, não me largam, hoje! Mas

veja bem, Amberley... Cobrarei a multa usual, caso
conservem a mascara, apoz a hora
prescrita... — disse Fountain, quese afastou, sempre rindo.

Por que impediu que ele ti
rasse minha mascara ? — perguntou
a "Contadina", ao. fim ae alguns
instantes, empregados em acalmar
sua emoção.

Devia agradecer-me...
—- E agradeço, sinceramente^

Mas, insisto. . . Por que fez isso. . .
se não confia em mim ?

E não confio mesmo !
Se me julga uma ladra. . . ou

peor do que isso, por que não me;
denuncia á policia ?

,..'.''¦ . .'¦ ':.7'í'^íApenas porque, tendo cedido
a um reflexo idiota, não mencionei
sua presença no local do crime, nà-
quela noite e, desde então, para não
me desdizer, resolvi desvendar esse
drama sozinho. Isso me interessa, co-
mo os moveis antigos despertam o
seu interesse...

Ela arrancara a mascara e seus
olhos brilhavam, cheios de ódio.,

Oh! Como o odeio! — excla-
mou entre dentes. — Não me protè-
geu por consideração por mim... Foi
por diletantismo, por vaidade!

Exatamente 1 — concordou
Amberley com seu inalterável sorriso.

Ela crispou os dedos e respi-
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rou profundamente, como se íbsse bater no advogado.
Pois saiba que eu preferia mil vezes descer e

dizer aos Fountain que sou. . . uma ladra, a me sentir
-perseguida e vigiada pelo senhor!

Não duvido — respondeu ele. — Mas, realmente,
kiue aconteceria se eu a denunciasse? Seria expulsa da
festa sem escândalo. . . E isso, convenhamos, não me
ajudaria.

~ Ahnl Mas, se pensa obter esclarecimentos por
meu intermédio, perde seu tempol — exclamou ela.

Vamos apostar? — perguntou Amberley.
Porem ela ja se afastava rapidamente. Ainda sorri-

dente, ele se abaixou para apanhar um lenço que a mis-
teriosa creaturinha deixara cair. Em seguida, voltou
para o salão onde se dansava com entusiasmo.

capitulo v — Amberley, em ação semi-oficial

O destino resolvera impedir que Frank Amberlev
aproveitasse em doce paz a rede, extendida no ponto mais
frondoso do jardim. Primeiro, sua prima o despertara
maldosamente, insistindo para que ele fosse seu adver-
sario numa partida de tênis. Mal se vira livre de Feli-
cia e pensava poder, em fim, dormir uma boa hora, rega-
ladamente, sua tia espetou suas costelas com a ponta-de uma sombrinha.

Sinto muito, Frank. . . Sei que é aborrecido,
mas é preciso levantar...

Sem abrir os olhos, Amberley resmungou:
~ Já sei, minha tia. A cozinheira quer um peixe

especial que é preciso ir buscar em Upper Nettlefofd. ..
E, se eu não for fazer o carreto, ninguém almoça! Acer-
tei?

Pois, está' enganado... Pelo menos não parece
alguém que venha tratar de peixes. .. O que sei é que,
embora sendo pessoa educada, começa a aborrecer seu
tio...

De quem se trata, minha tia ? *
Do coronel Watson. Está no salão. . . Acha que

devo convidal-o para almoçar?
Amberley estirou braços e pernas e, finalmente,

deixou a rede.
í — Peço perdão pela suspeita, minha tia. . . Foi

muito gentil vindo me prevenir. Mas nem quero ver
esse homem. .. E por nenhum pretexto neste mundo
deve convidal-o para almoçar!

Mas é, justamente, com você que ele quer fa-
lar... Vá atendel-o e trate-o de tal forma que ele nem
sequer pense em almoçar. . .

Pois bem, minha tia, vou fazer o que me pede.Mas cuidado, Frank. Não exagere sua má von-
tade com o pobre homem, que, em suma, é pessoa sim-
patica e respeitável.

A recepção do policial, quando Amberley entrou
no salão, foi uma admirável combinação de surpreza e
de amistosa gratidão.Bom dia, meu caro amigo — disse ele, erguen-
do-se para apertar a mão de Frank. — Então ainda se
encontra aqui? E' uma surpreza agradável!

Como está vendo... Aqui estou, inútil e sono-
lento... — respondeu Amberley com voz pastosa.

Esse inicio pareceu excelente ao coronel, para ata-
car o assunto que desejava.

Fatigado, talvez ?
;— Qual! Apenas apático. . .Está precisando de se ocupar com alguma cousa-— continuou o coronel alegremente. — Quem sabe se

gostaria de nos ajudar nessa historia de assassinato?
Amberley, sem responder, ergueu o olhar para o

> céo e suspirou profundamente; mas já o coronel aban-
donava o ar jovial.

. |—Falando serio, meu jovem amigo; pessoalmente
eu ficaria satisfeitíssimo, se o tivesse como nosso auxi-•liar. .. Pode estar certo de que é um problema cativante
e perfeitamente dentro do gênero que prefere. . .Pois bem, coronel. Falando seriamente, não acre-

.dito que queira ver um simples amador se intrometendo
no seu campo profissional!

O coroneL se lembrou, repentinamente, de que não
simpatisava com Frank Amberley, cujos olhos, frios e
penetrantes, tinham uma desagradável maneira de son-
dar o pensamento alheio, até o fundo... Hesitou ligei-
ramente, quasi disposto a se retirar, sem mais insistir
junto desse insuportável indivíduo, vaidoso e ínsolente.
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No entanto, o coronel Watson, mau grado sua falta de
uiolomacía, sabia sacrificar seu amor próprio, quando
era necessário. Seu auxiliar oficial, o inspetor Fraser,
afirmava ser capaz de resolver o problema, logo que ob-
tivesse certas informações; mas o coronel conhecia as
possibilidades de seu subordinado, perfeito para um tra-
balho de rotina, mas se desorientando facilmente diante
de um mislerio e se mostrando incapaz de resolver os
casos mais intrincados.

Naturalmente, o inspetor começava sempre recusan-
do a colaboração de Scotland Yard e o coronel era da
mesma opinião, detestando esses importantes persona-
gens que, sempre se queixando cie ter sido prevenidos
muito tarde, chamavam todo o inquérito para sua cor-
poraçao, desdenhando fornecer qualquer informação ás
policias regionais.

Tudo bem considerado, Frank Amberley valia mais
do que eles; talvez fosse ainda menos cortez, nunca pen-
sando em esconder sua maneira de pensar, criticando
mordaz e cruelmente o que julgava mau, considerando
todos, inclusive o coronel, alunos primários... Entre-
tanto, não negava um elogio, quando surgia alguém,
fazendo trabalho bem feito. . .

Indiscutivelmente, a intervenção de Amberley era
a menos indesejável. Possuía faculdades preciosas e Sabe-
ria resolver o mistério. Alem disso, conhecidissimo em
Scotlano Yard, ninguém poderia alegar que cie chamara
um extranho para um inquérito oficial, o que era proi-
bido pelo regulamento.

O inspetor, é claro, ficaria furioso. Porem caso abris-
se a boca para protestar, ele, coronel, se encarregaria
de fechal-a, lembrando-lhe certos erros. . .

Finalmente, apoz essas reflexões rapidíssimas, o co-
ronel tornou a erguer a cabeça... para verificar aue
Amberley continuava a olhal-o com irônico sorriso exas-
perante. Era positivamente um rapaz antipático!

Vejamos, Amberley! — disse o coronel sem es-
conoer sua impaciência. — Queria que me ajudasse nesse
inquérito.

Sei isso, perfeitamente, coronel. . .
Frank! Não sei porque adota esse tom. .*. —

disse seu tio, interrompendo-o.
Oh! Eu não extranho mais as atitudes dele! —

exclamou o coronel, procurando sorrir. — Já temos tra-
balhado juntos em outras ocasiões. . . Vamos decidir,
Amberley! Quer cuidar desse caso?

Sim, meu caro coronel. . . De resto, já estou
empenhado em resolvel-o.

Ah! Eu1 já previa. . . Mas, como deve saber,
não podemos admitir extranhos a nosso lado...

Compreendo. . . Não trabalharei oficialmente. ..
Mas, será isso regular ?

O policial ergueu os ombros, num gesto de desdém.
Ora! Que mal pode fazer? Já tem trabalhado

conosco. .. E o caso de agora me parece interessante.
E, sem duvida, um dos mais extranhos ocorridos nesta
região...

Sir Humphrey interrompeu, para dizer:
Nesse caso, Frank, não cuide desse caso. Por

mim não gosto de perturbar com esses casos desagra-
daveis a minha vida privada... Julguei inúmeros ca-
sos, em minha existência oficial...

Tem razão, meu tio. . . — disse Amberley, acen-
dendo um cigarro.

Devo compreender que o caso presente não o in-
teressa ? — perguntou o coronel, visivelmente contra-
nado.

Interessa e muito! Em todo caso não quero per-
der meu tempo, fazenao o trabalho do inspetor Fraser...
Mas a verdade é que, se eu não me intrometer, ele com-
plicará tudo! — disse Amberley, com ar pensativo.E sou capaz de jurar que já tem uma pista! —
exclamou o coronel, interessado.

>— Logo que tenha alguma cousa definida eu lhe
direi — declarou Amberley. — Por enquanto, nada pos-
so declarar e creio que o melhor seria me relatar o cami-
nho qüe a policia está seguindo.

E' difícil de dizer. Estamos diante de um dra-
ma misterioso. . . Apareceu um homem assassinado, numa
estrada deserta; não ha vestígio de luta, não existe mo-
tivo aparente, salvo o roubo; parece que devemos re-
pudiar a teoria do "salteador de estrada". Entretanto,
Fraser acredita. . .

Meu caro coronel, não faço a menor objeção a
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que Fraser se lance em perseguição de um hipotético
bandido... Isso o aistrairá. Por mim, tenho a certeza
Je que Dawson nao foi assassinado por "salteadores de
estrada"... E' capaz de recordar todos os indícios de
que dispõe?

Sem duvidai — respondeu o coronel secamente.
Pois bem", meu caro amigo. Vou recapitulal-os...

i.°: foi um assassinato premeditado, como deve ter no-
tado.. .

O coronel quasi saltou da poltrona.Nao notei isso! Admito a possibilidade, porem,
esperarei que surja uma prova positiva, antes de afir-
mar essa teoria.

Pois vou lhe dar essa prova! Encontraram um
homem assassinado, aentro do seu próprio automóvel,
numa estrada deserta; primeiro ponto significativo. . .

A estrada deserta?. . . Não pode achar isso. . .
significativo ?

Por que nao? Ao contrario, dou grande impor-
tanciã a esse detalhe. O segundo ponto importante é o
da posição do automóvel. Estava colocado cuidadosa-
mente num lado da estrada, com o motor parado c a
limpada trazeira acesa. Por que?Pode haver inúmeras razões para isso — disse
Watson. — Um desarranjo no motor, por exemplo.

Nao. Nesse caso não teria colocado o veiculo
em posição tão correta. . . E, alem do mais. nao fez ne-
nhum esforço para sair de onde estava... A noite foi
iiúmida c a estrada estava ligeiramente enlameada. No
entanto, os sapatos do assassinado não tinham o menor
vestígio de lama.

O coronel pareceu refletir.
n m**M**im* r,r«^.,r*w_ —Q homem teria ido... esperar

»«.*í JíS alguém ? Que extranho logar foioutra cousa escolher! E a hora, também!
Tudo depende do ponto de vista em que nos colo-

camos, coronel. Se o homem tinha razão para desejar
uma entrevista secreta, a hora c o local deixam de ser
extranhos.

Sim; evidentemente. Nesse caso, tratar-se-ia de
uma entrevista... feminina?

Nao posso afirmar. . . Mas continuemos com o
terceiro ponto, nao menos significativo: Dawson, imo-
[•ilisado pela surpreza, foi eliminado antes mesmo de
compreender que ameaçavam sua vida.

Sim, sim. . . Estou seguindo seu raciocínio. Ba-
seia-se na posição do corpo. Acredita que a pessoa (ou
as pessoas) que Dawson foi procurar. . . já o aguardava?

Não, em principio; se o individuo que ia encon-
Irar, tinha alguma razão para matal-o, Dawson nor-
malmente devia saber e, nesse caso, procuraria se man-
ter em guarda. Mas isso não aconteceu. Baseando-se,
na hora, no local e na maneira de matar, chega-se á
conclusão de que alguém, com serias razões para desejar
impedir o encontro, seguiu Dawson e o matou, de sur-
preza. *•Mas Dawson teria ouvido o outro automóvel...
se é que existiu segundo veiculo — objetou o coronel.

Talvez tenha ouvido e mesmo visto, embora,
na minha opinião, o assassino se serviu de uma moto-
<iclete. a^

Motociclete? Por que?Porque tenho razões para
acreditar que o assassino já ali
se achava, quando Dawson che-
gou e uma motociclete pode ser
escondida em qualquer fosso e,
ainda, correr acobertada, fora do
leito da estrada, em pleno cam-
po. 0 ponto principal é o de sa-
ber se o assassino matou Dawson
do próprio esconderijo que se
preparara (o que nos dá a certe-
za de que ele já conhecia o local
da entrevista) ou de um veiculo,
vindo em sentido contrario. . .

O coronel se conservou mu-
do, por alguns instantes.

E que motivos teria o
assassino para impedir tão vio-

- Roubar ? Oh, nao, meu caro Amberley I Ainda
ha pouco dizia...

— Disse — e repito — que devemos # regeitar a
idéia de "salteadores de estrada", de bandidos profis-
sionais Foi1 isso! _
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Mas deve considerar o seguinte: se, como pensa,
o assassinato foi premeditado, é evidente que o assas-
sino conhecia Dawson e, também, sua situação. .. Nes-
se caso como podia esperar encontrar em seus bolsos,
uma quantia capaz de motivar um crime ?

Amberley observou seu interlocutor com o.inalte-
ravel e exasperante sorriso de piedade.Meu caro amigo, quando obtiver resposta, para
essa pergunta já deverá estar prestes a conhecer o as-
sassino! Aconselho-o a considerar atentamente dois ou^
tros pontos. 1.°, que os bolsos do morto foram cuidado-
samente examinados, não sendo neles encontrado nem
caderno nem carteira; mas, num dos bolsos da calça,
restavam quinze shillings, em moeda pequena e, no co-
lete, um relógio de ouro com a respectiva corrente; 2.°,
que ha cerca de dois anos, Dawson vinha recebendo
quantias muito superiores ao salário que Fountain lhe,
pagava. . . E isso me recorda que preciso ser informado
sobre seus diferentes depósitos. . .

O inspetor está trabalhando nesse sentido. Mas
agora compreendo. . . Julga que o assassino procurava
outra cousa, para ele mais preciosa do que o dinheiro?..*

Justamente, coronel. Outra cousa l
Novo e curto silencio caiu entre os dois homens*

Sem duvida, tudo isso é muito interessante, mas,
infelizmente, não nos serve para grande cousa. .. Nâo
tem alguma idéia... mais positiva?Não, por enquanto, coronel. Ha uma cousa, quçA
eu desejaria elucidar; mas creio que vou conseguir so-
zinho e depois lhe direi o resultado.

Espero que isso seja o mais breve possivel, meu
caro Amberley. Mas devemos, enquanto isso, prosse-
guir nossos inquéritos no sentido que julgarmos mais
favorável.

E' claro! — respondeu, cordialmente, Amber-
ley. — Tsso não fará mal a ninguém! #

Espero, por mim, fazer bom trabalho — disse
o co ronel, corando e levantando-se para sair ... -

E' possivel... — concordou Amberley. — Até
a vista, coronel. .. E nao fique preocupado. O caso nSOr
ha de ser, assim, tão difícil de resolver.

Sir Humphrey conduziu o visitante até a porta ^
logo voltou ao salão. .

Frank! — disse ele, com ar de censura. — JE
evidente que você conhece certos fatos, que, voluntária-,
mente, não quiz revelar ao pobre Watson!

Inúmeros fatos... — corrigiu Frank.
E ignora que o dever de todo bom cidadão...A
Sei, meu tio, sei — interrompeu Amberley. —f|| V-

Mas não ouviu que me rogavam para resolver o prô-|||
blema? Com outro, talvez eu informasse melhor a poli-A
cia, revelando certas suspeitas que por acaso #tivesse..:£fll||§f
Mas com Watson e Fraser? Oh, não, ineu tio! E' me- a |
lhor agir como estou fazendo. \ -^»»— Não tenho a menor inten«sf|pH

ção de discutir o assunto, meu
caro Frank — disse sir Humphrex
com dignidade. —• De resto, lonlM
ge de mim, estar ligado a um fatòAA
de tal maneira detestável.
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CAPITULO VI — "Eü NAO
ESTAVA PENSANDO NO CRIME...
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lentamente essa entrevista? Já
tem alguma idéia a esse respeito ?

— Posso responder isto: pa-ra roubar!

Nom versão do jogo de Ping-Pong — O "ping-pong

ou "tênis de mesa", como hoje se passou a cha-
mar, encontrou, ajfora, nos Estados Unidos uma
nova versão. Trata-se de meia mesa, com parede
vertical e base com inclinação de 45°. Tanto pode

ir para o jogador ensaiar sósinho, como paraservi
um "match" de dois, cada qual atirando a bola no

campo visinho, apoz conseguir ."tabela" da parede.

Logo que o coronel Watson sèí;
retirou, Frank Amberley declarou^
que precisava voltar a Londres.
Em vão sua tia insistiu para o
conservar para o almoço; As re*»^S
feições, em Greythorne, se prolon-|l
gavam por quasi duas horas e*A
mesmo acelerando a velocidade de
um bom automóvel, necessitaria a aí
de uma hora para atingir a ca- -
pitai.

Duas horas tinham acabado
de bater, quando o jovem ad-
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vogado penetrou na área central de Londres, dirigiu-
do-se imediatamente para seu apartamento. Seu crea
do, Peterson, preparou um ligeiro almoço, dada a ho-
ra tardia e Amberley, apoz ligeira toilette, foi á reda-
ção do "Times" onde passou uma hora fatigante mas
rendosa, percorrendo a coleção do famoso jornal. Essas
pesquisas o levaram bem longe, no passado e, tendo
em fim encontrado o que desejava, deixou o "Times"
e foi ao Telégrafo, onde expediu longo telegrama cifrado.
Finalmente foi a Policia Central; ali ficou pouco tempo
e, as quatro horas e meia, seu enorme automóvel, porassim dizer, voava para Kingston pela estrada de Pass.

Nesta vez Amberley utilísou com êxito o atalho
indicado por Felicia, o que lhe permitiu chegar poucodepois de cinco e meia.

Encontrou sua prima tomando chá líà biblioteca,
com Anthony Corkram. Este, desde o inicio da tarde,
aparecera para tentar Amberley com um convite parajogar golf. Na falta de Amberley, carregara com Feli-
cia e tinham acabado de regressar dos links. Imediata-
mente Felicia tocou a campainha para pedir uma ter-
ceira chicara e serviu seu primo.

Jenny, assaltada por uma repentina e forte enxa-

3ueca, 
recolhera-se a seu quarto logo apoz o almoço,

eixando seu noivo abandonado.
_— A culpa cabe a Basill — explicou Anthony com

azedume. — Passou a manha inteira a resmungar contra
todo mundo. De resto está sempre como se alguma ser-
pente o tivesse mordido. . .Por que? — perguntou Amberley.Parece que alguém lhe transmitiu más noticias.
Porque, até então, tudo corria relativamente bem.Esse alguém... quem foi?

. ¦— Um capenga, com perna de pau — respondeu
rapidamente Corkram; parecia um marinheiro e seu as-
pecto era vagamente sinistro; alem do mais o "toc-toc-
toe da perna de pau... Brrrl

Um livro, atirado com mão certeira, foi se chocar
contra um ombro de Anthony.
_ — Chega de dizer bobagem! — gritou Felicia.—
Responda, Tony, quem levou a noticia?Nada de violência, guria! — exclamou Antho-
nY; "~ Eoi, realmente, um homem misterioso que, de-
pois de bater fortemente, duas vezes, na porta, entre-
gou uma carta, sem nada dizer; em seguida, sem espe-rar resposta, desapareceu da mesma forma misteriosa
como chegara.

^—Curioso... — disse Amberley. — E, por acaso,você sabe o que continha a mensagem?
Ah! Que honra!... O grande policial me inter-roga! Pois desiluda-se, porque nada sei. Mas, voltando

ao velho, casarão, afastarei Basil, graças a um golpe deastucia, forçarei o cofre ou decifrarei o documento, ati-rado na cesta de papeis. . .—- Você hoje está simplesmente enjoado, Anthony!-- declarou Felicia. — Talvez Basil tenha perdido muitodinheiro na Bolsa ?
Isso, eu sei que não!

Amberley o observava com evidente interesse. Re-
pentinamente, perguntou:Que sabe você mais, Corks? Faz muita questãode esconder?

Anthony pareceu hesitar.
..T^lem 4o mais' como sabe que se tratava de másnoticias? — interrogou a esperta Felicia.

Ora... Quando uma pessoa abre uma carta, leo que nela está escrito, empalidece, depois fica es ver-deado e como hipnotisado, com o olhar preso ao fataldocumento. ..
Ele disse que eram más noticias ?

" 7"»Bem'V 1^am se decifram: quando ele ficouverde eu, diplomaticamente, murmurei que fazia vo-tos para que não se tratasse de algum aborrecimento
grave, Ele estremeceu, guardou a carta no bolso e res-
pondeu, com jovialidade forçada, que não era, positi-vãmente um aborrecimento, mas alauma cousa que pre-ocupava. E, preocupado, posso afirmar que ele estavamesmo! E o mais curioso é que. . .

Tornou a hesitar e, finalmente, se decidiu:-— Vou dizer!' Ele, afinal, é bom amigo e, no mo-mento, me oferece bom teto e boa mesa. . . Mas. a ma-neira como trata Jenny é revoltante. A carta vinha da
policia... De uma agencia policial privada.-Eu pude ler,no alto do papel. . .

'0
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Ah! E acha que isso o perturbou? — murmu-
rou Amberley, lentamente.

~t Se, por acaso, suspeita de Basil — prosseguiu oinfatigavel Anthony — admito que seja uma idéia...
pitoresca, porem errada,-porque eu aqui estou para de-
clarar que me encontrava a seu lado, enquanto, muito
longe de nós, matavam aquele infeliz.'

Eu não estava pensando no crime — respondeu
Amberle3T.

Um sargento curioso . ^a manha^imediata, Basil pare-
c Falador... c,a e3tar ceteito da aventura da ves-

\ 
'" porá, 

porem teve uma desinteligência
com Collins. Amberley soube, por intermédio de JennvFountain, chegada a Grcythorne em companhia de Cor-
kràm. Jenny, habitualmente reservada, se mostrou na-
quele dia mais expansiva, e apenas tentou protestar
quando Felicia, com a liberdade que permitia sua inti-
midade, exprimiu livremente sua maneira de pensarsobre Basil.

Jenny nao dissimulava sua instintiva aversão pelavelha propriedade. Era, na sua opinião, uma residência
sinistra. Mas não tentou analisar suas impressões, nem
explicar sua bizarria. Verificava, simplesmente, um fato
sobre o qual não tinha duvida. Velhas tragédias, distan-
tes pecados, segredos misteriosos, creavam na velha re-
sidencia um ambiente funesto ao qual seus moradores
não podiam escapar.

Amberley e Corkram, embora concientes de uma
tensão particular, inherente á propriedade, não admi-
tiam completamente essas teorias singulares. Segundo
Corkram, ^a causa do mal estar que todos sentiam no
casarão não era, propriamente, a velha casa, mas seus
habitantes, o proprietário e o mordomo Collins. Jenny,
porem, não aceitava essa opinião, insistiu em afirmar
que a residência influía no animo de Basil e no dela pro-
pria. Quanto a Collins, nada dizia. Corkram, apoz á
cena violenta, na biblioteca, entre patrão e mordomo
esperava ver Collins despedido. Quais teriam sido osmotivos de tal cena ? Ninguém sabia. Jenny acreditava
que Colhns tivesse se queixado de algum trabalho su-
plementar. Tinham ouvido os gritos de Fountain; poucodepois, Colhns saia da biblioteca, aparentemente calmo,
porem ainda mais livido do que de costume. E nadafora mudado. Fountain acabara saindo, para ir a ei-dade, afim de conseguir um substituto para Dawson.

Porem era difícil substituir o assassinado. Os rarosindivíduos, indicados pelo Fincli's Reqislry Ofjice, nega-vam-se a servir numa casa, situada a sete léguas da ei-dado mais próxima e a duas da grande estrada. No en-tanto, na véspera, á hora do chá, a Agencia de empre-
gados chamara Fountain por telefone, para prevenil-ode que um novo candidato talvez aceitasse o logar. Ebasil saíra para tratar do assunto.

Como Fountain se encontrava em Londres, Jennypediu a delicia e a seu primo que aceitassem tomar cháem Norton Manor. Apenas Felicia aceitou. Amberleyrecusou por motivos tão vagos, que Felicia se julgou naobrigação de salvar a situação, informando que seu nri-mo estava bastante ocupado com o inquérito que se en-carregara de fazer sobre o crime.
jenny, que ignorava estar o jovem advogado espe-cialmente interessado no caso, pareceu satisfeitíssima e

perguntou se, realmente, ele se julgava capaz de resol-ver o enigma.
Creio que poderei resolver — responceu ele, sim-

plesmente.Será grande alivio oara nós — disse ela. — Sei
quanto Basi! se atormentou com isso. Sei que quasi nãoDensa em outra cousa...

Pouco deoo.is de quatro horas, Amberley se instalounovamente em seu cossante automóvel seguindo nelaestrada de Uoner Nettlefold-Ivy Cottage.
Essa estrada, esDecie de prolongamento da Grandelastrada, seguia onmeiro para o sul, na direção ae uma

j u* j bunSalows, recentemente construídos. Alem,dobrando para oeste, seguia ao longo do rio Nettle, cer-ca de uma centena de metros, depois, com uma grandecurva para a esquerda, conduzia á pequena e linda casadescampo.
Amberley já se preparava para entrar nessa estradaauxiliar, quando ouviu alguém chamar. Detendo seuautomóvel, viu a imponente forma do sargento Gubbins,oue, curvado sobre uma biciclete, pedalava na sua di-reçao.
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Amberley resolveu esjperál-o. Com visível esforço,
o imponente sargento conseguiu se desenganchar da
biciclete e se aproximou.

Eu esperava vel-o esta manha no posto — disse
o sargento. — Estive com o nosso chefe ontem...

Que coincidência! Também vi o coronel, ontem.
O sargento o encarou com olhar de censura.Eu já sabia. Ele disse que tinha ido a Greythor-

. E olhe que fiquei surpreendido com sua atitude,
Amberley.

ne
Sr

— Por que

"O assassinato de Dawson
é o ponto menos interes-

sante do problema..."

Desde sua declaração, no dia cm que descobriu
o automóvel com o homem assassinado, compreendi que
o senhor escondia qualquer cousa. . . Depois da sua con-
versa com o chefe, ontem, tenho a certeza de que sabe
muita cousa e nao quer nos dizer. . . Tenho a certeza
de que já tem um plano e desconfia de alguém. . .— Não^ diga isso, Grub-

bins. . . Está enganado. . .
Mas Grubbins notou, re-

pentinamente, que a atenção
de Amberley estava voltada

para cousa bem diversa de sua pessoa e de.suas pala-
vras. O advogado observava o gradil de Ivy Coitage, vi-
sivel na extremidade da pequena estrada. O sargento
iniciou um movimento para se voltar e ver ó que tanto
interessava seu interlocutor, porém este o impediu.Não se mova, sargento.

Grubbins sentiu uma vontade louca de olhar por
sobre o próprio ombro, mas ficou imóvel.

Que está vendo, Sr. Amberley?
Amberley vira alguém abrir o portão do bungalow.

Pouco depois um homem saiu furtivamente, lançando
olhares receiosos para a direita e para a esquerda. Ao
ver o automóvel no outro extremo da estrada e seu pro-
prietario, aparentemente ocupado em conversar com o
sargento Grubbins, voltou-se bruscamente e caminhou
em linha reta, na direção oposta.

Interessante. . . — murmurou Amberley. — Nao
creio estar muito longe. . .

Interessante ? Que é interessante ? Longe de onde ?
— perguntou o sargento. — 

Que significa isso ? Diz
para eu não olhar e depois declara que é interessante!
Talvez, agora, possa me dizer. .. *

Nada, sargento! Apenas um homem. . . Mas,
onde vai dar esta estrada ?

A' granja Fawcett —

|

ni

9

-m

respondeu secamente o
sargento.

E depois?
Pára ali mesmo.
Acredita que Col-

ünS tenha algum interes-
se ou conhecimento na
granja ?

O sargento pareceu
interessado.

Collins? Era ele ?
—Sim. . . Vi quando

saía de Ivy Cottagç.
Curioso.. .— mur-

murou Grubbins.— Que
poderia ter ido fazer?. . .
Mas agora pergunto: Quesabemos dos Brown? O
rapaz vive embrutecido
pelo^alcool... Que relações
lera ele com o creado?Também eu gos-lana de ouvir a resposta
a essa pergunta — disse
Amberley.

Comp reend» . . .
Mas queria que me ex-
pheasse, Que estava in-
sinuando, ha pouco, quan-do murmurou "Não creioestar muito longe..."?

Vejo que é inútil
tentar esconaer seja o
que fôr de sua argúcia,
sargento ]

Ora. . . Não queropassar por inteligente.
lar sempre tenho cá um
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zf Gratidão Japoneza — E' esse o título desse pagode estilisado e que
se ergue hoje no pateo da Academia Naval norte-americana. Foi ofe-
recido á marinha de guerra dos Estados Unidos pela viuva do antigo
embaixador ;aponez na America do Norte, Saito, por ter o governo de
Waihington conduzido o corpo de seu marido ao Japão, a bordo de
uma de suas belonaves. E o pagode continua de pé, no seio dessa
escola superior da marinha norte-americana, tendo, inscrito duas vezes
o seu titulo, em japonez e inglez "A Gratidão Japoneza á Marinha

dos Estados Unidos..."

.
pouco dc massa na cabeça, Sr. Amberley, embora nãose;a dos que pretendem tudo saber e procurem falar de~forma que ninguém compreenda o que eles dizem...A quem se refere, Grubbins ?A alguém que o senhor não conhece.

Ahn! — pensei que se referisse a mim.
O sargento corou, abriu a boca para protestar, mas

tornou a fecháj-a, contendo-se.
.— Senhor: Não quero ficar aqui, no meio da estra-

da, inutilmente... Tenho muito que fazer. Poderia di-
zer que esse tal Collins não me agrada e, mesmo, nunca
me agradou. Mas como sei que não se interessa por miv
nha opinião. . .

~~ Não diga isso, sargento! — protestou Amberley
com sinceridade. — Por exemplo, tenho o maior interes-
se em saber porque Collins veiu a Ivy Cotia gel Qual é
sua opinião ?

Bem; isso é cousa que podemos descobrir — res-
pondeu Grubbins, reconfortado. — Nao sei que ligação
isso pode ter com o crime, mas ha qualquer cousa e pre-firo me ocupar com um trabalho assim a me juntar a
um grupo de idiotas que vão remexer na vida de inu-
meras famiüas já desaparecidas, em busca de uma luz,
de uma pista! Sim, Sr. Amberley, é isso o que está ocupan-
do todas as horas do chefe e de muitos auxiliares. E nada
descobriram até agora!

Notaram marcas dé rodas de biciclete, ladeando
a estrada? — perguntou Amberley.

Nao, senhor. Pelo menos não fui informado.Sabe, ao menos, se examinaram os dois lados da
estrada ?

Ah, examinaram! Mas pouco adiantou, porqueFawcett fizera passar pelo campo, segundo ouvi dizer,
grandes rebanhos de novilhas e garrotes...Formidável! E Fraser... desistiu?

O sargento sorriu, revelando que Fraser não tinha
a sua simpatia.

Oh, ele, para nao mostrar despeito, alegou ter
urgência de tratar de outro assunto, retirando-se.

Amberley riu, por sua vez, pisando no acelerador.Talvez Fraser não goste de animais... Em fim,
sargento, tenho que regressar. E, refletindo melhor, pre-
firo que nao investigue a razão da visita de Collins a
Ivy Cottage. Se não faz questão, eu mesmo me encarre-
garei...Está bem, senhor. E quando teremos alguma cou-
sa para fazer ?

Vamos dar tempo ao tempo. Mas não me es*
quecerei... — prometeu Amberley. -— Posso, ao menos,
lne dizer isto: você acabará descobrindo que o assassinato

de Dawson é a parte me-
nos interessante do pro-'
blema.

Enfim, Amberley par-
tiu, afastando-se de Ivy
Cottage. O sargento &

r acompanhou com um
olhar cheio de admira-
ção, durante alguns se*
gundos, depois voltou sua
biciclete e recomeçou a
pedalar, agora na direção'
de Upper Nettlefold.

Amberley abandonou
o automóvel próximo do
pequeno gradil branco e
se encaminhou para a
entrada principal.

Pela janela aberta do
living-room podiam ser
ouvidos os gritos de Marlç
Brown:.

— Você devia ter
deixado eu fazer! Comi-
go ele não nos teria rou-
badol Foi deixai-o se
apoderar da cousa e, ago-
ra, chamou-o aqui!. Foi
loucura. Suponha que ò|
tenham visto ?

Amberley bateu pai-
mas fortemente. A voz
foi abafada bruscamente
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e, segundos depois, a porta era aberta por Mark Brown..Bom dia — disse Amberley. — Venho restituir
um objeto perdido por sua irmã.

Mark, reconhecendo o visitante, ficara com as fa-
|7cés rubras.
17 b — Ah! E' o senhor? Creio que eu estava um tanto"cinzento" naquela noite... E ainda nao lhe agradeci

Tpor ter me trazido até aqui.
Amberley sabia também ser amável, quando era

-preciso. E, entao, foi tao gentil, pondo Mark de tal for-
ma "á vontade", que o rapaz acabou insistindo para que
ele entrasse, podendo falar diretamente com sua irmã.

Assim, precedido por Mark e escoltado, pelo buli-
terrier, penetrou no pequenino salão onde Shirley Brown
se achava, de pé, junto de uma mesa. Ela nao manifes-
tou nenhuma satisfação vendo o visitante. Apenas fi-
tou-o, inalterável, com a fronte ligeiramente enrugad^.

\— Como está ? — perguntou Amberley, com seu
sorriso mais amável. — Voltou bem, ontem á noite?

A prova é que estou aqui, neste momento —
respondeu ela.

Vamos sentar. .. — propôs Mark, interrompen-
do-o. -— Sr. Amberley. .. Não disse que tinha trazido
um objeto, perdido por minha irmã?

Ligeiro arrepio sacudiu os ombros de Shirley Browjn
e um lampejo de surpresa passou por seus olhos.

:— Que eu perdi %
Sim... Em Norton Manor.

Houve um silencio, durante o qual os olhares dos
dois irmãos se encontraram.

De que se trata? — perguntou, enfim, Mark,
com ar de indiferença.

Apenas isto, que miss Brown deixou cair.
7 E Amberley extraiu do bolso o lenço amarrotado.

A angustia se dissipou. Shirley aceitou o lenço, mur-
murando com ironia.
7 — Realmente. .. Estou envergonhada por ter se
dado tanto trabalho por tão pouca cousa.Trabalho nenhum ¦— respondeu cortezmente Am-
berley a quem Mark, imediatamente, convidou para
tomar chá.

I Amberley aceitou e sorriu diante da indignação
yisivel de miss Brown, que, sem nada dizer, retirou-se

Ripara a copa.
fí* Mark, ficando só com o visitante,
Que imagina quiz ser mundano e pediu desculpa pe-
ter descoberto? Ia relativa desordem da casa. Tinham

alugado o cotlage apenas por um mez,
pois ambos trabalhavam em Londres, estando apenas
em gozo de ferias. Shirley era secretaria de Anna March,
a famosa romancista. Interrogado, depois, sobre seu
próprio trabalho, Mark informou vagamente ser em-
pregado de um banco. Pelo modo vexado de falar, e
também porque sabia ser impossível av um bancário
ter um mez de ferias, Amberley compreendeu que esse
emprego deixara de existir bruscamente. Isso não o sur-
preendeu e deliberadamente mudou de assunto.

Shirley voltou, trazendo a bandeja com chá e per-
guntou ao visitante, com a delicadeza suficiente, se de-
sejava limão ou leite. Ele aproveitou para entabolar
com ela uma longa conversação é, mau grado seus es-
forços em contrario, falou quasi exclusivamente sobre
o baile, enquanto ela procurava dissimular sua contra-
riedade.

Terminado o chá, ela pediu a Mark para retirar
a bandeja e logo que esse saiu da sala, atacou franca-
mente Amberley.

Então. . . Que deseja?
Não... Não compreendo,•y- Por que veiu ? Não vai acreditar que eu pensoter sido apenas para me restituir o lenço?

, Amberley não respondeu. Ao fim de algum tempo,
ela prosseguiu:Sei que pareço suspeita e devo concordar que,realmente, deve ser bastante suspeita minha atitude.
Mas, nesse caso, por que não deixa a policia intervir?

Ele sorriu, com certa amargura:
VT 

— Vejo que confia muito na inteligência do inspetor.
No entanto, tenho a certeza de que, em meu logar, ele
já a teria conduzido, diretamente, para- diante do Jury.-— Trabalha para a policia? E' inútil negar. . . Eu
sei! E sei, também, que acredita na minha participaçãonesse crime...

. "T Sei que nada tem a ver com esse assassinato,
miss Brown! — disse ele, interíompendo-a.

ÉÉ
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Ela empalideceu.
Que quer dizer?
Que foi se encontrar com Dawson no instante

do crime!
Não. •
Não minta. Ele tinha qualquer cousa para lhe

entregar e por isso justamente o mataram! Infelizmente
chegou muito tarde, miss Brown! Ele já estava morto
e o objeto desaparecera!

Não é verdade! — exclamou ela, quasi gritando.
Não tem prova! *Mas hei de ter, miss Brown! Agora, nada mais
tenho a lhe perguntar. O que eu vim procurar aqui, já
obtive. O resto virá com o tempo e sem o auxilio que
recusa me prestar agora.

Que veiu procurar aqui? Que imagina ter des-
coberto ?

Mas Amberley já apanhara o chapéo.
Agradeço o chá. Até a vista, miss Brown!

capitulo vn: ONDE COLLINS PERDOA SEU AGRESSOR

Frank Amberley contava ter uma noite de repouso,
mas um telefonema interrompeu seu jantar. Basil Foun-
tain chamava-o.

Amberley foi atender e logo voltou, declarando que
Fountain solicitava sua presença em Norton Manor,
depois do jantar.Não disse para que? — interrogou Felicia.

Creio ter entendido que se trata de um documento
importante, que deseja me apresentar.

Eram nove horas e meia, quando Frank Amberley
chegou a Norton Manor. O luar era magnífico, porém
o aspecto do casarão era sinistro,, com as cortinas puxa-
das e sem que um só raio de luz passasse por suas janelas.

Amberley, recebido por Collins, foi conduzido á
biblioteca, onde já o esperava Basil Fountain. £

Este se desculpou por chamal-o àquela hora, mas
somente á tarde soubera que Amberley se ocupa va com
o assassinato de Dawson.

Nesse instante Collins entrou na biblioteca, trazen-
do café, mas Fountain continuou.

Já conversei com Collins, sobre o que queria
lhe dizer. Eu contava que ele soubesse mais alguma
cousa. Infelizmente, parece que Dawson falava rara-
mente de seus negócios com os demais creados.

Collins, impassivel, respondeu com sua voz calma:E' exato, senhor. E éramos, além disso, pouco
camaradas!. . .

Quer dizer que vocês se detestavam?
Oh! Não chegara a esse ponto... Sem o que eu

não teria permanecido nesta casa!
Após um ligeiro silencio, o mordomo perguntou se

ainda necessitavam de sua presença. E como Fountain
respondesse negativamente, retirou-se.

Fountain esperou que ele tivesse desaparecido e
então anunciou què tinha, enfim, conseguido um subs-
tituto para Dawson.

Ótimo! E' boa aquisição ?
.;.— Parece... Chama-se Baker e apresenta bons

certificados. Eu teria preferido telefonar para seus últimos
patrões; infelizmente, partiram para os Estados Unidos.
Será, porém, uma experiência... o- infeliz estava sem
trabalho ha cerca de dois mezes, devido a seu estado de
saúde. .. Seja como fôr, não ha de ser nenhum bandido !

Amberley ofereceu um cigarro, que Fountain acei-
tou e, enfim, perguntou:Que tem a me dizer?

A historia parecia extranha. Começava dois anos
antes, na época em que Fountain sucedera a seu tio.
Segundo costume de longos anos, cada creado tinha um
dia de férias por mês, para evitar a complicação de va-
rios^ meio-dias. Dawson, entretanfb, era o único que
podia ficar ausente á noite, porque sua irmã, em casa
de quem se supunha que ia, residia em Brixton, locali-
dade bastante afastada de Upper Nettlejold. Fountain
nunca se inquietara com esse fato, até a noite em quevira Dawson em companhia de outro homem, sentados
ambos a poucos metros dele próprio, no restaurante
0 Jlagnijico, estabelecimento pretencioso, cheio de dou-
rados e que cobrava preços altos. Fountain se surpreen-
dera, realmente, mas oè atos de Dawson, durante setis
dias de ferias, não podiam merecer sua atenção; assim,
fingiu não reconhecel-o.

(Continua no próximo numero)
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A Martinica é uma poe-

Éica e peauenina ilha vulca-
nica situada no Mar Caribe
ou das Caraibas, fronteira,
atravez do Atlântico, a Da-
kar, na África. Hà muitos

anos, cerca de 300, está sob o poder da França, que a
conquistou da Espanha, por meio de hábil manobra poli-
ti ca do cardeal Richelieu, muito embora, nesse período
relativamente curto, tenha, por trez vezes, passado, a per-
tencer á Inglaterra e, novamente, voltado ao domínio da
Frdnçõ.

E, nos últimos mezes, com um decréscimo ou aumento
de possibilidades, tem sido divulgada a pretensão dos
Estados Unidos, em completo acordo com as nações irmãs-
deste hemisfério, de se apoderar da Martinica, por motivos
amplamente conhecidos. Inúmeras vezes se tem escrito,
muito a serio sobre essa possibilidade, agora mais que
nunca^ revigorada, chegando-se, mesmo, por intermédio
dos técnicos, a estudar duas alternativas. Tomar de assalto
a ilha france-
za ou simples
mente blo-
queaf-a, colo-
cândo-a sob
estreita vigi-
Jancia. E tal-
vez, emquanto
«escrevemos e
paginamos.. .
íudo esteja
consumado e
Tio Sam seja
o novo senhor
de 250.000
pretos e cinco
mil brancos,
falando^ fran-
cez e que
constituem to-
da a popula-
çao dessa área
de 385 milhas
q uadradas,
que consti-
íuem a Marti-
¦nica.

Os dous
íesouros mais
preciosos da
Martinica são
os 368 milhões
de dolars em
ouro, conser-
vados em no-
*ne dp atual
governo de
Vichy, em Fort
de Saix.

O outro te-
souro, imedia-
emente infe-
<"ior é consti-
tuido pelo ce-
iebre porta-
aviões Bearn
J o cruzador
£'mile Bertin,
ancorados
numa ba h i a
-imensa e natu-
ra|, capaz de•conter toda d
esquadra nor-
te-americana.
Alem dessas
belonaves
distem ainda,
embora de-
crescendo dia-
«riamente de

MARTINICA — * ¦* ***• po»«»8o
. francexa na America.—Berço da mulher mais faceira da Historia. — Importantebate estratégica. — Os soberanos do café dominam=========== toda a ilha.
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/f mais faceira mulher da Historia era Marhnicanal — A
1e«o l, era Martinicana, tendo nascido em plena baía de
do Mar das Caraibas. A Martinica que se orgulha desvia tormosa nina, que p*
como uma das mulheres mais inteligentes e, incontestavelmente, a mais faceira de todas, tem
uma estatua belíssima na capital martinicana e que o. clichê reproduz, vendo-se ainda, no pr.-
meiro plano, duas mulatas dòàdous (temo popular para designar as ftÉÉfpW
saia e .obre-saia bufante, que recorda a moda do século XVII As mulheres de Martinica sao

consideradas as mais belas das índias Ucidentais.

importância/ 100 aviões defabricação norte-americana,
vendidos ê Ftânçà e á Bel-
Sica antes óâ derrota eagora ^mobilisados e sem a

, . . , proteção de um hangar, nocampo de aviação da ilha. '
Verdadeiramente, o chefe supremo de Martinica, des-de o inicio da Gtie.ra atual, é o Alto Comissário Geor-

ges Kobert, que foi confirmado por Vichy como ditadorabsoluto das possessões francezas no Hemisfério Ocidcn-tal, inclusive uma ilhota inhabitada e situada na costaamericana do Pacifico. Esse ditador dispõe de uma forçaarmada de 2.000 marinheiros brancos e 1.000 nativoscom boa instrução militar, que guarnecem os dous fortesvelhíssimos, que defendem a capital, Fort-de-France e osnavios de guerra no porto. O ouro... é possível quevenha a ser retirado, antes que se agrave a situação éos Estados Unidos tenham que se apossar da Martinica.;.
Quanto aos navios de guerra, naturalmente, não poderão

deixar o por-
to, sem trà^âr
d e m o r a d a
«conversa »

com unidades
norte-america-
nas nesse his-
toricó cenário
de tantas ba-
talhas, que é
o Mar das Ca-
raibas!

Os súditos
do Alto Co-
missario da
Martinica sãb^
atualmente/
considerados
cidadãos fran-
cezes e não
mais coloniais;
Com isso tém
o diieito de
eleger dous
deputados e
u m senador
para a Câmara
Franceza. ForrV
mam, pqrásri
sjm dizer/' a«
elite do Im-
pério Franceza
posto que a
Martinica ei
Guadei o upe
são as primei-
ras colônias;
que à Çrànçi
obteve. Inu-
meros Mart^l
nicanos, geral-
mente descen-
dentes -^'tjojl

;Af:rrca/:;;jáfjS
escolhidos pa-
ra. rgoverrla^
muitas das ou-
trás tolonias|
franeezasi de!
população iie-
gra. :..-:¦¦ :y^H

Atualmente
a Martirtical
tem comercio
expòrtadot
bastante ativo,
exportando^
açúcar^ bana-
nas, rum,,etc,/
que sofre oi
controle dbsl
destroyersnor-
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imperatriz Josefina, esposa de Napo-
Fort-de-France, capital da ilha francesa

sua formosa filha, que passou á Historia
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Panorama geral da capital da Martinica, Fort-de-France, mostrando o casario moderno, as ruas amplas e retas. Notam-se, ainda no

primeiro plano, á esquerda, o quartel militar, com o grande pateo coberto por barracas; ainda á esquerda, numa elevação, o Instituto
Pasteur e, mais para a direita, ao

te-americanos, patrulhando aquelas águas e também das
autoridades britânicas do bloqueio, sempre vigilantes e
exigindo o navycerts indispensável.

E é necessário que se diga: apenas por interferência
dos Estados Unidos, a Inslaterra consente na passagem de
trigo e gazolina, alem de medicamentos, para a Martinica.
Queixam-se os Estados Unidos de que, ingrata, a ilha faz
propaganda contra a politica americana, acusando-a ainda
de agasalhar elementos da «quinta-coluna», etc. Nada,
porem, se consegue provar e tudo ou quasi tudo deve ser

levado a conta da «guerra de nervos...» Mas a verde-
deira situação da Martinica é, por assim aizer, a de uma
ilha órfã... sem amigos mas não esquecida...

A razão dos temores e da atenta vigilância de que a
ilha se tornou alvo está em que por sua posição tanto pode
servir de base abastecedora para submarinos, como de
pouso para aviões inimigos que com ela poderão com faci-
lidade atacar objetivos importantes no Canal do Panamá,
inutilisando as defezas norte-americanas, estabelecidas nos
dois oceanos. Em troca dt> consentimento para o forneci-
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0.r verdadeiros donos da Jíarlinica — São apenas duas centenas
entre os 5.000 brancos da ilha encantadora e na gravura represen-
tados por esse jovem casal de Francezes. São dois típicos colonos,
de educação refinada, concientes de sua estirpe e de sua supe-
rioridade sobre os demais habitantes e hypersensiveis quando se
comentam as belezas de sua ilha... sem deixar de amar a

França como a verdadeira mãi-patria.
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"Riviere Madame" é um porto movimentadissimo na extremi-
dade ocidental de Fort-de-France e só ultrapassado em im-
portancia pelo "Riviere Monsieur", na extremidade oriental.
Monsieur e Madame eram os títulos concedidos, na Monar-
quia, ao Delfim de França e sua esposa. E' um canal utilissi-

mo ao comercio da ilha e servido pelas águas clara s do
Mar das Caraibas.
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íundo, as antenas da Radio Voz^das Antilhas, a Catedral Spire, o velho Forte S. Luiz, avançado^nas águas da bafa e ao fundo a^giSo montanhosa. No primeiro plano, á direita, a 'Riviere Madame", em homenagem á esposa" do Delfim de França (que tinha
o titulo de Monsieur, na Monarquia.

re

mento da gazolina para os aviões e navios de Martinica e
Guôdeloupe, os Estados Unidos exigem apenas a imobili-
sôçôo dos dous navios da esquadra francesa ancorados na
primeira possessão e também a notificação a seu governo,
da transferencia do ouro ali depositado, antes de que a
mesma se efetue.

E essa vigilância é relativamente facilitada devido á
existência de duas poderosas bases aero-navais norte-
americanas, a primeira a 40 milhas apenas ao sul 6d Mar-
tmica, em St. Lúcia,- a segunda, um pouco distante, a pouco
menos de 250 milhas ao norte de Guadeloupe, em Antigua.
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E o que causa pena é que uma situação de tão alta
gravidade, que pode, de um momento para outro, se trans-
formar numa refrega sangrenta, exista no cenário dessa
ilha que é, incontestavelmente, uma das mais belas do
legendário Mar das Caraibas.

A historia dessa encantadora ilha, pode assim ser re-
sumida.-

Colombo a descobriu em 1493 ou em 1502, havendo
sobre o fato grandes divergências entre os cronistas e his-
toriadores.

Seus habitantes eram, então exclusivamente áâ tàçâ
«caribe», que havia expulsado totalmente a populaçãoanterior. Sobre essas lutas entre os primeiros habitantes
pouco se sabe. Em 1635, os Francezes ocuparam a ilha, ali
se estabelecendo como donos, representantes àà Compa-

;,a

ms
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0 Primeiro Residente de Martinica — Foi, em fato, Pierre Be-
am, "Sieur dTsnambuc, cuia familia comprou a Martinica,

1 1635, para ali Se transportando com 300 Judeus, refugiados' o .brasil, em 1654. Sua estatua se 'ergue no centro da praçafmcipal de Fort-de-France, "La Savane", onde também se
,- encontra a estatua de Josefina.

'» Fort-de-France se chamou, primitivamente Fort
°ya', que então se pronunciava "F'oyal", no velho estilo.

- -.*." -si-„¦ • •¦ " ''V''- ¦ 
C:> 

" '"' :•¦¦ ¦ "; '-.;.'. '""; ¦-: ''.»•

• -a )A -..-•? v ;¦.'-.¦• '¦'•-....;'.." Z'Í i..;;,, .V'. S:-'-A>.-:--.'-¦¦' '/AAAZyAuAZ ¦. .•¦'->¦;"¦'•- * $ ¦"¦ 1*

' '" --'4 ¦>Ui -A .:-:¦' * • .. -¦¦¦¦..'•¦ . .--.,¦ ¦'.,¦-,¦;>-..-., ,vv..<,i! ¦..;•'.-.'.>;-¦¦¦ ,;¦•..{<?• ¦'¦••¦.* íi ,'¦%•/•'. . ' :.¦¦" , ' -' ¦"'«"•ít ,'••¦"¦¦---r-."  •..-:. "¦*" ' ' •--¦-¦¦ ,•.''-•-.. •V*<r''.;..-;,.;'..'.-3\í: '(-¦¦ -."¦:'¦' ' ' v,*'¦ "¦ ::.v.» :-'¦•: ; •. #->-^-"-v>-; ;%'•;. W<- ¦ ¦• ,-v \ . '•' ¦ \ .v;-„\;V „-.'..- ••.-:¦'; •--- : ¦ ¦'¦V-^-^V "¦' -.' 
!. ¦¦ -íí-. ' *¦¦- |'."fci . : ,5?fe**,::•V----'.-V. .-:>' -r> ••:íi.-. '.-. ' ^í-iS';-.;.- ,'¦:¦•>,;'. ' ^-:-,:v- .•¦'•. í '« '^ :\íí.•'-a-y.v. .: ¦••'m-i>^v-'-'Y4vfâs-:'' •:.',"¦¦¦••¦-fe- :"' : •'¦'<.-':....¥¦'"-:: yix . a .,-.

¦'.'¦,..: ':-.':" ¦ v.'-^.:?:'-. ¦¦;'* . '' .-.-'-• •;' %¦/¦?A-- ?' ':'.'¦ ' • Àp/ ¦'"¦A

ILwwk *'-,'*'í^"*i,-'; ",v*¦'¦:.* •*¦¦•" ^ - > V' ¦ ' - •-¦-*' .'•''•¦ ¦'>•%.-*''*?.** -¦-¦ -¦• ¦'•'^;; *'í.'*' '*¦ , '.*- -í." ¦ ¦¦*¦ -¦•¦

S^^BÉÚfli^rit-ii-"'.''.'^' -*£ír»?i.'ifc "',%* ¦'*¦-" -'¦¦,'•:'"--^ ¦¦¦¦*¦' -"Vi' ¦'¦' '•"•¦"' '-'v-v-"¦-¦¦¦ \" < y/ '¦ " y' . Ari•;íí* '>¦-¦ j;-. ¦'"¦'¦'¦
^rtni^Hiai^^-^'^, , í^ftJr^. ;¦- -\vv.:,' ¦' mi" '.'"•¦"-'*",

^^Um8 I^^H^^^^ flk - AÀmm mmmw^ fr 1' *^^^flBM|^^^^j^j^ . *' '-- r^^^^^^flflfljfl ^W

:1

;:% «"tSiífi¦,:;|

O unico "dique-seco'' de toda a Martinica serve apenas para repa-
rar pequenas embarcações e não para .socorrer as grandes e moder-

nas unidades de guerra.
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Diiaaor num paraíso... cercado! — Eis o Alto Comissário francez. nomeado pelo gn-
verno de Vichy e suprema autoridade da França no Hemisfério Ocidental, almirante
George Robert e que tem or-

dem para repelir qualquer
invasor.. .

nhia das índias da America
e sendo nomeado governa-
dor Pierre Bélain, senhor de
Esnambuco, como já acima
dissemos.

Esse nobre aventureiro
foi o primeiro organizador
dõ colônia, ali exercendo
absoluta autoridade sobre
cousas e pessoas, ditando
as leis (e, parece, ditando-
as bem mal para os nativos,
que, por varias vezes, ten-
taram a rebelião).

Pierre Bélain exerceu o
governo até 1637, quando
teve como substituto seu

Um instantâneo de rua, em
Fort-de-France. Nota-se que a
maioria da população compõe-
se de mulatos, que os Fran-
cezes chamam com6 propriedade
de "sangmelé' (sangue mistu-
rado). Aos negros de raça pura
chamam de "Saccatras". No-
tem o "galo de ouro" ornando
a porta da bijouterie. As casas
comerciais sao providas de tol-
dos e as ruas bem calçadas e

limpas.
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sobrinho Dyel Duparquet, que assumiu o
posto de governador geral da ilha, que
então lhe foi cedida como feudo do
rei da França.

Bem ou mal governada a colônia prós-
perava por força de suas riquezas natu-
rais e por sua vantajosa posição geo-
grafica.

Em 1658, um primeiro censo aponta-
va «aproximadamente» 5.000 habitan-
tes, tendo já então sido expulsos ou
exterminados os indomáveis «caribes».
Nessa época, a Martinica foi comprada
aos sucessores de Duparquet pela Co-
roa, que a cedeu imediatamente á Com-
panhia das Antilhas. Pouco tempo, en-
tretanto, ficou sob esse novo domínio,
tendo voltado, em 1674, ao poder real.

Era a Martinica, então, uma das ilhas
que mais rendiam e Dará ela o rei vol-
tou suas vistas e sua cobiça. Em 1650
fora iniciaoa, ali, a plantação da beter-
raba e da cana de açúcar e, em 1723,
embora com menor êxito, o café foi
cultivado.

Obedecendo a um exemplo constan-
te, praticado por todas as nações pos-
suindo colônias neste hemisfério, a
França para ali começara desde cedo
a enviar o preto africano, em quanti-
dades sempre crescentes, a' tal ponto
que, em 17.36, a ilha já contava com
60.000 escravos negros.

Nos Anais dessa prospera colônia
verificamos que a Martinica muito so-
freu com as constantes guerras entre a
França e seus visinhos da Europa, tendo
ainda suportado o peso do assalto bar-
baro de inúmeros piratas e corsários.

Para começar temos que mencionar as
primeiras e rudes lutas contra os «cari-
bes», que terminaram com o quasi total
extermínio dos bravos vencidos. Mas
logo em 1666-1667, a Martinica teve
que enfrentar perigo muito mais grave,
representado pelo longo, terrível e inu-
til ataque dos Ingleses e, em 1674, dos
Holandeses.

Em 1762, o general inglês Rodney
se apoderou da ilha, que voltou a ser

cedida á França, no ano
seguinte, por força de um
tratado de paz. Porem em
1793 os Ingleses novamente
se apossaram da Martinica,
conservando-a até 1801,
quando de novo, um trata-
do entregou a ilha mais
uma vez a França!

Não estava finda, entre-
tanto, a dansa dessa ilha
da França para a Inglaterra
e vice-versa, posto que em
1809 a Inglaterra tornou a
se apoderar da Martinica,
só a cedendo a sua visinha,
em 1814, quando Napo-
leão se achava em Elba.

Também as calamidades
naturais muito fizeram so-
frer essa ilha do Mar das
Caraíbas, sendo a mais ter-
rivél de todas a ocorrida
em 1902, em Saint-Pierre.

Em Abril e Maio desse
ano.já haviam caído sobre
a ilha fortes chuvas de cin-
zas, acompanhando fortissi-
ma erupção da chamada
«Soufrére» de S. Vicente.

Quasi a seguir ocorreu
nova e mais violenta erup-
ção do Mont Pele, quando
uma tremenda tromba de fo-
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Sentença curiosa
Um tribunal norte-americano condenou, re-

centemente miss Jean Rogers, corista de um tea-
tro da Rua 42, a pagar a multa de cem doíars
ás autoridades, alem das despezas de um longo
processo. Miss Rogers foi acusada pelo promo-
tor do Estado de Nova York de tentativa de
suicídio.. . por ter caminhado, quasi sem descan-
so, dois mil quilômetros, diminuindo 15 quilos
de peso e sendo, finalmente, recolhida na via
publica completamente exausta.

O advogado defensor conseguiu que re-
duzissem a multa de sua constituinte, mas não
foi possivel obter que a relevassem inteiramente
e muito menos que lhe perdoassem as custas do
processo.

Ai'iõc.t dc "Tio Sam em Martin.ca — Inclusive os do tipo Curtiss "Helldiver'
metálicos, de mergulho e o Curtiss "Hawk; , dc combate, próprios para serem usa-
dos em navios porta-aviões. In-
elizmente vão se inutilizando,

imobilizados e ao ar livre, em-
bora os motores e as metralha-

doras tenham sido des-
montados.

Ao lado — A residência de um
nababo — Esta é a casa rcsi-
dencial do Sr. De Paz, o co-
nhecido fabricante de famoso
Rum. Foi construída próximo
do Mont Pcléc, cujo vulcão
matou cerca de 40 mil pessoas

ha uns 39 anos.

00, ogo seguida por co-
piosa chuva de lava fundi-
da e de cinzas, caiu scbie
à cidade e o forte.

Terminada a tragédia,
somavam-se 40.000 vitimas,
chegando a situação a tal
ponto, que foi proposta até
mesmo a evacuação total da
Martinica, afim de livrar os
sobreviventes de novo dra-
ma e das pestes provocadas
pelo avultado numero de
vitimas insepultas.

Felizmente, apoz nova e
ma-s fraca atividade vulca-
nica, em Julho do mesmo
ano, as erupções cessaram,
nao voltando a Martinica a
conhecer essas horas inten-
semente dramáticas e po-'
dendo reiniciar sua vida normal de trabalho
fecundo, facilitado pela exuberância de uma
terra maravilhosa e
Pela invejável si-
tua ção geográfica
Que torna a ilha
ponto ideal para
o comercio entre
os dois hemisfe-
rios.

E não apenas
situação geográfica
!nvejavel... Mas
tombem perigosa,
corno os dias quetorrem vieram pro-V(5r, destacando-se a pequenina ilha franceza co-
mo um dos casus belli dô situação internacional.
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QUEM INVENTOU O COLARINHO
POSTIÇO ?

¦''."'

O colaiinho postiço ou «avulso» foi in-
ventado na Inglaterra por uma esposa enge-

nhosa mas, convenhamos,
pouco asseada. Antes, os
colarinhos pertenciam ao pro-
prio corpo dã camisa, o que
obrigava a trocar de camisa,
logo que o colarinho se
mostrasse sujo... Isso, numa
época em que uma camisa
servia para quatro e cinco
dias, zrà positivamente um
desperdício! Em vista desse
inconveniente a esposa de
um ferreiro, Ana Montague,
cansada de lavar tantas ca-
misas para o marido ^se lem-
brou de cortar os colarinhos
e substituil-os por outros,
postiços. Isso foi em 1820.
122 anos depois a higiene —
ou a moda — os vai fazendo
desaparecer novamente, vol-
tando a domijiar no merca-
do as Camisas com colarinho
pregado.

A força empregada pe-
Io coração, no trabalho de
um só [dia, eqüivale à que
se necessitaria para elevar
setenta mil quilos à altura
de um metro e, em um
ano, 25.500.0000 quilos!

O porta-aviões Béarn, os-
tentando a bandeira tricô-
lor, permanece imobilisado
na baía de Fort de France.
Atualmente não possue
aviões e está armado com
canhões de seis polegadas.
Trata-se de uma unidade
antigo couraçado de bata-
lha, de 25.000 toneladas e
que foi transformado em

porta-aviões.

0 mal de muita gente é nao recorrer a
13m amigo a respeito de suas súbitas deci-
'ioes; age por si só e quasi nunca acerta.
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COMO E' FÁCIL
SABER TUDO Vamos falar e escrever certo?

FRENTE A...

As crônicas esportivas realizaram uma ofensiva formidável con-
tra a gramática, dando curso a uma extravagante locução que vem
sendo adotada, como interessante modismo, por vários órgãos da
imprensa, mesmo fora do setor esportivo. Não ha quem não tenha
lido vezes sem conta expressões como esta: "O Vasco *ombou frente
ao Flamengo '...

Se se perguntar aos que escrevem assim a razão de ser da ex-
travagancia, talvez não saibam dizer. . . São escritores a moda da-
quele anônimo vendeiro que — ainda não havia a "maravilha" da
simplificação ortográfica — interpelado sohre se gelo se escrevia com
um ou dois //, mandou que a palavra fosse grafada com o ,/ geminado
porque o freguez era bom. . . Não sabem por que escrevem Jrenle ao,
e nunca hão de saber. Alguns, mais letrados, sentirão a influencia
do devant le francês e, assim, emitem a moeda falsa do galicismo como
moeda legal. Mas, vamos e venhamos, "tombar frente ao" é uma
bobagem inqualificável.

Os compêndios em que todos nós aprendemos apresentam uma
classificação dos disparates dessa natureza e quejandos, que são bar-
barismos, solecismos, brasileirismos, cacofonias, colisões, obscurida-
des, etc. O "tombar frente ao" é, talvez, uma obscuridade. Pelo me-
nos é impenetrável como a treva. . .

E' preciso que a licenciosidade gramatical tenha limites, porque
de contrario os professores acabarão por adotar uma providencia
muitíssimo natural* a proibição da leitura dos jornais aos adolesceh-
tes que procuram estudar a lingua.

MAS, AFINAL, QUAL E' O SUFIXO?

Ha no Brasil a adoção, por um idiotismo — que c a anomalia
consagrada pelo uso dos que sabem ler e escrever — da palavra lote-
ria, que todos sabem ser errada. O certo é /olaria. Mas, não se pode
negar, a loteria está consagrada entre nós e não haverá meio de se

PEQUENA ENCICLO-
PEDIA POPULAR

voltar á forma escorreita. O uso, em filologia faz o papel do habito
que é a apregoada segunda natureza.

Entretanto, não c licito a nenhum de nós transformar ad libi-
lum o elemento morfico de coleção, convertendo o sufixo ária cm
cria. Nem tanto ao mar nem tanto á terra...

O que se vê por aí, a cada instante, é desolador. Parece que são
rarissimas no Rio as leitor ias, abundando, em compensação, as leite-
rias. E' mal do logar. No Amazonas, por exemplo, leitaria é leilaria
mesmo, e nunca leiteria.

Por que ha aqui essa obstinada perseverança no erro ?
E' inexplicável. Porque nas outras palavras de formação iden-

tica não aparece a claudicação. Apenas de longe em longe se ouv.;
falar em sorvcleria. . . No mais, tudo certo: ê confeitaria, carvoaria.
lavandaria, infantaria, cavalaria, artilharia, etc.

Mas, no andar em que vamos, dia virá em que algum pândego
chegue a assumir a responsabilidade de alguma tabaaueria, Uvreria
e outras idiotices semelhantes.

A MORAL E O MORAL

E' comum o emprego errado de a moral por o moral, numa tre-
menda confusão de idéias e sentido. Porque o gênero estabelece aí
uma radical mudança.

Ouvem-se freqüentemente expressões como esta:
"Fulano está com a moral abatida"... "O Exercito está

com a moral elevada"...
Entretanto, o que está abatido ou elevado, nos dois exemplos

citados, é o moral.
O curioso, porém, é que os forjadores de semelhantes belezas

acertam quando se trata do físico. Assim, não se ouve dizer:"Fulano está com a fisica abatida"...
E, todavia, seria coerente que os que se dão ao luxo de confun-

dir o moral com a moral, também tivessem a mania de confundir
o físico com a fisica.. .

O que pode ficar abatido em Fulano ou Sicrano é o moral, é o físico.
A moral e a fisica são cousas muitíssimo diferentes.
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£\ sono nos invade e do-
^¦^ mina nao porque o
sangue não chegue ao ce-
rebro, nem porque este te-
nha chegado ao extremo
da fadiga, mas, provavelmente, por causa do relaxa-
mento muscular, provocado pela monotonia de sensações.

Isto é, pelo menos, o que nos diz o autor de um edi-
torial de "The 

Journal of the American Medicai Asso-
ciation" de Chicago, referindo-se a investigações rea-
lizadas recentemente na mesma cidade.

Quasi todos os aue recorrem a tratados de Fisio-
logia, em busca de informações sobre o sono, se afãs-
tam, de suas paginas, desiludidos, porque nunca ou quasi
nunca, encontram explicações satisfatórias.

Isso é devido a que, em seu fundo essencial, o pro-
blema foi transferido para a Psicologia.

Muitas teorias antigas sao hoje erros gritantes, de-
pois de acatadas durante longos anos como verdades
esmagadoras.

Provavelmente, a explicação mais popular do sono
é a de uma breve anemia do cere-
bro, produzida por fadiga, resultan-
te da atividade desenvolvida duran-
te o dia. Todos os médicos conhe-
cem o esquema proposto por inu-
meras autoridades, segundo o qual,
diminuindo a quantidade de sangue,
que banha o cérebro, é possivel pro-
vocar o sono.

Grande desilusão será para os
que acreditam nessa doutrina, sa-
ber que, contrariamente á afirmação
de Mosso, ocorre provavelmente,
no cérebro, durante o sono, mais
uma pletora do que uma insufici-
encia do sangue. Quanto á depres-
sao arterial, Kleitman observou em
suas recentes experiências no Labo-
ratorio Fisiológico da Universidade
de Chicago, que nao se percebe o
menor indicio dela até depois de

ERROS A RESPEITO DO SONO

A NOVA TEORIA DO RELAXAMENTO MUSCULAR
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Economia do espaço no lar — Como um ca
bidê pode valer Por uma dúzia deles.

cento e quinze horas cle
vigília ou seja: sete vezes
mais que as dezesseis ho-
ras normais.

A baixa pressão do san-
gue, observada durante períodos de insonia é devida,
em parte, a uma fraqueza cardíaca e, a baixa pressãodo sangue se deve a um relaxamento muscular provo-cado pela posição horizontal, relaxamento que desapare
ce logo que o paciente muda de posição.

Outra teoria popular do sono é a que o explica
como um estado de envenenamento, causados pelos
produtos ingeridos durante a vigília. Kleitman decobriu
que uma grande serie de fatores possíveis não acusa-
vam variação nenhuma durante o periodo de insonia.
Esses fatores são, por exemplo, o açúcar do sangue, o
alcali e o plasma, a hemoglobina, os glóbulos vermelhos
brancos, o peso do corpo, o apetite, a temperatura e
outros.

Assim, pois, não ha prova alguma dessa intoxi-
cação.

Alem do mais, embora seja ver-
dade aue a fadiga pode acelerar a
chegada do sono, não é menos certo
que ha indivíduos que nada fazem o
dia todo, nem em muitos dias e sao
capazes até de adormecer mesmo
em pé e em qualquer momento ou
logar.

A presença do sono é, talvez, de
vida a um relaxamento muscular, vo-
luntario ou involuntário.

v Kieitman termina afirmando que
quando uma pessoa se acha em posi-
ção horizontal, as sensações visuaes se
fazem imediatamente monótonas e que
o relaxamento muscular precipita a
presença envolvente do que chama-
mos sono.
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JOSEPHINA, SORRISO DA GRANDE EPOPÉA
AQUELA QUE FOI AMADA PEI.O IMPERADOR INCARNA, VERDADEIRAMENTE, A ELEGÂNCIA,

~ O ENCANTO E A BELEZA DO IMPÉRIO. =

A exemplo da rainha Maria Antonieta, que ela
admirava á distancia, quando menina, Josephina tam-
bem seria uma rainha cia Moda; e de tal forma se dei-
xaria prender a esse frágil e suave rei-
nado que, sorrindo, consentia que a
.chamassem de "Reine Chiflon"!

A temporada revolucionaria des-
truiu toda uma ordem de cousas, que
parecia jamais poder acabar, exten-
lendo um sudario sangrento sobre

esse lindo século dezoito, tão cheio
de encantos.

Passada a Revolução impõe-se
por toda parte uma simplicidade ex-
trema! As mulheres usam penteado á
Ia Titus e fazem suas toilcttcs de reta-
Ihos e tecidos ordinários. Os tribunos
proclamam noite e dia: "Que o luxo
licencioso dos tiranos fique para sem-
pre sepultado para que possamos sau-
dar para sempre e com o maior res-
peito a Simplicidade, essa simpücida-
de honesta, que acompanha com sua
graça a pureza dos costumes!"

Os augurios politicos nem sem-
pre são perfeitos. . . Apenas o Dire-
torio fez esquecer os tenebrosos dias
do Terror, a Moda, deusa imortal,
emergiu docemente de seu túmulo
onde fora solenemente encerrada! As
mulheres que saem da prisão, as que
voltam do exílio, só pensam em se
¦ornar, em se fazer mais belas, em divertimentos!

Mme. de Beau._ai.nais: — Josephina de Beauhar-
aais,Jovem viuva, "interessante", como então se dizia, co-
¦!oca-se no primeiro plano das mulheres elegantes, das que

se chamavam "Maravilhosas".

Quando, em 1796, despo-

nao duvidí
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Josephina de Beauharnais num retrato ofi-
ciai, quando era apenas a esposa do 1.° cônsul.

sou o general Bonaparte,
esse pequeno Corso pelo
qual tem apenas uma cor-
deal condescendência, seu
salão da rua Chantereine
já se tornara o centro de

reunião de uma sociedade leviana e desdenhosa. E, já
nessa época, Josephina, que possue pequena fortuna,

que o marido — a quem protege com di-
nheiro — lhe permitirá, um dia, rea-
lizar todos os seus sonhos de elegan-
cia. Recebe seus hospedes com essa
graça preguiçosa e sorridente de colo-
nial, que atrai as mulheres e cativa
os homens. Para todos desenvolve
uma faceirice estudada. Desde a in-
fancia, lá distante, na Martinica,
aprendeu a ciência das poses lango-
rosas ou provocantes. Tem uma voz
cheia de encantamentos, que enfeitiça
os mais rebeldes. Bonaparte constan-
temente pede que ela leia em voz ai-
ta pelo, prazer de ouvir aqueles sons
argentinos. Josephina sabe variar as
saudações, os sorrisos, os olhares. A
semi-nudez do Diretório realça seu
corpo harmonioso, que nunca será de-
formado pelos pesados vestuários oti-
ciais do Império. Caminha com graça
langorosa, com o pé minúsculo, bem
á vontade, prisioneiro de um sapato
sem salto, macio como uma luva e
que ela troca constantemente, posto
que em um só ano, encomendou 520
pares!

Modas coloniaes:—As compatrio-
tas de Josephina, as creoulas ou se-
jam as brancas, nascidas nas colônias,
tinham chegado á França sob orenia-

do de Luiz XVI. Habituadas aos tecidos leves, deixando
a cintura folgada, não se resignaram ao uso do duro es-
partilho e das hombreiras esadas. Belas, riquíssimas,
muito corejadas, tinham forçosamente que transformar
as modas. O penteado encacheado e o lenço á Ia creóle
substituíram -ouço a pouco a alta cabeleira. Em pouco
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OS APOSENTOS DA IMPERATRIZ JOSEPHINA RECONSTITUÍDOS NA MALMAISON.

-Fof uma carinhosa idéia a do conservador do palaeio de Ia Malmaison,-_^oi uma cai y 
hi de Beauharnais passaram a lua de mel e,

«unindo no histórico edifício, onde o General Bonaparte e 
^phma^ ^ ^^ j recordaç5es> QS bibdots

onde, também, a imperatriz repudiada passou seus últimos anc» 
^^ ^ mulhcrea». Logo de toda parte aflu;ram os do-

entre os quais viveu aquela que passou á Historia come» ^^ InumeroS ob;etoS que pertenceram á Mart.mcana que
«ativos e os colecionadores concorreram 1^"^™"*%^^°^? dos Francezes.
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O QUE SIGNIFICA A PRIMAVERA NA INGLATERRA — No campo, o ressurgir da Natureza, com sua vegetação, seus perfumes.

A

tempo a franja flutuante domina inteiramente e a saia
frouxamente caida substitue as grandes toilettes; os veiu-
dos sSo abandonados e substituídos pelas mousselines e
as batistas de imaculada brancura! Porque o branco
domina! Maria Antonieta segue o exemplo com entu-
siasmo. Josephina, durante todo o Consulado e durante
parte do Império quasi nao usa estofos de seda, a nao
ser para a noite ou para as grandes recepções. Em com-
pensação, que profusão de vestidos de mousseline das
índias, que chegam a custar entre 500 a 2.000 francos,
conforme o bordado! E,
se os modelos sao sim-
pies e baratos os orna-
mentos custam verda-
deiras fortunas. Os ves-
tidos de inverno sao de"cachemire" ou de setim,
pois a suavidade e ma-
leabilidade desses teci-
dos convém mais ás tu-
nicas e aos drapeados.

Josephina tinha paixão
, pela variedade. Assim,
em 1807, possuia 176
vestidos de estofos, ses-
senta "cachemires" 

que
eram as mais belas de
toda a Europa e pelas
quais pagara 4.000, 8.000
e mesmo 10.000 francos.
Lá estão as coleções de
estampas, para atestar
que, no 1.° Império, to-

.das as mulheres usavam
chalé com maravilhosa
naturalidade, porem Jo-
sephina era incompara-
vel em toda espécie de
drapeado. Envolvia-se
inteiramente num chaie,

com um movimento íriorento ou sobraçando-o com in**
diferença, deixava-o arrastar, como cauda esquecida. . .

— Oh! Como as mulheres
RODIGAUDADES IMPERIAIS: j i . . • _ * ide hoje teriam inveja de

um marido como Napoleào, que pagava todas essas con-
tas! Porque Josephina era terrivel gastadeira. E capri-
chosa! Gastava com suas toilettes 1.100.000 francos por
ano e ainda se individava! Nao podia ver uma ;oia que
logo não a desejasse e, em geral, satisfazia seu desejo.
Seu cofre particular chegou a conter 4.350.000 francos

em jóias! Pela ma-
nha, terminada a lon-
ga toilette, instalava-
se diante do movei
que continha todos
os escrinios e exami-
nava amorosamente
seus tesouros, delici-
ando-se com o brilho
das pedras raras. Alas
transformava todas
suas jóias, trocando
as montagens, e as-
sim, os diamantes, os
rubis, as esmeraldas,
as pérolas passavam
constantemente do
diadema para o co-
lar, d'aí para os brin-
coS, para os anéis!...
Depois voltava o
pensamento para sua

imgerie .
J_ssa lingerie

constituía para as aias
que dela se encarre-
gayam, verdadeiro
ministério, com "che-

fe", "sub - chefe" é
numerosas extra-nu-
merarías. . . Mas, em

¦_—_——¦__———————¦————»——¦——_———¦M<»—————————————————¦»—————————————_¦———•¦!
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FOI ELA A MAIS SURPREENDIDA! — Aqui está o instante em que Joan
Fontaine a nova premiada pela Academia de Artes e Ciências Cinematografi-
cas de Los Angeles, por seu trabalho no film "Suspicion", ouvia o speaker
oficial no banquete anual dos astros, estrelas c diretores de Hollywood, pro-
nunciar o seu nome como o "De Maior Atriz do Ano..." E' realmente, uma

expressão natural de surpreza... e não uma representação.'
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EM LONDRES O re-inicio dos bombardeios aéreos, com sua devastação suas ruinas. Um aspecto atual da City. fotografada do

alto da Cathcdral de S. Paulo, para o lado de Old Baley.

compensação, onde existia a mulher por mais celebre
que fosse por seus luxo intimo, que pudesse rivahsar com
a Imperatriz? E, se Josephina tinha assim esse gosto
pela elegância intima, podemos dizer que tinha verda-"cieira 

paixão pelas flores. Adorava-as! Tinha verdadeira
loucura pela Malmaison porque ali vivia no meio de
uma multidão de plantas que lhe eram enviadas de toda
parte; a maior parte das flores exóticas hoje existentes e
cultivadas na França, foram importadas por Josephina,
tais como os rhododendrons, as camehas, as mimosas.

0 Imperador resmungava, algumas vezes, contra
as excessivas despezas. Ameaçava reduzir a pensão ;a
insuficiente. Porem tudo ficava em palavras, em res-
mungos. . . Não era nada serio. . . Napoleão queria que
Josephina fosse elegante; pagava de boa vontade as
grandes toileftes de corte, desde que estofos, bordados,
rendas, fossem de fabricação francesa.

Durante longos anos, o imperador viveu apaixonado
por sua esposa; quasi podemos afirmar que amou somente
fosephina. Josephina tinha o sorriso meigo e acanciante.
Foi o sorriso encantador de uma epopea prodigiosa e única.

O Destino, que não é inimigo da antítese, se com-
praz em realisar esses milagres. . . Colocar junto de um
homem de gênio, de vontade poderosa, um ser todo fra-
gilidade, caprichoso, capaz de temperar, com graça be-
nevolente e adorável o rigor de um despotismo imperial.

UMA RESPOSTA DE MOZART

Durante um jantar que lhe foi oferecido, pouco antes
de sua morte, em Nova York, por um grupo de amigos, o
famoso compositor George Gershwin teve ocasião de con-
tar uma anedota interessante sobre Mozart.

Certa vez um jovem estudante, com 17 primaveras,
perguntou ao grande musico como devia fazer para compor
uma sinfonia.

Você é muito moço... Porque nao começa com-
cousa mais simples? Uma balada, por exemplo...

Como o senhor escreve suas sinfonias! — insistiu
o rapazola — Sei que compoz uma, quando tinha apenas
dez anos.. .

E' verdade — respondeu Mozart—Mas nao tive

que perguntar como havia de compol-a...
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Duas estampas da Malmaison, vendo-se o, Jardins imensos, cuias flores eram a grai

segundo seu "Diário", foi realmente feliz!
nde paixão de Josephina, que ali somente ali
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A Bíblia, aberta em V (1.9 prêmio). A "atiradeira", simbolisando a Vitoria pela ofensiva (4.° prêmio).
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is cigarros em V, trez pingos de
iza e um fósforo (7.° prêmio).

A ELOQÜÊNCIA DA FOTOGRAFIA
DANDO MAIOR FORÇA DE EXPRESSÃO

AO SÍMBOLO DO MOMENTO!

Foi realizado, recentemente, nos Estados
Unidos, sob os auspícios de uma revista técnica-
fotográfica e em beneficio da British-American
Ambulance Corps, que trabalha pró Cruz Ver-
melha aliada, um original concurso entre profis-
sionais e amadores para a representação simbo-
Jica do «V» da Vitoria. As fotografias envia-
das, em numero superior a vários milhares, fo-
ram expostas no hall de um grande hotel de
New York, ao qual se tinha acesso mediante
o pagamento de um dollar.

Como se poderá verificar pelo que aqui re-
produzimos, todas as fotografias bem mereciam
ser vistas, pela originalidade da representação
ou da pose. Aliás em toda parte (e principal-
mente nos EE. UU.) o «V» da Vitoria vem des-

pertando o maior entusiasmo, seja qual
fôr a forma pela qual é representado e

íh m?

V
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Ise da Vitoria está na produção das fabricas,
f.e:noite 1 Assim pensa o concorrente que apre-
ltou o V formado pelo jorro de luz de dois
>£btes, marcando o fundo de um cenário de

fcividade febril, numa fabrica de- armamento.

'smM Bf^B mm?'' V&-'''"''' úmÊ
^B BR^^B ^B^'v-fi-'-7^B

isso despertou o interesse comercial
que vem se esforçando por crear novas
composições do símbolo que hoje apa-
rece em toda parte, representado em
anéis; colares, pulseiras, broches, em
vidraças de janelas, de automóveis, no
interior de elevadores, ônibus, prega-
dos no vidro das lâmpadas, etc.

Em New York um celebre restau-
rante tem todos os forros de suas ca-
deiras ornados com um «V» assim co-
mo o cabo de seus talheres. Vários jor-
nais e revistas adotaram, como fio divi-
sor de seus textos, uma expressiva serie
de «VV». Um aplaudido corpo de bai-
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Todos devem concorrei para a Vitoria. E
Por isso "mamãe' faz o "bebê" conhecer

o V simboüco.

O mais original de todos os trabalhos apre-
sentados e que revela a paciência do
fotografo e sua inspiração: fbtogra-
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ja creou olarinas de um «night Club
que se denominou V-Baile.

Também os me:tres cozinheiros dos me-
lhores restaurantes de Londres e New
York não se esquecem de ornar suas obras
primas culinárias com esse símbolo.

Atualmente, um dos mais famosos al«
faiates de Londres lançou a moda de bor-
dar um discieto «V» na lapela dos pale-
tós. Naturalmente, o chie está em saber
escolher a côr que combine melhor com a
do tecido do paletó e também em que
seja sabiamente bordado.

E como se isso não fosse bastante, o
«V» da Vitoria já começou a ser usado,

marcando como
sinal de Fé a
correspondência
oficial de Was-
hington e tam-
bem o envelope
em que o Te-

O '«V Humano ' foi o titu-
Io que o concorrente deu
ao trabalho acima, simbo-

lisando "Vitoria da
Humanidade".

Ao lado — "Sangue, Suor
e Lagrimas" (Blood, Swear
and Tears), o livro de W.
Churchill, aberto em V e
dominando o Mein Kampf"
de A. Hitler. (6.° prêmio).

souro dos Esta-
dos Unidos envia os «bônus» da campa-
nha armamentista.

Um dos maiores desgostos na vida
uma brusca desilusão após uma longa e
doce esperança.
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fou um desfile da Policia Civil de New
York, quando justamente se dividia

em V, para dobrar uma esquina.
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COMO E1 FÁCIL
SABER TUDO DICIONÁRIO DE NOMES PRÓPRIOS P
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PBQUBNA ENCTCLO.
PEDIA POPULAR
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BIOGRAFIA DE TODOS OS SANTOS E PERSONALIDADES HISTÓRICAS OU LEGENDÁRIAS y

W
Ignacio (Santo) bispo de Antiociuia e mártir, nascido no inicio

do século I, da era christã, morto em Roma, provavelmente no ano
107. Sagrado bispo em 69, sustentou durante a perseguição de Do-
miciano (95), a coragem dos fieis de Antioquia. Como Trajano pres-
crevera que se buscassem onde se escondiam os Chrístãos, Ignacio
foi finalmente encontrado e conduzido a Roma, torturado e atirado
ás feras, durante as festas das saturnaes. Existem, com seu nome,

quinze epístolas, das quais doze estão escritas em grego, trez em
latim, sendo as ultimas, provavelmente, apócrifas; quanto as
doze gregas, apenas sete são autenticas. ¦— Festejado em 1 de Fe-
vereiro.

Ignacio, arcebispo de Nicéa e escritor grego, nascido provável-
mente em 760 e morto em 850. Foi diacono e guardião dos vasos sa-

grados, na egreja principal de Constantinopla, de 7S4 a 806, tendo
defendido sempre, com rara energia, o culto das imagens contra os
iconoclastas. Tornou-se arcebispo de Nicca, ignorando-se, entre-
tanto, em que ano isso ocorreu. Era escritor elegante, tendo escrito
a Vida de Nicefoto e também a de Tarasio, assim como um brevia-
rio das fábulas de Babrius.

Ignacio (Santo), patriarca de Constantinopla, nascido em 799,
morto em Constantinopla, no ano 878. Era o mais moço dos filhos
do imperador Miguel I. Com a queda desse principe foi por sua vez
mutilado e encerrado num mosteiro. Entretanto, em 846, com a
morte de Metodio, tornou-se patriarca de Constantinopla. Porem,
tendo excomungado, devido á vida escandalosa, que ostentava, o
famoso Bardas, irmão da imperatriz Thcodora, foi exilado pela so-
berana, em 857. Photio, elevado em seu logar á sede dc Constanti-
nopla, não cessou, durante dez anos, de crival-o de ultrajes. O papa

"Nicolau I tomou a defeza de Ignacio, porem as reclamações da Santa
Sé não foram ouvidas a não ser em 867, pelo imperador Basilio.
Restabelecido, finalmente, em sua sede, Ignacio assistiu ao IV Con-
ciliò Geral de Constantinopla, realizado em 869 e no qual Pho-
tio assim como seus partidários mais exaltados foram excomun-

»vif-'_". -••••
gados.

Ignacio de Loyola (santo), fundador da Companhia de Jesus,
nascido no castelo de Loyola, no Guizpucoa (Espanha), em 1491,
morto em Roma em 1556. Foi primeiramente pagem do rei Fernan-
do V, depois oficial nos exércitos de Espanha. Ignacio de Loyola foi
um dos defensores de Pampeluna, atacada pelos Francezes, quan-
do um grave ferimento na perna direita o forçou a se fazer transpor-
tar para o castelo de seu pai, para ali sofrer cruéis operações (1521).
As leituras, que o distrairam durante sua longa convalescença, o de-
terminaram a abandonar o mundo. Apoz se consagrar á Virgem,
no santuário de Nossa Senhora de Montserrat (Catalunha) retirou-
se para o hospital de Manreze. Ao mesmo tempo, entregava-se, numa
gruta visinha da cidade, á pratica das mais duras austeridades. Acre-
ditava-se que, já então, tomara por diviza a celebre máxima que se
tornou, mais tarde, diviza de sua consagração — Ad Majorem Dei
Gloriam (Pela maior gloria de Deus). Ao voltar de uma peregrinação
á Terra Santa, em 1534, embora tendo trinta e quatro anos, come-
çou a aprender a gramática e estudou, a seguir, filosofia e teologia,

I em Alcalá e em Salamanca. As predicas, que então fazia, dirigindo-se
aos pobres, alarmaram a Inquisição e ele foi preso duas vezes. Sua
inocência, porem, não tardou a ser reconhecida. Em 1528, foi a Paris,
onde completou seus estudos. Como dois discípulos já se tinham
juntado a ele, fizeram, numa capela subterrânea da egreja de Nossa
Senhora de Montmartre, o voto de se consagrar á conversão dos
infiéis e colocar suas próprias vidas e pessoas á disposição do papa
(1534). Recebia as ordens, pouco depois, em Veneza. Paulo III apro-
vou os estatutos da nova sociedade, que, aos trez votos monasticos,
Juntou o de observar, relativamente ao papa, uma obediência abso-
luta. Concedeu a Ignacio a egreja de Jesus e nomeou seus religio-
sos Clérigos da Companhia de Jesus : porem o povo logo os cha-
mou "Jesuitas" 

(1540). Eleito geral da Ordem, em 1541, Ignacio
assistiu ao rápido desenvolvimento de sua obra. Gregorio XV cano-

|ÍDÍsou-o em 1622. — Festejado em 30 de Julho.

jor I, Rurikievitch, grande principe de Moscou, nascido em
875, morto em 945. Sucedeu a seu pai, Rurik, em 978. Entretanto

,só reinou efetivamente depois da morte de seu tio Oleg (912). Depois
de subjugar os Drevlianos, os Uglitch e os Petchnegues, empreendeu
duas expedições desastrosas contra o império bizantino. Morreu,
pouco depois, em outra expedição contra os Drevlianos.

Igor II. Svuatoslavitch principe de Novgorod, nascido em 1151
morto em 1202. Em 1171 derrotou, nas margens do Vorskla, os kan s
pelovtses Koliak e Kutchak. Em 1115 foi vencido, próximo do rio
Kaiale, e aprisionado, tendo porem, conseguido fugir.

Ii-NaosukÉ, daimio de Hikone. Nomeado primeiro ministro do
Shogun, em 1858, lutou energicamente contra o partido hostil aos
estrangeiros. Finalmente concluiu com estes tratados, tendo sido, por
tal motivo, assassinado em Tokio em 1868.

fofo
fo;' Ikhshid, (Nohammed Ibn-Taghadj-ibn-Djuff-el-Ferghani), nome
do fundador da dinastia egípcia dos ikhshiditas, nascido na segunda

metade do século IX, em Fcrghana, morto em Damasco, era 946.
Eiíi 934, Ikhshid, que sucedera, como governador do Egito, a Ahmed'
Ibn-Kailaghlagh, declarou-se independente ; o califa Radi o reco-
nheceu como soberano do Egito. Teve como sucefsor Abul-Kasem-
Abu-Haur-el Ferghani.

Ildefonso (Santo), arcebispo de Toledo, nascido c morto nessa
cidade (607-667). Sobrinho do arcebispo de Toledo. Eugênio III, foi
seu sucessor, em 657. Escreveu inúmeras obras sobre o batismo, os
homens ilustres da Egreja e sobre a Virgem. Santo Ildefonso é um
dos santos mais populares da Espanha. — Festejado em 23 de Ja-
neiro.

Iliona, Mitologia Grega. Filha de Priamo e de Hecube. Des-
posou Polymnestor, rei da Tracia, de quem teve um filho, Deiphy-
los. Encarregou-se de educar seu irmão Polydoro, que lhe fora con-
fiado por Priamo. Após a ruina de Ttoya, Polymnestor mandou
matar Polydoro (ou Deiphylos segundo alguns cronistas). Iliona
matou-se de desespero. Segundo uma tradição, ela se vingou, cegando
e matando Polymnestor.

Imad-Ed-Daulah (Abul Hassan Ali ibn Buiah) fundador da di-
nastia iraniana dos Buiidas, nascido cm 894, morto em 949. Governa-
dor de Karadj, apoderou-se, de Ispahan; destituído por Mercavidj,
conquistou Ardjan de Mozaffer (932) apoderando-se, depois, de Chi-
raz, na qual se instalou, elegendo-a para capital Após a morte de
Mercavidi, reconquistou Ispahan, o Iraque, com Bagdad e o sul da
Pérsia. O califa abbassida o nomeou chefe de seus emires, com o ti-
tulo de Imad-el-Daulah.

ImaD-ed-Din Isfahani (Mohamed) secretario do sultão Sala-
dino, nascido em Ispahan, em 1125, morto em Damasco, cm 1201.
Após estudar em sua cidade natal, entrou, «orno secretario, para o
serviço do atabeck da Siria, Nur-ed-Din. Após a morte deste prin-
cipe, foi servir o sultão Saladino. Deixou varias obras de importan-
cia capital para a Historia daquele periodo.

Imperia, aventureira italiana, que alcançou grande celebridade
em Roma, sob os pontificados de Júlio II e de Leão X, nascida era
1455, morta em 1511. O prelado Sadolet a celebrou era suas obras.
A uma beleza deslumbrante juntava um espirito do9 mais cultos.
Foi sepultada em grande pompa, na egreja de S. Gregorio.

Ina ou Ini, rei de Wessex, um dos reinos da heptarquia anglo-
saxã, morto em Roma, em 736; Tendo subido ao trono em 688,
abdicou afim de ir, com sua esposa, Oethelbuch, em peregrinação a
Roma. A ele são devidas as mais velhas leis da legislação anglo-saxã,
principalmente as que puniam os crimes e estabeleciam o Código
criminal, segundo sua feição moderna. Fundou inúmeros mosteiros-

Inaros, principe egípcio, filho de Psammetico rei do Egito (se-
eu Io V antes de Cristo). A' frente de algumas tribus da Libia, Inaros
se insurgiu contra o domínio dos Persas, vencendo seu exercito, com
o socorro dos Athenienses e matando com sua própria mão Ache-
menes, irmão de Artaxerxes. Mas, alguns anos mais tarde, Inaros
foi vencido e aprisionado por Megabysio, que o levou para a Pérsia,
onde foi crucificado

Inge, o Antigo re da Suécia morto em 1111. Foi deposto por
seus súditos, a quem ele queria forçar a abraçar o cristianismo. Con-
seguiu, entretanto, recuperar o trono e teve por sucessor seu irmão
Halstein.

Inge Haraldsson, o Corcunda, rei da Noruega, de 1135 a 1161"
Ganhou a Noruega meridional na partilha dos Estados de seu pai*
Harald. Com a morte de seu irmão Sigurd Mund (1155) teve com
seu sobrinho Haquino e com seu irmão Eystein, longas contendas
que terminaram com a derrota de Inge, próximo de Oslo.

Ingeburge ou Ingelburge, rainha da França, nascida na Di-
namarca, morta em Corbei!,.em 1236. Filha de Waldemar, rei da
Dinamarca, desposou, em Amiens, em 14 de Agosto de 1193, o rei
Felipe II, Augusto, viuvo de Elisabeth de Hainaut; mas logo no dia
imediato ao do casamento, apezar da grande beleza da princesa,
Felipe, por motivos desconhecidos, voltou as costas, á rainha. Mais
ainda, reuniu em Compiegne, uma assembléia de barões e de prelados,
que pronunciou a anulação de seu casamento. Ingeburge foi encerrada-
primeiro, num convento de Tournaí, depois no caste o de Etampes.
O papa Celestino III, por sua vez — embora em vão — anulou a
sentença da assembléia de Compiegne. Pouco depois Felipe Augusto
desposava Agnes, filha de Bertoldo,duque de Comania. Inocencio III
lançou um interdito sob todos os domínios do rei. Em vista disso
Felipe teve que ceder; afastou Agnes e fingiu reconciliar-se com In-
geburge: mas não tardou, entretanto, a envial-a de volta á prisão.
Inocencio III não ousou, nesta vez, romper com Felipe, que, de resto,
após a morte de Agnes, não voltou a casar. Em 1207 Felipe obteve
da infeliz rainha, vencida por tantos sofrimentos a promessa de abra-
-;ar c vida menastica. Inocencio IIÍ anulou esse ;urament5. Somente
em 1213 Felipe Augusto decidiu restituir a Ingeburge seus direitos
de esposa e de rainha. Depois da morte de Felipe, em 1223, Ingeburge
se retirou para Corbe:, onde morreu ,em 1236.
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Guilherme Herschel (1736-1822). Nasceu em
Hanover. Herschel foi um dos maiores astro-
nomos dos tempos modernos. Pode ser con-

siderado o creador da astronomia.

Durante séculos, os astrônomos es-
(iveram persuadidos de que o sistema
solar terminava em Saturno.

O antigo planeta, em sua marcha
lenta e magestosa, parecia digno de
sua missão: sua orbita devia assina-
lar o limite dos astros submetidos á
atração solar. Para alem d'ele, come-
cava a região das estrelas e ninguém
podia imaginar sua formidável ex-
tensão.

0 descobrimento de um novo mun-
do. situado alem do extranho planeta,
destruiu esse conceito, aumentando
de trez milhões de quilômetros o im-
perio do Sol) revolucionando, assim,
as idéias cientificas até então domi-
nantes sobre as dimensões do uni-
verso.

Acabava de se instalar na Inglater-
ra o alemão Guilherme Herschel, que,
depois de experimentar vários meios
para ganhar a vida, conseguiu chegar
a ser diretor de orquestra, na cidade
de Bath; mas as ciências o apaixona-
vam de tal forma que, depois de
quatorze horas de trabalho com a
orquestra, ainda estudava com inte-
resse matemática e fisica. Porem a
astronomia era a ciência que mais o
atraia e sendo os
livros insuficientes
para satisfazel-o,
desejou, ele pro-
prio, observar as
maravilhas do céo.
Os telescópios, en-
íretanto, eram de
preço elevado e^os
recursos economi-
cos de Herschel
não lhe permitiam
despeza|s extraor-
dinarias. Então,
não podendo com-
prar um aparelho,
decidiu construil-o
por suas próprias
mãos.

Todos sabemos
que esses apare-
lhos são constitui-
dos, principalmen-
te, de um espelho
concavo. Isto era
o que Herschel
devia conseguir. E,
realmente, no fim
de um ano e de-

Cu riosidades
/astronômicas
Hipóteses e dados. — Urano e
Neptuno. — O misterioso e
gélido planeta Marte. — As-
tros descobertos, como o Br a-
sil, por acaso. — Planetas en-

contrados por intuição.

pois de incessantes trabalhos, ob-
teve um espelho de cinco pole-
gadas (125 milimetros) de dia-
metro e um óculo com 1 metro
e 30 cmts. de comprimento. Pos-
suia assim um aparelho razoável-
mente poderoso com que percor-
reu o céo.

As estrelas, como todos sabem,
estão situadas a distancias tão
formidáveis que, mesmo com os
melhores aparelhos de observa-
ção, parecem minúsculos pontos
luminosos. Jamais as vemos sob
a forma de um disco, como ocor-
re com os planetas.

As menos afastadas, quando
aproximadas 2.000 vezes, ficam
ainda a mais de 20 milhares de
quilômetros. Ninguém, antes de
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Caroiina Herschel (1750-1848), irmã e co-
laboradora de Guilherme Herschel.

IbbbbbbbbbbbbbbbB - HaBa) Bfl BBL •* aBl BB BIBBBBBBBBBBBBBBBBBk *'-'"' BI BtS HlI ^mmmmmmm^m^^^msS5&m%mWB I
BaBBBBBBBBBBaaBBalB^BarflBtagBBBflBfeasgaWfc^^^ 1

II HM &ui^^%^^P^lv|?3w 11
aB lai^SpS fl^ès'f^^lv\^Í;''»l*w^^-^NS3fl 11BaaBBBBBBBBBBBBBMBBBaaTTBnaB^TaPai'TiTMl KnBmXÊi i >t* '«/!*¦< iV """"T^vJ' o"T^&^.^fJCEBI HB
mwLwÈWMm^mmWÈwmÊBB -^-*'à?v;k ^ ^SafeSfl 11
ImmmmmBbbbbbbbbbbbHtivJBh?!^^ I
1B bPW^**y';'"^:":":- —'' .^^%!w^SSSI
m^mmmmmmmmmmmwm2K9mII KstiíYí ' ¦^¦^i'i!ó*0>SBÊ m
¦ mfmmme&gw. W - ¦i'."í*™l BBBl
¦BBaaBBBaaBBBBP^?' ' ^¦BBBBw mm '^MbbBbbI

Uma noite em Neptuno.

La Vcrrier (1811-1877), celebre astrônomo
francez, que descobriu matematicamente o

planeta Netuno.

Herschel, utilisára tão poderosos am-
plificadores. Um aumento de 600
vezes era o limite. Observar uma
estrela nessas condições, parecia com-
pletamente inútil; por isso, todos os
estudiosos se ocupavam unicamente
com os planetas e só anotavam^ a
posição das estrelas, afim de utili-
sal-as como pontos de reperagem.
Alem do mais, desde Galileu a cons-
trução de telescópios não prosperara
e não era possivel se obter imagens
muito claras com eles.

Provido com um aparelho mais
perfeito, Herschel sonhava não dei-
xar espaço por explorar em toda a
abobada celeste. Sua primeira obser^
vação cuidadosa ocprreu em 1780 e
não saciou inteiramente sua curiosi-
dadé.

A* medida que ia aumentando o
poder de suas lentes, sentia crescer,
agigantar-se, o universo sob seu
olhar. Novas estrelas se iam som^n-

do ás anteriores.
Onde se deterra^
sua exploração?

Com a ajuda de
um telescópio de
16 centímetros de
abertura e dous
metros de compri-
mento, empreendeu
nova exploração do
céo.

No dia 13 de
Março de 1781, en-
tre dez e onze da
noite, Herschel
examinava algumas
pequenas estrelas
na região de Ge-
minis, com um te-
lescopio que au-
mentava 227 vezes
os corpos, quando,
repentin a mente,
julgou ver uma
dessas estrelas com
um disco sensível.
Esse disco aumen*
tava de tamanho;
com telescópio de
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stf? Como imaginam os terricolas um panorama marciano...

m

£; maior potência, porem com isso perdia muito de sua
nitidez. Ao contrario, as estrelas mais próximas conti-
nuavam apenas como pontos luminosos. Imediatamen-
te, compreendeu que o novo astro estava fora de sua
posição em relação ás estrelas mais próximas.

Portanto, não restava duvida possivel. Herschel se
encontrava em presença de um planeta ou de um co-

g-jneta. Optou por um cometa e, com o titulo de "Obser-
7 vação de um cometa", comunicou modestamente, em
• 26 de Abril de 1781, seu descobrimento á Real Acade-

mia da Inglaterra. A novidade se divulgou por todo o
7cohtinente e o mundo cientifico discutiu o astro des-

coberto pelo astrônomo Merstel, Herthel, Mermstel, etc,
7 ^conforme a fantazia de cronistas na França, na Itália
| ou na Alemanha, tão pouco conhecido era seu nome.

o7 Em 1785, Bailly atribuiu esse descobrimento a um ale-
7; mão chamado Hartechell.

Apenas Pingré, em sua Cometografia, publicada em
1784, assim escreveu: "Esse cometa foi descoberto, na

7 Inglaterra, por Herschel".
Segundo Bernardin de Saint-Pierre, era intencio-

| nalmente que os astrônomos oficiais propagavam du-
vidas e confusões sobre o descobrimento do grande
astrônomo hanoverano; pois, apezar da grande habili-
dade dos matemáticos; que se encarregaram de deter-

f minar a marcha do novo cometa, eram forçados a reco-
7ineçar seu trabalho, apenas o julgavam concluido...
|;Porque o astro se negava a seguir a orbita que todos

UHhe queriam assinalar!
Todos se enganavam sobre a distancia. Nisso es-

tava o erro.
Finalmente, em 8 de Maio de 1781, um simples%
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Demonstração de duplicidade de sombra, que bem pode expli-car, como erro ótico, a suposta existência de canais paralelosem Marte.

amador de astronomia, o Sr. De Saren declarou que
nada poderia ser mais pratico e positivo do que supor
uma orbita em forma de elipse de um tamanho pelo
menos egual a quatorze vezes a distancia do Sol.

Por sua vez, Laplace e I^escéll, adotando a idéia, decla-
raram que o novo astro se encontrava ainda mais distante.

Herschell naturalmente, não tomou parte nesses
debates astronômicos; porem quando se demonstrou que
o astro descoberto era um grande planeta, reclamou o
direito de lhe dar o nome e o chamou Gcorquim Sidus
(astro de George), em honra de seu rei; outros vários
nomes foram propostos por diferentes astrônomos. Uns
quizeram chamal-o Qybele (nome da mãi dos deuses),
emquanto outros propunham Astróa (deusa da Jus-
tiça), alegando que, tendo essa divindade desertado da
Terra, devia se encontrar no céo. Netuno também foi
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O satélite interior, Fobus; descrevendo sua orbita em.
redor de Marte.
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A verdade sobre casa-
mento e divorcio, em

Hollywood
Segundo se propala, por

assim dizer, em todos os idio-
mas. Hollywood é a cida-
de onde quasi toda a popu-
l&çSoJá se divorciou pelo me-
nos uma vez. . . Naíuralmen-
te, sempre ha exagero nessas
afirmações, principalmente,
quando nunca, até hoje, se
tratou de comprovar com
documentos estatísticos tal
fato. Isto é, entretanto, o
que hoje vamos fazer, basea-
dos num questionário, envia-
do a todos os que trabalham
nos estúdios cinema tografi-
cos. A primeira pergunta era
para saber o numero dos ca-
sados.

Eis o resultado: De 686
respostas, 73% (501) casados,
27% (185) solteiros. Verifi
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$ />t>/7z exemplo de Bing Crosby—Os Crosby formam uma ex-
cepção, entre os casais de artistas cinematográficos de Hol-
lywood vivem em paz ha muitos anos e nunca pensam em
divorcio. Têm quatro filhos Gary (afilhado de Gary Cooper),

Lindsay (gêmeos) Philip e Denny.
*** f \J \  for f

,ou-se, também, que havia duas vezes mais solteiras do 40% tinha um só filho

que solteiros. Diferença es-
magadora. . . e perigosa para
os casados, sugeitos ao fas-
cinio diário de solteiras bo-
nitas.

Quanto á segunda per-
gunta e que consistia em sa-
ber quantos divorciados ha-
via, nos diferentes estúdios,
no grupo das celebridades, de
457 respostas, 25% se com-
punha de pessoas divorciadas,
sendo que, dos mesmos 25%,
19-3% tinha se divorciado
uma só Ivez; 5.9% duas ve-
zes e 1.3% três vezes.

Havia ainda uma tercei-
ra pergunta a responder e que
consistia em saber quantos
casados (ou divorciados) ti-
nham filhos ? Entre os pro-
dutores, grandes artistas e
famosos diretores de Hol-
lywood, verificou-se que 75%
tinha filho ou filhos, sendo
que daquela porcentagem,
e 30% mais de um. ..

I Smfll
Mi
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proposto. Lalande insistiu para que o nome fosse o de
Herschel e embora assim o chamassem durante algum
tempo, recebeu, afinal, o nome de Urano, o mais an-
tigo dos deuses.

Menos volumoso do que Júpiter ou Saturno, o glo-
bo Urano apresenta, mesmo assim, belas dimensões;
seu diâmetro é 71 vezes maior
do que o da Terra. Sua me-
nor distancia do Sol atinge cer-
ca de trez milhões de quilo-
metros e seu ano eqüivale a
84 dos nossos.

Quatro Luas iluminam es-
se mundo, onde a luz e o
calor do Sol chegam 368 ve-
zes mais fracos do que sobre
a Terra.

Pouco tempo depois do
descobrimento de Urano, no-
tou-se que certo numero de
astrônomos se tinham apres-
sado (sem esperar as verifica-
' ões) a notar e numerar o no-
vo planeta, confundindo-o com
uma estrela. Essas primeiras
observações remontavam ao
ano 1690. Porem, depois, se
notou que as situações deter-
minadas antigamente nao con-
cordavam com as novas. Tu-
do, como se verifica, era con-
íuso em relação a Urano.

Certos astrônomos chega-
ram a duvidar do valor da
lei de gravitação universal!

"Os 
planetas — escreveu

Bessel — talvez possuam aji-
n idades, como as substancias
químicas A E acrescentava:"Quem 

sabe se Saturno não
atrai moléculas de Urano com
mais intensidade do que as de
seus satélites?"

Porem, pouco tempo de-
pois, se vislumbrou a solução
do problema: uma experien-
cia muito simples nos demons-
trava o mecanismo do feno- .
meno. Sobre uma mesa plana e ligeiramente inclmada>
coloquemos uma bola de madeira e, abandonando-a a
ação da gravidade, veremos que, imediatamente, come-
cará a rolar, seguindo a linha mais inclinada.
Marquemos essa linha com um traço de giz e co-
tecemos novamente a experiência com bolas de diie-

rente material. Todas seguirão o mesmo caminho, obe-
decendo, assim, a uma lei, que nao oferece duvidas. Se
de todas as bolas uma só se desviasse do caminho se-
guido pelas outras e esta fosse de ferro, que pensaria-
mos? Sem duvida, diriamos que a experiência envol-
vera algum truc e que algum objeto desconhecido e en-
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.Vo«> hospede do Zoo, de New-York —
Os kangurús estão em evidencia, desde
que as tropas australianas realisaram
fulminantes ofensivas na África, pois é
um animal símbolo — da Austrália.
Agora, um novo ";oey" (nome que os
australianos dão aos kangurús recém-
nascidos) vem povoar o jardim zoologi-
co de New-York, onde imediatamen-
te lhe deram o nome de "Guerreiro'>

coberto desviava a bola de seu tra-
jeto. Talvez. .. algum imam, es-
condido sob a mesa e do lado para
o qual a bola se desviava.

Esse truc, esse imam, que des-
viava a rota de Urano era. .. Ne-
tuno, assim descoberto sem que
tivesse ainda sido avistado, desço-
berto portanto por dedução, pri-
meiro e, por calculo matemático,,
depois, por Le Verrier, o celebre
astrônomo francez que, nessas con-
dições, poz um fim aos "fenome-

nos" e mistérios que cercavam Urano. #' fo
8 E já que falamos sobre planetas misteriosos não ê

possivel calar algumas hipóteses e dados sobre o mis-
terioso e gélido planeta Marte.

Muito se tem falado e escrito sobre Marte,# objeto
de incessantes estudos, como é sabido, pelos mais cons-
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O hemisfério ocidental do piancla Jíarle, segundo nos é revelado por
um poderoso telescópio. — A camada de neve do polo sul, esteve
em 1941, apenas perceptível na base do disco, emquanto que a
área triangular mais escura pouco acima do centro é o Syrtis
Major, um dos mares permanentes de Marte. A maior parte da
área ligeiramente sombreada do disco ê considerada uma extensão
cobertaSpor vegetação, o que, Justamente, tem servido para infin-
daveis discussões sobre a possibilidade de Marte ser habitado.

picuos astrônomos, sem que, até hoje e não obstante
as esperanças que inspirou sua ultima oposição ao Sol e
os grandes preparativos feitos para intentar a realização
de comunicações com os supostos habitantes do plane-
ta, não se poude sair ainda do terreno das hipóteses.

Desde as formuladas por Schiapareili, Lovvell e seus
colaboradores, até as impugnaçoes mais recentes da teo-
ria dos canais, sustentada por aqueles homens de cien-
cia, foram expostos argumentos e apresentadas hipote-
.ses para todos os gostos e todas as fantazias. Assim, se
fosse admitida a existência dos famosos canais, cujo
conjunto forma verdadeira rede em toda a superfície
do planeta, chegar-se-ia á lógica dedução de que Marte
era habitado por seres de inteligência e cultura bastante
superiores ás do homem.

Concebida essa hipótese, a imaginação, ávida do
plástico, construiu sobre tal base perspectivas em cada
<iual surgiriam detalhes para firmar necessariamente a
superioridade dos Marcianos em relação aos Terricolas,
que chegavam a imaginar cousas no estilo do que mos-
tra um dos nossos clichês: edifícios de singular estilo,
.ruas gigantescas, embarcações de extranha construção,
aviões aperfeiçoados. . .

Mas, em contraste com a exuberância dessa ima-
gem, surge a teoria dos que consideram como simples
efeitos de ótica a famosa visão dos canais e, para expli-
car o fenômeno oferecem a experiência da duplicação
«da sombra de um lápis, projetada pela chama de duas
velas sobre uma superfície plana. Assim se justifica —
<lizem — a existência dos canais paralelos. E falam,
«em seguida, dos dados adquiridos durante a ultima opo-
sição, na qual se poude averiguar o importante papel
que desempenham em nossa visão de Marte as aglo-
inerações de nuvens no planeta, as nevoas e as massas
<de neve, que se formam nos dois pólos e que sao des-
tocadas sob a influencia da temperatura.

Exatamente, com ela se relaciona a maior parte
do feliz êxito das ultimas observações efetuadas pelos
astrônomos norte-americanos, que, por meio de raios
<le luz, refletidos por Marte, lograram determinar a tem-
peratura nas diversas regiões do planeta e durante as
«diferentes horas do dia.

O hemisjerio oriental de Jíartc, conjorme surge no campo do pode-
roso telescópio. — A mancha mais escura, que surge um pouco
para baixo, á esquerda, entre as riscas nítidas ê o Lacus Solis ou
Lago do Sol. As inúmeras riscas que cobrem todo o planeta são
os muito debatidos canais de Marte, que, segundo cientistas res-

peitaveis servem para irrigar egualmente todo o planeta.

Segundo esses cálculos, que não deixam duvida,
somente na parte da região equatorial e no sul, a tem-
peratura atinge os 22 graus, estando sempre abaixo de
zero no resto do planeta, o que afasta a possibilidade da
existência, ali, de seres orgânicos semelhantes aos da Terra.

Digamos, finalmente, alguma cousa de Fobus, o
satélite interior do planeta. Essa lua descreve em seis
horas e trinta e nove minutos sua orbita completa em
redor de Marte, de cuja ^superfície dista apenas 2.500
quilômetros. O diâmetro de Fobus é, aproximadamen-
te, de oito quilômetros, isto é, que nesse satélite só ha-
veria espaço para uma só grande cidade da Terra.

Dando inteira liberdade á imaginação e admitida
a hipótese da existência, em Marte, de seres intelectual-
mente superiores aos habitantes da Terra, cabe supor
que aqueles tenham resolvido o problema da travessia
do espaço sideral, é claro, dentro do âmbito de influen-
cia de seu mundo, porque, nao sendo estabelecidos esses
limites, pareceria indiscutível que já teria sido realizada
a sugestiva fantazia de II. G. Wells, da visita dos Mar-
cianos a nosso planeta. E, se o progresso desses remo-
tos visinhos nossos chega ao ponto de ter estabelecida
a comunicação entre Marte e seus satélites, para que
terão destinado essa pequena Lua, que gira em redor
do astro e a tão curta distancia?

Desde então e dada a baixa temperatura que reina
em Marte, imagina-se que Fobus, o diminuto satélite,
seja logar favorito para veraneio. Mas, quem sabe se,
ao contrario, a moda em Marte, consista em invernar.
porque naquela lua interior, determinadas partícula-
ridades geológicas e atmosféricas produzam na super-
ficie do pequeno corpo celeste um acumulo de caloria
que contrasta com a gélida temperatura do planeta?

Se assim fosse e dada a relação de dimensões en-
tre Marte e Fobus, é de presumir que seja considerável
o pedido de moradias no satélite, circunstancia'que fará
dele o paraizo dos proprietários! Imagine-se quanto pe-
dem pelo aluguer de um simples quarto, em Fobus! E
que isto sirva de consolo para o carioca e, particular-
mente, para o carioca de Copacabana! Mas também
pode ser que Fobus seja ainda mais inhospito do que
Marte e, nessas condições esteja destinado ao confina-
mento de delinqüentes. Nesse caso, essa lua sinistra
não será no visinho planeta musa de poetrastos cursis.
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Num céo incendiado, todo
vermelho e ouro, o sol sur-
cjiu sobre o Bosphoro. Cons-
tântinopla abiiu os olhos e
um dos primeiros signais do
despertar da srande cidade
para um novo dia era o abrir
das incontáveis portas de suas
egrejas.

Já nesse tempo as portas
dos templos eram locaes preferidos pelos mendigos
afim de recebei o obulo dos sacerdotes. Nessas con-
dições não constituiu surcreza para o que abriu a imensa
e espessa porta da egreja de S. Diomedio, ver, deitado
e profundamente adormecido sobie a lage do patamar,
um jovem semi-nu. O que o surpreendeu foi o fisico
escuitural e o rosto de linhas puríssimas, do jovem
mendigo/ aspecto esse extremamente agradável e que
contrastava com os andrajos que eram eguaes e tão

os de todos esses desamparados da
os tempos e em todos os paizes.
no máximo, vinte anos. Seu rosto,
cabelo longo e negro, tinha grande

fim . [il '<'
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posto que sua mãi descendia
de Constantino, o Grande. Seu
pai, um proprietário de terras
na Thracia, tudo perdera quan-
do a rica região fora invadida
pelos Búlgaros.

Basilio, ainda muito creança, fora
transformado em escravo e leva-
do da sua terra natal. Na Bul-
garia passara toda a sua infância

e adolescência, sendo educado como eram todos os escravos,
vivendo sempre entre outros infelizes da mesma condição.

Quando, finalmente, os prisioneiros Romanos consc-

fundador de uma dinas-
tia que reinou 200 anos

-—"•<-——V,.
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miseráveis, como
soite, em todos
Aparentava ter,
;emi oculto pelo  ~ ,
nobreza e perfeita harmonia com o resto do corpo,
vigo.oso, bem equilibrado e ágil. Sua agradave'
aparência recordava a de uma obra prima da
escultura grega. Despertando, saudou o san-
to homem com o mais natural e amistoso
sorriso.

Deus te abençoe, meu
filho — disse o sacerdote. — De
onde vens ?

De distantes e perigosas
regiões, meu pai — respondeu
o jovem mendigo, que logo
acrescentou, em tom mais grave
— De uma vida de misérias e de
humilhação... E, certamente, já
sofri muito mais do que se ima-
gina ser possivel suportar quem
ainda não completou deze-
sete anos!
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A sinceridade dessa introdução impressionou o
sacerdote, que imediatamente ofereceu ao infeliz a
hospitalidade da egreja.

Mais tarde, emquanto dava ao pobre estômago o
festim de algum alimento, o jovem mendigo contou
sua historia. , , ....

Chamava-se Basilio e pertencera a nobre família,

Deus te abençoe, meu filho — disse o sacerdote,
que logo perguntou : —¦ De onde vens?

guiram quebrar suas correntes e lutar pela própria hber-v
dade, Basilio estava com eles e tomou parte na longa e pe-

nosa marcha atravez da Bulgária. Em cada paraoa 
-eram obn-

gados a enfrentar o feroz assalto ae seus perseguidores, con-

quistando dia a dia o necessário alimento, hora a hora o-
direito de viver... . . c .

Finalmente, lutando sempre, conseguiram atingir o buxme/:
onde, embora extenuados e em menor numero, tiveram que
enfrentar e derrotar fragorosamente um verdadeiro exercito

de Bárbaros. . , Afà
Porem não estava encerrada a diamatica serie de sofri-

mentos, pois, antes que pudessem embarcar em pesados; ba-

telões, que os poriam para sempre a salvo de toda ameaça.
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roram atacados por outro repousado exercito, que surgiu
guando menos esperavam, para interceptar sua fuga.

Mais uma vez os escravos fugitivos venceram e, em
fim. puderam embarcar com rumo de Constantinopla. Quasi
todos, entre eles, tinham conseguido salvar algum pequeno
cesouro,. fruto dos longos anos de trabalho e de sofrimento.
Quasi todos possuíam família ou relações que os receberiam

e educado mendigo, o sacerdote examinava seu jovem
interlocutor, observando-o em detalhe, da cabeça aos pés,
emquanto em sua cabeça se arquitetava um plano. Quando
a longa e espantosa aventura acabou de ser contada, o
santo homem declarou que julgava estar em condições
de sccorrel-o e, talvez, encaminha|-o paia um brilhante
futuro, pois a verdade erd que se achava em excelentes
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... segurou o contendor por um hombrò, num golpe estudado e,

de braços abertos. Quasi todos... menos Basilio!
Mal tinha roupa suficiente para cobrii o próprio corpo

t seus únicos conhecidos eram outros órfãos e desherdades
da sorte, dos quaes não poderia esperar assistência.

;, Emquanto ouvia a palpitante narrativa do simpático

relações com importante personagem da intimidade do
imperador. O nome desse personagem erà Teofilo, notável
não somente por seu poder e alta posição, mas também
por sua escassa estatura, egual á de um pigmeu. Era, real-
mente um dos menores homens em toda Constantinopla e,
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evidentemente, via nisso, nessa diminuta estatura certo mo-
tivo de orgulho, posto que, para acentua|-a/ gostava de
se cercar de serxidores que tivessem gigantescas profioi-
ções. Em toda sua residência não existia, positivamente,
homem ou mulher que tivesse menos de 1 metro e 85 cen-
timetros de altuia, exigind^-se ainda que fossem perfeito:,
fisicamente e de linhas harmoniosas.

sobre as responsabilidades ae seus serviços. Para Basilic
e:se fato foi um começo de vida que ultrapassava tudc
quanto pudera sonhar.

A!i^ mais que nunca, eram realçaaas as maravilhosa:
proporções de seu físico, favorecendo poderosamente <
simpatia natural de seu semblante, onde dois olhos francoi
inspiravam confiança a qualquer um.
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baixando-se sobre um ioelho, ergueu todo o corpo do Búlgaro...

A esse personagem o sacerdote conouziu Basilio.
Quando Teofilo, apoz admirar o fisico atlético do

recém-chegado, soube que ele ainda não completara os
dezesete anos, engajou-o no mesmo instante, fornecendo-
lhe vestuaiios luxuosos e instruindo-o, em p->uco tempo,

Os longos anos que passara em cativeiro não apagaran
suas ambições, nem puderam imprimir em seu caracter_c
aviltante servilismo a que muitos, com destino egual, nac.
se furtaram, vencidos pela humilhação e o constante do-,
minio das pesadas correntes. 7^
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Basilio tinha a impressão de haver saído de um longo
pezadelo, em que estivera mergulhada, emfim despertando
de uma escura e feia noite para uma atmosfera de luz a que
fcinha direito. E, de agora em diante, sua estrela fulgurante
O guiaria seguramente nessa espantosa tiansformação de
sua fortuna.

Algumas semanas depois coube-lhe o privilegio de
acompanhar seu senhor numa importante missão junto do
governo do Peloponeso e, durante essa jornada seu encanto
pessoal, seu espírito ágil tomaram Basilio a figura mais po-
pular da comitiva. Repentinamente, com pezar geral, adoe-
.S«u, sendo confiado aos cuidados de uma riquíssima viuva,
Oanielis, que dele tratou com infinitos cuidados e carinhoso
desvelo. Em seguida, levando muito alem sua simpatia por
Basilio, conhecendo seu passado, cedeu largo trecho de
ãerra na Macedonia, cujos recursos foram destinados^ a
beneficiar os irmãos e irmãs de Basilio, todos, até então,
sm completa indigencia. Para ele próprio Danielis cedeu
trinta escravos, alem de outros caríssimos presentes.

Segundo todas as aparências, a natureza de sua afei-
;3o pelo jovem Narciso, era puramente caridosa, embora
rjão fosse insensato supor que em todos esses benefícios
o coração estivesse presente poi diferentes razões. A ver-
dade, entretanto, foi que jamais se viu falhar ou enfraque-
;er essa generosidade aâ rica viuva em favor de Basilio,
:omo jamais falhou o sentimento de gratidão que ele sem-
*3re demonstrou por sua bemfeitora.

Regressando, finalmente, a Constantinopla, Basilio de-
tldiu ter esposa e sua escolha foi favorável a Maria, uma
«rcatura de sua edade e que engrossava o grande contin-
lente de suas admiradoras.

A Fortuna continuando a lhe ser favorável, algum tempo
Jepois dos fatos que acabamos de relatar, Basilio assumia

Y-jm cargo que lhe permitia entrar em c^ntacto direto com
o Imperador Miguel lll, homem muito moço ainda mas que
lio tinha segundo em profligar os atos ae todos os gran-
des libertinos que -> mund^ produzira.

Teofilo n^tificou a seu favorito.que teria que acom-
Danhal-o ao banquete, oferecido pelo imperador. Foi
gssa a primeira introdução de Basilio na corte. Ficou sim-
plesmente deslumbrado com a magnificência ali encon-
irada. Os representantes de t^dos os paizes conhecidos
ali estavam reunidos e, entre eles, o embaixador da Bulgária
* seus oficiais.

Taes banquetes, geralmente, desandavam em verda-
deiros abusos gastronômicos, havendo quem comesse e
bebesse em excesso. Entre os que se haviam entregado
i\â\s insensatamente a esses prazeres da mesa, destacava-se
m dos oficiais Búlgaros, que se encontrava positivamente
ncendiado pelo vinho.

Era um gigantesco bruto a quem os vapores do vinho
irnham soltado a língua e que mostrando a fragilidade do
verniz que lhe dava a aparência de homem civilizado, assu-

ysbíu provocadoia atitude. Assim, escandalisou todos os
presentes, desafiando qualquer homem presente a suportar

íc peso devastador de seus músculos.
Primeiramente, esmagados pela surpreza do estucido

M onvite, ninguém ousou responder, aceitando o desafio,
repentinamente, como o Búlgaro insistisse, um murmúrio

correu por toda a imensa mesa do banquete, encorajan-
: -s-o Basilio, cujo físico soberbo não passara despercebido,

¦ 4 aceitar o combate.
Basilio não pudera ainda esquecer os sofrimentos supor-

YYldos na Bulgária, lamentando sempie não ter encontrado
j\'.m& ocasião para cobrar com juros todos os maus tratos que
;§jb'é tinham sido impostos e aos infelizes companheiros.

, Foi delirantemente aplaudido pelos presentes, que
jáéjç se ergueu, calmo, dirigindo-se para o espaço formado
Yaelas mesas e colocando-se á disposição do Búlgaro. Este

to notar que seu oponente era muito moço ainda, riu estre-
Y2;tosamente, proferindo palavras de escarneo e desprezo.

Incitados pelo próprio Imperador — que sempre se
nostrava entusiasmado por todas as formas dessas competições
mire gladiadores, — os antagonistas aespiram-se ali mesmo,
Jssfazendo-se aas finíssimas túnicas e enfretando-se, final-
v5ente, firmes sobre as pernas musculosas, observando-se
iientos ao menor movimento do adversário.

O Búlgaro foi o primeiro a atacar. Envolvendo Basilio
pela cintura, com seus poderosos braços, ergueu-o do solo
som facilidade, esforçando-se depois, para atiral-o vio-
lentamente sobre o mármore. Ágil, vigoroso, Basilio poude
zz libertar do terrível abraço, tonteando o adversário e
citando a se postar, seguramente, sobre os dous pés. O

É contendor, respirando fortemente, avançou outra vez,
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tentando repetir o solpe, porem
Basilio esperava-o atento, pronto a
aproveitar a menor oportunidade.
Quando esta surgiu, segurou o con-
tendor por um hombro, com golpe
estudado e, baixando-se sobre um
joelho, ergueu todo o corpo de
Búlgaro, Fazendo completar um*
grande volta e ir bater, de costas,
sobre o mármore.

Formidável ovação marcou essa
fase do combate.

Quando o Búlgaro se viu, ven-
ciclo, aos pés do jovem adversário,
não conteve seu ódio e praticou
violento golpe á traição, que pro-
vocou ruidoso protesto da assis-
tencia. Felizmente, Basilio era, ale.~
de vigoroso, de espantosa agilida-
de e poude se livrar do feroz c
traiçoeiro ataque.

Não tendo, porem, havido vite-
ria decisiva, ficou resolvido e apro-
vado por todos os presentes, que
os adversários prosseguiriam a com-
petição, travando um combate pu-
gilistico, segundo as regras ortho-
doxas.

As enormes mãos dos antagonis-
tas foram simplesmente envolvidas
em tiras de pano e logo o signal
do combate foi dado pelo próprio
imperador.

O Búlgaro, confiando no peso
de seus punnos. atirou-se para á
frente, desferinao terríveis golpes
contra o corpo de seu adversário/
golpes que em qualquer outro sig-
nificariam esmagamento completo
ou, pelo menos, pesariam muito
em favor de quem os desferia. Po-
rem Basilio, com fintas e protegen-
do eficientemente as partes mais
vulneráveis, esperou o momento
mais propicio para iniciar suâ
ofensiva. Sua resistência aos golpes
e a presteza com que os aparava,
assim como a calma e segurança
demonstradas ante o furioso e cego
ataque do adversário, levantaram
novos giitos de entusiasmo. Emfim,
a respiração do colossal adversário
se fez mais rápida e difícil, em-
quanto suas pernas começaram a se
mostrar mais pesadas e lentas. En-
tão, repentinamente, p combate se
transformou no meio de um alarido
ensurdecedor. Tão veloz que er<i
impossível contar os golpes, os
dous punhos de Basilio se choca
ram repetidas vezes, em movimen-
tos vigorosos e alternados, contra
o rosto e cabeça do Búlgaro, que,
apoz uma breve paralisia e expres-
são de deslumbramento, tomboy
como um boi no matadouro, sendo
logo o combate declarado findo.

O Imperador não escondeu seu
entusiasmo pela vitoria de Basilio
que, desde então, não ganhou ape-
nas seguro acesso á corte, mas m
logar entre os íntimos do próprio
Imperador.

lüH
n\
asít

m
3 iflll; MS?.

wMy-

#SI
HPfflk
¦M <L

m

U

mnm
i!

¦toÍRv:ffc
¦m

HB

zwt
mi ¦

1
. pi 

'à

]to ______ |

1Mm
131 fi

z\

• -'
TO.'.'.:.'',

TO 
'.¦*

TO<VÍ?

¦fl
mWTB

*dor e o transportara m porá açus aposento* particulares.

Miguel lll reinara sob a rcg©v>
cia de sua mãi, desde a edade de
quatro anos. Sua educação ficara
inteiramente a cargo de Bardo,
irmão da rainha-mãi. Esse persona
gem, longe de orientar o menino»
desde cedo, guiando-o e instruir.—
do-o para se tornar, mais tarde, um
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ARTE FOTOGRÁFICA — O moinho em repouso. (Foto Agencia-Madrul).

¦fl

grande governador, ins-
truiu-o de outro modo,
fazendo-o conhecedor de
todas as formas de prazeres
e vicios.

A imperatriz Teodora,
absorvida por assuntss reli-
giosos, não prestou muita
atenção a esses problemas,
ignoiando, portanto, que o
futuro de seu Pilho estava
orientado para uma breve
e completa ruina.

O menino cresceu—usan-
do uma expressão de Gib-
bon — «considerando o
prazer a única razão da
vida e a virtude inimiga
mortal dó prazer.» Não
sentindo a menor tenden-
cia para as boas ações, o
jovem rei ignorava as res-
ponsabilidades de sua po-
sição. Sua vida foi uma inin-
terrupta serie de pecados
e aviltamentos, de vicios
degradantes e de excessos
os mais condenáveis.

Como Petronio com Ne-
ro, Basilio em breve com-
preendeu que, se não en-
corajasse o jovem soberano
em sua vida de dissioação,
jamais conquistaria sua con-
fiança,- nessas condições
procurou ser o inseparável
companheiro de Miguel, as-
sim fortalecendo sua própria
posição na corte. E, em
fato, passado pouco tempo,
em reconhecimento por ter
domado rapidamente um
belo e selvagem cavalo
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Os pontos estratégicos da atual guerra — Singapura.

árabe, Basilio bi eleva
do ao cargo de Chefe
das Cavalariças Reais.
Foi, esse, mais um de-
grau de ouro na a j ta
escadaria que breve te-
ria galgado.

Nessa ocasião Migue!
se mostrou apaixonado
pela jovem e nobre Eu-
doxia Ingerina, desejan-
do fazel-a sua esposa.
Entretanto, Te^d Ta, re-
ceiando a influencia da
poderosa familia de Eu-
doxia, vetou essa união.
Foi pena, porque, n*
verdade, era esse o pri
meiro e puríssimo senti-
mento a nascer no cora-
ção do jovem soberanc
e todos nós sabemos que
grandes e espantosos mi-
lagres de redenção c
amor pode operar. En-
tretanto, razões de Esta-
do exigiam que o jovem
rei contraísse nupeias e,
nessas condições, Miguel
se viu forçado a despo-
sar outra princeza, egual-
mente chamada Eudoxia.
A tudo acedeu, para
comprazer Teodora, em-
bora não renunciasse in-
teiramente a primeira Eu-
doxia. Como não podia
tel-a como esposa, re-
corre a outro caminho,
transformando-a em sua
concubina favorita.

Por sua vez Basilio
também teve sua parte
de delicias nesse Éden
de amor e fez a mais
notável de todas as con-
quistas: nada menos que
a própria irmã do impe-
rador, a linda princeza
Thecla. E, confirmando
seu alto prestigio na
corte, poude tel-a como
sua concubina oficial,
com o inteiro consenti-
mento do imperador.

Quando Miguel atin-
giu a majoridade, de-
monstrou considerável
resentimento pela supre-
macia até então exercida
por sua mãi e logo a
compeliu a se retirar pa-
ra a vida privada. Tam-
bem começou a conside-
rar seu tio Bardo (que
tinha o titulo de Au-
gusto) como outro obs-
taculo a seu governo,
Foi Basilio, em pessoa,
quem eliminou esse obs-
taculo, provocando uma
querela com o edosc
principe e matando-o na
presença de Miguel.

A esse tempo iá Ba-
silio fora elevado ac
plano de governador do
palácio, com poder quasi
'limitado e que ele neto
deixava de usar procu-
rando tirar a maior van-
tagem possivel. Em todo
caso sua própria posi-
ção o forçava a ceder

1 ' ¦'•'•"•'• Jl
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jnte os menores desejos do soberano e um desses dese
jos foi que desposasse Eudoxia Ingerina e repudiasse d
modesta Maria, pois a paixão de Miguel por sua favorita
decrescera de tal forma que desejava se desfazer c!e!a,
embora, como compensação, dando á astuciosa creatura
um titulo mais honroso e mais efetivo.

Assim, não podendo ele próprio ser seu esposo oficia!,
desejava que Basilio o substituísse. E assim tudo se arranjou
como melhor foi possivel, havendo mesmo entre Eudoxia
e Thecla a melhor camaradagem e entendimento.

A morte de Bardo abrira um claro que erà preciso
preencher depressa,, o de sucessor eventual do trono,
no caso de morte de Miguel. Tal honra recaiu sobre Basilio
cuja energia na direção dos negócios públicos aumentara
na razão direta do declínio do poder de Miguel.

Quando, pouco a pouco, o imperador abriu os olhos
t percebeu a humilhante posição em que tombara, começou
3 encarar de modo aiverso o progresso de Basilio na arte
de governar e em seu coração se instalou o despeito e o
ciúme, que rapidamente cresceram.

Talvez, em suma, ele fosse uma vitima inconsciente desse
extranho complexo que assalta um homem que desprezou
uma mulher, mas que não pede vel-a nos braços de outro.

e de insensatez, em que foram esquecidas a modéstia z d
dignidade. Miguel foi dos primeiros a tombar, vencido
pelo vinho, ficando esquecido sobre a banqueta. A rainha-
mãi e as princezas abandonaram o salão do banquete quando
alguns homens, sustentando o corpo inerte do imperaaor,
transoortaram-o para aposentos privados.

Emquanto isso acontecia outros homens, a soldo de
Basilio, se introduziam no palácio de Teodora. Rápidos e
silenciosos, chegaram até a camara em que, inconsciente,
Miguel fora estendido num leito. Um só ficou fora, vigi-
lante. O serviço que a li os levara não exigiu mais que alguns
segundos paia ser executado. Imediatamente depois dei-
xaram o palácio, como tinham chegado, silenciosos e rápidos.

O assassinato do Impeiador não provocou nenhum
lamento ou inquérito. A única a verter algumas lagrimas
foi a rainha-mãi, justamente quem fora das primeiras a sofrer
com a arrogância de seu filho,- mas, talvez, tivesse percebido
toda a culpa que lhe cabia pelo profundo abismo em que
ele tombara.

Hão havia herdeiro para o trono, pela simples razão
da jovem imperatriz, a outra Eudoxia, ter sido comple-
tamente desprezada pelo marido e sempre vivido afastada
da corte e em completo olvido. Portanto, a mo.te de Mi-
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BAÍLIíET — "Coq tl'Op", segundo a muclcrna composição dc Fvktne.

E a bela Eudoxia surgia agora a seus olhos, senhora de
novos encantes. E quando o veneno do ódio se instalou
no coração de Miguel não mais poude ser expulso. Não
podia tolerar mais, sequer, a presença de Basilio e muito
menos sua concorrência.

Naturalmente, Basilio percebeu a mudança na atitude
do imperador e procurou se manter em constante guarda.
Certo dia foi seguramente informado de que o imperador
decidira mandar assassinal-o, aguardando apenas encontrar
um homem seguro para a execução do crime. Basilio nao
devia; portanto, hesitar ou perder tempo. E, apoz reflexão,
decidiu propor uma reunião de familia, no palácio de Teo-
aora e foi bastante feliz para ver a ex-imperatriz aprovar
com entusiasmo a idéia e Dreparar um grandioso banquete.

„ Com pequena escolta Miguel chegou, beijando sua
mdi e saudando Basilio com empenho e a alegria de grande
dmigo. Também abraçou Eudoxia e Thecla. Tecdora era
ainda mulher de grande beleza e se mostrava radiante.
Recebeu todos com demonstrações de afeto, padecendo ter
esQuecido inteiramente o que antes considerara a ingra-
tidao de seu filho como também a indigna posição de sua
Mha Thecla.

O banquete se iniciou, como sempre, pomposamente,m<Js apoz algum tempo, degenerou na usual orgia de vinho

guel marcava o fim de uma dinastia. Não havendo, assim,
ninguém para contestar seu direito, Basilio assumiu a coroa.

: O império estava reduzido, ou quasi, a uma situação
de ruina, devido a desorientação e extravagância de seu
predecessor. Porem com mão forte, Basilio empunhou as
rédeas do governo e apoz restabelece, a ordem e o trabalho
internos, tratou de fortalecer o braço Romano na sua ação
repiessora contra a rebeldia dos Bárbaros.

E devemos lamentar que para o advento de certos

granaes príncipes tenha sido necessário usar à violência,
a hipocrisia e — com") no caso de Basilio — até mesmo o

punhal do assassino.

A Historia não nos diz o que foi feito do bondoso
sacerdote que, pouco tempo antes dera ao escravo ado-

lescente um pedaço de pão e a promessa de um emprego.
Foi um esquecimento lamentável dos historiadores,

mas que, nem por isso, impede que consideremos o• sacer-
dote como a mão do Destino escolhendo o fundador de

uma nova dinastia, que desempenhou longo e importante

papel na historia byzantina.
Quem poderia suspeitar que naquela incendiada manha

de sol, um humilde sacerdote dava um império a um escravo
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OU um chefe para um império ?
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CONHECE A SIGNIFICAÇÃO DE SEU NOME?

Ambrosio: — Deriva do vocábulo grego «ambrosius»,
que significa «imortal».

André: — Procede também do grego «aner-andrós»,
que quer dizer homem, no sentido mais viril e galhardo
do termo.

Ângelo:—Do grego «aggelos», que significa men-
sageiro (os anjos são, por conseguinte, mensageiros do
Senhor).

Benjamin:—Etmologia oriental. Composto de duas
palavras: «ben (filho) e «amin» (mão direita). Conse-
quentemente, significa «filho da mão direita», isto é: o
predileto.

Bernardo: — Origem germânica (Bernhard), de «be-
rin» (urso) e «hard» (valente). Portanto: «valente como
um urso».

Blas: — Do latim «blasius», vocábulo que assinala
quem tem pronuncia defeituosa. Originalmente foi, sem

Felipe:—De «filos» (amigos) e «ippos» (cavalo);
bom cavaleiro, que gosta dos cavalos, etc.

Gabriel: — Do assírio «gabri-EI», que significa Ho-
mem de Deus.

Genoveva: — Das palavras celticas «gen» (face) e
«gwef» (branco): de faces brancas.

Luís: — Embora pareça extranho, esse nome deriva
de Clodoveu (do antigo franco «clod» e «wick», isto é:
guerreiro ilustre). Clodoveu, em sua forma latina é «Cio-
dovecus», e, abreviado «Clovis», de onde se formou Luís.

Margarida : — Do latim «margarita», que significa
pérola.

Martim: — Do latim «Mars»,nome do deus da guerra.
Pantaleao: — De «panta» (todas as cousas) e «leo»

(leão), ou seja: Leão em todas as cousas.
Sebastião: — Do grego «sebastos», que quer dizer

veneravel.
Teresa: — Do grego «térao» (vou caçar) que significa,

portanto, «caçadora».

^ ¦___¦«_____.___-- lu II JUI -¦ ¦ ------¦--------------¦^¦MM^^^^^^^^M---_---_----------------------------_----"-------W-_-----^ ¦!»!- II T : ' ~ ~—~—————^^—^—^—.— ... , .. . ¦--—MM————"^-— Bi

j^mm^mm^^*i*\**\f ¦••-. " ¦¦'•;•*.:s'^??!V--^'^S!^?®Ei^^|'í-*"* ^^^^S^mWÊmWS^'^- ______________ r7'->^-'-?r*%ptp '-'"** .'•"*"*' m9*^'í:?S

MÊÊz$SéiiXZ'. "to.TO- ^m V . ^* _B__B_________^I^Í^®''-'w^^^^S^_i^^C»5*^ 
'""iK^ii^':**. ""¦ sS?S!^jÉsíi^8Hh-" 2 ^T^ •'y^^JÍÊSmm^mm

màã$*bJ* 'Am. "" ^M**W fl' * ^. m t- •'íSwfe.^V WZZ%' .r':*:.' -:.-xÉmv)mm flt^SflL-. vâ:^ _K?^3fc_ii_V' %** -:'[mr ^ff^mmm
_B-B-rT- fl*^H_. ___rW^r M\ MM JÊÊMMX m* Iffiglí j£ _.'. ,¦'-,P*Í____H_vflV Kk^^BH imv^fl H_____.^BIA^" K • . _ -_¦ -m> MB*immmL mw^^ M L__^B ______»IrH __r_____9%!L *Ms.- *?^ ________ .V- . ^¦P'' •. ife^'t* ¦ -TO.',1*^^gSBfl>»^3 P_*'^%?L^B __TT1^ «L\ \^^XfMt <^m* *& ^mM&9^

i£^-t^BPB___l___B_____B^^K.''A_^P*VB_k AiJãi ___BB_^fl__i __fl^w^^ ^^B mmm^m^r mm _-MbQ-_------j^trffii3jwa^ '^B_-_--?^_^^B -B-.I <t_ ^.^B _BF ^_k___i____^/^^^j| ___IB _____k____^fl
^^_______> ~^í_____k ^* J_S_ ^^* *Jk. ___*** ÁMw- __í fl __l *"' 'S 

i&H> ' ^H? ^*%_^fl ¦ ^v^^flflPU^^^_*^^_^4w|

______! L. ^^x ^^^b ? Ti? ^É_0^Pfl____L ^^ ^L^L^^^^ **__^_____B AH flflflw Br*io^L'."^fMMk '^I!_^ j_h_I!^ÇÍ __^_a__^_^^^____________l iüb^h ___!_

^Bt-^*^ ¦'''' ^Vu__H ___b___> ' __ *^___. lv i**'^ __^ ""^mM mW^ __^____ __________^_^_L'^__''a^^^ ^'''^te.^-**^I^B ____E-_-----?^----í

______,v'^'^ K^B B__' ___f-3-_-l BB ____kB
______________é*^^__!^ivv^^^ _____ E__! ____^i PB B

HEk. ___M_?NÍW - -^™ - ' ^JMm ___^E H __»H ________ ____:^ I¦¦¦____ ' ^^V_____fl_^BII^HHflK_ ¦r^^' ',^m w-1'VM___M_nfl RIt^_SII BB wmWmmm BBBB ___________ '<B1
H__, ^H_k_HCQ_-__ ^3^ jLJmm mW&i&5ÊM2gMMS#*'JFm H E_fl HH Hk.^1 H

Hé__ 
^^^fl 

Bt - >V^___»i "— ______ BwSr^flB mÉ-_fw-8 EH Kfl Br'

j^^v^i i^B _p_F^PKKiX Kfl __T'- Aii''l _____________ I^Ü^^B ^^^ Bt^-^iB^ffai t-jtf<yV

_____W_______P^______________H_____P_P^^^->iVll.Uiiiíí^ '«.HLHffl flfl_ft_flfl'tf_C_^fl ^H__H_ i".i^Ttí_ ^^IM ...BuííKiHBPí,*;"*E«^_i Kl __l___.a___^^.3^<tíã__3Ínli^_»%'S^_i ____£â4H ___&_9_E__1 u3RflsS __Pu_3_l __i __F . »¦». ^SB nw''Ié(J_9 Rf«FSfl4^ í."..ClBE_i l^____K_fwIh VSZmI Bv|I l__^ ^^_1_iíJr^WMBP^B _^_n_S _^_P*V ^^^.V*
^Bt^ttfl^:iÉ-KJ-^'-'-S-B 3Bé-B BB3B ^^m^JB ¦R.^aH ^rü^^Sa Br'^Éfl! ^5iyflfcitf*»BB __H eI w^^^^ ^^

flfl flfcW Mmr Bfl flfl _C^3i B_____ra^^M^^^«S^S PSÇr^'. ^^______¦_¦ flí^.___l __Efl fl__i H» *^^ ¦ lilín_ll_____l BMIn ___
R^^^mi 131 PHp' --rFTrT^i B*_-*y'J1 "'* ^M

wbmm Xmk H»^JJ 7Di |fc«ÍppsKSB"PF 11 ii i' íy- .^'dii^^V''íSS. ¦> •v.^P ' Wr" BíiH Bh*'a 'fl
^^Mfl_P^^p_^(|V^^^HP^flWflfl^^.-4W^Pflfl-r^^^^^^"^^"^^"^T. *• mm* ^ t 

m^r? * Ifl HH BBf ''¦'/¦¦--vi.í ^H

^^alK?^^^STOTOTOTOí'tTOTOTO':...TO,TO'.v...:TO.'/ .-¦ 
• *• .- #. ||^%.'. fl', ¦ - '¦%'$.> \~y;f-''•<'--.'.x --'f.Z'.,-

flflfljwgynrx.--.. -i ,,. / v^.-. -. •.-ç^w^MdtaÉÉfl^^ _^_^_^_^_^B1flBBBBBflBvr8BW^^^^'''' .^B * "/.¦

HBoC-^MBi^^SHÍ^Sitíítíí--'** ",..-^' ¦ m ;-- ¦• ' ¦ "''.iB-.Vl. É^JLMM-fl-fl-^-i fi ¦ • V ^^fl _^_^fl_^_H _^_^_-___-^-^-^-^-1 ------C---S:^---_-----_..fcIHt.l^*flgHC»...^-rt.fc.«n. \r-_ .- 1^^. '«b. ' ^L^^^ínT %mB^r. ^HB_P^_^_I _^B_^_I _^_^^^_^H _________

_-_----------------BI-------flWi-BKiiTi i"i "> riSh nC_------B---------BBB _fl _^^B_^
^j^^y^2a____Sti_^_S_í_fl _ttP^!fl __S _¦ HrflBPfl __r - ^HJ Hl

I^H^^^H_Í_^_^_^_^B^i^^^^^!P^?^ ' a ^^tiMff^^r^'*a8i ___fl! Ife^íS*! _i " • w__:mwKÊSÊ^àmà^^W^^-"' '»..'.'(fl**1'*:<^HaKk.:«y^iB fl_flBHHÉ^^PJBu '"TO.J\'.. .. ^i
_B_* ' __I^B______PS;,:' ¦ TO:-' •^^«55I«*__Bi*,lll,*^***SS^3fl ¦ TO 'to"to'':"'. .''.'.' ;."v.* ^^^ám MWm^Êmr^ '--''Z^" ':^,.:^*. '¦

WM^^^ÊmmmMm^^xx '\ixj...'x^"-'-x^s^m1^^--^m_,^x^m _ .¦ ¦¦ ______! _Pv__«>B___-___r
___^^B_flPw&'.-"-.?; .&**&¦<:.: jw_;__»_^<_..Ul" ••vS«*#!,^íí__-.^^_fl '<¦'' -_fc_____ __^M l<flia__i__M__., ?.«.«&.'¦•''(,**&'^^H^^^P' ^ jiÉ_K_ii_tf«l ; •• __fl Fl b '.v. .—'miBisl ** ^___l 159 1 B-m mm^m\ fl fl .-• ¦ . ^fMMM Bám^mm WÊmwm^-¦¦ >¦* já M*Â\\ B^^^^B _____ __fl V fl ^^«yksB^iPÍ|^KÍ^:^TO.5/;:TO^M^fl F_^yJ «_____i B ___k_. "-'^^Vr .t -

É BPfTT/^rfBt ^ %g^ PB gJJPIB BH. ' _^i B ^^b__ '^^*. '-^

?(.¦>..

iVa/ montanhas da Noça Zelândia — A' esquerda, a Garganta de Emitia (Emily Pass), tendo no primeiro plano o Lago McKenzie.
A* direita — Dominando o nublado Vale de Hooker (Hooker Valley) da Garganta de Copeland (Copeland Pass), muito ao fundo está

o Monte Malte Brun. A famosa Geleira da Tasmania fica entre essas montanhas.

Ir-,-

duvida, aplicado a alguém que não possuía facilidade de ,
palavra.

Calixto: — Do adjetivo superlativo grego «sállistos»,
que significa belíssimo. » rCatarina: — Do adjetivo grego «catarós», cuja fcigni-
ficação é: «puro».

Crisóstomo:—Das duas palavras gregas «crusós»
(ouro) e «stoma» (boca). Portanto... «Beca de ouro»
ou pessoa «que fala bem», como S. João.

Manoel ou Emanuel: — Da frase bíblica «inmanu El»,
que quer dizer «o Senhor está conosco».

Henrique:—Nome de origem germânica,- antigamente,
.nesse idioma «heim-rich» significava «dono ou chefe da

casa».
Eufemio: — Nome que, como Crisóstomo, corres-

ponderia a um bom advogado. Deriva de dous vocábulos
gregos: «eu» (bem) e «femi», (falo).

ir
Venancio:—Do latim «venari», que também significa

caçar, ou melhor, «caçador».
Vicente: — Do latim «vincens», vencedor vitorioso.

SAIBAM COMPRAR CALÇADO...

Para comprar calçado devem levar em boa considera-
ção o dia e a hora, afim de não estar expostos a desa-
gradaveis surprezas.

No verão, por exemplo, é conveniente usar calçado
mais folgado do que no inverno e é preferível experimental-o
ao cair da tarde, porque já então, fatigados, os pés alcança-
ram seu maior tamanho, provocado pelo calor e pelo exer-
cicio.

Alem do mais os calçados devem ser experimentados
com meias bastante grossas, para que, usando, depois, outras
mais finas, o pé se mova comodamente.
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Não removido, o suor se de-
teriora, exalando odores imper-
ceptiveis à própria pessoa, mas
muito desagradáveis às demais.
Esteja tranqüilo. De suave e rica
espuma, que torna a pele macia
e assetinada, Liíebuoy possue
um famoso elemento purificador,
que assegura seu completo "As-
seio Corporal".

BBiRJ

f -'JAj. '; Jg

J§fi„
m

'¦¦'tèàmm-

wflBfliwáw mH*' fl m

«flif fl P'acnsEn flB9H2UUHUr 7

SS'*' '¦-' 7

aíp^''



*r*rr*>?f""'•f^A^ A ^.'^^tc^Fa" "$j vyjss^ff!^ :,ra^:">'''T#'-^

26.° Ano — N. 2 — Julho 1942

O Testamento de Severfield
mm. __. <__ __• <__g — a — —- __.? ????? Romance de J. S. FLETCHER ? ? ?

m

» Kl

E na verdade, íez uma exposição concisa mas perfeita
de tuáo quanto descobrira, por auxilio de outros ou por
seus esforços pessoais no sombrio caso de Brighton, desde
o momento em que o corpo fora encontrado até aquela
noite Ela ouvia sem interfomper — o que provava a boa
ordem e clareza da narração,- e, pela lucidez de seu olhar,
Credding via que ela estava distinguindo bem o que havia
de importante ou suspeito em todos aqueles indícios. Logo

que ele terminou, ela tirou suas conclusões:
Como detetive, o senhor não podia deduzir, do

aue sabe, outra conseqüência. Com os elementos que
reuniu foi levado é convicção de que houve, certamente,
uma falsificação e talvez um roubo e assassinato, estando
Colinralce e esse outro individuo, WorthmQton, gravemente
comprometidos nessa serie de crimes. Nao é verdade?

Estou convencido de que eles conhecem o segredo

do assassinato e de que um d eles Colinrake ou Worthin-

qton, estava em companhia de Taverner no automóvel

que andou por Brighton naquela noite e se deteve diante
da qarage de Welford para a compra de uma chave ingleza.

—Não conseguiu, até agora, encontrar Taverner?...
Não... ainda não/

mas hei de encontrai -o; a
menos que tenha saído da
Inglaterra. *Sl

E acredita que Colin-
rake é, pelo menos, cum-
plice?

Acabei por descon-
fiar de tudo, inclusive do
testamento. Acredito que sua
falsidade será desmonstrada
como a do cheque òe 50
mil libras. Ainda não o dis-
se ao Sr. Bridgwater nem ao
Sr. Wendover, mas essa é
minha convicção. A meu ver,
tudo prova que esses trez
homens, com o auxilio de
outro ou outros, urdiram to-
do o plano, com o intuito
de assassinar o Sr. Sever-
field e apoderar-se de sua
fortuna. E o que vi esta
noite ainda mais firmou o
que se estabelecera em mi-
nha mente. Colinrake e Wor-

* 

. "¦ 

' 

'*.*-¦ 
'¦' 

'¦'.¦.'.

TS^vÀ*^*^***^"**''' AAaA -ti.:'

Entre recruta/,: - Veja! O Vicente ha de estar sempre com
o passo errado.

RESUMO DA PARTE J A' PUBLICADA

thington vieram aqui, juntos, procurar miss Greville e ela/
apenas ouviu algumas palavras do solicitador, seguiu-o pre-
cipitadamente, embora tivesse um encontro marcado, aqui,
com outra pessoa. Esse procedimento só pode ter uma
explicação.

Pensa que é cúmplice?
Estou mais propenso a acreditar que é um instrumento

e age sem consciência da gravidade de seus atos, pelo
habito de confiar em Colinrake. Mas, de qualquer modo>
está envolvida no drama.

Que deseja o senhor que eu faça?
Obtenha a intervenção de sua irmã, o mais de-í

pressa que puder.
Mrs. Emerson refletiu um instante, antes de perguntar:,Qual seria para a policia a vantagem d'essa intêí-

venção?
Tenho a certeza de que o efeito seria decisivo.;

Segundo me foi explicado pelo Sr. Wendover/sua irmãí
tem o direito, na qualidade de vjuva, de pedir a anulação
do suposto testamento. Isso começaria por exigir a verifi-
cação da autenticidade desse documento e, provada sua

falsidade, a Justiça; teria o
direito de suspeitar de Co-
linrake e ajudantes como ;
autores da morte do milio-A
nario, para poder aprescn-*
tar o falso testamento e re- ¦
ceber sua fortuna.

Não foi isso, justa-
mente, o que já se fez?

Realmente, mas o tes-|
tamentor que se acha em
mãos de Colinrake foi, ateV
agora, ^considerado auténti-;
co. Uma vez estabelecido o
contrario, o resto será fácil a
Por favor, Mrs. Emerson! Ea
preciso que sua irmã apa-
reça! ai

Mrs. Emerson refletiu um
instante. Repentinamente er-
gueu a cabeça e fez uifr
sinal afirmativo:

Pois beml Vou fazer
q que o senhor pedev Eiil
mesma levarei minha irmã .ao
escritório do Sr. Wèndo-

,yti

Certa manha, um homem já cdoso e bem vestido, amanhece
caido, morto junto de uma alta ribanceira, na cidade costeira de
Brighton. A' primeira vista, parece vitima de acidente; mas o^inspe-
tor Credding faz verificações impressionadoras. Esse homem è mar-
tin Severfield. Inglez, emigrou ainda moço e só agora regressou a

Pátria, mantendo atitude singular. Evitando relações, tida exciusi-
vãmente com um solicitador (Colinrake) e um banqueiro (Bridgwa-
ter) em cujo estabelecimento deposita, em poucos mezes, iortuna
considerável, resultado da liquidação de varias emprezascm varias

partes do mundo. Não diz o que pretende fazer d'esse dinheiro. <_nc-

gara, havia pouco a Brighton, fora visto em um tax^com umaj*-
nhora de meia edade porem muito elegante nos arred<5,<. da encosta
e tinha na cabeça um ferimento grave. Era evidente que ele tora
atordoado com ura objeto de metal e atirado, ainda vivo, do alto
da encosta. .... i _ .„

Com surpreza geral, inclusive do banqueiro, o ™,clt?** *

apresenta declarando que o Sr. Severfield estava noivo de miss ure-
ville, a quem legou toda sua fortuna. Ninguém jamais ouvira talar
nesse noivado nem nesse testamento. Intrigado, o inspetor começ
a investigar e descobre que Beatriz Greville, secretaria P»^1?^
Colinrake, com quem mantém relações de grande »nt,m,da*=\ *'*

M já oito mezes em um apartamento de grande luxo com to™**
despezas pagas por Severfield, porem ela lhe diz que c suaaom
^ apenas quinze dias. A policia verifica mais,, que, Ç^^gS
mento de Colinrake) Beatriz vai a dancings com um rapaz eiegani .

E que, na noite do crime, um homem, antigo residente de um bun

mio» situado na encosta do crime, andou por Brighton e «W™
"ma chave ingleza em uma garage do logar. O banqueiro, seu

citador Wendover e um escriturario d'este (Orridge) minto auxiliam;^

Credding. descobrindo que a mulher, vista com Severfield em um

taxi, em Brighton, é Mrs. Emerson, proprietária do Amaryllis Uu»^*

um dancing, freqüentado por miss Greville.

Mrs. Emerson confessa que se encontrara com^Seyerfteld- O;

milionário se casara, na Austrália, com sua fcmâ Rhona, e esto <|

abandonara por incompatibilidade de gênios. Sua irraS arada vivp

conservava o titulo de Mme. Severfield, mas estava alheia ao cri-

me nunca mais tendo se avistado com o marido. Seu encontro .eomm

o milionário fora casual e, como ambos seguiam numa nwjM

direção, ele a conduzira em automóvel até certo ponto, P™**-

guindo só para se encontrar com um homem, cujo nome n5o 1B||

dera O detetive pede-lhe que informe onde está a irmã", pofc pr^§

tende anular, com sua presença, o testamento apres^opp

Colinrake. Mrs. Emerson quer, primeiro, consultar a irmã. 2>abe-se^

então, que John Taverner fora a outra pessoa que estivera conp

Severfield na noite do crime. Sabe-se também que foram rehradai^

50 mil libras da conta particular do milionário... em ,)»™r 
<^TO|

tal Worthington, que é uma das testemunhas do testamento

favorável a miss Greville. Devido á tagarehce de um barbeiro, <

detetive descobre esse personagem e segue-o. Worthington vai ao

escritório de Colinrake e, juntos, vão procurar miss Greville, cora a.

aual tomam um taxi, desaparecendo. A esse tempo» no Amaryllis,

o par-constante da jovem secretaria procura-a, ansioso e parecendo;
enciumado. O detetive visita outra vez Mrs. Emerson, insistmdo|

para que lhe revele o endereço da irmã e, em troca, promete ço||

tar tudo quanto sabe.
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iver, amanha, ao meio dia.
mos... O senhor também

— Sem duvida!
Retirou-se, satisfeito

Pode estar certo
estará presente?

e que ire
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com o êxito de sua manobra. '
Mau grado a hora avançada, sentia-se ainda disposto a
trabalhar e como Madresfield Mansions não fica distante
do hotel em que pretendia passar a noite, dirigiu-se, a pé,
nessa direção. Não sabia, ao certo, o que o impelia. Posi-
tivamente, não havia probabilidade de encontrar a uma
tal hora, Colinrake, Worthington ou miss Greville e nem
sequer contava com isso. Porem, ao chegar á esquina de
Madresfield Mansions, viu novamente o rapaz elegante
é agitado, que já encontrara no Amaryllis Club e a quem
©porteiro chamara, na sua frente, de Sr. Sparre. O habitue
do dancing mostrava-se ainda agitado e caminhava, inces-
santemente, de um para outro lado, na calçada do night-
club.

Sparre, agora, voltava as costas a Credding e mantinha
a cabeça baixa, ccmo se observasse a ponta des sapatos.

10 policial, que logo o reconhecera, tratou de passar para
a outra calçada, p« stando-se num trecho mais escuro, antes

Ide que o outro vcltasse. Realmente o rapaz vcltou e tornou
a ir até o outro extremo do quarteirão. Evidentemente espe-
rava alguém e esse alguém só podia ser... miss Greville;

Dez minutes passaram, depois vinte, trinta... Então,
scom gesto de impaciência, Sparre subiu cs degraus, correndo,
empurrou uma porta-giratória e penetrou no club. Credding
esperou. Ao fim de pouco tempo Sparre tornou a sair,
•desaparecendo na esquina de Mansicns. Credding teve
a impressão instintiva de que Sua partida fora definitiva.
Então, por sua vez, retirou-se para o hctel onde se^ntregou

ia uma longa meditação, emquanto fumava seu velho cachimbo
€ saboreava um bem copo de whisky. Na manhã seguinte,

1imediatamente depois do presunto cem qves, f«~i a So tland
VàrÓ, sendo logo introduzido no gabinete de um chefão

^tmportante> com quem se manteve longamente em confe-
|rencia.

Deixou Scotland Yard cerca de dez horas, em com-
; panhia d»e um o: lega, o sargento-detetive Rollinson, en-
^carregado de ajudal-o nas operações que, em acordo cem
§0 chefã\ decidira empreender. Juntos temaram um taxi

e se fizeram conduzir ao numero 37 de Thamesdale-Avenue,
cm Richmond, onde^perguntaram per J. T. X. Worthington.

|Porem a pessoa que procuravam estava ausente.
Chegou hontem, á tarde, quasi ao cair dã noite e

Ificou pouco tempo em casa—-declarou o informante que
atendeu os policiais — Ele tinha estado ausente e, ao chegar,
encontrou uma carta... Eu também disse que o senhor tinha
vindo procural-o, com deis eutres senhores e ele frnou'
a saír, imediatamente não voltando a aparecer. Quer deixar
aJsum recado?

Credding respondeu negativamente e, apoz fazer
um sinal õo cnauffeur para que os seguisse, levou Rollinson

|ité o bâibeiro, no canto dà rua.
Não vou, por emquanto, procurar o diretor do

ffcanco— exptfcou. Ele deve saber que destino foi dado
ás cincoenta mil libras e ha de acabar nos contando tudo

plireito. Mas vamos deixal-o tranqüila, por emquanto, espe-
rando conseguir novas informações. Temos aqui alguém que

Inos- dirá, talvez, muita cousa sobre o gênero de vida acio-
|tado por Worthington, quando passa uma temporaca no
bairro. Pelo menos conhece o hemem que procuramos.

O barbeiro estava desocupado e reconheceu ime-
chatamente Credding. E quando este lhe disse, cr m seu àr

;rnais confidencial, o que julgou ser conveniente lhe o-mu-
Jnicar e apresentou seu cempanheiro ccmo uma das glorias
ide Sc tland Yard, o Figaro aumentou as curvaturas, mani-
festando grande interesse.

Para ser franco, senhores, sempre achei esse h^mem
íUm tanto misterioso, muito misterioso até! — declarou ele—
Também os comerciantes visinhes acham o homem exfanho..,
iNinguem sabe qual é sua pre fissão... nem o que faz...

= Fica, ali, no 37, apenas alguns dias e... zás! Desaparece!
f Posso cantar ainda outra cousa, que me pareceu extranha!Que cousa? — perguntou Credding.

Ele sempre usou bigode... Bigode preto, bem tra-
ítado... Ha uns doze dias, pouco antes de partir para Paris,

raspou-o completamente!
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CAPITULO XIX — A hipótese da surpresa

O barbeiro, fazendo essa declaração, piscou um olho,
como se a cousa tivesse o maior interesse/ parecia acre-
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ditar que z^à mais importante do que, á primeira vista, podia
aparentar. Mas cs policiais, segundo a traciçlo de Scotland
Yard, finqiram não ter surpreza.

~ An! Achou a cousa extranha, hein? — perguntou
Gedding. „

E' natural! Ninguém raspa assim um bigode tao bem
tratado! Era um bigede bonito, compreendem? E zás! O
homem raspa tudo, de uma vez!

Deve ter mudado bastante de aspecto... — obser-
vou Credding, ccmo se a cousa não o interessasse.

Se mudou! Custei a reconhecer o homem, quando
voltou, foi preciso olhar duas vezes... Ora, se mudou!Foi justamente, antes dele ir a Paris?

Bem... Eu não sabia que ele tinha ido a Paris. Foi
só depois que voltou... O senhor estava aqui também,

3uandc 
ele contou... Foi antes da viajem, sim... Entrou,

epois, aqui, uma tardêf sem bigede c ccmo eu notasse
respondeu que fora uma idéia repentina... Cismou que
o rosto, todo barbeado, ficava melhor... e pronto! Mas
eu não achei, palavra!

Credding e seu cc lega se retiraram, seguindo de taxi
até o escritório de Wendcver, que ouviu atentamente tudo
o que o detetive lhe contou se bre suas recentes aventuras.
Não fez nenhum cemer.tario, salvo num só ponto.Está xerto de que Mrs. Emerson vem aqui, hoje,
em companhia de sua irmã, a viuva de Severfield?Estou! Devem vir ao meio dia. Ela própria marcou
a hora.

Bem... São onze e meia. Vou telefonar a Bridg-
water, para vir...

Depois de telefonar, continuou:
Que vai fazer, apoz a entrevista com essas senhoras,

relativamente a esses homens, que estão, certamente, de co-
nivencia nesse drama?

Credding fitou longamente seu interlocutor. Depois
respondeu lentamente:

Scotland Yard entrará imediatamente em ação! Já
fiz, esta manhã, um relatório completo. Que vamos fazer?
Provavelmente tratar de encontrar Colinrake e Worthington
e fazer-lhes algumas perguntas... delicadamente.

Por que diz «tratar de encontrar?» Acredita que
eles tenham fugido?

Não, por emquanto! Quero dizer: vamos á casa
de Colinrake e, caso não esteja, iremos procural-o. O
mesmo faremos com Worthington e, talvez, com miss Gre-
ville. Faremos simples pergunta* preliminares, como deve
compreender, afim de ver o que é possivel obter com di-
pie macia... De resto, aquilo que vamos fazer, depende em
grande parte do que nos vai dizer essa senhora, a verda-
deira Mme. Severfield. Creio que ela etá qualificada
para interferir no assunto.

Isso não se discute! Com a condição, é claro, que
ela seja, reafmente, ou melhor: legalmente, a viuva de
Severfield! Mas, apoz ouvir tudo quanto acaba de me
contar de seu trabalho dã noite de hontem, creio que faria
bem se tratasse de recuperar contácto com esses dois indi-
viduos, quanta antes... Suponhamos que consiga, h^je
ainda e que Worthington recuse dar qualquer explicação
a respeita do cheque... Neste caso, que pretende fazer?

Nós o convidaremos, erm delicadeza, mas firmemente,
a que nos acompanhe até Scrtland Yard, afim de prestar
esclarecimentos. Estamos fiados na palavra do técnico Can-
nabine, isto é: em que o cheque é falso!^ E' natural, por-
tanto, que q Sr. Worthington, seja intimado a dar expli-
cações... Oh! Não se assuste, porque saberemos «cozi-
-nhal-o» muito bem!

Bridgwater entrou, nesse instante. Vinha âcompò-
nhado por um homem oe meia edade, vestido com apuro
e a quem um rost^ bronzeado e um pequeno bigode grisalho
davam um* aspecto de militar. Atravez um monoculo, seu
olhar examinava tudo, visivelmente interessado.

Bridgwater fez as apresentações.
Este é o coronel Penkridge, que foi me procurar,

cinco minutos antes de seu telefonema, afim de me fornecer
algumas informações sobre o caso Severfield. Leu o anuncio,
nc Times e como já me conhecia, desde ha muif\ preferiu
procurar-me em vez de vir aqui... Agora ele dirá o que
sabe...

Terei grande prazer em ouvil-o, coronel — disse
Wendover.

Voltou-se, depois para os policiais, acrescentando:
Tenho a certeza de que estes dois senhores, os

sargentos-detetives, Credding e Rollinson, também apre-
ciarão suas informações... sejam quais forem!
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Talvez não se trate, exatamente, de uma informação
Sn, sy/endvvèr — disse o coronel — Talvez o terrm sugestão
seja mais apropriado. Eu me encont*ava em França, quando
|i seu anuncio. Acabo de regressar é Inglaterra.. . Do con-
trario, teria vindo procural-cs, muito antes. Já disse o que
sdbia a^ Sr. 3' Jgwater e soube por ele que o Ma-tin
Severfield/ que foi encontrado em Brighton, morto em cir-
cunstancias suspeitas, e o mesno indivíduo que, ha ce-ca
de vinte ou vjnte e dois anos, tinha uma fazenda de c-iaçâo
de parcos, na Austrália, mais exatamente na Nova Galles
do Sul.- U

Quanto a isso nao ha duvida, coronel! — respondeu
Wendover. — E* o me:mo homem.. .

Nesse caso, creio que o que vou dizer tem alguma
importância e, talvez, muita importância...

Sorriu, emquanto se voltava para os dois policiais.Suponho, senhores — disse ele, emfim — que oevem
estar bastante adeantados nesse inque*ito. Pelo menos hão
de ter uma hipótese! Pois bem.. . Se sua hipótese nao pro-
gride, gostana de saber se já tive-am outra idéia, a saber:
que Severfield foi assassinado por um homem desejoso dê
se vingar de uma velha ofensa?

Rollinson e Credding trocaram um rápido mas eloqüente
olhar. Finalmente o segundo fez, com a cabeça, um gesto
negativo.

Nenhum indicio nesse sentido, coronel! Nada,
positivamente!

O coronel tornou a examinar com olhar descansado,
o auditório. Sorriu satisfeito... até encontrar o olhar de
Credding. Então tornou-se repentinamente muito serio
e perguntou.Tem certeza? O Sr. Bridgwater teve a gentileza
de resumir o caso para mim, tal como se apresenta até hcje
e acrescentou que, pouco tempo depois óà morte de Sever-
field— por causa do anuncio que aqui me trouxe—um
senhor, de nome Marsland, se apresentou pa-a óàr infor-
mações interessantíssimas sobre a vida de Severfield na
fazenda da Nova Galles do Sul... Os senhores também
devem estar ao corrente dessas informações.

Sem duvida, _coronel 
— declarou Credding.

Mas, talvez, não tenham prestado a devida atenção
a um detalhe — observou o coronel Penkridge tornando
à sorrir. — Devem estar lembraçlos de que, em sua narrativa,
o Sr. Marsland disse que, quando a jovem e linda Mrs.
Severfield e sua irmã. miss May, fugiram da fazenda do
milionário, aproveitando estar ele ausente e que Severfield,
por sua vez, saiu em sua perseguição, um homem, bastante
moço ainda, apareceu perguntando pelas duas irmãs?

Sim, recordo — respondeu Credding.
Pois é sobre esse ponto que desejo falar! — ex-

clamou o coronel — E' importante... talvez! Pelo menos
merece ser examinado. Mas devemos proceder com ordem
e c>meçar pelo principio! Ha vinte e dois anos eu já me
achava no exercito e, devido a,um excesso de trabalho, os
médicos verificaram que eu M
estaa ameaçado de graveenfermidade pulmonar. Eu,
P°rem, não queria desistir
da carreira e obtive uma
licença de um ano, paratratamento de saúde, indo
para a Austrália, de onde
voltei radicalmente curado.
lassei a maior parte óà-
quele ano em Sydney. Co- v
m° as pessoas naquelaedade, eu gostava de me
Qistrair e freqüentada os
teatros e os music-halls.
roí onde conheci duas
irmãs das quaes os senho-r^s devem ter ouvido falar,
£ Propósito de Severfield..trani ds irmãs «Maybury».
Jovens, bonitas, alegres e:ruidas, eram muito cor-

Je notas — Quero escrever esse nome. Podecaderno
repetir?

--Dalmer! — disse o coronel. ~~ Ele o pronunciava"«üaumer.. bra Inglez e suponho que também fora á Aus-traha por motivo de saúde. Resumindo: o jovem Dalmer logose apaixonou pela mais moça das irmãs, chamada Rhona.tstava sempre em seus calcanhares e vivia.enviando presentesa pvem artista: flores, bombons ou objetas mais caros.. .íNao j>ei se ela o animava ou não. A verdade é que essas"relações ja iam "
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bastante adeantadas, quando Severfieldentrou em cena Eu o conhecia bastante, naquela éoocã/'í^»'
pois era sócio do mesmo club a que pertencíamos, Dalmer .-;e eu. Lreio, ate, que foi Dalmer quem levou pela primeiravez Severfield ao music-hall onde se exibiam as irmãs,apresentando-o a Rhona. Severfield também se apaixonou
pe.a mais moça e, pârã cumulo, o infeliz Dalmer teve quese ausentar, passando Uma semana em Melbourne, em via-
gem de negoèios; O resto é fácil de adivinhar. Durantea ausência de Dalmer, Severfield persuadiu Rhona a des-
posal-o, le^ando-a imediatamente para sua fazenda, em
companhia da irmã.

O coronel deteve-se, um instante e Wqpdover per-
guntou: Casaram-se, realmente?

Sim/ casamento perfeitamente legal. Eu fui teste-
munha do noivo e a cerimonia se realisou ná catedral de
Saint-Andrew. Foi tudo rápido e Severfield ficou em minha:
memória como pessoa que sabe convencer os outros; ener^
gico e autoritário. Conquistou a pequena e levou-a de Syd- I
ney. fom A irmS r^cf.-v rnn> c»n /-Anfrjv^ /.a» **. ¦¦*....!.• li.II v J
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A PAZ QUE DESAPARECE!

r"

rma, posto que seu contrato com o music-hall
terminara. No club, em conversa, dissemos que haveria
escândalo, quando Dalmer voltasse. O tempo passou e ele
continuou ausente. Vim a saber, mais tarde, $ue, depois de
chegar a Melbourne, teve que ir ao Ceylão, ver um irmão >
plantador de chá, a propósito de um caso de familia, urgente.
Voltou, em fim, e soube de tudo. Rhona. segundo parece,
não o pre"enira, nem sequer por carta, cia preferencia corví
cedida a Severfield. Devo acrescentar que Dalmer recebeu
mal a noticia, muito mal até. Para que imaginem, devo dizer

, , iante de vários amigos, eu inclusive, #e em termosf
enérgicos, Dalmer jurou que mataria Severfield. se alguÉT
dia tivesse a sorte de encontral-o, fosse na manhã seguinte
ou ao fim de muitas anos! E Dalmer era desses homens en_l
quem o desejo de se vingar de uma ofensa dificilmente po-¦¦.?
deria desaparecer. E* claro.. . Todos nós fizemos o possiveÉ
para acalmal-o e chamal-o á razão. Ele nada respondeu e>
no momento, na-^a fez, nem sequer indagou o endereça
de Sevecfield. Mas, passados alguns dias, ele voltou ààí
assunto e me declarou c°m uma tranqüilidade aue me im.^
pressionou: «Se algum dia tornar a encontrar Severfield,!
ele morrerá, porque me traiu miseravelmente!"»

Gravíssima razão! — disse Wendover.
Também acho... Principalmente em se tratando dè

Dalmer — observou o co*
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aquela ocasião Um íd-^âznqu"
mer.

tejadas. Vivia em Sydney,1(1 "ela ocasião, um r^ÔTssimo, Stephen Dal-
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favor,
Um instante, por

coronel — pediu
Vredding, interrompen-QO*o, emquanto abria seu

t* , ...JJy àa Purifica l — Esse belo símbolo da Paz,
Entrontsação e auida de l acijica ^=»= Fxnn«c2a
com cerca de 27 metros de altura, foi erguido para a Exposição

ínUrnaciÔnal da Califórnia (1939-40) na famosa "Ilha do T.souro

£í ZTtrecho mais concorrido da mesma '*^aJ^J^i

encerrado esse certame, o povo desapareceu. Y^° 
»J^» "

Pacific» oue acabou sendo derrubada (oh, ironia do Destino!) atira

d £ewô para a construção de novas fabncaa de armamento

para a marinha de guerra norte-amencana.

rone! Penkridge, que pro-*
sequiu : — Deixei. a Aus^f
tralia pouco deoois desses
ratos e nao tornei a ouviria
falar nesses personagens.
Mas, quando o Sr. Bridg-;'i
water me reoetiu a narra-
tiva do Sr. Marsland, fiqií0ij
convencido de que o ho-^
mem, que foi é fazenda
procurar os fupitivos,"" sil
podia-ter sido DalmeH E
sei, também, o que tedaj
acontecido, se ele tiwess«ü
encontrado Severfield! A:
agitação e o furor de que^
fui testemunha não eram d£
natureza a desaparecer oül
sequer se atenuar.

— Que pensam os seg
nhores de tudo isso? —
perguntou Wendover, vo!-v
tandó-se para os detetis
ves.

Credding continuou a
tomar notas. Repentinamen-
te fechou o caderno,, guar-
dou-o e disser
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Dado o que sabemos não acredito que possamos
ütilisar as sugestões do coronel Penkridge. Porque é pre-
Ciso compreender...—acrescentou, voltando-se para o
militar — Não pode haver duvida sobre o seguinte: na
jioite do assassinato, Severfield foi atraído a um bungalow
chamado «Elvescot», próximo de Black Rock e, dentro
dessa vivenda, no jardim ou na escarpa visinha, foi agre-
dido com uma chave-inglesa, que encontramos junto do
corpo.

Está absolutamente seguro desses fatos? — perguntou
o coronel. *

0. — Sim. E' sobre eles que caminhamos. Ora, admitindo-se
; que esse Dalmer ainda esteja vivo e com as mesmas intenções

ae se vingar, como teria conhecimento desse bungalow...
e'o resto? E... também sabemos que a chave-inglesa foi
comprada!

E também conhecemos o homem que comprou essa
ferramenta! — acrescentou Rollinson. — Infelizmente...
ainda não o pegamos!Nesse caso, sua missão parece...

O primeiro escrevente de Wendover interrompeu a
pialavra dó xoroneL entrando e murmurando algumas pa-
lavras junto do ouvido do tabelião. Este respondeu no mesmo
tom e, logo que o escrevente se retirou, informou:

~r- Eis um momento talvez dramático, senhores! —
disse ele — As duas senhoras a quem se referiu o coronel,
Isto é: Mrs. Emerson e Mrs. Severfield, já chegaram!

Cinco pares.de olhos se voltaram para a porta. Mrs.
Emerson foi a primeira a entrar com seu sangue frio habi-
tua!; atraz dela, tímida, caminhava uma senhora que parecia
vestir um habito religioso.

CAPITULO XX — Quem era o outro homem

Sem mostrar a mesma timidez da irmã, em presença
dos desconhecidos a|j reunidos, Mrs. Emerson se adiantou

- e, dirigindo a palavra a Wendover, anunciou:
Aqui estou, Sr. Wendover — disse com a voz de-

sembaraçada de uma creatura habituada a tratar de nego-
cios — Trouxe minha irmã, Mrs. Severfield, conforme pro-
meti ao Sr. Credding. Devem estar surpreendidos por vel-a...
nesse habito. E' preciso explicar que, ao regressarmos á
Inglaterra, ha vinte anos, minha irmã ingressou numa con-
gregação dedicada ás obras de caridade e que trabalha

;nos distritos mais abandonados do East End_. A!i ficou,
desde então, sendo hoje a superiora...

Temos muita honra em conhecer Mrs. Severfield —
respondeu Wendover com a maior gravidade.

Ofereceu cadeiras ás visitantes; depois, designando
^o coronel Penkridge:

Aqui está um senhor, Mrs. Emerson, com o qual,
ha muitos anos, a senhora teve relações...

A solicitada estremeceu violentamente e fitou^o co-
ferònel, que se curvou, numa respeitosa saudação. Então, ela

•sorriu e extendeu a mão.
; — Oh, Deus! E' Johnnie Penkridge! — exclamou —

Apoz tantos anos... E presumo, agora, que o Sr. Wendover
I já está ao corrente de mais alguns detalhes sobre o que

ocorreu na Austrália?
Em fato, Mrs. Emerson...

Deteve-se, emquanto o coronel trocava algumas palavras
com as duas irmãs.

—...«Sei o bastante para poder fazer algumas per-
guntas a sua irmã... desde que ela permita» — concluiu.

Minha irmã veiu para responder a todas as per-
guntas que, necessariamente, lhe façam. Ela já conhece
a situação e prefere, responder a todas as perguntas aqui
a ter que comparecer ao tribunal como testemunha.

No intimo, Wendover julgou improvável que Mrs.
7 Severfield pudesse evitar de comparecer ao tribunal; mas
g nada disse.

Não a importunaremos com muitas perguntas, Mrs.
7 Severfield — disse ele — Apenas o que importa saber.

Para começar... Rhona May é o seu verdadeiro nome?
Credding observava com olhar penetrante a tran-

quila creatura, envolta em sombrio habito religioso, notando
que Mrs. Severfield devia ter sido muito bela e que ainda
conservava muito dessa beleza, Não apresentava o mesmo
tipo da irmã e, assim, não o surpreendeu o tom timido em
que laconicamente respondeu á pergunta de Wendover.

Sim! — Era esse o meu nome.
Desposou Martin Severfield na catedral de Saint-

Andrew, em Sydney?O coronel, aqui presente, serviu de testemunha?
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Sim, recordo-me de que o coronel Penkridge foi
testemunha de meu marido.

Terá conservado a certidão do casamento?
Sim... Trouxe-a comigo — disse Mrs. Severfield

entregando a Wendover um envelope.
Depois de examinar o documento, o tabelião disse,

voltando-se para Gredding e Bridgwater:
Foi sorte! Isto vem simplificar nosso trabalho...

Depois, voltando ao tom mais grave, continuou, diri-
gindo-se á religiosa. ,'.;

Sem querer recordar penosos detalhes, Mrs. Sever-
field, creio ter compreendido que seu casamento foi um
terrível erro e que, assim tendo sentido, a senhora aban-
donou seu esposo, regressando á Inglaterra, onde se fez
religiosa?

Ela àquiesceu curvando vagarosamente a cabeça.
Ficou desde então nessa congregação?
Sem interrupção.
Já deve saber o que aconteceu a Martin Severfield

e, também, que um solicitador diz possuir um testamento
do falecido em boa e devida forma, mas sobre o qual apre-
sentamos nossas duvidas. E' preciso que a senhora faça valer
seus direitos, pois o inquérito tem que ser conduzido a
bom termo.

Durante alguns segundos Mrs. Severfield nada disse,
permanecendo de cabeça baixa e sem fazer um gesto.

Faço questão de não aparecer — respondeu, em
fim — Eu... preferia, caso fosse possível, que não se fizesse
a menor publicidade... E ... Não quero o dinheiro de
Martin, se é isso que pretende dizer!

O que quero dizer, Mrs. Severfield é que deve
nos prestar seu auxilio, para impedir que se realise uma
exploração gigantesca e particularmente abominável. Quanto
a sua recusa em aceitar o dinheiro, permita-me que lhe ex-
plique... Conheço a reputação de sua Congregação Re-
ligiosa, como todo o mundo conhece. O Sr. Bridgwater
teve ocasião, creio, de oferecer certas quantias em seu
favor e sei também quantas obras piedosas vem realisando
no East End. Se não quer, realmente, esse dinheiro para
si mesma, pense de que imensa utilidade ele será para a
Congregação! Poderia, por exemplo, construir um grande
hospital...

Mrs. Severfield sorriu, pela primeira vez, desde que
entrara na sala.

Com olhar já sem receio observou as demais pessoas
ali reunidas e depois disse, com a mesma voz suave e quasi
infantil:

Ah! Seria, realmente, maravilhoso.. . Como seriamos
felizes!

Pois nós t.ataremos de conseguir isso — decla-
rou Wendover — Agora que a encontramos e temos esta
certidão, vamos agir imediatamente para impedjr a homo-
logação do testamento e cuidar do resto. Não tenha o
menor escrúpulo em receber o dinheiro de Severfield,
isto é, a parte que lhe cabe, pois, invalidado o testamento
que Colinrake apresenta, verificar-se-á que_ Severfield
morreu sem deixar testamento e, nessas condições a Coroa
ficará com metade dos „bens mobiliários e um terço dos
imobiliários. Acreditamos que Severfield não tenha outros
parentes, pois nenhum se. apresentou até agora. Confie
em nós, que defenderemos seus interesses. Agora, porem,
segundo uma conversa que tivemos, esta manhã,, com o co-
ronel Penkridge, desejo fazer uma ou duas perguntas,
relativas a outro ponto... não muito agradável. Suponho
que se recorda, perfeitamente, do tempo que passou em
Sydney, quando desposou Martin Severfield?

Lembro-me bem.
Creio que tinha, então, outros... admiradores,

alem de Severfield? .
Realmente... Creio que havia outro — admitiu

timidamente a religiosa.
Devia haver, sem duvida! — acentuou Wendover,

com galanteria — Deve se recordar, particularmente, de
um rapaz, chamado Stephen Dalmer?

Recordo muito bem. ,
E' verdade que ele a pediu em casamento antes de

Severfield formular o mesmo pedido?
E' verdade.
E a senhora o encorajara?
Oh, não! Eu tinha medo dele. Stephan Dalmer

tinha gênio violento. Nunca o encoragei... nem jamais
lhe prometi fosse o que fosse! ;

Mas, talvez, ele fosse desses que nao desanimam r
- — Realmente. Sempre se mostrou perseverante! .....
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o mesmo, quando Severfield

maneira
âchâva

a mais
a ouvir

Continuou sendo
dpdreceu ?

Sim..- Nunca desanimou.
E a senhora desposou Severfield de uma

por assim dizer, repentina, emquanto Dalmer se
dusente de Sydney?

E' a verdade.
Agora desejo que responda, por favor,

uma pergunta: Depois de deixar a Austrália, tornou
falar, alguma vez, em Dalmer?

Os assistentes que observavam Mrs. Severfield viram
seu rosto mudar de cor. Entretanto enfrentou o olhar de
Wendover.

Sim! — replicou ela, com nobre franqueza — Ouvi
falar nele. Jamais revelei isso a quem quer que fosse. Nem
mesmo a minha irmã... até agora. Mas nada tenho que
esconder sobre esse ponto. Ha cerca de trez ou quatro
anos, li um anuncio na coluna «Correspondência Privada»
do Times, pelo qual rogavam a Rhona Maybury (meu nome
de teatro) que se comunicasse com Stephen Dalmer. O
anuncio apareceu varias vezes, porem eu não prestei atenção.

Estava indicado algum endereço?
Não; a resposta devia ser enviada para c escritório

do Times. E' claro... Não respondi! E, já agora que tra-
tamos desse assunto, é melhor que saibam.. . Eu vi Ste-
phen Dalmer!

A senhora o viu? Onde?
Foi em Brighton... Ele passeava pela praia. Eu

o reconheci imediatamente.
Quando foi isso?
Ha dois anos! Tínhamos levado certo numero de

crèanças de Poplar afim de passar um dia em Brighton. Eu
dirisia a caravana. Estava com as crèanças na praia, quando
vi dous soberbos bull-dogs caminhando ao lado de um
homem.. . Stephen
Dalmer  AZAS DE

-E ele? Re-
conheceu a se-
nhora ?

Nao.. . Eu
voltei o rosto.. .

Wendover
consultou Cred-
ding com um olhar
e este, instalado
no canto majs som-
brio da sala, fez
um sina! ao solici-
tador para sus-
pender o interro-
gatorio. Pois bem!— concluiu Wen-
dover — Penso
que é tudo, Mrs.
Severfield. Pode
confiar em nosso
trabalho, para a
defesa de seus in-
teresses; tudo fare-
mos também paraa aborrecer o me-
nos possível.. E,
desde já, pode
Pensar na constru-
ção do ambicio-
nado hospital \

Logo que as
duas irmãs se reti-
riram, Wendover
?e aproximou de
Seus companheiros

0 coronel Pen-
'dge exclamou :-~ Fez bem

cm não repeti r
P^ra ela as amea-
çasade morte, queUà!mer proferiucontra Severfield;':3 dado o fato

Da|mer residir
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o viuem Brighton (ou pelo menos ali residia, quando ela
na praia), isso teria sido bastante penoso!Sim; o fato dele residir em Brighton, agrava suasituação — declarou Wendover — Mas não sei como podeser possivel a um homem alimentar, por tantos anos, um tão
foite sentimento de vingança!

Vinte anos! — exclamou Bridgwater.Sim... Vinte anos! — repetiu Penkridge— Por
mim, conheci homens que esperaram ainda mais tempo parase vingar! E Dalmer era pessoa de mau gênio!

Credding falou, por sua vez:Senhores — anunciou com sua voz inalterável-—
Eu conheço o homem de quem falam! Soube logo de quemse tratava, desde que Mrs. Severfield mencionou o casal
de bull-dogs. Conheço o homem de vista, porque está sem-
pre acompanhado por esses dous belíssimos animais, da
mais pura raça. Posso, a qualquer momento encontral-o e
prendel-o. Mas... essa «chave-inglesa» é que atrapalha!Essa chave inglesa parece estar solidamente fixada
em sua cabeça, Credding! —.exclamou Wendover com
impaciência.

Essa ferramenta, meus senhores, sou capaz de jurar
é a arma com a qual Severfield foi agredido antes de ser
precipitado do alto da escarpa! — afirmou o detetive tei-
mosamente. — Se assim não fosse, nunca teria ido
naquele local, próximo do corpo!

parar
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Em Wri«ht Field em Dayton, Estado dé Ohio; os engenheiros militares norte-america-
l_m Wright l-ieui, em 

yay1 
modelos 

para o desenvolvimento da Aero-
nos encarregados de estudar novos planos^e mod^ p
náutica trabalham incessantemente. Os quatro desennc. amanhs, 

no qual se veri-
do» mais constantes e representam provavelmente o « 

f j^cZa para baixo: Uma
fica a importância da aza São, da esquerda para a toteed» 

doisP,emes. Um tipo
futura f^ortaleza- Voadora", com oito motores 

^gg^^ só e poderoso motoP de
de bombardeiro, ultra-rapMo e 

f 
«»«» ««71 «_*_ motor, na ponta

"imp_lsSo" e, por assim d.zer, todo azas O tipo Uan pequenas, na testada.

Esses ™z írsir ^rsf^rE «-se *—
os abnegados "Pilotos de prova l

o "Windmill" com
manejo

TENHO NOTICIAS...

Wendover não respondeu. De pé, de costas para o
fogão de inverno, observava a gesticulação do detetive.
Repentinamente sorriu.

— Credding! — exclamou, em fim — Não duvido
que você tenha estudado com atenção esse drama. Porem
um certo ho^mem está nele implicado e sobre ele, entretanto,

ainda não ouvi
AMANHÃ  você fazer o me-

nor comentário!
Quem é

ele, Sr. Wendo-
ver? — perguntou
Credding.

O homem
que ficou no au-
tomovel, emquan-
to seu proprietário
foi obter essa fa-
mosa chave ingle-
sa, em Welford !
O «outro h o-
mem!» Quem era
ele? Você diz ter,
quasi, a certeza
de que o compra-
dor da chave in-
glesa foi Taverner/
locatário de Eive-
scot e que, prova-
velmente, dentro
de poucos dias es-
tara habilitado a
prendel-o... Mas
quem zrà o com-
panheiro de Ta-
verner?

Credding bai-"
xou a cabeça, res-
pirou fortemente è
refletiu durante
alguns segundos. •

Pareceu-me'
— explicou ele/
em" fim — que a
primeira cousa a
faze? era encon-
trar Taverner. A
bem dizer, £ a
u n i ta cousa que
eu posso fazer. Es--
pero, primei r o,
obter informações
majs detalhadas so-
bre esse persona-
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gem, aqui em Londres, por intermédio de alguém que eu
conheço. Como vê estDu em boa pista... Agora vou a
Brighton, pelo primeiro trem, afim de ver o homem dos
bull-dogs: Dalmer!

E voltando-se para seu companheiro, disse:Rollinion, emquanto isso, você vai verificar, dis-
xreçamente, se Coljnrake esta no escritório, tratando ainda
de recolher todas as informações possíveis s^bre ele. E'
preciso seguir de perto tocos os atos de Coljnrake, de
Worthingt^n e da linda secetaria.. . Qualquer dessas
pistas conduzirá a alourn resultado interessante. Mas, diga-
me, Sr. Wendover.. . Cnde se encontra o precioso Orridge?

Wendover sorriu, com fom humor.Não faço a menor idéia do local onde ele possa
estar, Credding! — Como sabe, dei carta-branca a Orri-
dge.. . Mas ouasi tenho a ce-te~a de que ele anda nos caí-
canharesde Colinrake... E aplicando seus métodos pessoais!

CAPITULO XXI — Golpe de sorte!

Credding, realmente, tomou o primeiro expresso,
com destino a Brighton... rela viqésima ver desde o inicio
do inquérito, agradecendo sua boa esfela por Londres
estar tão estreitamente ligada á grande região marítima,-
tinha a impressão de passar a metade dos dias, correndo
de uma cidade oa»-a out-a. E, durante o trajeto, meditou
sobre o que acabara de lhe ser revelado. Mrs. Severfield
o cohca-a, sem duvida, diante de um fato novo e que lhe
cab«a esclarecer. Em fato, conhecia de vj$ta o «homem dos
bull-dogs», porque e^a uma silhueta familiar de Brighton.
Homem de edade madura, de rosto castigado pelo tempo,
embora tivesse asoecto geral ainda solido e quasi sportivo,-
em tudo isso Creddinq nensoU/ recordando, â\nàâf que zrà
homem que se vestia bem, zeloso de sua aoa^encia ressoai:
Inúmeras ve?es o encontra-a, sempre com os dous soberbos
cães, atravessando a cidaJe, nesses dous ou trez últimos

^anos. Embora ignorando, até então, seu nome, estava seguro
de o reconhecer Facilmente ou de, em ultimo caso, descobrir
sua «-esHencia, desde que â\nód continuasse a usar o nome
de Steohen Dalmer. |_ocn nue desceu do trem, Credding
se diriqiu ao nosto policial; ali encontrou um telegrama,
que o a^i'andava.

O teleqrama fora e^iado pelo ge"e^te do Covent
G*rd*n,_o famoso music-hall e a quem Gedding pedira
Informa-ões s-^bre Taverner. O papel continha apenas estas
simples r>ala"r<3s:

*T~nho hotícias».
Oeddino qua^d^u o telegrama no bolso e consultou

o «Anua»-;.^» kcal. O nome one nrocira^a não zrd comum
e noude le- imediatamente: «Dalmer, Stephen, capitalista,
2 A. — Kftnllworth M*nsíons.»

Ali, bem oroximo! Ke^ilworth Mansions ficava a dous
minutas He marcha. Credding refletiu: devja fazer, antes,
um inq-ier-to s^h-e esse homem e pedir a out-o detetive
que o acompanhasse ao endereço que anotara? Reoeliu
esses d-Mis métodos e resolveu r, ele rresmo, ver Dalmer,
sem oerda de tem*oo; cinco minutas deo^js, t"ca"a a cam-
painha ra resjrle-cia do antiqo rh'a! de Severfield.

Foi um jovem rmrd^mo, ineoreensivel, nuem o aten-
deu. Cre^^i^n7 seQujndo Lma linha He conduta cuidado-
samente estudada, ne^PúMou se o Sr. Dalmer se achava
em casa e, ouvindo reso~cra afirmativa, e^egou seu car-
tão, solicitando ser rereoíd.^. Foj o-^du^ido a uma sa!a
que de ^a «erv^i»- r»e salão de »a-tar de Steohen Dalmer.O Sr. Dalmer virá dentro de poucos, minutos —
anuncio^ n creado.

Credríjnn, de^ojs r<e obse^'ar tudo quanto o cercava,
concluiu deo-essa que Steohen Dalmer se interessava pelos
soorts em oz"â\ e ^a-ticula-mente nelas corridas de cavalos.
Sobre a chamn^ estaca nend«jrado um belo quadro, reore-
sentando um ^famoso 

pâ-yhâdnr do Derby: outras velhas
gravuras de corridas e de caçadas dec^ra^am as paredes
e vanas ta^-as qe r»-ata estacam disoostas sobre uma longa
mesa de oa->t^, vend^-se, ain^a, na biblioteca, que ficava
visinha, qrâ-yde numero de livros refe-entes a corridas,

^caoaoa^, tiro ao alv'- e outros so^rts. Uma atmosfera bur-?,guesa_rei~a"a n^r t-da na-te e Creddinq te'e uma nítida
;int"icão de que o proprietário de tudo aquilo não zxà um

| assassino.
A n^rta s? abriu para dar passagem a Dalmer, que o

detetive |og^ reconheceu como «o homem dos bull-dogs».
Not->u que Dalmer devia te;, provavelmente, a mesma edade
que o coronel Penkridge, mostrando-se entretanto, um
Douco mais bem conservado. Homem dado aos sports,
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mais mundano, tinha em mão o cartão de visitas do policiae sorria, diiigindo-se a este.
A's suas ordens — disse ele, fecha-ido a porta —

Deseja alguma cousa, que eu p"»ssa atender?
Se quizer ter a bondade de me conceder alquns

minutos, Sr. Dalmer — respondeu Credding — não o abor-
recerei por-mais tempo...

Dalmer, com um gesto simples, indicou uma poltrona.Depois, instalou-se diante do visitante.
Estou a sua disoosição.. . — disse ele.Muito obrigada... Na verdade, o assunto queme trouxe aqui não deve ser agrada"el para o senhor..

Mesmo assim, irei diretamente ào fim. Como o senhor reside
em Brighton.. .

Perdão! — interrogou Dalmer — Não resido, em
fato, aqui! — Divido meu tempo entre Brighton e Londres,
onde possuo outro apartamento. Ora estou aqui, ora na'
capital.. .

Direi, então... que o senhor reside em Briohton,
de um modo quasi_ permanente — continuou o detetive— e, ^nessas condições, suponho que ouviu falar no re-
cente caso de Black Rock, isto é.. . Da morte — provável-mente por assassinato — do Sr. Martjn Severfield?Sim, ouvi! — replicou Dalmer — prontamente —
Li, naturalmente, tudo quanto os jornais publicaram, embora
estivesse fora a'aqui, por ocasião do crime. Eu me achava
no Norte, caçando nos condados de Durham e de Nor-
thumberland e a'i continuei até fins de Outubro.

Credding logo disse a si mesmo que essa informação
liquidava a questão da culpabilidade ou eventual cumpli-
cidade de Dalmer.

E quando regressou?
Oh! Muito mais tarde... Eu estava, na ocasião do

crime, ha cerca de 700 quilômetros de Brighton e só quinzedias depois regressei... Por que pergunta?Conhecia Martin Severfield? — perguntou Cred-
ding, por sua vez, sem responder á pergunta de Dalmer.

Este sorriu, antes de declarar:Realmente... Eu o conheci, ha muitos anos! Mas,
realmente, é curioso que o senhor saiba isso... Quem
lhe disse?

Soube por duas pessoas — explicou Credding, sem
perder um só jnovimento de Dalmer. — Uma foj 0 coronel
Penkridge, que o senhor também conheceu, creio, na mesma
época, na Austrália. A outra informante foi M-s. Severfield.. .
qite se chamou ha muitos anos, miss Rhona Maybury.

AJisionomia de Dalmer se contraíra, com uma dolorosa
expressão de espanto, ouvindo as palavras de Penkridge.
Quando este pronunciou o nome de Mrs. Severfield, seu
olhar, mais penetrante, se cravou no fundo dos olhos do

. detetive."Este, porem, sem pestaneiar, prosseguiu:Maybury ou May... O senhor também a conhece?Onde está Mrs. Severfield? — interrogou Stephen
Dalmer, com a mais vibrante curiosidade.~—Mrs. Severfield pertence, ha muitos anos, a uma
comunidade religiosa, cuja ação se exerce no East End,
de Londres — explicou Credding — Hoje é a superiora.
Mesmo «ssim, continua sendo, legalmente, Mrs. Severfield.Onde a encontrou? Como a conheceu?Tratando do inquérito, Sr. Dalmer. Assim também
conheci o Ce!. Penkridge.Sim... lembro-me d'ele! Johnnie Penkridge! Ofi-
aa! que Fora para a Austrália, em tratamento de saúde.. .
Un! Isso foi, pelo menos, ha uns vinte anos!

Vinte e um ou vinte e dois, Sr. Dalmer! Essas pes-soas também se recordam perfeitamente de todos os fatos
então ocorridos...

E... mencionaram meu nome?
Naturalmente. Aliás o senhor tem um nome poucocomum... Tive òpenas que procurar no Anuario. E, como

o senhor também conheceu Severfield, nessa época, em
Sydney, vim aqui pàrâ saber se o senhor teve ocasião de
tornar a se encontrar com ele... e, principalmente, se lhe foi
dado encontra!-o depois do seu regresso á Inglaterra, ha
uns nove mezes?...

Não. Nunca mais tornei a ver Severfield, desde
minha estada na Austrália — declarou Dalmer. — E jamaisouvi falar nele... até a noticia de sua mo,te, pelos jornal..Logo supuz que fosse o mesmo homem que conheci no Orien-
te... Depois, os detalhes publicados nas edições sucessivas,
me certificaram de que era, realmente, o mesmo indivíduo...
Não! Nunca mais tornei a me encontrar com ele., , e quasi
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;á o havia esquecido! Houve um tempo em que se nostivéssemos encontrado, teria havido luta ou cousa peorlLuta? - repetiu Credding, em tom de quem pediaexplicações. M H*u,a
Sim... Severfield praticara comigo uma abomina-ve! traição... Um ato indigno de todo homem decentelQuando o conheci eu estava quasi noivo dessa senhorade quem o senhor falou ha pouco. Fui eu, até quem a apre-sentou a Seve.field, que logo se tornou seu assiouo coite-«ador. A mim, porem, ele disse que cortejava a irmãMentira! cortejava minha noiva.. . Tive que deixar Sydnevdevido a um negocio urgente, que me chamava a Melbourne

De lá tive que ir ao Ceylão e, em conseqüência estiveausente da Austrália durante algumas semanas. Ao regessar, soube_que Severfield desposára minha noiva, levando-a
nnm IZTnf^ 

"*' ^^^ "° in^'^-- B> « historia,'num resumo! '
E' bastante desagradável.. . - murmurou Creddingcom simpatia. ^"3

--Sem duvida! O choque que sofri, então, foi ter-rivel. Lembro-me ate oe ter juiado matar Severfield na prj-meiia ocasião.. . E fácil oe imaginar... Eu era um rapaz eamdd por cima, estava estupidamente despeitado.. Masa verdade é que o fato estava consumado... Ela era dele
o rXlZlTZ? 

ifiqufique as cousas n3° corr'am tem.'::U casamento, parece, fora um erro...
Em que se baseia para dizer isso, Sr. Dalmer?Por que, ao regressar de Colombro, recebi emSydney uma carta da irmã, que me despertou suspeitas.Continha um cheque contra um banco inglez e assinadopelas duas ,rmas (com o seu nome de teatro, imaginei) eme rogando que recebesse o dinheiro em seu nome,' naagenciai de Sydney, enviando depois, a quantia para de-terminada cioaoe, que, num mapa, descobri estar bem pro-x.nna da fazenda de Severfield. A carta chegara a Sydney,estando eu ainda ausente, o Correio a fizera se5uir paraMelbourne e, de Ia, para p Ceylão, voltando, finalmentepara meu endereço em Sydney!

Quem é J. T. X. Worthington?

Tudo isso levou bem trez semanas! Tratei de receberlego a importância do cheque e resolvi ir levar pessoalmenteo dinheiro^. . Na fazenda de Severfield me informaram que°> duas irmãs tinham fugido e que o próprio Severfield desa-carecera. Nao voltando a ter ric^tíclarcfãs" irmãs, torneia enviar o dinheiro po.a o Banco do Inglaterra sobre oouoi o cheque fora sacado, explicando o que ocorre.a.oegundo penso as duas irmãs desejaram receber esse dinheiro,arim de poaer fugir! Acabaram encontrando outro meioe partiram... Mas tudo isso pertence ao passado... E,segundo o senhor me informa, Mrs. Severfield é hoje irmãce caridade! E inacreditável!
— Exatamente E, se recebei o dinheiro de Severfielda parte que he cabe, pretende construir um hospitalou

ou cousa ^ârzcjdâ. E, ag^ra, só me resta agradecer suasinformações, Sr. Dalmer.

%I

si cão
Estou a sua dispo-- respondeu Dalmer

Lamento não poder in-formar sobre o drãmâ.. .pelo que compreendi, atra-vez a leitura dos jornais a
po icia acredita que Sever-neld tenha sioo assassinado?
, , Quanto a isso nãona duvida, embora o inque-nto tenha avançado pouco...listas falsas, complicações...
^reio que vou ser obriga-00 a recomeçar tudo, mais
H"ja vez... Como deve ter•jao, logo na primeira au-a^ncia do coroner a poli-.C!â solicitou adiamento donquerito, porque não es-"vamos em conoições deprosseguir... w

7~ desconfia de alguém?-interrogou 
Dalmer.Credding hesitou e, oe-Do,s' sorriu, dizendo:

I \w /téKI^^&
COUSAS PRATICAS — A' esquerda: vassoura própria para varrer
ou espanar cortinas» frinchas e molduras, assim como o próprio «oa-

para telefone. Uma para o próprio aparelho e outra onde eu-
pousado o fone, em caso de se aguardar a aproximação da pessoa
chamada. Evita as ruinosas pancadas no aparelho e na própria mesa.

¦c* ,f!C,l 6z dizer' Sr' Dâlmer... Nesses inquéritossempre ex,stem varias pessoas das quais podemos suspeitar!Infelizmente, as suspeitas não constituem provas.. Tenhoseguido uma meia cuzia de pistas diferentes, que são, afinal,como Um Jogo ce paciência. Por exemplo... - continuouUeddmg, apontando para os quadros, na parede — notoque o jenhor se interessa pelas çorricas de cavales Poisoem. existe um homem, implicado no arama è que *eçundo
pude saber, trata de cousas do turf. O senhor talvez coínneça.

Trata-se de Taverner, John Taverner.Taverner? —repetiu Dalmer, cujo resto se ilumi-nou ¦—(s^nheço muito bem John Tavernerf
.U.-~L •fdZ,e,SSC homem? — Perguntou Creddingcheio de curiosidade. 3

Sei que é corretor e, incidentalmente, bookmaker;também compra e vende cavalos. Desconfio, ainda, que sededica a pequenas operações financeiras. É, podemos-dizer, um nomem de «sete instrumentos»...'Sabe ende ele vive?Desconheço seu encereço particular. Encontrei-oduas ou trez vezes em Brighton, no ultimo verão. Parece
que alugou dlgum bungalow nesta região... Mas é faci!saber. Ele e sócio do Persimon Club e do CraicanourUuo, embora seja ali conhecido com outro nome... Wor-thington. J. T. X. Worthinqton! Seu verdadeiro nome éJohn Taverner Xavier Worthington.. . Que ha com ele?Realmente, Credding, louco de alegria, não continhasua mimica expressiva.

Que ha com ele? — exclamou — Apenas isto-acabo oe saber a cousa essencial e que tanto queria des-cobrir... Mais tarde contarei tudo ao senhor. Agora pre-ciso de me retirar. Até a vista, Sr. Dajmer!
E, quasi correndo, Credding foi telefonar para Wen-dover, em Londres e para Rojlinson, em Scctland Yard.Em seguida tornou o trem de cinco e trinta e cinco, para aestação de Vitoria. >

CAPITULO XXII-O restaurante italiano

Chegando a Vitoria, Credding viu, juntos, Rollinson
e Wendover, que o esperavam. Logo compreendeu queamboS( tinham noticias. Levou-os imediatamente para umasda de esrera, onde puceram conversar cem calma.Que aconteceu, aqui, depois que os deixei? —1
perguntou.

Wendover foi o primeiro a falôr:O Sr. Bridgwater foi ao escritório me informar aue,apoz diligencias, realisadas na capital, descobriram queos títulos ao portador, que tinham sido reti.ados do banco,
por Severfiela cm pessoa, pouco antes de sua morte, foram
negociados, ha alguns dias... Por Colinrake!

Justamente o que eu orevia, Sr. Wendover!—
exclamou Credoing — E' inútil procura,- out?a cousa! Co-
linrake deve ter revolvido quanto quiz o apartamento de
Severfield, no ultimo hotel ocupado pelo infeliz. Sempre
desconfiei de que ele se apoderaria de tudo quant? pu-

desse encontrar. Os títulos• representavam granae quan-i
tia?

Enorme! — afirmou
Wendover. — E â^orà esse
dinheiro deve figurar na
própria conta de Colinrake.

Ele tem aparecido
no escritório? — perguntou
Credding, voltando-se para
Rollinson.

Não. E, em Shaf-
tesbury Avenue, o porteiro
do prédio onde ele reside,
informou que Colinrake ti-
nha saído na noite passada,
com um de seus íntimos, não
tendo voltado desde então.

Ciedding não conteve
um gesto de impaciência. ]Colinrake fugiu! Eu
devia ter prendido esses
dois homens e também a
loufa secretaria! Infelizmen-
te eu estava a pé e eles em
automóvel] Alem do mais,
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se os tivesse prendido, não tinha, então, um motivo sufici-
ente para os reter na prisão. Agcra, sim, estamos diante de
um fato consumado! A menos que o seu astucioso emore-.
gado não ande nas pegadas de Çolinrake, Sr. Wendover?

Ha vários dias que Orridge não da sina! de vida.. .
¦—replicou Wendover—Isso só pode provar uma cousa:
que ele anda muito ocupado com o caso Çolinrake...' Como sabe, eu recomendei que ele não perdesse de vista
Çolinrake e também espreitasse cs movimentos de miss
Greville e ele está, tenho a certeza, seguindo á i isca as
instruções recebidas.

Nao o vi uma só vez durante tcdo meu trabalho da
noite passada, mesmo quando acompanhei Çolinrake...
observou Credding — Sem duvida Orridge segue os me-
todos especiais que prefere adotar.._.

Quasi posso jurar que ele não segue o método
dos outros! — replicou Wendover — Pode ter a certeza
de que Orridge é bom elemento!

Antes assim! — concluiu Credding — Também eu
trago noticias. Estive com Stephen Dalmer, o homem citado
pelo Cel. Penkridge e por Mrs. Severfield. Foi faci! encon-
tral-o, pois eu o reconhecera pela descrição feita pela
segunda. Alem do mais Dalmer reside a dois minutos, a pé,
do posto centra! e pude vel-o sem perder muito tempo.
Evocando os fatos que se desenrolaram, ha cerca de vinte
anos, em Sydney, ele contou como Severfield o suplantara
junto de sua noi/a,- e riu muito, pensando nas ameaças aue
proferiu, então oiante de Penkridge. Nada sabe sobre Se-
verfield, alem do que foi contado pelos jornais, pois se
encontrava entiegue ao soort óà caça, no norte do paiz,
nâ ocasião em que foi praticado o assassinato. Devo acres-
centar que logo notei ser improvável que Dalmer estivesse
implicado nesse crime. Ao mesmo tempo, tive a sorte incrível
de obter uma informação util-issima, talvez a mais útil de
todas, para o bom andamento de nosso inquérito...

Diga logo! — exclamou Wendover.
Credcing, porem, estava disposto a se divertir com a

curiosidade ansiosa de seus ouvintes. Pigarreou, observando-os
eom ar zombeteiro e, finalmente:

Ah! — exclamou com a fisionomia aberta num largo*
sorriso — Não podem imaginar! Taverner, o locatário de
«Elvescot», o homem que comprou a chave-inglesa na garage,
próxima, de Black Rock, o homem cuja presença no local,
na noite do crime já era cousa estabeleciaa por nós, Ta-
verner é... Worthington! Que acham?

Um nome forjado? — perguntou Wendover.
Chame como quizer, Sr. Wendover, mas é um fato!

Worthington e Taverner são um só indivíduo. Dalmer co-
nhece-o bem. Foi ele quem me informou. Taverner trata de
diferente negócios e também de cousas do turf. Ora se
apresenta como Worthinqton — e seu verdadeiro nome é:
John Taverner Xavier worthington — ora como Taverner.
Não ha duvida nenhuma!

Wendover respirou com força.
Muito grave, Credding! — exclamou, finalmente —

O caso toma um caminho ameaçador. Esse homem, na quali-
dade de Taverner, se encontrava, como você diz, próximo
do local do crime,- como Worthington recebeu o cheque
falso; como Worthington serviu de testemunha para o tes-
tamento de Severfield... Seu papel...

Seu papel é, realmente, perigoso, Sr. Wendover—
declarou Credding, interrompendo-o. E quanto mais de-
pressa puzermos a mão sobre Worthington, aliás Taverner,
melhor será; Rollinson! Soube também, alem do que acabo
de contar, que Worthington, faz parte de um club sportivo,
o Crajganour. Se não o descobrirmos ali, pelo menos con-
seguiremos outras informações sobre esse cavalheiro! Porem
ainda me resta ir conversar com alguém. Vejam...

E exibiu o telegrama do gerente do music-hall, expli-
cando sua significação.

E' a propósito de Taverner. Com certeza conseguju
saber alguma cousa — prosseguiu Credding — Sua profissão
lhe permite estar sempre bem informado. Se aceitam, eu os
convido para me acompanhar.. .

O gerente, homem habituado a ser interrogado sobre
os freqüentadores do music-hall, recebeu os visitantes
imediatamente, embora, no momento, estivesse junto da
caixa conversado com um cliente. Desculpou-se junto deste
e conduziu os recém-chegados para um cab.nete privado,
cuja porta fechou cuidadosamente.

Parecia ser velho camarada de Credding, pois sorriu
para este/ perguntando:Seus amigos?
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E com um gesto de cabeça designou Wendover e Rol-
linson.

Exatamente! — respondeu o detetive, piscando
um olho.

O'timo! — exclamou o gerente — Nesse caso não
protestarão se eu lhes oferecer bom whisky?

E, falando, extraiu de um compartimento á direita,
de sua escrevaninla um pequeno bar.

Vejo que recebeu meu telegrama.. . — prosseguiu,
emquanto servia — Realmente, trabalhei com a melhor boa
vontade.. .

A respeito de Taverner? — perguntou Credding,
que mal podia conter sua impaciência.

Sim, sobre ele! inquérito concienciosc. Uma pa-
lavra aqui, outra ali.. . E, como sabe, a maior parte desses
indivíduos arranja uma serie de nomes! Tal é o caso pre-
sente. Taverner se chama, também, Worthington e não tem,
por assim dizer, uma profissão certa. Faz tudo! Não o co-
nheço pessoalmente, mas consegui informações seguras
sobre os locais que ele freqüenta. Por exemplo... Ele é
sócio do Persimon Club, como do Crajganour Club. Tam-
bem pode ser encontrado, todas as noites, no Balsamo.

Balsamo? — repetiu Creddinq — Onde fica isso?
E' um restaurante italiano do Soho, próximo do

Teatro Royal. Worthington — ou Taverner, como queiram!—
gosta muito da cozinha desse estabelecimento. Costuma se
instalar, ali, todas as noites, cerca de oito horas, paia jantar.Fico muito agradecido por tão preciosa informação
— disse Credding.

Aqui estou, sempre ás ordens.
Emquanto o gerente voltava ao balcão, Wendover

e os dous detetives discutiram sobre o caminho que deviam
seguir.

Estou convencido de que não encontraremos Wor-
thington no Balsamo, esta noite! — declarou Credding —
Depois do que descobri e dado que Çolinrake não apa-
receu nem no escritório nem na residência, estou inclinado
a acreditar qüe Worthington-Taverner, Çolinrake e sua
linda secretaria já estão longe, tendo oartido ha muitas
horas para o continente! Foi pena! Se tivéssemos podido
saber vinte e quatro horas mais cedo...

Porem seu colega não parecia tão pessimista.
Em todo caso, vale a pena visitar esse restaurante—

propoz Rollinson.
E' cla,o! Pretendo fazer isso mesmo — disse Cred-

dinq — Acho até, que seria mais aconselhável nos enca-
minharmos, agora mesmo, para lá. Vem conosco, Sr. Wen-
dover? Essa visita talvez lhe seja útil.

Wendover hesitou, como se refletisse sobre serio pro-
blema. Depois de consultar Credding e Rollinson com um
olhar curioso, perguntou:Sim, irei. Mas gostaria que me contassem o que
pretendem fazer... Vão cercar o restaurante ou apenas
guardar a porta por dois ou trez homens?...

Credding sorriu, explicando:
Antes de mais nada eu preciso de comer! Em minha

pressa para tomar o trem, em Brighton, apenas comi, esta
manhã, um pequeno sandwich e enguli um pouco de café
frio.. . Vamos, portanto, começar por jantar.., E como,
para jantar, precisamos de um restaurante, tanto pode ser
o Balsamo como outro qualquer... Vamos, portanto, jantar
ali mesmo e tratemos de abrir bem os olhos.

A verdaae é.que somente você pode reconhecel-o-~
observou Rollinson. — Você já o conhece de vista...

Sim, no barbeiro -rr concordou Credding — Ao
mesmo tempo desafio que ele se lembre de mim, pois creio
que nem ao menos olhou para rrtim, naquela tarde... Agora
precisamos ir!

O restaurante Balsamo apresentava-se do tipo caracte-
ristico dos restaurantes italianos do sombrio bairro do
Soho. Porteiro em uniforme espalhafatoso, grandes plantas
em jarrões, espelhos em profusão, mobiliário de forros
coloridos, berrantes...

Descobrindo, mais para o fundo do salão, uma mesa
livre, Credding para ela se encaminhou imeaiatamente,
instalando-se com seus dois amigos.

Cantinho excelente, este! — murmurou ele —
D'aqui onde estamos, podemos observar a sala inteira e
ver entrarmos novos freguezes, sem que os mesmos nos per-
cebam. Mas chega de investigações, agora, pois preciso
comer e ainda não escolhemos o menu. Não!... — ô,crJs
centou, quando Wendover se voltava para um e outro lado,
com ares de conspirador.

(Conclue no próximo numero)

¦ *v- ',#__*¦



I

--

¦—-*™™i»w^MMW^»^aHWWMHHMHHHHMMWHHBWWWMM^HHMaMHBMIW»IW»i»<^MW»»^""^^"''",M™^^"''^M™M™"'"'*— ~ ""~ ¦¦¦¦-¦ -—;  ._.___. .__... _ .... __ ™__„— ¦—'————

!

O CONCERTO — Quadro de Gerardo Terburg — (Museu Nacional — Berlim).
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VOLTE... APRENDA COMO SE MORRE! ^^^^^m
Eu poderia, mais que

nunca, s^ààr o terrível
segredo. Mas não seria pos-
sivel, assim, partir socegado.
Não... t' preciso deixar es-
ta confissão, t preciso que
alguém conheça a verdade
e so então cessarei oe so-
írer... Ja fui bastante casti-
gado tendo que curar, sem-
pre que citavam episódios
da guerra. Já imagino, o
instintivo desprezo de que
não se poderá furtar quem
lei estas linnas. Mas sei,
também, de alguém que t\à
de procurar desculpas para
meu ato e terá piedade de
mim. Infelizmente guardará
triste lembrança de quemantes admirava e... respei-
tavaj

As mulheres, indulgen-
tes com os ladrões e, em
alguns casos, com os assas-
sinos, nao perdoam certas
fraquezas...

Collard, o «cajxa», zrà
um ladrão, mas nem por isso
sua esposa, deixaria de o
querer como sempre, em-
quanto que eu, que nao
tirara um vintém, um só quefosse... Ani be me tornei
seu cúmplice, com meu si-
lencio, toj porque havia en-
tre nòs um segredo humi-
jhantc, que me fechava a
boca.

Quando fui verificar
seus livros, sem que ele es-
perasse, pensei que ia lidarcom um desconhecido; porsua vez o «caixa» me rece-beu como se me visse pelaprimeira vez. Porem quandodescobri suas fraudes e que,apanhado, por assim dizer,com a mão no dinheiro, nao
Poude ficgar seus desfal-
quês, lon$e de se perturbare empaijocccr, fitou me tran-
qwlamente, emquanto per-Suntavd:

— O senhor não é oenente Derlieux, com quem«ve um encontro, em 1918,durante um ataque, na re-S'ao de Champagne?
Bruscamente eu tornei

dJn'.vef' •» setor de .Mainae Messigcs» Durante dois
mel kh*?os '"Portado um

•?lSrnho ^«"bardeio «/ "oalvorecer do terceiro dia,
encadeado. Fui arrancadoao meM torpor pelos gritos
«lí-í V,Am «,w! Aí vêm
qran^H ° meSmo teínP0 6SSr nadas começaram a cho-
minha f* a cheira. A'
fom,aV'ente'e,nn'«" redor,
na fort^'nzenMs-se a,9i"vam .
manhs c cerraS3° da fria
Eu „£ 

Francezes? Alemães?
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de Bulder, ,án3o chegam e constroem-sc outras muito maiores, como a de Hobtefn n« eSjÔTennessee, cuja obra agora se iniciou e da qual, acima, damos um flMiute J» í j E»*»d<>
de 62 ton.l.d« d. dí„.mite. revolvendo. J» «gundo.' SIS ^«^i£ Tt£T £*.eel.r.r o. l-UIb^E- UUo vi.t. g«r.l de o„t» formidável repr.». ;< J3» (f^aSEde todas). Trata-se da Represa de Grand Coulée, no rio Columbia. ' 
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na ante-vespera, derru-
torpedo aéreo, quebrara

Julguei estar cercado de inimigos e já me viâ aprfslo-
nado, desfilando sob o olhar de um «rittméister», inteiro-
gado, revistado, enviado para um campo de concentração,
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Esse pequeno sapo de jardim nos
dá uma demonstração de sua ex-
traordinaria habilidade em se es-
conder, rapidamente entre a terra
revolvida de um canteiro, ficando,
cm fim, apenas com os olhos de
fora. 0 batraquio também nos
revela sua extranha concepção de
conforto, pois, nessas condiçSes,
permanece cerca de uma semana.

como gado... E logo agora,
que estava prestes a obter uma
licença por vinte dias!

Sim, sim... Eu sei. Havia
outra solução. Fazer que me
matassem ali mesmo! Muitos se
sacrificaram desse modo e,
eu mesmo, em certos dias/
teria sido capaz do mesmo
ato. Sem ter a alma de um
heróe, realisava também gran- »
des gestos. E' claro, no mais '
sacreto recanto de minha con-
ciência, quando pesava minha,
vida e os direitos de meu
paiz, não achava lá muito
vantajoso... Isso, entretanto,
não me impedia de agir, quan-
do preciso, como se pensasse
exatamente o contrario.

Infelizmente, naquele dia,
um pânico insensato^ de mim
se apoderou e, não tendo
mais resistência, corri para a
retaguarda, saltando, como um
louco, de um buraco de obuz
para outro.

Apenas havia corrido, as-
sim, cem metros, quando um
oficial, saindo de um abrigo,
se ergueu diante de mim:

Alto! Onde vai? Que
aconteceu?

Era o comandante da com-
panhia de apoio, tenente Col-
lard, um desses antigos ofi-
ciaes, calmos, seguros e trei-
nados por diversas campanhas
nas areias da África. Devia
estar encantado por me sur-
preender em plena fuga.

A linha foi quebrada.. .
— balbuciei — Os Alemães
ocuparam a trincheira...

Onde estão os seus ho-
mens?

Os.. . Não sei:
Tenho ordem para fazer

fog®-contra os aue fogem!
Volte... E aprenda como se
morre !

E, falando, apontava para
meu peito, o cano de sua
pistola automática.

Um sobressalto de raiva
me restituiu o sangue Frio.
Foi como se eu despertasse de
um pezadelo.

— Sei morrer como qual-
quer putroí—repliquei, com
furor — Volte, você para seu
abrigo seguro..-.

Fiz meia volta, afetando
caminhar sem pressa e sem
precaução, escolhendo, mes-
mo, as mais altas arestas do
terreno. As balas choviam em
redor de nós, e, nesse instap-
te, desejei ardentemente que
uma delas viesse decidir a
situação. Minha vida, que eu
nao quizera, num momento de
insensatez, dar pela pátria,
eu a teria dado, sem pena,
por bravata, para demonstrar
àquele miserável bruto que
ele não possuia o monopólio
da coragem militar. Em fim,
alcancei novamente minha trjn-
cheira, sem o menor arranhão.
Minha ausência não fora per-
cebida. O ataque inimigo não
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A arte de comer talharim t Rapidamente calcula-sejTcompri-
mento e quantidade...
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O SEU PRIMEIRO "TEIT" OE VÔO : —
A direita podemos conhecer as ines-
Peradas expressões de uma candidataa enfermeira de ambulância aérea, doCorno do Exercito norte-americano. Ofotografo, maldoso, fixou essas expres-soes da aluna, que assim nSo poude,mais tarde, "fazer farol" e dizer asamigas que "tudo foi muito fácil".

___¦ — _ **.. .¦ «^

As obra* dê orle uvas — Miss Peggy Moran, da"Universal".

passaja de uma tímida demonstração eeu nao tinha, sequer, a desculpa dehaver fugido diante de um perigo real.Assim, durante quatro anos, ao pre-ço de um incessante esforço, eu derao exemplo do dever e da disciplina,h todos esses sofrimentos, essas lutas,meus feitos d'a,mas, minhas citações,meus ferimentos, tudo isso em resumoestava manchado por um minuto deaberração.
Minha sorte estava nas mãos do te-nente Collard. Para me destruir, erabastante escrever um relatório. Mas nin-

guem, jjmaís me procurou para pedir
J?ntasde meu triste gesto eo próprioCollard nunca fez a menor alusão ao
incidente. Para todos os meus câmara-
das. eu zrà o oficial cheio de bravura
e de honra. Somente para ele eu eraum co bardei

Porem essa única testemunha zròsuficiente para me envergonhar. Mes-
mo depois que uma mudança de corpora-
ção me desembaraçou de sua presença,o pensamento de que ele existia, meera insuportável. Somente um obuz,
suprimindo-o, poderia me. libertar...

_ Durante vinte anos eu procurei, emvao, afastar essa recordação penosa eeis que me encontrava, cara a cara,
com o único homem que podia me
julgar, o unicp diante do qual eu
deixara, cair minha mascara de heróe.

AM... Mas agora, os papeis estavam
trocados! Chegara a hora dele ser sur-
preendido em flagrante de infâmia. Ca-
bia-lhe a vez de curvar-a cabeça e de
balbuciar desculpas. Eu tinha comigo

ci_.COn1.I0L! 5 
T,í. "í DE, "*.,MH. •? T*tH*»'M «-Ü-» «™»d« fcW« de mu*. _]i__.nt|.cias. nos atados Unidos (pois claro!) organizou recentemente grande concurso, para saberquem tinha mais habilidade para comer t a lha rim! Naturalmente tratava-se de descobrir quemcomia talharim com mais agilidade e elegância. E a vencedora, uma universitária de Chi-**•?!. Ten<*» ¦ competiçto ganhando o gordo prêmio de mi! dollars (cerca de 20 contos) c otitulo de "Rainha do Talharim", oferecendo-nos ainda essa liçib pratica em 6 atos.
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26.° Ano — N. 2 — Julho 1942

O MAIOR TOMBO DO CAMPEÃO!

Logo no inicio de sua recente luta; com
Budy Baer, Joe Louis, escorando-se nas
cordas, depois de atingido na cabeça pelo
impetuoso irmão de Max, caiu sensacional-
mente, como mostram os clichês. Porem, co-
mo Dempsey, em süa luta contra Ângelo
Firpo, Louis logo se refez e, voltando ao

ring, derrubou definitivamente seu
adversário.
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4 lei, o dever, a honra e a opinião I Que vin-
gança, passar o par de algemas nesse pulso que
tinha dirigido contra meu peito o cano de uma
Pistola! '

Mas... Um cobarde pode encarar um la-
drão? ¦ . IL ,

A cobardia, num campo de batalha, e cri-
.me? Não... E' uma fraqueza, um desfalecimento
físico, de que não podemos ser responsáveis...
Gomo uma sincope! O homem mais decente po-
de estar suqeito a isso... O valor mofai é inde-
pendente da coragem militar. Alguém pode se
envergonhar, diante da própria conciencia, por
sofrer de uma moléstia do coração?

No emtanto... Fui eu quem baixou aca-
beca. Sim; curvei a cabeça aiante desse sç^r-
esse ladrão, esse falsário! Minha integridade,
minha honradez, minha moralidade pouco pesa-
vam diante do seu olhar! Havia sobre tudo isso
uma nodoa, que somente ele via. E a ordem bru-
tal com que me manchara, tornou a ressoar den-
tro de meus ouvidos:

Volte! Aprenda como se morre!
Ficamos, assim, mudos, durante muito tem-

po. Foi ele quem rompeu o silencio. _Você se metera numa situação medo-
^nha... —murmurou ele, ousando recordar mi-

nha cobardia.
E como eu continuasse mudo, prosseguiu :

— Hoje... entretanto, pode me enviar para
uma prisão! \-r-Nãor Collard! -— exclamei — Vou lhe
dar tempo para reparar o que fez...^

Obrigado... Espere apenas até o dia 15.
O resto, todos sabem: no dia quinze, Col-

lard matou-se e, amanhã, virão aqui, para me
prender. Mas nesta vez não queio, para conser-
yar a vida, perder as razões de viver. Lamento
apenas uma cousa... É' que Collard tenha par-
tido antes de mim. Eu fazia questão^de lhe pro-
var que também, quando quero, não estremeço
diante do cano de uma pistola... é
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Nao se deve correr, com muita sofre-
guidão, atraz da softe, porque ela é como
o azougue: foge desabaladamente á aproxi-
ma ção do calor excessivo. A
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AS SOLTEIRONAS
SXO BOAS

"CHAUFFEUSES"

A leitura das es-
tatisticas sempre re-
serva alguma surpre-
za pitoresca. Recen-
temente as compa-
nhias norte-america-
nas de seguro de
«acidentes », apoz
um estudo minuciose
de milhares de casos
e da confecção de
trabalhosas estatisti-
cas sobre os aciden-
tes do trafego aca-
bam de conferir uma
«taxa de . preferen-
cia» ás mulheres sol-
teiras, de mais de
26 anos.

São, portanto, as
«solteironas» (se tal
qualificativo pode
ser empregado para
descrever uma mu-
lher moderna, com
vinte e seis anos),
as que demonstram *
major segurança e
prudência, empu-
nhando o volante
de um automóvel.
Nas demais catego-
rias — jovens, no-
mens maduros, edo-
sos, mocinhas, senho-
ras casadas, etc. —
a porcentagem de
acidentes é muitissi-
mo mais elevada.

Esse resultado dos
técnicos estatísticos
se presta para toda
classe de suposições.
E, por sua vez, os
jornaes norte-ameri*
canos não fazem par-
cimonia nos comen-
tarios, tendo sido
perguntado por um
deles:

— «Essas chauffeu-
ses são prudentes
porque são solteiras
ou são solteiras por-
que são prudentes?»
E, por outra parte,
não farão elas, de
ora em diante, uma
questão de honra do
assunto, pro ocando
acidentes, com o so
fim de demonstrar
que ainda não che-

.. garam aos vinte e
seis anos?

Sim; vamos andar
de olho aberto, re-
dobrando de cuida-
do, ao atravessar uma
rua, porque a facei-
rice feminina não
olha sacrifícios!

Não é aconselha-
vel colher fruta ver-
de, porque, quando
consumida, produz
transtornos intesti-
naes e retrairá o con-
sumo, com prejuízo
do plantador. .
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Aspecto exterior da National GaHery Of Art, te Washingtoncuia construção custou 15.000.000 de dollars eonde se encontram501 famosas pinturas. ..

O LOUVRE DOS NORTE-AMERICANOS
A GALERIA NACIONAL DE BELAS

ARTES, DE WASHINGTON
No mesmo local da velha estação de estrada de ferr«do BaIttaore Potom«,c Railroad, onde o presidenll W£hzjdh, «$sa«,nado, em 1881, o presidente F. D. Roose-velt inaugurou, recentemente, a Galeria Nacional de BelasArtes, cojjnominada O Louvre Norte-americano, por cons-tituir um formidável tesouro de arte, guardado núm oredioque custou 15 milhões de dollars P '

It^ím? mÍ'hÕeS de do,,drS e Kr«s *83í S
oreciísL?^;50.1 te,!í e 44 «culturas, existem ainda,
1^200 a„»«eJP,^eS de '"«, eur°Péa' desde o ano
Madona R««e.Chr'5to'<'uando os Cruzados levaram a
aVé o sec^o y?V 

Con.SMn«"°P'< P-ra a Espanha,
amerfran« I . • ' l^T^j artisMs inslezes, norte-americanos e serie de obras de arte da escola Italianacomo, por exemplo as 375 pinturas da coleção Kress
nh_.m*a!n£efÍ0.SiSS7aS obras que a,i se «ncontram, ne-
T™1' Jc«!«««*'«l"«n»«»tM mais valor do que a Ma-donna da Casa de Alba, pintada em 1510, £or RafTel
3"« PTuAle "»' ?sreja de aldeia para ó % Mc.do
datíl ^'ba 

ed«ele' «"JS36' pdrao WrPNico"S«C'da Rússia, que a ofertou 4 Hermitage. Em 1930 o qo-verno soviético vendeu a tela, ao* falecido Andrlw
i iu-' ?Ü° S,ccrctdr'° dc> Tesouro dos EE. UU., por1 milhão 166 mil e 400 dollars! ' ^

ir^eA mdis .cara cntre as Preciosas peças da coleção
(wefisToíV.-i$foroci°sos írabalhos de Gior9ione
maior artista 

^ígofoA ... « ^^ numa fofo
PatfJL. 

Ad0rt«io doS tot«l de 4 .c«.. inteiramente>wrcs cobertos por mármore.

u .' > . -"7";-r. ¦"':.'•¦:¦¦».•;¦ i*'fo •'•¦•Ürti*

HMMMMMWMM •W.

AS DUAS OBRAS MÁXIMAS DA «GALLERY' — A famosa ^/^ Ma*

.'¦-Vfo.. :i .:
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As regiões mais castigada* ãa presente guerra — Barcaças alemãs,

de grande capacidade de transporte, navegando pelo Rheno, na re-

gaio de Colônia, onde se agrupam aa grandes usinas que alimentam
a maquina bélica do Reich.
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Quando um pro-
íessor francez de-
clarou que, aos 60
anos, um homem
normal consagrara
ao.sono 18 anos
de sua vida, os
partidários do le-
vantar ^edo ficaram
positivamente es-
candalisados. No
emtanto, não havia
motivo para esse
assombro, pois o
tempo consagrado
á recuperação idas
forças^ não pode
ser considerado
perdido.»

«Podemos *fir-
mar que a mania
de levantar cedo é
a causa da deca-
dencia de muitos
organismos. Não
devemos também
nos surpreender se

sps Francezes se
mostrem, ao fim de
cada dia, com os
nervos estirados,
irritaveis,'posto que,
logo ao prilmeiro
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O beijo é a anatômica justaposição
de dois músculos orbicularis oris, em ea-
tado de contração — /?r. ^«nrjr Gibbons
(Londres).

Que é o beijo? O cimento doce, a
goma açucarada e infalivel do amor —
Robert Herrick (Washington).

O som de um beijo não ê tio forte
como o de um tiro de canhão. Porem
seu éco é mais duradouro — O. W. Hol-
tnes (N. York).

Senhor 1 Eu imagino quão louco era
quem, primeiro, inventou o beijo 1—-Swijt.

1
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A frota comercial alemã para seus rios e canais é imensa. Aqui

estão inúmeras e grandes^barcaças, ancoradas na região do Ruhr,

uma das mais castigadas pela aviação inglesa na presente guerra.

E* MAU LEVANTAR
CEDO?

Norman R. Collins, famoso
medico britânico, escreveu no
News Chronícle, de Londres
um artigo intitulado «Os fran-
cezes se levantam muito ce-
do», no qual formula uma se-
ríe de observações, algumas
interessantes, outras humotisti-
cd», que passamos aos nossos
leitores.

i Segundo o ilustre medico,
«ò sono que se dorme para
fugir ao enfado de estar açor-

.dado não é mais do que um
estupefaciente, porem nada é
mais natural do' que o sono
destinado a atender a fadiga
física e inteletual e nenhum
tono é mais natural e perfeito
do que o da manhã."No emtanto, toda a organi-
seção éà vida parece ter sido
feita para contrariar esse ines-
timavel trabalho de restauração
da Natureza!»

«Por que, por exemplo, ha
tanta gente que (em vergonha
de dormir?
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albor da manhã, já
estão calcando as buzinas de seus automóveis, arrastando
suas carriolas diante dos hotéis em que... os Inglezes
os amaldiçoam, porque não podem dormir.

«Um povo òu um individuj que tem falta de sono
é, forçosamente, colérico.

«Não desperdice, portanto, a ocasião de ter gênio
calmo e agradável, contribuindo, com isso, para o seu
bom aspecto pessoal»

O MAIOR E MAIS COMPLICADO
DOS RELÓGIOS

Está situado na torre da nova Catedral de Messina,
Esse relógio, único, indica todas as fases da Lua, a

posição dos planetas, as estações e as marés.
No mais alto da torre, um enorme galo canta a

saída do Sol, voltando a cantar quando o astro-rei des-
aparece no horizonte. Ao ba-
ter meio-dia, um leão ruge e
move a cabeça e a cauda.

Diana e Clarencia, duas jo-
vens camponezas que, em 1282,
avisaram os habitantes da cida-
de da aproximação do exercito
de Carlos de Anjou,. rei de
Nápoles e 60 Sicilia, dão as
horas, empunhando vigorosa-
mente dous pesados martelos.^

Os dias da semana estão
representados por figuras mi-
tologicas; os quartos de hora
por um menino de poucos anos
de edade; a meia hora, por um
homem moço; os trez quartos
por um guerreiro e a hora por
um homem edoso.

A mulher na guerra — Quatro jovens inglesas mobilisadas
em Londres para os trabalhos de extinção de incêndios,
provocados pelas bombas dos aviões inimigos, exercitando-

se no manejo da poderosa chave de água
para as mangueiras.

Os CONTRASTES

Quando por infeliz acaso,
um homem honesto e envol-
vido em uma ação irregular,
a vergonha o acabrunha cru-
ei mente e ele não descansa
emquanto nao re gata sua
falta. O deshonesto, por maior
que seja seu crime, só sente
comoção quando nota que ia*
lhou em algum detalhe*
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1 — Os pelicanos não sSo, em geral, dados a essas demonstrações e nisso iMumMi. „ k i
por um fo,„,r.f„ feliz no Jardim d» Plantas, dé MeítóülH|.llÉ a'dT !, 
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um edificante exemoln mr. ,« ".oourne, 

Austrália. E ainda dizem que "dois bicudos nao se beijam 1" 2 — Ei»
«.to. e a dos cSe. trocam „m fm.do be.,o de amizade. E nao ,e pode dizer mais , .-Vivem como cSo e gato"... II
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1 O amor de nossos antepassados era assim, conforme demonstram esses jove-s chimpanzés, do Zoo de Londres 2-«GouramÍ Bei-coqueiro, é o verdadeiro nome indiano desses curiosos peixes, originário, da. águas do Oceano Indico e atua.mente no aquário deW X°rk' °nde "So vl8to8 por cent«as de pessoas por dia, justamente porque, de instante em instante, estão nessa curiosa atitude,como se trocassem apaixonado beijo. Isso é o que se pode chamar... "amor até debaixo d'agua !" 3 — 0 mais extranho de todo* 6— instantâneo, apanhado por um plantador da Florida (EE. UU.), do instante em que uma cabra e um papagaio pare-ciam se beijar. E talvez a fotografia faça surgir outra "anedota do papagaio"...
x>
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~— Os animais e, entre esses, o cão, sempre foram premiados com o amor das creanças. O instantâneo acima, na sua naturalidade, ê
03 ma,s felizes. 2 — Todo o gesto infantil é espontâneo, franco, como o beijo trocado por esses dois irmãosinhos. 3— Outro fetis ins-

ta»tane© do amor infantil pelo cão. O gury, menor do que o animal, não teme se aproximar, oferecendo os lábios para o beijo da amisade.
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CUIDEMOS DOS PÉS 1 ~ Os pés destroem mais vidas do que o coração!
m
#,'¦*¦
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Podemos calcular que, de cada cinco ou seis pessoas,
que andam 

"calçadas, 
uma — pelo menos — sofre dos pés.

Os pés delicados têm inutilisado_major numero de
vidas do que as enfermidades do coração.

Um pequeno passeio, depois de alguns mezes de ina-
tividade, inutilisa os pés por uma longa temporada. Os
trabalhadores que apenas uma e
:outra vez praticam um sport em que
ps pés entrem em ação vigorosa,

-sofrem gravíssimas conseqüências
pela distenção dos músculos e es-
folamento da pele.

O excesso de peso que os
pés tenham que sustentar (como

|nò caso dos obesos, obrigados a* 
permanecer muito tempo de pé)
é a causa de graves enfermidades
em nossas extremidades inferiores.
Tão graves como as que se adqui-
rem por permanecer a maior parte
das horas do dia, sem proporei o

''' ' ' ,-.,,1'..i'vj.yl'»flt'iik!BW]»i^«...;,';j#^^BBHfl^',; ••' ¦'"¦ lB:v:' "B
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char treze quilômetros e, apoz descansar vinte e quatro
horas, refazer o mesmo caminho. Na primeira marcha, 30 °/©
dos soldados e, na segunda, 38 % se apresentaram com os
pés gravemente feridos.

Uma vez curados, cada soldado recebeu um par de
calçado do modelo indicado pelo medico militar c o mesmo

regimento percorreu em nove dias
193 quilômetros, sem que um sò
de seus homens acusasse a menor
enfermidade ou ferimento nos pés.

E' necessário usar calçado em
que os pés fiquem á vontade,
despresando as exigências da
moda,- porem não se julgue que
para as botinas ou sapatos serem
apropriados, higiênicos e con-
fortaveis tenham que ser for-
çosamente feios. As dores nos
pés não são curadas com sapatos
feios.. . O que é necessário, sim,
é que os pés tenham comodidade
e que o peso do corpo possa se

Tíbia

Caie anal

nar aòS pés O exercício devido. Ha vinte e seis ossos no pé. unidos entre si por ligamentos — __.,-_ ,_
Um manual editado Dela Ma- em numero quatro vezes superior e todos acionados por distribuir equitativamente sobre o

- inúmeros músculos e nervos. — *- — - - -*!-.*J~ A i»*w *•
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UM BOM EXERCÍCIO: O exercido
qse o clichê indica serve para
dar força aos pés, enfraquecidos

Por caminhar pouco.

rinha de Guerra norte-americana,
diz: "A grande maioria dos recrutas, que ingressam no
exercito e na Marinha, é formada por homens quê tiveram
uma vida sedentária, praticando pouco exercício e empre-
gando toda classe de veículo para se transportar de um
ponto para outro. Essa aversão universal a caminhar é tipica
do homem moderno, que se vê rodeado por conveniências

;•> facilidades mecânicas de toda espécie e que lhe evitam
ò esforço pessoal.

Todos esses indivíduos têm os pés fracos ou imperfer-
fcamente desenvolvidos". 'm

O mau calçado é outra das causas da aeformaçao dos
P^V Que, geralmente, mantemos comprimidos em prisões

estreitas, que os deformam
e torturam como os antigos
"garrotes" da Inquisição.

Um sapato que não dei-
xa funcionar folgadamente o
calcanhar e não permita que
os dedos tenham espaço para
se estirar, quando o peso do
corpo cae sobre eles, ao ca-
minhar, é um péssimo calçado,
como também é o que não per-
mite que o peso do corpo,
que cae sobre o pé, o faça,
proporcionalmente, como é
devido.

O calçado estreito, de
salto alto é sumamente perigoso e prejudicial. No emtanto,
desde a época em que apareceram as primeiras sandálias,
a Humanidade tratou de embelezar o calçado, sem pensar
nos pés. Uma masmorra, um calabouço bonito, no exterior
e uma câmara de tormentos interiormente! Do prisioneiro,
porem, ninguém se lembrou de cuidar.

Examinemos a posição do pé feminino, dentro do sa-
pala de salto alto. Os dedos são empur-
rados para a frente, onde se unem aper-
tados uns contra os outros, emquanto o
Calcanhar fica elevado, comprimindo o
tendão de Aquiles, cuja posição normal
é reta e alongada. Este é um dos mais
graves inconvenientes do salto alto.

Não apenas as mulheres têm um
í?fraco" pelo calçado apertado e bonito,
que faça o pé elegante e pequenino. Um
exame minuciosa, realisado entre os ma-
rinheiros da base naval de Virgínia, de-
monstrou que de cada cinco homens, qua-
tro usavam calçado apertado e de forma
inconveniente;

Não ha muito tempo foi feita uma
prova, com um regimento de infantaria
do exercito norte-americano.

Deixaram que cada homem usasse o
ealçado que melhor lhe agradasse e,
em seguida, receberam ordem para mar-
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DIFERENTES MARCAS DE PÉS» A' esquerda»
marca de um pé normal; ao centro» marca

do pe plano; a direita, pé defeituoso,
no "arco".

\
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PARA FORTALECER OS PÉS FRACOS: Levan-
tar o corpo, varias vezes, apoiando-se so-
bre as pontas dos pés. Andar tendo uma
esfera qualquer entre os dedos e, final-
mente, quando sentar, cruzar as pernas
et pousar os pés como indica a gravura

á direita.

pé, sem que o calçado a isso se
oponha.

Uma das principais condições do bom calçado é que per-
mita a livre articulação dos dedos, pois estes são de grande
flexibilidade e não devem ser imobilisados, comprimidos
nem asfixiados. O movimento, ou livre molejo é um dos
principais fatores óà saúde e higiene dos dedos dos pés.

A ponta do pé, assim como a planta e o_calcanhar
devem encontrar, dentro do calçado uma posição natural
e folgada, para que a conformação do pé c a do sapato
coincidam com o movimento.

A escolha do calçado tem uma importância vital. O
mal calçado causa graves distúrbios nos pés e os desarran-
jos, nestes, têm inu-
tilisado mais vidas
do que as enfermi-
dades do coração.

Para conservar
os pés em bom es-
tado, depois da es-
colha do calçado, é
preciso saber andar.
E* necessário çonser-
var os pés quasi em
linha paralela; des-
vi ai-os para fora des-
figura o pé e o arco
interior. Alem do
mais é preciso evitar
o caminhar por solo
excessivamente duro/Que pode fatigar em demasia os mus-
culos dos pés, provocando caimbras, que, com ò tempo, se
tornarão mais constantes. E' preciso, sem duvida, fazer exer-
cicio para reforçar esses músculos e procurar firmar o peso
do corpo sobre a face externa do pé.

Tão importante é saber andar como saber descansar.
Um bom repouso é o primeiro cuidado para um bom

tratamento.
Uma boa posição — e que dá exce-

lentes resultados — é sentar, cruzando a
parte baixa das pernas, descansando os
pés na parte exterior dos sapatos. Com
isso se consegue boa circulação e com-
pleta mudança da posição ao caminhar.

Poderá haver quem proteste, ale-
gando que a posição não é elegante,-
porem é cômoda e higiênica.

Finalmente, é necessário fazer exer-
cicio adequado e ter constante cuidado
com a saúde dos pés.

Dois ou trez minutos por dia, de-
dicados ao cuidado dos pés darão resul-
tados maravilhosos. O exercício consjste
em mover os pés em tedas as direções
e mover rapidamente os dedo*, comple-
tando o exercício, caminhando em linha
reta e firmando o corpo na parte exte-
rior dos pés descalços.
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Ha ainda um deta-
lhe indispensável: é
preciso cortai as unhas
dos pés em linha reta
e não em curva como
as das mãos.

O melhor tônico pa-
râ os pés fracos é a
água fria. Muita gente
acredita que o reme-
dio é banhal-os em
água quente. Isso é um
grave erro. A água
quente enfraquece os
músculos e os ligamen-
tos, embora, a princi-
pio, cause grande ali-
vio. O tratamento ver-
dadeiro e que dá óti-
mos resultados, é o da
água fria.

Antes de se deitar,
é conveniente rnergu*
lhar os pés em água
fria, durante trez minu-
tos. Isso os fortificará,
dando-lhes major vita-
I idade.

Terminado o banho,
uma Widâ fricção lhes
restituirá o calor.

Também oferece ex-
celentes resultados me-
ter os pés repetidas
vezes em água fria e
quente, alternadamen-
te, durante dois minu
tos.

A massagem é ex-
cel ente para os pés
rrageis, pois estimula a
circulação, que é tão
necessária para dar vi-
gor aos músculos.

Todos os dias, ao deitar e levantar, é necessário fric-
cionar os pés com a palma das mãos, até sentir que a cir-
culaçâo se ativou. Isso completará o tratamento.
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cabeça, emquanto queos cabelos negros pas-sam dos cem mil.
Os ruivos possuem

de 140 a 160 mil fios
de cabelos. Estes são,
alem a isso, mais fortes
e suportariam, segun-
do afirma uma revista
inglez a, um peso de
80 toneladas, isto é:
100 gramas por fio
de cabelo.
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O esqueleto huma-
no se compõe de 200
ossos, assim dividido*:
coluna vertebral, 24/
sacro, cócix, 8/ cabe-
ça, 14; costelas e ster-
num, 25; membro Su-
perior direito, 32¦$
membro superior és-
querdo, 32; membro
inferior direito, 31*
membro inferior es-
querdo, 31.

m

Fantasia fotograjica — A eterna ambição feminina...

POR QUE E' RARO UM
«RUIVO. SER CALVO?

Segundo a Medicai Record, os
cabelos ruivos estão menos propen-sos a cair do que os escuros.

Isso é explicado pela espessura
do cabelo, que é, nos ruivos, muito
maior do que nos demais.

Graças a isso, 30 mil cabelos rui-
vos são suficientes para cobrir uma

QUAL A ORIGEM
DO TERMO

PESSOA?

Os atores romanos
sempre usavam, no piai-
co, mascaras con ven-
cionaes, representando
o heróe, a heroina, o
traidor ou o bufo .e#;
para que a voz do co-
mico chegasse até o
aud i torio, cada mas-
cara tinha uma espécie
de megafone.

. A palavra jatin*
para designar a mascara é «personã» de «per» (bor-atravéz de) e «sono», som; assim é que «Dramatis pèi£soriae» out seja personagens dramáticos, quer dizer «mas-

caras do dtama».
Por uma combinação facilmente

compreensível, a pMévn person*
(pessoa, em portuguez) passou a
significar não mais a mascara, njfpásim o próprio ator e, desde enfíop
se passou a empresar o termo jpárè!designar o ser humano.
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O laborioso diverte-se com oitrabalho e julga o seu amigo; oocioso revolta-: e quando é obriga-
do,, a enfrentai o porque conside-
ra o seu peior inimigo.
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O campeão dá contração — Este jovem robusto e bem proporcionado, que se vê no centro, é o cabo H. J. Hillmeyr, do corpo aéreo
de Las Vegas, Estado de Nevada, EE. UU. E' sem duvida, o rei da contração, pois com cerca dcl m. e 75 centímetros de altura,

nsegue dar ao corÍK> tal posição que, com o auxilio de dois colegas de arma, consegue se introduzir na própria mala, cujas dimensõesco
ScÕo: 75 centímetros de comprimento por 40 de largura e 32 de altura. E antes que surja um S. Thomé, exigindo que o deixem ver para

<*rrr... aí estão as provas fotográficas.crer.
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Reflexões de um
contemporâneo

Para que sejamos
sempre lógicos,
preciso nunca ser
mais do que um imi-
tador em todas as
cousas. Naaa existe
absolutamente esta-

tyel, nas opiniões,
que não seja exclu-
sivamente modelada
sobre o costume e

l a ordem estabel e-
cidos.

rc..y Ora, na ordem e
nos costumes esta-
kelecidos, existe
muita cousa digna
de ser respeitada'Èà 

conservada, po-
rem mesmo as mais

(respeitáveis tradi-
ções necessitam de
ser examinadas e
revistas; e o são,
realmente, pela for- ;

jga das cousas e pela coragem dos grandes espíritos.
Um homem que se mostre sempre conseqüente comsigo

mesmo, de uma lógica imutável, não chega a ser concebivel
á para p espírito.

Aquele que respeita a verdade, segue-a em tooas as
cousas e, para ser sincero, é preciso variar, muitas vezes

¦Irias opiniões, nos julgamentos e até mesmo modificar regra
& de vida.

—r Porque a verdade é t k> /asta como o próprio uni-
I verso, emquanto que os meios limitados não nos permitem

ver a um só tempo mais do que um pequenino fragmente
ãõ rounoo. A verdade é um diamante de numerosas facetas;
nosso olho se deslumbra com um de seus brilhos: e ora esse

jbfiljhio, esse fogo é amarelo, ora é vermelho...
Não devemos ter receio nem, sequer, surpreza se a

líidá nos apresenta aspectos diferentes/ todos eles são ver-
dadeiros, porque a vida é inumerável e é preciso que te-
rihamos a coragem de admitir que a verdade de hontem bem
pode ser a mentira de amanhã. Sem duvida, antes de rechas-

O PRIMEIRO SUBMARINO DE BOLSO : — A guerra atual trouxe a •«"£"*» do
"submarino de bolso" empregado pelos Japoneses no seu ataque a Pearl Harbour.
Porem o primeiro submarino construído para a marinha dos EE. UU. era também
muito pequeno, como indica a gravura. Seu inventor e construtor chamou-o de
"Baleia Inteligente" (Intelligent Whale) . . . e nele perdeu a vida qua«do realisava os

primeiros "tests" cem seu invento. O governo imediatamente condenou o modelo. . . e
agora serve apenas como curiosidade ou documento para a historia dessas embarca-

ç5es, achando-se exposto no pateo do Departamento Naval de Brooklyn.

sar uma crença, um
dogma, uma doutri-
na, devemos refletir
cuidadosamente,
sem pi essa para ter
a certeza de que,
assim fazendo, não
obedecemos ao in-
ter esse, ao capri-
cho, a uma influen-
cia passageira. Na-
da é menor, nem
mais mesquinho do
que viver agarrado
a opiniões reconhe-
c ida mente falsas,
pela simples razão
de que taes opi-
niões foram nossas
e pelo receio de
se ver acusado de
contradição.

Antes de ser con-
sequente cem a pro-
pria conduta, é pre-
ciso se< sincero com
o melhor de si
mesmo.

Frank Gane

0 club dos cies
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© PENSADOR ... — 4.° Prêmio num concurso Fotográfico
de Los Angeles (EE. UU.)

Nunca, no mundo, um club se desenvolveu tao rapi-
damente, multiplicando tão vertiginosamente o numero
de seus sócios, como o Club dos Cães, na Inglaterra, cujo
nome oficial e traduzido ao pé da letra é «Club dos Sacu-
didores de Cauda». Nasceu para salvar o Colégio Vete-
rinario, que lutava com falta de recursos financeiros e pre-
cisava urgentemente, de reconstruir seu velho edifício.
Alguém se lembrou de que, na Inglaterra, _com certeza,
3.500.000 homens possuíam pelo menos um cão de estima-
vão. Nessas condições era quasi certo que egual numero
de «amigos dos cães» se prontificasse a concorrer com qua -

quer cousa, em beneficio da arte veterinária, principal-
mente se se juntasse ao pedido alguma idéia interessante
e divertida.

Assim foi fundado, um belo dia, apoz a «Semana Ca-
nina» de 1928, o «Club dos Sacudidores de Cauda», tm

cinco minutos contava com quinze sócios,* em seis mezes
já podia extrair recibo para mais de 50.000 associados
e* $ó no correr da semana canina do ano seguinte/
ooteve mais 22.000 novos sócios. Hoje mais de um mi-
Ihão de cães possuem a medalha do club, onde podem
ser encontrados o nome e o endereço do associado,

"com 
pedlsree etc. E a Real EStola de Veterinária

possue, hoje, excelente edifício, com instalações
perfeitas.

Excusado dizer que os «totós» da rainha, dó rei,
das princesinhas estão incluídos entre os aristocratas
do Club, que, por outro lado.- não faz questão de
«nobreza» para aceitar novos sócios, pois a grande
maioria é constituída de «vira-latas» enfeitados.

O mais 'po-
de roso "ouvi-
do elétrico" .•
— Tão sen-
sivel é este
novo *'0;UVÍ-
do elétrico"
fabricado re-
centemente
pelos enge-
nheiros da
R. C. A. e
experimen-
tado com
ex i t o em
Hollywood;
que pode ¦ »... ^ || r
gravar o cochicho de dois jogadores da »<É(ÍBBP
campo, a cerca de 40 metros do microfioBÉtâ o

v- :><y-y> mm
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vale, grava o som com perspectiva, conse
das distâncias.
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/x\ Dr. Mozart da Gama acaba
de divulgar, num interessante

livro, tudo o que existe de novo
no imposto de renda, de acordo com os recentes decre-
tos do Governo, sob o titulo: "a reforma e o novo re-
GULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA".

A reforma decretada foi geral e
pode-se avaliar assim a oportunidade
cio trabalho, que muito pode auxiliar
ás classes contributivas a cumprir a
nova lei com mais segurança, pois
que os pontos inéditos e controver-
siveis estão todos esclarecidos e em
forma bastante pratica para <jue todos
possam compreender o limite de seus
direitos e deveres. Assim, todos po-
<jem evitar atropelos, inadvertencias
e suas conseqüências danosas á eco-
nomia e à tranqüilidade.

Os trabalhos do Dr. Mozart da
Gama, como especialista em impôs-
tos, sao bastante conhecidos. Sobre
imposto de renda, somente a Livraria
Freitas Bastos editou os seguintes :
1) "Imposto sobre a Renda" (quatro
volumes — quatro edições — esgotado);
2) "Contra o lançamento ex-Oficio por
Processo Ilegal" (esgotado); 3) "O Im-
posto de Renda que se nao deve pa-
gar" (esgotado); 4) "Como se deve
pagar o Imposto de Renda" (l.a edi-
ção esgotada em 23 dias!); 5) "Di-
reito Tributário e Justiça Fiscal", e
6) "A Reforma e o Novo Regulamen-
to do Imposto de Ren*da" (o novo
livro).

Além .disso, são de sua autoria e
largamente comentados, os seguintes
trabalhos mais: 7) "O Problema Econômico do Brasil";
8) "Colonização e Imigração"; 9) "O Desembarque e
o Ingresso de Estrangeiros no Território Nacional";

UM NOVO LIVRO DE MOZART DA GAMA
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Dr. Mozart da Gama.

10) "A Economia do Brasil em
 Face das Transformações do Muíi-

TT _ do"; 11) "Síntese de Pensamento
Universal' ; 12) "Os Milagres da Ordem e do Traba-lho ; 13) "A Medida das Riquezas do Brasil"; além

de vários escritos na imprensa e corin?
ferencias publicadas.

O escritor, além de especialista
em questões tributarias, é um publi-
cista dinâmico e de produção po-
lifòrme. r" .-:Z§i

O Dr. Mozart da Gama tomou;
parte na Exposição do Livro Brasi-
leiro no Rio da Prata e realizou; np,
Uruguai e na Argentina varias confe-j
rencias e trabalhos, tendo tido a assis-
tencia constante do Circulo de La
Prensa de Buenos Aires, no City onde
residiu durante dois meses, e do gran-
de diário "La Prensa", que o rece-;:
pcicnou e distinguiu com varias ateri-?
ções, e presentes quando de * seu em- \
barque de regresso.

Mas o novo livro do imposto déí
renda é composto de 340 paginas, em;
forma muito pratica e divulga os cal-
culos das novas declarações de rendai,
a explicação de todo o novo regular
mento, as novas leis para as defesas
e recursos, as leis de cobranças e di-
vidas fiscais e a jurisprudência de
pontos controvertidos.

A Livraria Editora Freitas Bas-
tos fez vitrina com o mais moderno)
e completo livro do imposto de ren^
da, fixando em suas mon trás uma in-

teressante exposição, onde diz: —^ " Único livro que di*
vulga tudo o que é novo e de interesse geral". Aí sei
vêem também outros livros do mesmo escritor.
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UM NOVO COMETA. — A despeito da guerra,
a* pesquizas astronômicas proseguem, como não cessaram
os trabalhos de conbole e divulgação dos resultados des-
sas pesquizas inte. nacionaes, segundo o órgão oficial, com
sede em Copenhague. Ainda agora, acaba de chegar a
esse centro cientifico, que a irradiou para o mundo, a
noticia, originaria da Bélgica, onde um astrônomo confir-

¦•í&

ma o aparecimento de um nov- cometa, por ele desço-
berto em seu observatório dos arredores de Bruxelas. ;pr{e
meiramente esse corpo celeste, conhecido como o Cometa
de Dutoit, foi localjsado por alguns observatórios da
África do Sul Criméa e Estados Unidos.

Ainda bem que essa utilissima colaboração internacional
não tenha cessado com o desenvolvimento trágico da guerra!
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AS NOVIDADES EM ARMAMENTO — A guerra com as suas espan-
tosas revelações de cada hora trás a contingência de constante transtor-
raaçSo nos armamentos. Assim é que mesmo a chamada arma individual, yo fusil de guerra, já sofreu, nestes dois anos de luta, grandes moditi-
cações, como revelam estes dois clichê. Ao alto, a nova sub-metra-
lhadora (ou fusU metralhador) dos soldados canadenses; mteiramente de
«NJI « .«.ndo tio __»._.. 2 gaUo. •*F$%^i££Z2u do .-ercHo _•_>. E' o L..-Enfield rifle, tipo n
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No "Presidio" de San Francisco da Califórnia, os soldados acamparam, emquanto aguardavam
• ordem de embarque para as Filipinas.

De San Francisco, juntamente com
as, tropas seguiram centenas de
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Próximo de Manila» esse desmantelado forte espanhol!"mostrava quão certeira tinha
a pontaria dos navios da esquadra doA Almte-Dewey.?

¦I Como os Estados Unidos
Agora que, uma apoz outra, desde 7

de Dezembro de 1941, as bandeiras dos
Estados Unidos foram sendo retiradas do
arquipélago das Filipinas, é interessante
recordar como essas mesmas bandeiras
ali chegaram e foram içadas, o que me-
lhor se poderá fazer por meio de fotogra-
fias que marcam as etapas dessa ultra-
rápida campanha em que os Estados Uni-
dos esmagaram a Espanha. ,As hostilida-
des tiveram inicio em 1898. E quando a
guerra foi virtualmente declarada o Com-
modore George Dewey da esquadra do
Pacifico se achava com suas unidades an-
coradas em Hong Kong. Por ordem de
Washington, rumou silenciosamente para
as Filipinas, surgindo inesperadamente
diante de Manila, á meia-noite de 30 de
Abril. Passando por Corregidor, aproxi-
mou-se da esquadra espanhola em Cavite
e a batalha teve inicio. Ao alvorecer do
dia imediato a esquadra espanhola estava
no fundo, sem nenhuma perda para os
norte-americanos, que não tiveram, se-
quer, um homem morto.
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0^13.° de Infantaria do Estado de Minnesota estabeleceu o cerco de um bastião espanhol
que apoiava a defeza de Manila.-»*»

O CAMPEÃO DA HABILIDADE E DA PACIÊNCIA. — E* COITIO se pode, em fato,
chamar um relojoeiro de Dublin, que, com o metal de uma moeda de dous cen-
tavos (equivalente a uma moeda de 200 reis), construiu uma chicara, um prato,
uma colnerinha e um bule que tinham, naturalmente, diminutas dimensões. ,

Começou compressando a moeda até convertel-a em finíssima lamina, da
qual forjou todas as peças acima mencionadas. Servindo-se de uma lente poj
derosa consegue encher o bule com água, deitar no mesmo uma partícula de cha
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enfermeiras que cuidariam dos fe-
ridos nas Filipinas. -

Presentes de Nata! embarcados em San Fran-
cisco para os soldados em Manila.

Tropas norte-americanas deixam San Francisco
no transporte "Peking" em rumo de Manila. ¦"yj

obtiveram as Filipinas
Quatro meses depois, tendo recebido

reforços, os Norte-americanos entravam
em Manila. OS espanhóis estavam batidos.Porem Aguinaldo e seus rebeldes Filipi-
nos sustentaram luta, durante trez anos
contra 30.000 soldados de Tio Sam, entre
os quais estava o Major General Arthur
McArthur, pai do general Douglas Mc
Arthur, que se cobriu de glorias na atual
campanha das Filipinas. Somente quandoos guerrilheiros Filipinos foram repelidos
para suas montanhas e o próprio Agui-
naldo capturado, a paz voltou a reinar no
arquipélago. Mas apenas pelo espaço de
40 anos, pois depois de conquistar as Fi-
lipinas primeiro aos Espanhóis e, depois,
aos próprios Filipinos, os Norte-america-
nos acabam de perder o arquipélago paraos Niponicos.

BntretaAto, o General Harrison, queiçou a bandeira estrelada em Cavite, em
1888, declarou que, "se os Norte-america-
nos içaram ali, uma vez, a sua bandeira,
podem tornar a içá-la".
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As tropas norte -americanas, comandadas pelo "Maior General" Arthur -Mac Arthur (pai do
atual General Douglas Mac Arthur) «descansam já no interior da capital dos rebeldes Malolos,

próximos de Manila.

e ferver o liquido. Em seguida deita o chá assim preparado na chicara, juntan-do um átomo de açúcar. .. conseguindo uma quantidade de chá suficiente
para ser ingerido por uma mosca! —°o°— %

Adolfo é a forma latinizada do nome germânico Ataulfo, que significa No-
bre Lobo ou Pai Lobo, em lingua gótica.

„<*. ,.- AA- —** L* mmm*^-idiáj Aií^mMd/Al.^A.Al.~^~^^
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^AFUNDAMENTO DO "MAINE": — Em 16 de Fevereiro
W 1898, explodiu e afundou no porto de Habana, o cruza-
^loí norte-americano "Maine". Esse fato provocou o inicio

hostilidades entre os Estados Unidos e a Espanha. ^ A
terminou com a vitoria norte-americana, tendo a

Espanha perdido as Filipinas.

OS PRETOS DESAPARECEM?

Á© contrario de certas raças, que se desenvoU
tófcm e multiplicam, outras tendem a desaparecer, b ,
l|§o* exemplo, o que acontece com os pretos dos esta-
^ dos Unidos, entre os quaes cae a porcentagem da na-"Cidade 

e aumenta a da mortalidade. Para esta contn-
iBÜim poderosamente o escrofulismo e raquitismo entre
i* çreanças da raça negra, alem de outras afecçoes,

particularmente as pulmonares, entre os adultos. A ali-

4-

9

O «ALMIRANTE OQUENDO". DEPOIS DO COMBATE NAVAL
DE SANTIAGO DE CUBA: — Os Estados Unidos não esconderam
sua simpatia pelos insurrétos cubanos e, em 1898 entraram em guerra
com a Espanha. Logo de inicio se notou a flagrante desproporção
entre os recursos navaes, militares e econômicos dos dois países.
No dia 3 de Julho foi destruída na baía de Santiago de Cuba. a

esquadra espanhola do Almte. Cervera.
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mentação escassa, as condições higiênicas malsas das vivend«,
contribuem, sem duvida, para este depauperamento e extinção.

Porem a maior causa, entre todas, é a grande atração que sobre os
negros, ?e!?déntes no'campo, exercem as oferta» de vantajosos salinos
das grandes cidades industriaes norte-americanas, onde a mortalidade e

ma'°0 
sábio medico J. J. Mati3non, ao verificar esse fato queconstihie

uma lição da influencia que sobre os indivíduos exerce a mudança de
clima, hama a atenção da França sobre o* perigos que surgem para a

vida do preto do, Sudão e do Sene3al, que vão prestar serv.ço m.l.Wr
na Europa.

NOVIDADES PATENTADAS NOS EE. UU.

Nos night-clubs oe New York, onde o jogo é permitido é indis-
. i 3 _ i-„ -uj~<. «..„ /.r,«cfit,i^ n o.ande oaixao dos

tão comuns nesse 030, po.s um õr. J. ^.. yoo?ns™lj'« 
-..™-jj-j

acaba de patentar •> que denominou «batedor de dados». Esse «P«r«lho

garante a total batida dos dados, que passam por um «sistema de zi&-zags.
Escova de dentes com

espelho. Esta é outra in-
venção, recentemente pa-
tentada em New 

"Torlc

por Maximilien Cohen.
O espelho esta* localisa-
do nas costas da escova
e aumenta ouatro vezes
o tamanho das cousas re-
fletidas, para que a pes-
soa que escova os den-
tes verifique se os mes-
mos estão completamente
limpos.

,-.'*»¦--.

HO general WILLIAMS, diante da bandeira que
ale próprio içou em Cavite (Filipinas), em 1898.

Os mortos da primitiva campanha das Filipinas
foram inhumados no Cemitério Nacional

de Arlington.

O mau pintor escamo-
teia o desenho, como o
mau musico estrangula a
melodia, o mau arquiteto
mutila as linhas estrutu-
raes, e o mau escritor es-
conde a definição concei-
tual de seu pensamento.

>ri
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Em Malta, onde somente existem umas quarenta cabras, os próprios . ,fot|
animais vão distribuir o leite de porta em porta, o que é, realmente,'^^p

mais seguro para o consumidor. f^^
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Em algumas cidades montanhesas do Chile o leite é distri
buido por um menino, montado em üm cavalinho e trans-

portando apenas vinte litros.
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A industria leiteira na
America do Norte

Mao ha muito que se fez uma remessa de leite
fresco através do oceano Pacífico, da cidade de
Portland/ no Oregon, para as Filipinas.

Ao chegar a Manila, ao cabo de 26 dias de
viagem, o leite estava em perfeitas condições.

Embora o facto seia extraordinário, nada tem de
raro nos Estados Unidos, que uma cidade consuma
leite que lhe foi levado em vagons frigoríficos des-
de granjas situadas a 1.600 quilômetros de distan-
cia! O leite diariamente consumido em Nova York
provem de granjas situadas a centenas de quilome-
tros dõ mesma cidade.

Não vai longe o tempo em que o leite fresco
podia ser transportado apenas a alguns quilômetros
de distancia; e não ha muitos anos que o leite se
vendia pelas ruas, em carroci-
nhas de vendedores ambulan-
tes, que badalavam um
sínozinho para chamar
a atenção das donas
de casa.

Porem a venda
do leite, se con-
verteu nos Es-
tados Unidos
numa grande
e eficiente
industria, que
se ocupa <iô
ordenhação
das vacas de
4.600.000
granjas, pre-
para o leite
para milhões
de consumi-
dores, umas
vezes~pasteu-
ri z a n d o - o e
e n g a rrafa ndo-ò
apenas, outras
convertesdõ-o em
manteiga, queijo, etc.

Deve-se em grande
parte á eficiência dessa
industria o facto de o leite e
seus derivados constituirei^
mais de uma quarta parte
dos 680 quilos de alimen-
tos que cada habitante dos
Estados Unidos consome em
média por ano. O leite, a

fofo,

!Í.ilfo' 'foM
Um

O cSo é usado em inúmeras cidades da
Holanda... porem apenas para guardar
o leite no vasilhame, emquanto o leitei-
ro, que & quem puxa o pequeno carro,
vai, de porta em porta, distribuir esse

precioso alimento.

cuja- produção se consagram mais d
três quartas partes do total de 

"

zendas e granjas do país, é a mai
fonte de receitas entre todos ***-
produtos agro-pecuários.

Milha», d« A^^^^M
mílhSes de K d,i.?3jf ifl

dollars de litros de lp
entre os estabeí

cimentes e as casas de família, ei
prega mais de 170.000 indivíclu

e o fabrico de manteiga, de quéí
de sorvetes e outros produtos tíál

vados do leite, mais umas 80.000 p
soas. O leite e os seus derivado!

representam ao todo, para a respectiv
industria, 3.500 milhões de dollars poli

ano!
Apesar dos imensos progressos rea!izadl(

em matéria de higiene do leite e de que
sua distribuição se vai tornando de dia par

dia mais complexa, devido ao desenvolvimè|jS
incessante das cidades americanas, ò preço deste*
elemento vital e dos seus derivados não aumento
proporcionalmente.

Longe disso, com um dollar (19$000) coní
gue-se hoje preparar e distribuir cerca de 25 litros
e meio de leite ou seus derivados, contra 22*
litros e meio, aproximadamente^, que. ha. perto det

i.iíi'.'u.'-W:- Í-X;—-.^-
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dez anos era possivel pre-
parar e distribuir pelo
mesmo preço. Por outras
palavras: os consumidores
obtêm hoje da industria
leiteira um lucro aproxi-
mado de 1/7 superior ao
que obtinha ha dez anos.

Redução J^m"U°s
Aà-tm **»«*.#«• casos, a me-

de de leite e
vendida hoje como leite
ordinário, ao passo que
ha dez ou quinze anos
era preciso pagar por ele
uni preço especial. E nãc
obstante a melhoria geral
do produto, o litro vale
no comercio a retalho, em
media, um centavo de dol-
lar menos do que ha dez
anos.

Um dos melhoramentos
econômicos i n trod uzidos
na distribuição do leite
puro consiste na adopção
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Assim transportado o leite na maior parte
nhezas da Rumania.

das cidades monta-
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centra, para se determi-
nar, entre outras coisas, a
porcentagem de gordura
que contem. Ali mesmo é
refrigerado e expedido
em vasilhas de 3b litros,
em caminhões ou vagons,
ou em caminhõcs-tar.iques
que são na realidade
«thermos» enormes mon-
tadas em rodas.

Chegado o 'leite á cida-
de, é submetido a analise
rigorosa no laboratório
da própria empresa, do
município e óòs autorida-
des sanitárias, para deter-
min ação das proporções
do creme, exame do se-
dimento, analise bacterio-
lógica, etc. Das vasilhas

< idos caminhõcs-tanques,
esmaltados de branco, em
que foi conduzido á cida-
de, transfere-se então o
leite, que atravessa um íil-
tro de purificação.
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JPtfftt pescar em rio — Aqui está
como esse yankee, apaixonado pela
pescaria, resolveu o problema da
falta de bote. Com uma velha ca-
mara de ar, do tipo '«Balão", cons-
troiu essa pequena embarcação, que
pode ser fixada no centro de um
rio que não tenha águas muito ra-
pidas, por meio de pequena ancora
ou, simplesmente, por meio de uma
corda, presa á margem. Para se
dirigir sobre a água o esperto pes-
cador, residente em Los Angeles

Cal.), usa um pequeno remo.

das vasilhas de cartão, pela
primeira vez introduzidas em
Nova York em 1930 e que se
empregam hoje na distribuição
do leite destinado a grande
numero de importantes cidades
ido país. Essas vasilhas permi-
tem, graças á sua forma, trans-
portar mais leite por unidade
de espaço, tendo alem disso
eliminado a necessidade inco-
moda, de devoluções, como zrà
o caso com as garrafas. Dessa
maneira se conseguiu uma eco-
nomia de três quintos de cen-
tavo por litro, no custo de

distribuição do leite, o que foi refletir no
preço de retalho. ¦$

Uma das reduções de preço mais im-
portantes foi a que teve logar quanto ao
leite, evaporado, entre outros produtos de-
rivados do leite. A lata de 0,248 1. deste
leite custava o ano passado 4,6 centavos,
em media, isto é, um pouco mais de metade
do preço a que se vendia em 1921, que
erà de 8,7 centavos. Nas leiterias e nas
fabricas de queijo e de sorvetes fizeram-se
grandes progressos industriais, que têm con-
tribuido para que a industria leiteira, con-
siderada no seu conjunto, dê aos consumi-
dores maior proveito pelo dinheiro que
pagam. 4
InsDeeSo ^arâ c'ar ic^ia ^d eficiência

rioorosa da modernâ industria leiteira, ébastante descrever, ainda que a
largos traços, os processos típicos das em-
presas do ramo, que abastecem de leite
puro as grandes cidades.

As granjas leiteiras têm que
funcionar estritamente em acordo
com os regulamentos municipais
relativos á higiene. Assim, o leite
é sujeito a rigorosa inspeção ne.
edificio óà granja onde se con-
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Para transportar Jardos em carrinho de mão — E' cons-
tante o trabalho de embarque e desembarque de sacos
contende toda espécie de produto agrícola, nas grandes
fazendas. Para evitar o extenuante serviço de erguer, um
a um, para carregar e, depois, repetir a operação, para
descarregar, cuida-se tão somente de colocar os sacos,
empilhados, sobre um estrado, conforme indica o clichê
(para carregar), adaptando ao carrinho os grampos que,
nos intervalos do estrado, vão calçar e erguer os sacos.
Depois é bastante baixar o carrinho, á posição normal,
para que os sacos fiquem perfeitamente arrumados sobre
o mesmo. Ao descarregar, numa estação distante, ter-se-á
p cuidado de efetuar o serviço, depositando os sacos sobre
outro estrado eguai, sem o menor esforço e poupando
egual trabalho, para o carregador que tiver que apanhal-os.

Para seu jardim, terraço ou varanda
— Mesa rolante, muito leve, prática
e resistente, para servir almoço ou
lunch ao ar livre. Sua construção,

facilima, dispensa explicações.

Eliminação Uma vez lim-
dos micróbios po, o leite pas-

sa por tubagens
de aço inoxidável, a caminho
dós aparelhos onde é submeti-
do á temperatura de 49° C,
para ser depois pasteurizado,
t A pasteurização consiste sim-
plesmente em aquecer o leite á
temperatura necessária para ma-
tar os micróbios que contenha.
São atualmenre trê$ os proces-
sos de pasteurização emprega-
dos. Um extra-rapido, pelo qual
o leite é submetido durante
quinze a trinta segundos á tem-
peratura de 71 graus; outro em
que se aquece já engarrafado;
finalmente, sendo este o pro-
cesso mais seguido nas cidades
norte-americanas, o processo em
que o leite é mantido numa
temperatura de 61 graus duran-
te 30 minutos.

Terminada a pasteurização,

;¦'

vl

4

..¦ífi-íl-t -~^Am\



:*~e»*s*l**.~-~,ii0 ' iWvtifírtü

¦fl Bs/^Bfl BBBfl^BBB^Bfll BBrC

^BA^m^^^^^^^v^^-^^YBJJ B
BB* ' ' flfl afl fl ' ifl BBbYbI bHbMjBBBBBBBBBBBBBBaflS^*'-' flfl Bfl * ^flfl BflkTfll BBBflfl ' fl^BB ¦ fl BBB flPfl JP^vBl flBYMj^^flv^fl B:-'3I ^ ^^ 9um^mmm F.BJ BB Br Cí -^fl fl

¦ B ' 1 Ba. Bl' Y.fl fl -:v^ Bf^BflBBsr-»- --^Pfl P^^l Bk~fl B - -íSaalvi fl flrfl
1 B;'-?1 bbbbL^J 1 ¦ '^B btÍ l-^^ ¦ ^^^. ^"Bfl Jfl Baaaty*S^^tJBr fl
1 ByyB Pb^H?1 1y-'^.fl Br ;l Kf* * [ÀXÁJmwfl^ ' " ~â t^jfe A->- -J Bl* Blffil^jf^BB

111^2 aasfl b';,yÍi r^nl r?/ .^lÊííil H ÍySIIy :y J
i'r.'-&I fl li V^' : |ÍP'Í fwij II í-fl K'. ' fllfl fl; •'¦.•'• Yifl W. . SSB^^^Smammá mMWr-ff-m fl. m fl&Y flflmPW fl-v-fl Bfl flfl IflW ' ••.&¦..- ,,^,BnF-'.*\&í7lBlBa&w^ ^^afl

I mWM W YyI B.W .'. /f ¦:^\jasBflBBMf'-'*MP#^ '• 'JbbB
I P.a li l-;.' bbI BhB BUj? - ^jt3Jj&íI£flBBflH^ àm W^m flfej lá&a! B ^ .:, '^É^| fli fl' V,«fi p:€^'"^É?Ç;if,ftv: ^fl ^mà M* |

¦ ^l^flaM 3B11 fl'C'^fl ItW-fe^^P^^feilflt¥'¦: '^ W':: •• ^
flJaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJFT^ . SSfllfeZ*flBB /^#ll !i l"'!» Bm^Hia BK,V.';''''; I I'' >MMMnt iB Bfl mWlà^^iá^sL^^mm ¦ '^'-'wY-sssaaflBB Bw---. -*B i^-r^^lBal assa?Y^^aãt-.-- -|k¦. •. fl bbbBBfl m\w •5BB^iaaFÍJelâ^s^!-atr"BB) <!^T4flBS>aBUflulitfll BBy.' .«*fll B^B.^Jfi|iaB BH aal^^%^ravflBflav .JB B| Yflfl Ttálmrtffoàmwm -¦' YtàB$$SEe^Ha flr " m ÜiiTIB 17  Tiail flr fl IR^'ll\jfll nfl Mifli l« fl Bvwü ¦ 'fllBrSK^^a^aBKBI BSBfl >T'.''â»eSH^Ifl B''^<ifl fltffi^^w-^fl BV .^*fljBSagíflB^zjS^flfl aipfr^ HsbPb^PjI^ ISJlB KBri • :¦! aatáfl I

Bfl^^^fl flfl i JBBBBBBBBBBBBBBaflBBiiBarf^saiBBB^BBfl Hj^Ht-^^BM^BBBBBf* -^>H|^k^iQRH Sfl^uV^l^li BBP^^fl BBr
afl bbm^'fll BBflfcAá*Tag&flyfl f^flWK^ftygaj^^.íBnK^aaiyBB Bfr^Bflflr hT-"v^*-BB*vBRm^IP BBr^vwBsflfl bV

Bflfl BOjMffl JâM&üfàmèWM aaw^liBB^lflflgB Bflfl fl AA B@&tôralsB P' *'^--"flB?.%-sfM^BHKBflfl
fl BaflBB BBBBn/s*wi«cfl B' - JJ^^&Jto **rm+sÚ*^\l-S&*WmY^é3r

flal flnriiifl fl •^'••••••¦^flãr-^g^-y^fl fl
'•BBBB BBBJI BBrn^BB BSBjBBJ BB»*"1— ...slBlBJBv^jLaUli?*' <! Bl BBlBblbbI Bbbt^sbbB Bb jü*"Tí' - *:JyjB BKVt^^y^BJB^yyNgÇiP':,*bBI

»3 |y' ¦ -¦¦ni mwWkÂW^MwL\'' -'::-fl BB^S^aaVjfl BBi BaíB Bb.' -' '¦-• cB BhPhB BrvBI BttBBT^^B**™ VMm mWBKftma mmmWmM!9mM BW UF. ¦¦¦. v -.fll flf'.BBB,fll BLBB^3^Sr«t9B^B Bh
^^^^^^^^^MBBBBBBaBBiB IP ' ^B H | |IIMB| BJBBajBBI i |IfIfIfIfIfIfIfIfIfIfIfltlfMfMfsjfl^^H^ ¦BBBBflBBBWYBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBafl' V iBBaBaBaBBBaBaBflB
fl BKSSsSilll^iií^S&íaa^i^»S^KS^»ífe^^^^^^^f?Bl flF^vTB bT^IRS afe?"'t^-1 ü^.« ãvl la^ KBBBBBBBBBBBBBBBBBgs£gWKSffilfe^g3fe5>aJag»WB ,.>'B H:aaV-^v^PSBBJBJ Ilula^BfBJl"»': <afl W3a BajBB BJB B.i^BBBBaBaBaBaBaBaBBBaBaBaBaBaBaBaB^ ^vt^i^tV^V^ff^M»3K^3S)Hl@aflV^&^t 'r flafev ^^tP^TBJlB^^^^^K^^^^^Bh^^^B SflSSSw^ra;^ ^S P.^:'-^ B BT^ v Vfllfl' ^;-:•-- fe>- y:y-ggffl\jf ff^TBV; '' »"isaív^B«lfl WF^ Efl l^^^lS^^S3BE^K!B^^SrP^~^3l I ^1i~:^.;' ^^^^^ii B -".aBwalc^^BSS^MrlW BflBE B
BaBBBBBBBBBBBBBBBaiiIni^yif^wlin^^ aBflBjfr rT? iJV^K7nTr^n<TiBBBBBBBBBBBBBBB '' 'Tf' fln^1 i' **^B^V<ík'ít?ív.':r - MflBflBB. 'flBflflflW ¦'•-. \-^\.)<\:-'>\}?i^'±>\~+'\-'^^x i Í^^BbbBbBbBBBBBBBBBBBFBflBBBBaBaBaBaBaBaBaBaBamWig^Ml'^ -#^r ^j&sIÍr^^I B> ¦ -^ b&/*^¥^.íí£<.<^^^llfi^^^^ljliKiBll^al t' s^>BBBBBaflBBBBBBBBTv-^Y,Y\fl B '' ^fl Rí«CW i£$ZX: ' -— v^afl By"J I
I IP^^^^^^fl^S i^ af'^1 K'^^^] r:: 1IbbbbW^'¦'¦'<--'- :::'':' W lM m
MilMP^Wm I ;^W";:'^";' --":" v-"f"?'>'':^'"^^^^TT^fBBBBaBaBaiTflflBi
'm^fn^:^^:i^i!Bflffl^T^'m^f^Tr^|^^lílFT^ 'í '¦''Y-l' Afe?. .jíi^ |f olKll F;lí
ytSJ|a<gBaaaBsp^aa^^bAaa»!^BflB jiBJf^^^SlPrBBgBrmB^r^ ~-;5-f- ¦ ?

S^BBaBBaaBBBMaa^Bt^Egj«naaBBK>Ja<STg3BB^aBaBBBflWiWJ»^^ «-^ «'-^^BBBBiBBBBEX *B*»1ugCv^~XiJS*^^it-*virs<saaJliB^ 7 § *.„ a^»i ¦ «¦ ' 'c&í^n rt-<í*.* 'wSShÇ;' -3*»

gMOOBi^raSl^iil^BWl.jM^ ^'' 
"-f,!""Av' "'?v'' ^jf^n

TT^^nTnrlÍrT^TTMn|Tnn^ ÉSa "¦¦¦¦K™*«SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBSraia^a^
^8 flíl i^áM^SEl flall^^l^fe^WÈ^lifcS^^^m WÊm mWÊÊmffl$mffl!£sm m^mmmmmmmmWms^M^^^^m^
BlMM^B^aBBJ^BBl BB Bag^isCaBB BaB^gj tBMfl BfctvüáaaB mmS^Stk^ai^BP^Si^l^S&.^Sâmcd3 SmII^ ^^^3 sfm K*â*i^a2í- y - alí.^%'4^^^ *
BsaacBflBBBBBBg5ftEfc!l5%B^E5 S**,Cva"*- a9flS

vY

O PRIMEIRO TRABALHO MATINAL - Quadro d« Julien Dupré



' vi

¦

w

&

MI jl

¦>.y

71
•o

HHHflflflW^

li|llfll^

^^^Sf^^^íSv ^ ^ •* flfll flflfl. "; ^^^^^^^^^^^ ^^^É ''¦''¦' '''T ' "a^V"-* "* ^<™ ra

sPÍÍII*^-^ flfl^^^^iflfll BP^T^T^^' T^^ÜB Bif :'"^^^^^^^~' flfll flflW %£¦ ^A<^xliP Í§

^^^^^ÍSv:r:7': ííi^^^S^^^Sí-^í^H Kt^:'': '^fll BflV flflfl Hlflflfll fllflc- ' VsSíÍtS'¦:¦¦' 'itfil^Êflfl HkJav ^HH flfl flfll flflk '-'líí^fflô
^^)>^ >&>¦:¦ 

'77:'::: :$BB|flflflBflflfl7^':'' ^^flflflflflflflr flfll flflb. ¦'¦'-'&&&£&

^^^^^^^^-M flfl flW^ 10^^ Af ^^Lm\ flfl flf^ ¦¦
BSÍR4rw3K3Ííw'v'' ^HHHHHHHHHHHHHHHHHnH&'77"'' '''.''.'''.^HhV 'flfl HK\''''' '''^flfl HH^

Swt<;í;*>S!v>I\ ^.HJ H^E'''*w*''°'' ¦'¦'¦áíE^ffiííSK"-' wlvw"A ¦"¦» *^H^H>F?v7 ' *.*;íW^?-.. Pifl^_^xoíSRv'- '* ¦-**''¦ •*•- '¦• tK->>?->ü->1. '•'• *í?!v. i 7o:''^HJ HBí
^^^:^;v;;;: flflJ Hfl: viv -flfc?v ^4 % *¦ íflHHpí'''- ^^ »k* o:::7.->i^""a.!^'"*X'^v^ '-^^-'7 7c6fl flB, S"'*o

y ':o--.. o;% '^BiSüo :>'^íJH K) ¦¦v"7
cí»>: ' '^i-i':. ¦:::íâ*|».7: ' ::ÍÍflflflfô»Bk- '"cíwtev., ^flpP^^T??»

, <XÍÈÍ^»S^Smí< ¦*•'*' ¦¦•¦'¦'¦¦¦¦'¦-"¦¦¦¦ Jr-y. .'¦:..¦.. ¦ _¦Sx-X-. -.' ''¦¦£'!hÍk*'"' ¦"¦'-'• -—'"-flflflEwflBs&x- ¦:,;'¥íííáfc"^*"ÍB''''^77 ':>"5?5SMH fl^F •*'•*>*. ¦y"-'.-'-'"'-:^--'

^^^^7 J&!%s. ¦'¦í''*oospn,.<.-,•¦•¦ : \ iHr V-%7 ^7f vV^t*^^|7" :^*T ^^^Wá^k 'fy^&Ê&Êk

\ &«*%<?¦ V }

* i^^

\js^~S

PBIí'- .^sív' ^'^x..^»k

Só Palmolive é feito com os azeites de oliva
e de palma... os melhores ingredientes que
a natureza produz para embelezar a cutis»

DESDE 
o dia do seu nascimento

as famosas quíntuplas Dionne
banham-se só com Palmolive, esco-
lhido por seu roédico, dr. Dafoe!
E desde o seu primeiro banho até hoje, o sabonete
Palmolive vem sendo usado pela encantadora menina
Maria Lúcia, por escolha de sua mãe> Mme. Saraiva!
Mme. Saraiva também não dispensa Palmolive, o sabo-
nete embelezador tanto para o rosto como para o banho.
Palmolive tem uma espuma diferente porque é o único
sabonete feito com os balsâmicos azeites de oliva e de
palma. A sua espuma-creme embelezadora penetra
profundamente nos poros e deixa a pele macia, suave,
juvenil... Por isso, é recomendado por 20.173 espe-
cialistas em beleza e usado pelas mulheres mais for-

mosas em 72 países do mundo, além do Brasil.
O perfume discreto de Palmolive dá
um cheiro a limpo... e beleza!

Ji experimentou o Palmolive Gigante?
Muito maior, mais econômico e
muito mais duradouro! Só 28500!

Grande

1$800
no Rio e
S. Paulo

ANNETTE
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PALMOLIVE -embeleza dos pés à cabeça!
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Antiga GRANJAS REUNIDAS RIO-PETROPOLIS, S. A.
RUA EDGAR WERNECK, 21 9 - J AC A REPA GU A' — DMrito Federal

Aprp^jte um momento de folga e visite a maior organização avícola, destinada á reprodução, na America do SuNCom uma capacidade de incubação para 32.000 pintos, convidamos a quem interessarpara assistir ao nascimento de milhares de pintos, todos os Domingos.
0 NOSSO AVIARIO É 0 ÚNICO QUE JÁ CONQUISTOU MAIS DE 1.000 PRÊMIOS

Vendemos para

qualquer parte
:,< .'¦--¦.'¦' '

dò Brasil.

"fthodes Vermelha,

a galinha para
o Brasil".

M

i P %
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Ovos de incubação, pintos
de 1 dia, reprodutores.

Além das Rhodes Vermelha,
Leghorn Branca, Plymouth

Barrada e Light Sussex, cria-
mos ainda 9 raças de galinhas,

marrecos e os celebres
perus Mamouth Bronzeados,

com 20 quüos cada um l

Evitando o intermediário,
compra-se mais barato

e melhor.

v,W
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SUSSTSSSSSS! Rua General Câmara, ÜiÉ andares - Capital Federa!
PEÇAM A NOSSA LISTA DE PREÇOS ILUSTRADA, GRÁTIS

y&m%
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pâssa-se á refrigeração do leite, que nos modernos trens
industriais. se executa por um engenhoso processo em
que se recorre a tubos duplos, um dentro do outro, de
modo que o leite frio que vai saindo para ser pasteuri-
zado resfria o que, já pasteurizado, vai entrando quente
no outro tubo. £à

Engarrafamento — Já resfriado, o leite vai ter ao
extremo em que se 'encontram as máquinas engarrafadora
e arrolhadora. ,A engarrafa-
dora consiste num aparelho
cilíndrico, coroado por tubos
de aço inoxidável. As sôr^òmras dispostas numa fila cir-
ciliar, vão girando em Volta
da base do aparelho, por
meio de correia transporta-
dora, coincidindo a boca de
cada garrafa com a do res-
pectivo tubo, que a enche
de leite por meio de um
processo a vácuo.

Cheias as garrafas, se-
suem, sempre numa só fila e
levadas pela correia trans-
portadora, para a maquina
arrolhadora e, depois de ta-
padas, a mesma maquina as
íeva para as refrigeradoras,
onde sao metidas em caixas,
ficando assim prontas paraentrega.

Importantíssimo, no pon-to de vista higiênico, é o
•acto de que nos modernos
trens industriais de leiteria se
verifica todas as noites a maisescrupulosa limpeza. Ao pon-to de que, concluído o acon-
dicionamento do leite paraentrega na manhã seguinte,
mecânicos especializados des-

armam todos os aparelhos, lavam-nos e esterilizam-nos
para os voltarem a armar. Será difícil encontrar estabe-
lecimento industrial de outro gênero em que diariamente
se desarmem e armem todos os aparelhos, para lavagem e
esterilização;

O leite vài, emfim, ter ás mãos dos consumidores,
quer atravez das lojas, quer dos carros-tanques queo dis-
tribuem pelas portas das casas. Razão tem a industria lei-

teira para afirmar com orgu-
lho que neste paiz qualquer

m
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itm
pessoa pode receber todos
os dias á sua porta leite de
qualidade suprema, ao menor
preço possivel. :1

mmPara conhecer quando è
como deve plantar e como
defender sua colheita o agri-
cultor deve conhecer rntnq*
ciosamente o clima da zona
em que se instalou e, maisfl§
ainda, as condições variáveis
dos ventos e a quantidade
de água, que cae periódica-
mente.- ;. A A
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As abelhas nunca danifi-

cam os frutos porqyé Suas
mandibulas são lisas e fragejtt
não possuindo dentes e>nés* |||fsás' xondjções/v:,hãò;^:l/i^d«S4^
romper a casca dos frutos, > s-usül

m

Para seu pomar—; Escada de segurança, que evita os tombos
prej ud i ciais não '¦ apenas ao trabalhador mas também que arrui-
nam a fruta já colhida. O desenho explica detalhadamente co-

imo se poderá adaptar os suportes a uma escada comum.

Saiba colher ém tempo e
çom o necessário cuidado e^
sua frutal poderá viajar lònii
gas distancias, nas melhorei
condições.

i.m
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Sociedade Anônima Brasileira de Óleos e Fibras Vegetais
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RUA LIBERO BADARO' 595 : 3.° andar - São Paulo
Sociedade em organisação — plantadora e industrialisadora.—Lembra:

Empregue o teu dinheiro em cousas sobre as quaes o seu cérebro ajudado pelos seus olhos e pelas suas mios,
possa concluir, sem auxilio de terceiros, técnicos ou não, sobre as possibilidades econômicas.

FAÇA O SENHOR MESMO, EM QUALQUER TERRENO, SUAS EXPERIÊNCIAS
Depois, compre enquanto é tempo ações da "SABOFIBRA"

r

TOto'., 'mk
•TO

ZONA DO NORTE

Plantam-se: — Nas várzeas:
milho, feijão, arrôs, batata do-
ce, tabaco, abóboras, amendoim, melão, melancia, etc.

Continuam os trabalhos de roçadas para as novas
plantações.

Semeiam-se e transplantam-se hortaliças.
Colhem-se:— Feijão, milho, arrôs, cana de açúcar,

mandioca, abóboras, mucurf, maracujá, sapotí, ananás, ba-
nanas, tangerina, abricó, mamão, caju, graviola, abacate,
abio, ingá, tamarindo e araçá.

Começa a colheita de algodão crioulo, quebradinho,
herbaceo e riqueza e de feijão Macassar.

Na Bahia, continuam as safras da laranja e do cacáo
e, na Amazônia, as de castanha e batata, procedendo-se
a* capação do tabaco transplantado em Maio e iniciando-
se a colheita das primeiras folhas (bacheiras) das trans-
plantações de Abril.

Limpam-se: — As culturas dê cana de açúcar, algo-
dão e aipim, feitas anteriormente.

ZONA DO CENTRO

_ Continuam as derribadas para as próximas transplan-
tações, e o preparo de madeiras, fazendo-se ainda lavras
para as seme^teiras de Setembro.

Replantam-se os cereais europeus (trigo, cevada, cen-
; tcio, etc")

Na horta, muda-se a cebola e semeiam-se alho e ce-
bola.

Colhem-se: — Alfafa, araruta, batata doce, beterraba,
café, cana de açúcar, canhamo, ervilhas, mandioca, linho,
milhete e hortaliças.

Calendário Agrícola de Julho No pomar plantam-se abaca-
xis, estacas de videiras e mar-
meíeiros, colhem-se laranjas,
transplantam-se árvores frutíferas,

podam-se as videiras, enxertam-se as arvores, continuando
o seu tratamento.

Limpam-se: —Pela segunda vês, as culturas anteriores
que exigem capinas.
ZONA DO SUL

Continua o preparo das terras pârà as culturas de
primavera, mesmo que seja em parte prejudicado pelas
constantes chuvas.

Plantam-se: — Ervilha, aveia, cevada, linho, taiá e
inhame.

Transplantam-se:— As arvores frutíferas e, no Para-
ná, as mudas de càfeeiros, colhendo-se a herva mate.

Na horta, continuam os trabalhos de Junho, semeian-
do-se em estufas abrigadas tomates, pimentões, pepinos,
abóboras de tronco1, etc. e, no Paraná, ainda o tabaco.

No pomar, prossegue-se na transplantação, poda, for-^
mação de viveiros e tratamento das arvores frutíferas.

Colhem-se:—Batata, café, mandioca, laranjas e hor-
taliças.

Nunca é de majs insistir na necessidade dos agri-
cultores «curarem» sempre as sementes, antes de se-
mea|-as. aplicando os melhores métodos, aconselhados
pela técnica, para combater com êxito as caries do trigo
e da cevada.

O bom aspecto sanitário da fruta indica a capacida-
de do fruticultor.
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FAZENDEIROS E INDUSTRIAIS!
Protegei a vossa
saúde e a dos vossos
trabalhadores com

MASCARAS

TIIhI T^A l con'ra poeira, pós
venenosos e gazes,

K.ARCA REGISTRADA

DIAS GARCIA & CIA. LTDA.
23, RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 25 — TELEFONE 23-2017 — RIO DE JANEIRO.



P-tsWfe^SSSllilp"^¦';l '/* '¦ ¦'¦ ''' ¦'¦ ¦ ' V '.: '':;-"' Aj_, XI'?:¦""¦'? Ai..? ,A ¦YAAX'' -¦¦'" '-'.:¦¦'¦¦'"-^'f •"*'. '¦'¦' ''.-' ¦¦¦ ' .:

"¦ fl-''1:' AAQ'--,:'

•' '/. ' '

26> Ano — |sl. 2 — Julho 1942

OLHANDO O MONDO |—
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1, Sexta-Feira — Nova ofensiva russa no Jront dc Leningrado.
 Divulga-se que são intensos os auxílios inglês e norte-americano

á Rússia. — Tóquio anuncia a ocupação de Mandalay. — A famosa
tribu dos "Caçadores dc Cabeça", da Nova Guiné, declarou guerra
ao Japão! — Receia-se que o Japão tente, a qualquer momento, a
invasão da Austrália. — Novo encontro dos Srs. Hitler e Mussolini
em Salzburgo. — Afundado navio holandês no Atlântico, -jg- Vôa

pelos ares uma fabrica de produtos químicos, na Bélgica. — Cho-

que entre civis francezes e tropas alemãs, em Rouen. —• O embai-
xador do Brazil em conferência com-o.Sr. Lavai. — (Brazil) -— O
Sr. Presidente da Republica assina decreto autorizando a emissão
de papel moeda até 600 mi! contos. — O Sr. Presidente dá Republi-
ca sofre acidente de automóvel, felizmente sem maiores consequen-

2, Sábado — Violentos combates em Bryansk, Orei e Kursk.
Progrideni os Russos em Rzehv e Viazma. —• E' confusa a situa-

ção na Birmânia, onde os Japoneses são esmagadoramente superio-
res em numero. — Bombardeio de Port Said e outros pontos do Sues,

pela aviação do "Eixo". — Prossegue a ofensiva da R. A. F. contra
os paizes ocupados. — Lançados ao mar mais dois destroyers norte-
nmericanos. ..- %

3, Domingo — Grande avanço russo nas pia-
nicies da Ukraina. —- Forças britânicas desem- .
barcam em Madagascar. — Lutam denodada-
mente, na Birmânia, as forças anglo-chinezas. —

Os aviões chinezes bombardeiam Lashio. — For-
te bombardeio das posições do "eixo" em Ben-
ghazi, Derna e Tripoli. — Violento bombardeio
de Hamburgo por compactas formações aéreas.

Aviões germânicos bombardeiam Exeter. —
Os encouraçados alemães "Gneisenau" e "Schar-

nhorst" foram localisados em Gdnya e Kiel. —
Mais 477 firmas estabelecidas na America do
Sul, incluídas na Lista Negra. — Torpedeado á
entrada do Mediterrâneo um navio portuguez.

Mais 5 destroyers norte-americanos lançados
ao mar. — Mais dez cidadãos francezes fusila-
dos em Lille, pelo assassinato de um soldado
alemão. — Quasi á mesma hora, 2 novos atos de
sabotagem são praticados na França, sendo um
deles o descarrilamento e explosão de um trem,
carregado de tropas, morrendo quarenta e cin-
co soldados alemães.

4, Segunda-Feira — Os Russos melhoram
de posição na Ukraina, ocupando os pontos do-
minantes. — Os EE. UU. aprovam a ocupação
de Madagascar pela Inglaterra. — Contido,..©
avanço japonez na Birmânia. — Eleições presi-
dentiais na Colômbia, francamente favoráveis ao
Sr. Alfonso Lopez. —Criada uma frota^ mercan-
te destinada ao reabastecimento do Vaticano. —
(Brazil) — E' satisfatório o estado de saúde do
Sr. Presidente da Repubiica, que foi vitima, no
dia 1, de acidente de automovdL — í)ivulga-se
oficialmente que o navio brasileiro "Parnaiba*
foi torpedeado nas proximidades de Trinidad.

5, Terça-Feira — Prossegue o avanço rus-
so na Carelía. — Também na Ukraina é forte
a pressão das tropas do General Timoshenko.

Bryansk inteiramente cercada. •— Avançam
os niponicos na província de Yunan, sendo gra-
ve a situação anglo-chineza na Birmânia. — De-
sembarque japonez em Corregidor. — Os Chi-
nezes desfecham ofensiva geral, na China. —
Prossegue a ocupaçSo ingleza de Madagascar,
apezar de alguma resistência dos Francezes.

Vichy protesta, enquanto o Marechal Petain
e o Almirante Darlan ordenam ás tropas fran-
cezas que resistam aos Britânicos. — Mais dois
torpedeamentos no Atlantic... — A R. A. F. vol-
ta a cobrir de bombas as zonas ocupadas, in-
dusive es fabricas Skoda, na Tchecoslovaquia.

Uma pequena cidade balnearia do sul da
Inglaterra bombardeada pela Luftwaffe. — Di-
vulga-se que a Inglaterra gasta, por dia, um mi-
IHão, 440 mil contos! — Fixada no Uruguay uma
verba de 400 mil contos para importação de te-
fidos brazileiros. — (Brazil) — Racionamento i
da gazolina em todo o paiz.

6, Quarta-Feira — Grande assalto russo
contra Karkov, Kursk e Taganrog. — Guerrilhei-
ros russos fazem voar dois trens, transportando
tropas germânicas, morrendo cerca de 500 solda-
aos. - Cresce a pressão russa contra os Finlan-
aezes. — Terminou a resistência norte-america-

tgart e aerodromos da França ocupada. — Navio norueguês étorpedeado no Atlântico. — Afundado o destroyer britânico "J*.
gUa*' ."— Mals 40 fusilamentos de reféns civis na França ocupa<k.rrr. Violentos combates entre tropas do "eixo" e guerrilheiros aer-vios. — Mais 18 Noruegueses fusilados. — Suspenso, na Argenti-na, um jornal do "eixo". — Tremor de terra no Equador. — (Bra-zd) — Acentuam-se as melhoras do Sr. Presidente da Republica.

7, Quinta-Feira — Os Russos retomam Dorok, no Lago 11*men. ~ Berlim declara que os Russos já perderam mais de 21 milaviões!I — Perdido mais um cruzador inglez. — Rende-se aos ingle-zes a base de Diego Suarez, em Madagascar. — Os Japoneses pro-gridein na Estrada de Burma. — Divulgada grande vitoria naval
norte-americana, sendo afundados dezoito vasos de guerra japone-zes, fuginao os restantes, perseguidos pelo adversário vitorioso. '—il
Malta sofre mais um bombardeio. — Aviões isolados, do Reich, ata-caro cidades do sul da Inglaterra. — AR. ,A. F. bombardeia a fib^landa, Bélgica, Norte da França e a Rhenania. — Fusilados mais
trez civis, na França ocupada. — Lord Gort nomeado governador;de Malta. — O Senado norte-americano aprova o pedido para imt-
diata construção de mais 100 submarinos.

8, Sexta-Feira — Fracassa uma tentativa alemã para cortar
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• A Maytag dispensa até
empregada. Põe a roupa
de uma semana, por mais
encardida, alva e limpai
E# muito simples, de íunecio-
namento faciL Adquira uxfta
Maytag - a prestações mui-
to módicas - e terá resolvi-
do um grande problema
d o m est i c o. Fazemos de-
monstrações domiciliares,
sem compromisso, das van-
tagens da lavadeira electri-
ca de alumínio -Maytag*
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Ra em Corregidor, que é, enfim, ocupada peiosmponicos. — Afundadas em Madagascar duas ,unidades navais francezas, que tentaram resistir
aos inglezes. — Violento bombardeio de Sttu-

EMPRESA MERCEDES • herj
RÜA CONSOLAÇÃO. 53 • TEL. 4 0499 •

oi-_



mWnY-;' '<¦ "" ' ^^¦¦•-^'^^¦-.¦-^^ '
ll4r' ¦

$WPP_^!8WPltlB^'"-'¦.'.' -.-- Tototo •"'''•' .;'".'' 'í ¦'' "'".' í. •, ' ' ''rÜ V* : -;,: :íto 
' .." ,?!'.:¦';'!/%to.',) *//, \ rfv to

J_^___Rf«JR9
'.'.'¦ ¦ ¦ ¦ ;v ' ' • -.'' i

í _;
i>- . ' „ ".*--¦.¦ ¦ .'.¦'-;.¦ : "¦ ix 

'¦¦ 
_ -¦¦ . . m i

TO"|to

26.° Ano — N. 2 — Julho 1942
¦v.

;i*'

'"'¦TO-

'{'--

íZ

:v.'j

;,*.-• -í.

||0' comunicações de Murmansk e Kola. — Os Alemães cedem terre-
|PK* no Lago Ilmen — A maior derrota naval da presente guerra c

como poae ser qualificada a que os Norte-americanos infligiram aos
. Niponicos. no Mar de Coral. Os Japone-"ÇVièe tiveram dezoito unidades afundadas,

W((Éntando-»é dois porta-aviões. — Violen-
| , !© bombardeio aéreo das posições niponi-
í^iÉ. em Rangoon. —¦ Chegam ao CeylSo

poderosos reforços inglezes. — Bombar-
deio de Benghazi pela R. A. F., que tam-
b__m ataca o norte da França e a Jutlandia.
— Bombardeio aéreo de Vardoe, na No-
raega, sendo afundados 2 navios de guerra
e um transporte, alemães. — Dois navios
inercantes norte-americanos afundados no
mar das Caraibas. — Vários atos de sa-
botagem, em Munich. — {Brazil) — Falece
o General Francisco José Pinto, chefe do
Gabinete Militar.da Presidência da Re-
publica.

. 9r Sábado — Continua, cruenta, a
luta no setor de Kharkov onde os Rus-
•oa se mantêm na ofensiva,- enquanto no
setor de Kalinin, repelem pesadamente um
repentino ataque alemão. — Com a gran-
de derrota naval sofrida pelos Japoneses
no mar de Coral, está afastada a ameaça
de invasão da Austrália. — Os Chinezes,
em ousada e surpreendente manobrai re-
conquistam Maymyo è chegam aos su-
burbios de Mandalay, em violentos a&-
¦altos a baioneta. —* Morre em combate,
em Madagascar, o famoso az francez As- '

aolant. — Vichy teme a ação angio-ame-
ricana contra outras colônias da França.
— Warnemude, grande porto alemão, so-
fie arrasador ataque da R. A. F. — Crês-
ce o movimento de revolta nos paizes ocu-
pados. \

10, Domingo — Ofensiva russa em Se-
bastopol e alemã em Kerch — Novo recuo
á^-r^g-- em Kalinin. ¦— Em Yunan, ines-
peradamente . envolvidos pelos Chinezes,
OS Niponicos recuam, perdendo 4.000 ho-
Utens, mortos. — Tóquio diz ter se ren-
dido a guarnição de Mindanao, nas Fiii-
pinas. — Aguarda-se nova batalha naval
no Mar de Coral. — AR. A. F.. incansa-
ve!, despeja bombas sobre a zona ocupa-"AmZ— Anunciados mais trez torpedea-
mentos no Atlântico. — O Sr. Churchill
pronuncia o mais otimista de todos os
«sus discursos, desde o inicio da presente
guerra.

11, Segunda-Fbira — Cresce a luta
em Kerch e Kalinin, lançando Russos e
Alemães enormes contingentes de reforço
c tanques e aviões aos milhares. — Mais
^prave a situação anglo-chineza na Birma-
nia. — Somente boje, Washington con-
firma oficialmente - o bombardeio de To-
qufo e outras grandes cidades japonezas
por aviões norte-americanos. — Mais per-
das navais iaponezas nos limites do "mar
de Coral". — Diminue a resistência fran-
ceza em Madagascar. — Novas negocia-
ções firanco-americanas a respeito da Mar-
tinica. — Mais civis francezes fusilados
pelos Alemães. — {Brazil) — Novo racio-
namento da gasolina em todo o paiz.

pi 12, Terça-Feira — Violenta ofensiva
alemã em Kerch, contida pelos Russos.—
Mais destruição de tropas mecanisadas
niponicas em Yunan; os Japoneses foram
desalojados de Wanting e continuam cerca-
dos em Che-Fang e Mang-Shih. — Prosse-
gue a luta em Lashio e Mandalay. — A
R. A. F. esteve inativa durante o dia, —
3 cidades inglesas, atacadas por aviões ale-
mães. — Fusilados mais 24 civis holande-
Ses. -— Agitação na Rumania, onde são
presos quatro generais, contrários á remes-
sa de tropas para a Rússia. — Novo
atentado contra tropas alemãs nas visi-
nhanças de Paris e novos fusilamentos de
civis francezes. — Reeleito o presidente
da Islândia.

13, Quarta-Feira — Continua a vio-
lenta batalha pela posse de Kerch. —
Avanço russo na frente de Kharkov. —
Berlim anuncia êxitos de suas tropas na
Criméa. — Vichy enyia nota enérgica a
Washington, declarando que as exigências
norte-americanas, quanto ás possessões fran-
cezas aas An ti lhas, poderão suscitar graves
questões. — Afundado navio norte-ameri-

cano na costa africana. *~ Novo e surpreendente golpe chinez, cor-
tando as comunicações niponicas em quatro setores. — O Paraguay
rompe relações diplomáticas com a Hungria. — Numerosos cidadãos
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GKAVOS 
e espinhas que se

accumulam em certas par-
tes do rosto são um perigo con»»
tante, que cumpre eyitar, em
beneficio da belleza das feições.
A pelle flacida, sem viço, que
começa a encarquilhar-se pre-
maturamentc, è campo propicio
ao apparecimento de espinhas,
cravos e outras imperfeições.
Para fortalecer a pelle, revigo-
rando os tecidos, use Rugól em
massagens nas faces, na testa e
no pescoço. Rugól penetra pro-
fundamente nas camadas sub-

cutâneas e fortifica os tecidos»
dando riço e belleza i cutis.
Use Rugól como seu creme de
belleza, retirando o excesso com
uma toalha secca ou humida c
depois de enxuto poderá fazer
sua "maquillage" ou applicar o
pó de arroz pára sahir. Á noite,
antes de se deitar, retire com
uma toalha humidecida o era»
me usado durante o dia. Depois,
lave bem. o rosto c applique no-
va camada de Rugól. Em po»-
co tempo sua cutis terá de novo
o aspecfto sadio da juventude.

ALVUA a MOTAS, II
SAO MIMO
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noruegueses detidos como reféns, pêlo assassinio
de uni policial alemão, na fronteira com a Fin-
landia. — Mais sete civis belgas executados pe-
Ias tropas alemãs de ocupação. — Dois alemãe~,
acusados de "espionagem", foram fusilados no
próprio Reich. —- Os Estados Unidos já estão
construindo navios numa tonelagem de 15 mi-
IhÕes anuai». --* Violenta explosão numa mina
de carvão, nos EE. UU., causa a morte de 40
trabalhadores. —(Brazil) — Chegam ao Rio, os
primeiros náufragos do "Parnaiba".

14, Quinta-Feira — Recuam os Russos em
Kerch, porem avançam em Kharkov, Murmnnsk
e Leningrado. — Tendo recebido novos reforços,
os niponicos avançam na Birmânia, onde os
Chinezes lutam dcsesperadamente. — Bombar-
deio de grande concentração naval japoneza em
Amboina, pelos aviões norte-americanos. — Os
Britânicos desbaratam varias colunas de tanques
na África. — Mais dois navios afundados no
Atlântico. — Novas execuções de reféns na Fran-
ça, Bélgica, Holanda, Tchecoslovaquia.. . e no
próprio Reichl — Vichy autorisa o Reich a ex-
piorar os prisioneiros francezes "em trabalhos
de guerra?" — Crescem, nos EE. UU., as pro-
duções de tanques e aviões. — Violento t<;rre-
moto no Equador, havendo 60 mortos.

15, Sexta-Feira — Luta-se violentamente
ein Kerch, de rua em rua, de casa em casa. —
Prossegue, irresistível o avanço russo em Khar-
kov, atravéz de enormes brechas nas linhas ale-
mas. — Bombardeio feroz efetuado pelos niponi-
cos contra Port Moresby. — Os EE. UU. pre-
tendem aproveitar 40 navios francezes, ancorados
na Martinica. — Afundados dois "trawlcrs" e
dois cargueiros germânicos, nas costas holande-
zas. — Mais trex lança-minas alemães afundados
por aviões ingleses. — Torpedeado navio mercan-
te americano no Atlântico. —Npvo bombar-
deio de Malta. — Faleceu na França, o escritor
Charles Houssaye. — O México protesta energi-
ca mente contra o afundamento de seu navio pe-
troleiro Potrero dei Ltano. — Controlada pelo
exercito, a aviação comercial norte-americana. —
(Brazil) — Decreto-lei alterando a composição
da liga de cuproniquel das moedas de 100, 200,

300 e400
——— reis.

16, Sa-
BADO—As
vanguar-
das do Gé-
neral Ti-
moshen-
ko che-
gam aos
subur bios
de Khar-
kov., —
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Você, simpática leitora, já reparou
na irresistível atração de um corpo
de linhas impecáveis?
Os «Banhos de Esbeltez SAROWAL»
possuem o segredo dessa irresisti-
vel atração, além de constituírem
o mais agradável método para di-
minuir de peso! <

Ex-
perimente,

hoje mesmo.
um «Banho de
{ Esbeltez
SAROWAL».

É um deslum-
bramentol
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envie este coupon
VINDÒBONA

Para um folheto grátis,
LABORATÓRIOS
Rüa Uruguaiana, 104 - 5.° — Rio.

Queiram enviar-me o folheto. E.S.T. — S
INO"!**» • • • • • • • • • . • • •-••••'• •
Rua  . 
Cidade. Estado. . . .
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Mão se póde trabalhar
wmmjliHddaented!
$ Que martírio! Dores nas
costas, nas juntas, reumatismo,
pés inchados, urina turva e estai-
dante — cuidado com estes
sintomas. Tudo isto p<5de ser
sinal de uricemia, eliminação
insuficiente do ácido úrico, que
está envenenando seu sangue.
Tome Pílulas de Foster e com-
bata este mal.

FOSTERPUuIob da
Pira os Rins e a Bexiga.

Pretendas porque sio:
Diuréticas e balsimicas.
Desinfetam e ativam os rins.
Fáceis de tomar.
Indicadas para üricemias, uretrites,
pielites e cismes.
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Berlim anuncia a captura de
Kerch. — Tóquio diz estar
terminada a campanha da Bir-
mania. — Movimenta-se gran-
de esquadra Japoneza.—Was-
hington declarou nada querer
com o Sr. Lavai e que tra-
tara do "caso Martinica', di-
retamente com o Governador
dessa possessão franceza. —
Grande comboio alemão ata-
cado com êxito, pela R. A.
F., na costa holandeza.—Fu-
silados mais seis Holandezes
e presos, como reféns*, mais
200 Norueguezes. — Anuncia-
se a descoberta de outra en-
ferm idade pulmonar nos mi-
neiros, alem da silicosts. —

Novo aumento nas taxas dos
seguros com "risco de guerra".

17, Domingo — Progri-
de o avanço russo em Khar-
kov, tendo os famosos "cos-

sacos" entrado em ação vio-
lenta. — Berlim, hoje, diz
que os Russos resistem em
Kerch. — Os círculos milita-
res asseveram que terá r**sul-
tados decisivos a atual bata-
lha de Kharkov. — Reforça-
das as linhas chinezas no rio
Salwen, onde os remanescen-
tes niponicos foram expulsos,
principalmente de Maiaopu e
Hung-M-Shu. — Verdadeira
onda de terror se espalha ra-

*m

w-íti^

pidamente pela Alemanha. — Aviões inglezes torpedearam mais uma
vez o couraçado alemão Prinz Eugen, que foi atingido por três **-"-

pedos. — O Sr. Lavai continua protestando contra a ação
americana na Martinica. O governo de Washington, porem,
quer ouvir a "Voz de Vichy". — Terrível ataque diurno da 3R^Aj
F. contra a costa franceza, ^'portos de invasão'*, fabricas e
mos holandezes e belgas. :M Um pequeno navio dos EE* UU. e òil-
tro inglez, de tamanho médio, são torpedeados no Atlântico.—r-Fa-
lá-se num provável e proximo desembarque ang-j-americano na Sar-
denha, como medida preliminar para a invasão do contmente ;én-
ropeu. ". A

18, Segunda-Feira — Numerosas localidades são;. recaptu|<§[
das pelos Russos em Leningrado e KaTinin. — Os Russos, profl
guindo no avanço, no front de Kharkov, chegam ,aos subúrbio*;
Krasnogrado. — Também em Smolensk a luta é violenta. -— AyiWg
aliados bombardeiam, 

"de 
surpfeza, a base niponica de^ Lae.:;rr:A(Xa

povo germânico está alarmado com a ofensiva aérea brimméa eoà->
tra o solo do Reich. — Os Italianos constróem, apressadamente,
grandes fÒrtificaçôes em suas. costas. — Confirma-se o tríplicegtof--;'
pedeamento do "Prínz Eugen", que, entretanto, conseguiu chei
a um porto germânico. — Avi5es\ germânicos estiveram^en| *
sobre a costa sudeste da Inglaterra. — Avoluma-se a idéia da forj
mação de uma segunda frente de batalha na Europa. — IhcenTO^
na lecação da Itália em Lisboa. ?=- Assume o alto cargo de preside n
da Republica de S. Domingos, H> General Trujillò,—• Falece ttM
tado norte-americano Patrick Boland e o professor argentino Ji
Carlos Bunge. — (Brazil) — Acordo telegrafico uruguayo-bra
leiro, assinado no Itamaraty.

19, Terça-Feira — Sangrenta e ainda indecisa a batalha
Kharkov, parecendo que os Russos pretendem sitiar a grande .#
dade, que está em chamas, já tendo atingido Poltava» situada mui
alem'— Berlim anuncia a ocupação total de' Kerch, onde fizera

muitos milhares de prisioneiros. -- Moscou afirma que derrotará^»
Alemanha ainda este ano. — A China pede'mais auxilio aos EE. UU.

e á Inglaterra. — Violento bombardeio nipomco de Port Moresby*

na Austrália. — Atividade de patrulhas na África. — Afundado^»

paquete Empress oj Ásia. — Afundados mais dois navios dos EE.
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BANCO DO BRASIL
O MAIOR ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO DO PAIS

Agências em todas as capitais e cidades mais importantes do pais e
correspondentes nas demais cidades e em todos os paises do mundo.

\

CONDIÇÕES PARA AS CONTAS DE DEPÓSITOS:
COM JUROS (sem limite) 2 a. a. (retiradas livres)
POPULARES (limite de rs. 10:000$000) 4 a. a. (retiradas livres)
LIMITADOS (limite de rs. 50:000$000) 3 a. a. (retiradas livres)
PRAZO FIXO — de 6 meses 4 a. a.

de 12 meses 5 a. a.
PRAZO FIXO COM RENDA MENSAL s

• -de 6 meses  3,^2 % a. a.
de 12 meses  

"V/2 % a. a.
NOTA — Nesta conta, o depositante retira a renda mensalmente, por meio de cheque.

DE AVISO ..-— Para retiradas (de quaisquer quantias) mediante prévio aviso.
de 30 dias  $$ % a. a.
de 60 dias  4 % a. a.
de 90 dias  4.V& % a. a.

LETRAS A PRÊMIO —(sujeitas a selo proporcional)
de 6 meses i 4 % a. a.

ri — de 12 meses  5 % a. a.

Nesta capital, além da Agência Central, sita na rua 1.° de Março,
n.° 66, estão em pleno funcionamento as seguintes Metropolitanas:

GLORIA — Largo do Machado (Edifício Rosa) MEYER —' Avenida Amaro Cavalcanti n.° 27
BANDEIRA — Rua do Matoso n.° 12 MADUREIRA — Rua Carvalho de Souxa n.° 299

PRAÇA TIRADENTES — Rua Visconde do Rio Branco, 52

XKJ. no Atlântico. — O Sr. Hitler estaria exigindo de Vichy a entre-
aa da esquadra franceza, sob pena de apoiar as exigências da Itália.
— Novos fusilamentos de reféns, na França. — Primeiros indicios
de ée&lfamento da maquina de guerra do Reich. — Tropas norte-
americanas chegam á Irlanda do Norte. — Falecem o Cardeal Bau-
drilart c o biologista Gustave Rappin, francezes; o cientista Sir Jo-
seph Iannor, inglez: o pintor italiano Ângelo Daüoca Bianca.

20, Quarta-Feira — Em pleno desenvolvimento gigantesca
batalha em todo o norte da Ukraina. — Os alemães recuam nova-
mente em Kharkov, onde o ataque russo che-
ga ao auge da violência. — Fracassa formi- .
davel manobra do General von Bock, visan-
do cercar o grosso das tropas de Timoshenko.
—-Berlim diz que suas tropas ocuparam as
ultimas cabeças de pontes dos dois lados de
Kerch. •— Reccia-se ataque japonez contra a

Yi Sibéria. — O Sr. Goering, vice-fuhrer do III
Reich, discursa apelando para o "Todo Po-
deroso, que fez do Sr. Hitler chefe da Alemã-
nha e da Europa", atirando mais culpas con-
tra o inverno. — O Sr. Cordell Hull conseguiu
imobilisar a esquadra franceza ancorada em
Martinica» obtendo o remoção dos depósitos
de petróleo de Martinica e Guadelupe. —
Muito ativa a aviação aliada na Birmânia,
atacando as vanguardas iaponezas. — Ma-
nheim, na Alemanha, é pesadamente bom-
bardeada pela R. A. F. — Aviões germani-
cos atacam o nordeste da Inglaterra.

21, Quinta-Feira — Os Russos progri-
dem em Kharkov e iniciam grande ofensiva
em Taganrog. — Quebrada pelos Russos a
primeira linha de defeza há Carelia.—O Ge-
neral Timoshenko lança á luta tanques de 70
toneladas. — Grande. concentração niponica
na Birmânia. — No seu primeiro discurso
perante o Parlamento, o Sr. Juan Antônio
Rios, novo presidente do Chile, refere-se elo-
giosamente á amizade chileno-brazileira. '
Aumenta a atividade dos guerrilheiros Ser-
vios. — Fusilados mais 17 Norueguezes. »— Péssimas as relações
entre o México e a Alemanha, sendo torpedeado outro petroleiro
mexicano. — Encontram-se em Gibraltár ci.ico mil soldados norte-
americanos. — Falece o príncipe Luiz Afonso de Bourbon, duque de
Ansola.

22, Sexta-Ff.ira — Estacionaria a batalha de Kharkov, onde
os combatentes procuram consolidar posições. — Avançam os Rus-

DESPERTE A BIUS
DO SEU FÍGADO

Sem Calomelanos—E Saltará da Cama
Disposto Para Tudo

Sen ficado deva derramar, diariamente»
no estômago» um Htro da bilis. Se a bilis não
sorro livremente, oa alimentos não são
digeridos o apodrsaam, Os traças incham •
estômago» Sobrevem a prisão da ventre.
Toco sonta-ao abatido a como «na envene»
nado. Tudo 4 amargo o a vida é um martyrie»

Uma simples evacuação não tocará a
oausa. Nada ha oomo aa famosas Pululas
CARTERS para o Fígado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bilis, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves o contudo
são maravilhosas para fazer a bilis corroí
livremente. Peça as Pululas CARTER*
para o Fígado. Não acoaito Imito, atos
Preço 3$000

sos na Carelia. — Violenta batalha entre Chineses e Japoneses em
Che-Kiang. — Terrível revez japonez em Selweén. — Afundado
outro cruzador japonez, alem de mais dois cargueiros. — Roma diz
que afundou, no Atlântico, um cruzador norte-americano. — Mais
dois afundamentos de cargueiros no Atlântico. — O "Pnnz Eugen"
está em Kiel. — O mau tempo prejudica operações aéreas.,— Mais
dezenove Francezes fusilados em Paris. —- O Reich ameaça ocupar
a Tunísia. — Torpedeado outro petroleiro mexicano. — Votado o"estado de emergência" como preliminar da declaração de guerra

do México á Alemanha e Itaüa. — Lançados
mmmmmmmm ao mar, nos EE. UU., mais 27 navios mer-

cantes.
23, Sábado — Moscou divulga que suas

tropas abandonaram a província de Kerch.—i
Calma em Taganrog e Stalino e aumento de
atividade em Leningrado e Kharkov, onde
chegam novas reservas para os combatentes.

Vitoriosa ofensiva chineza em CheKiang.
Grandes perdas niponicas no rio Min. —

Novo bombardeio das bases iaponezas de Lae
e Rangoon. — Divulga-se que os norte-ameri-
canos ainda resistem nas Filipinas. — Roma
prepara a renovação de suas exigências á Fran-
ça.— Berlim apoiará aa reinvidicações italia-
nas. — Segundo Washington, a presente guer-
ra será longa. — Pedida ao Congresso mexi-
cano a declaração de guerra ao '«eixo".— Ani-
quiiados quatro batalhões italianos pelos guer-
rilheiros servios. — Regressa inesperadamen-
te a Berlim o Sr. Hitler. — Chegam á Ingla-
terra mais tropas Canadenses.

24, Domingo -— Profundo avanço* russo
nas linhas alemães de Kharkov. — Cresce a
luta em Kalinin e Smolensk. —- Os- aliados
bombardeiam pesadamente os niponicos em
Lae, Rabaul, Rangoon, Kocpang e Am boina.

Terrível bombardeio da R. A. F. contra
Boulogne e o Cabo Grisnez, na França, Ben-

mmmmm ghazi, Tripoli e Derna. — Novo bombardeio
aéreo de Malta. — Violenta luta entre civis

francezes e tropas de ocupação, na França. — O Partido Trabalhista
inglez divulga- seu inteiro apoio á politica do Sr. Churchill. — Mais
266 firmas sul-americanas incluídas na Lista Negra.

25, Segunda-Feira — Berlim diz que suas tropas iniciaram
operação de cerco ás tropas de Timoshenko. — Os Russos, porem,
continuam em seu avanço, tentando, por sua vez, envolver os Ale-
mães, no que se pode denominar "batalhas dos bolsões". — Os chi-

f
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PEQUENO DICIONÁRIO BRASILEIRO
DA LINGUA PORTUGUESA

3.
.*»

nezcs conservam Kin-
fíwa, infligindo pesa-
das perdas aos Nipo-
nicos. — Está termina-
da a evacuação dos ei-
vis italianos, que resi-
d iam na Abissinia. —
Conflitos nas ruas de
Paris, entre civis e po-
liciais alemães. — O
povo do México pro-
move constantes mani-
festações ' solicitando
que o Governo declare
guerra ao "eixo". —
Cresce a campanha dos
guerrilheiros nos Bal-
kans. — Chega a Ma-
drid o Califa de Mar-
roços. — A Imprensa
argentina pede a seu
governo que cuide de
melhorar as comunica-
ções ferro-viarias com
o Brazil. — Tremor de
terra na Colômbia. —
Nomeado o Sr. Adrian
Escobar, embaixador
argentino no Brazil.

26, Terça-Feira
— Continua a "bata-
lha dos bolsões" em
Kharkov. — Berlim
diz que está em inicio
ua "ofensiva de Prima-
vera". — Derrota ni-
ponica em Kin-Hwa,
diante dos Chinezes.—
A R. A. F. cobre de
bombas o norte da
França. — Atividade
de patrulhas na Afri-
ca. — Danificado no
mar das Caraibas um
destroyer norte-ameri-
cano, onde, poucas ho-
ras antes, fora torpe-
deado um navio da Le-
tonia. — Os Aliados
apressam os pre para ti-
vos para a creação de
novo "firont" europeu, f- E' muito seria a situação alimentar na Ale-
manha. — Vitima de desastre, felizmente sem graves conseqüências,
a rainha Maria da Yugo-Slavia. — (Brazil) — Inaugurados os pos-
tos de instrução da defeza passiva anti-aerea, no Rio de Janeiro.

27, Quarta-Feira — Os Russos começam a levar vantagem
na "batalha dos bolsões", firnu*»do-se nas margens do Donetz. —
Melhoram também de posição em Izyun e Barenkoya. — jiParaque-
distas alemães aniquilados na retaguarda russa. — Os Finlandezes
anunciam êxitos de seus exércitos na frente de Luhi. — Os Chinezes
continuam mantendo Kin-Hwa, que os japonezes atacam incessan-
temente. — Novo revez niponico no rio Salween. — Novo bombar-
deio de Port Moresby, na Austrália, por aviões japonezes. — Ofen-
íüva do "eixo"

,_.„ ijii i ijxji ti m-fí in I '" mWmgmmWmWmmmWB^mgmÊmmAm
^mmTmmmmmmmmmm^^^^^^^^^ÇT*ç.f„f,,„,„,,,, ^,, mm.:, ..,,. , ,,,,. .,. ... , . ,,.. , nii, . .... i 1 , , ...r^»  . -.^

'¦¦77 : ' '7 ''¦'''" "'¥fc ''¦'"' ' ¦"' ' * 7 "• 77'7: ¦' ':¦¦ ' 
\ '''x'tM

-:.''> " ¦¦ , .'"7 ' '' 7 *r..?.: ". ' . -: ¦-¦ • :••¦ , .'¦¦... ¦:¦¦;¦¦ "vf«

€^B "m
...... ¦ •y'*ffl

", :7yWsi

^m\
____4nE l____^_____- I _. "

II
H^^fe^^^^^ HíH BBvfirniM flfl HflfflPHJBi fl*mmm\^m^ÊmmAm\^m^^m^m\ ^B

____________T_fll^^2 flfl fl

s ^|^|

^mr

EDIÇÃO melhorada, ampliada, revista e
com indicação da pronuncia das palavras
que oferecem duvida. Ortografia de acordo
com o ultimo Decreto do Governo Federal.

Q 
MAIS -<¦ COMPLETO TRABALHO
NO GÊNERO ATÉ HOJE PUBLI-

CADO NO BRASIL. A NOVA EDIÇÃO
DO PEQUENO DICIONÁRIO BRASI-
LEIRO FOI AMPLIADA E REVISTA
POR UM GRUPO DE ESPECIALISTAS
NAS MATÉRIAS :

BIOLOGIA— ZOOLOGIA— FISICA
QUÍMICA — MECAmCA— MEDICI-
NA—FILOLOGIA — GRAMÁTICA
GEOGRAFIA — HISTORIA — SO-
CIOLOGIA — EDUCAÇÃO — ETNO-

LOGIA E ORTOGRAFIA.

O Pequeno Dicionário Brasileiro
constituirá um instrumento de trabalho
constante, fácil, eficiente e indispen-
savel aos professores, estudantes e to-
dos aqueles que desejem escrever cor-
retamente a Lingua Nacional.

na Cirenaica, facilmente repelida pelos britânicos.

Novo bombardeio dè.
Malta. — Navios • '.'é-

aviões inglezes bombar-
deiam Messina.— Aten-
tado contra o Sr. Hein-,
rich Heydrich, "prote-
tor" da Tchecosíová-
quia, nas ruas de Pra-
ga. O "Enforcador" es-
tá seriamente ferido.
Monstruosas medidas
de represália são inicia-
das pelas autoridades
alemãs. — Morre num
grande conflito com os
guerrilheiros Croatas, o
prefeito de Zara e inu-
meros soldados fascis-
tas. — Prisioneiros ale-
mães e italianos, captu-
rados em Madagascar,
chegam á África do Sul.

28, Quinta-Feira
Novo avanço russo

em Barenkova e Izyun.
Sete aldeias retoma-

das pelos Russos em
Kalinin.—Berlim anun-
cia grandes vitorias em
Kharkov. — Os Chine-
zes prosseguindo no seu
vitorioso ataque em Yu-
nan, cercam duas cida-
des e repelem contra-
ataque japonez em Kin-
Hwa. — Os Niponicos
estão empregando gazes
contra os chinezes. —±
Submarinos dos EE.
UU. afundam inúmeros
transportes japonezes
nas imediações de Ja-
va. — Violenta batalha
de tanques na África.
-— Detida nova ofensi-
va do "eixo" contra 6
Egypto. — O "Afrika
Korps" do Reich, na
África, usa tanques re-
frigerados. — Aviõeii-
russos atacam longa-

, mente a Prússia Oriental. — A R. A. F. ataca a Sicilia. — Êouco
ativa a aviação alemã. — Mais seis reféns executados em Praga,
enquanto mais 100 foram presos. — Gravíssimo o estado do Sr.
Hendrich. — Novas medidas contra os Holandezes e os Judeus*
postas em vigor pelas autoridades alemãs. -—Prosseguem com êxito
as atividades dos guerrilheiros albanezes contra os italianos. — Con-
tinuam satisfatoriamente as negociações sobre a Martinica. — Di-
vulga-se que o Marechal Weygand aconselhou o Marechal Pétaiia
a resistir ás exigências italianas. — Formado novo gabinete egy-
pcio. — Organisado novo ministério na Venezuela»

29, Sexta-Feira — Os Russos lançam grande ataque na reta-
guarda alemã em Kharkov. —• Diminue a resistência alemã em todo

¦ v o "front" da Ukraina. •— Na África, formidável batalha dé tanqü
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LIVRARIA CIVILISAÇÃO

BRASILEIRA
RUA DO OU VIÇO 3, 94 — RIO
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CREME DE MILHO
ffLUX"

Em pacotes de celofane de um e meio quilo
Produto muito imitado, mas nunca igualado,

alimento ideal para adultos e crianças, I
em mingaus, bolos e biscoutos.
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Fabricação Moinho da Luzff

Exija pela marca "LUX" nas casas de primeira ordem
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Sopas, pudins e demais
pratos ficam mais nutri-

tivos e saborosos si pre-*
parados com MAIZENA

DURYEA. Peço, grátis, um
exemplar do "Meu Livro
de Receitas" e prepare
pratos deliciosos.

V::%~v:

3?
5 3À MAIZENA BRAS/t S. A.

CA/XA POSTAI, F • S. PAULO
Peço enviar-me, grafia, o "Meu Livro de Receitai

Rua .. >,::
Cidade Estado

• ••¦•••*••*

MAIZENA DURYEA

prossegue num campo de batalha de mil quilômetros quadrados.—- Rabaul e Lae intensamente bombardeadas pelos aviSes aliados.
—rr Os aviSes japoneses voltam a atacar Port Moresby. — A Câmara
doa Deputados do México aprova» por unanimidade, a declaração
de guerra ao "eixo " — O General Marshall declarou, que as tropas
norte-americanas desembarcarão na Europa. — Destruídos na França
dois submarinos germânicos. —Torpedeado navio mercante norte-aine-
ricano de tonelagem media. — Deixa Lisboa, em avião, com destino
ao Rio de Janeiro, D. Duarte Nuno. — Gravíssimo o estado de saúde

;i4p celebre atpr cinematográfico John Barrymore. — Tremor de terra
MflO?.^Equador- e na Colômbia.'¦'"¦¦'-.;,'. 30, Sábado — Berlim dis que terminou a batalha de Kharkov,

com a destruição de três exércitos russos. Os Russos, porem, oomple-
;.tain dupla investida contra Kharkov e passam á ofensiva no setor de
Isyun e Barenkova. — Recrudesce a luta também em Orei e Kalinin.
f— Os Chineses, enfim, evacuam Kin-Hwa. — Periga a posição de

a sudoeste de
Tobruk. —
Tiroteio nas
ri\as de Paris
entre civis c
guardas ale-
mães. —Can-
terbury bom-
bardeada pela
aviação ale-
mã. — Tor-
pedeado por
submarino'in- «
glez, no Me-
diterr a n e o,
grande navio
mercante do"eixo".—Vio-
lento bombar-
deio de Ran-
goon, pe la
aviação dos
EE. UU. —
Raciona men-
toda gasolina
no Paraguay.

Mantenha a sua
| cabelleira bella»
§ sedosa e abundante
§

í
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uzando o

TÔNICO ORIENTAI

I Combate a
caspa e evita a

calvlcle.

i

i
{i

<Q>
No Japão, quando se escreve a alguém,

convidando para jantar, é costume encabeçar
a carta com as seguintes frases: "Rubro de
vergonha ouso insultal-o convidando-o para

jantar. A casa é pequena e muito suja. Nossos hábitos
sao rudes e é muito provável que nada do que tenhamos

. preparado lhe seja

VERRUGA/
PELOS INDESEJÁVEIS EOUTIOI

DEFEITOS 00 ROSTO
flfa\m\m&Mm9mmmw \'ffffcvamiKtMeKion

SáÒ PAULO -147! AV.MK5.LUIZANT0W0

agradável; apezar
disse:, confiamos
em que concorde
ém*nos honrar com
sua presença ás
seis horas da tar-
de do dia etc.. >»
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HEMORROIDES
EXTERNAS E INTERNAS
A IRRITAÇÃO RETAl E

AS HEMORRAGIAS

ím\

ÜanZai
vara>zmmo\w.
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são sintomas de He-
morroides que, não
sendo tratados em
tempo conveniente,
podem trazer conse-
quências gravíssimas,
que exigem em certos
casos até uma inter-
venção cirúrgica. A
Pomada Man Zan
alivia as dores e pru-
ridos, descongestiona
as dilatações, acalma
e refresca.
Á Venda em todas at
Farmácias e Drogarias

MAN ZAN
PAflA HEMORROIDES

Em caso de dificuldade mande o seu
pedido ao Laboratórios DE WITT*
Caixa Postal, 834 - Dep. DF-7,
Rio de Janeiro, acompanhado da

importância de 10$000.

von Rommel na Afri-
ca do Norte.—- Maic
navios dos EE. UU.
afundados no Atlan-
tico.—Violento bom-
bardeio da R. A. F.
contra a sona ocupa-
da da França. —
Também os subur-
bios de Paris foram
pesadamente bom-
bardeados.— Grande
atividade aérea ale*
ma sobre o sul da
Inglaterra. — O con-
de Ciano declarou
que a politica da
Itália era "guerrear"
a Inglaterra e que a"Conferência do Rio
de Janeiro foi uma
vitoriando "eixo"!!!
— Executados mais
44 reféns tchecos. —
Aprovada definitiva-
mente, no México,
a declaração de gucr-
ra a. á Alemanha. ¦i—
Sufocada uma rebe-
lião no Equador.

31, Domingo—¦
Recrudescem os com-
bates em Rsehv, Sta-
raya Russa e Kali-
nin. t- Aprisionado
pelos ingleses na
África do Norte, o
general alemão Cru-
ewell, comandante
dos "Afri|ca Korps",
tendo terminado fa-
voravel aos Britani-
cos essa primeira fa-
se da grande batalha
de tanques, travada

'¦ ¦¦¦¦ ":. _
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SOFRE DE SURDEZ?
o aparelho PHONOPHOR
lhe restituirá a audição
Peça prospetos e demonstrações na

CASA jLOHNER
* ¦ %i . !¦" 

• 
A"¦'¦¦¦'

¦• '•' ¦¦¦. M

S. A. Médico-Técnica

Rio de Janeiro
a:.'-' *' * "ir'-i.

' _•., 
-i

Av. Rio Branco, 133
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A borracha entrou na llnguaqom comtim como um símbolo do olasttcldado.. a» CASMb PAS
BORRACHAS de São Paulo deram esse sentido objetivo a preciosa hevea amazônica. Em Ter-

daaV^afandV 
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paulista manufatura com a borracha umfosom «um.ro d. coum.
6^ A ,wTsfioP«te continua a sor a Torra Bandoiranto. porquo o a procursora do maior

Zm^Smm»^^ vSSaao na Indústria da borracha, uma da. maiOro. riquosa. do teriL
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QUEBRA-CABEÇAS
DICIONÁRIOS ADOTADOS NESTA SECÇÃO

Simões d* Fonseca; Fonseca e Roquete (2 vols.)| Antônio M. de
Sousa (2 vols.)i Bandeira — Mitológico; Chompré — Fábula |

Lamensa — Provérbios. '¦'**7-

";* 
DIRETOR

DR. LAVRUD

SECRETARIO
DABLIU'

#
Toda a correspondência sobre charada* deve ser dirigida para a redação de Bü SEI TUDO — jfflV

RUA MARANGUAPB, li, /.• andar — e endereçada ao diretor deeia secção. MjJ

3.° TORNEIO — Julho a Setembro

V »#

^CHARADAS ANTIGAS

Rememorando o valente "Gondemaga'

1 -—• A em só de pão vive o homeml — 1
Que charada abalisada
Exemplo, da perfeição,
Do saudoso Gondemaga.
&- Experimente a lição — 2
Desse gran mestre erudito.
Compondo, sem ambição
Trabalho perfeito e nítido.

Bisilva — (Natal)m

Uma difícil para você, Aicj/n

2 ~— Foi-se o luar. Sem demora — 2
Surgiu linda a claridade —* 2
Dando beleza á amplidão.

t';.., £ eu, triste/sinto nest'hora.
Nesta minha solidão,

Quanto doi esta saudade í
IKlo7 o De que sou habitação.

El Rey — (Campos)
Bfe^.':7.7:-.':" • ¦

Í7-

dos colegas aue me têm dedicado
trabalhos nesta revista

3—'Entregas flores do jardim, — 2
Existe uma pequenina
Qúe se troca por bonina — 2
Pois tem na côr carmesim
Assim como a da ei malha — 2
Que^possue mescla sem falha.

Violeta (G. C. M.) — (Recife).

CHARADAS NOVÍSSIMAS

t~

t
f ¦ 4 *~ Duas-duas — A multidão comenta a
sorte do ma rufo.

Ollimac — (Rio)
}¦
};..!¦
í-,7.

m 5 — Duas-duas
ção o circuito.

Filho do Ar

Quasi não teve dura-

(S. Cruz — Ceará)

MM
6 — Duas-duas —\Dor ? I Fomente com

^^¦..4ue passa..^ ¦_.:
Pindarò Seterosas — {Paracamby)

j
&¦¦:

7 Uma-duas — Não acho razão nas'Vsuai, aueixas, feitas assim de lábios franjados.
7 Florentino — (J. Pessoa)

8— Duas-duas — Quando almoço perto
Vy.de minha parenta, sinto umapetite insaciável.

Roldão — (S. Paulo)

9— Duas-uma — A creada Aa fundador
uma religião da China, leu o àlcorão e o

criticou.
Bento I

m 10 — Três-duas — Hipnotisadá no galho
em que estava pousada, a avç oscila e tomba
junto a serpente do Amazonas.

Ueniri — (Rio)

flr^^JBHVflTtlkl^HH^^l^Hi l^vfl^^fl^

flflUBJ ^r #f^# ^^^^^^HHflfl ^S H i CflflK^k^fl\

(fBRANCOSj

X

JUVENTUDE
ALEXANDRE

V Hk fl

i flfl^te^^^ Kw ^^flfl^^fl.^^Hflcfl^^flH^flKflB^kwD 
Hflflflflfl^r

Ü ~7 Uma-uma -—-A perversa £cz enredo
de meu irmão.

Ranzinza — (Rio)

12 -— Duas-duas — Sobre a áspera cs tra-
da, caminhava tropego o júU arbitro dos ore-
gos cristãos.

El Príncipe — (Uberaba)
J ; .

13 — Uma-uma — Que mau aspecto tem
esta nociva carabina !

Peso Pesado

14 — Três-uma — A maquina a vapor
foi um dos grandes surtos do gênio inventivo
inglês.

Dr. Kean — (Taubaté)

15 — Duas-uma-uma — O anacoreia, por
piedade, defendeu o bispo dos maronitas, do
ataque duma foca, sacrificando a própria vida.

Leopos — (Rio)

16 — Duas-uma — A vida militar é útil
A pátria e o serviço militar não deve impo-
rtunar ninguém.

Cantío — (Curitiba).

Ao Manuquinha
17 — Duas-duas — Sob a influencia da

bebedeir aele zombava da multidão de monos.
Raul'Alves da Rocha

18 — Duas-duas E' importante que a
mulher cultive o arbusto e ftor da America.

Carthamagno

19 — Duas-uma — O seu interesse até pa-
recia um mal entendido.

Pelle Vermelha

ENIGMA PITORESCO — 20

w
1 fll flflflflflflV jfliflYfltflflfll \Wr M9W

"i -', J ..

CoringA — wm
ENIGMAS

21 — Condenada, na escritura, (#)
A compôs tar-se melhor,
A mulher, por impostura,
Furtou a ursa maior.

\

Florentino

(40 escritura publica.
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APRENDA NAS HORAS DE FOLGA
EM SUA CASA

A BRILHANTE PROFISSÃO DE

ELETRO-TÉCNICO
E TERÁ UM FUTURO PRÓSPERO

m/m
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Aproveite uma das inúmeras oportunidades
que a Eletricidade lhe oferece

PARA FAZER SUA FORTUNA
O curso pratico e completo de Eletrotécnico do INSTITUTO
RADIO TÉCNICO MONITOR, é o mais rápido, o mais e/i-
ciente e o mais econo/nfco. Sem nenhum conhecimento prévio
de eletricidade WS. poderá tornar-se um perteito Eletro-
técnico, competente em instalações, enrolamento de motores,
fabricação de aparelhos, telefone, galvanoplastia, solda elétrica,
instalação de motores movidos pelo vento ou cachoeira, ele-
tricidade dos automóveis, eletricidade nos aviões, etc. Duração
do curso apenas 25 semanas. Trinta dias depois de iniciados
os seus estudos, estará V.S. habilitado para ganhar dinheiro.

Não perca tempo! Decida-se incontinenti, enviando-nos o coupon abaixo devidamente preenchido

mr mm^^+mmm^ 9m

WZm
INSTITUTO RADIO-TÉCNICO MONITOR LTDA. Kl £
AV. IPIRANGA, 952 - CAIXA POSTAL - 1795 - S. PAULO

Snr. Diretor: Solicito a finesa de enviar-me GRÁTIS*
SEM COMPROMISSO, o seu folheto com Instruções como poder assegu-
rar o meu futuro e alcançar a prosperidade — estudando Eletrotécnica.

NOME...
RUA
CIDADE.

V.S. receberá GRÁTIS durante seus es-
tudos o jogo completo de ferramentas

No
E-TADO E.F.. 1

\

¦¦

¦.. ¦

•:??.¦

X/mÈ

'¦'.V-.- v>-;

X

M-'fA-i

Agradecendo ao Nadiu a parte que me tocou em ACHEGA
22 — Uma caixa com essência
Recebi do caro amigo
Abri-a sem violência AA
Receia ndo algum perigo.

Bisilva — (Natal)

Ao Paço
23 •— Se o nosso intento tem norte,
Tem tão. boa direção,
Tenhamos animo forte.
Confiemos [também na sorte,
Que dará contribuição.

Anaxagoras — (S. Paulo)

NIGMA FIGURADO -r- 24

FiÒRA — (Rio)

LOGOGRIFO

¦;.:¦¦.-¦¦.•.•.'.¦;;•¦:>¦¦>*¦¦' ¦
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¦'¦¦ *;¦'"•¦¦.¦¦ '

25 — A mulher pevidosa —¦ 7-1-2-3
£ que ê também violenta — 4-5-6-3
Nem sempre é perigosa.
O homem, seja qual for, — 8-2-3-7
Quando dá para ferino, 

'-—• 2-5-4-1
Santo Cristo, que horror,
Nao conhece o bom trato.
Comete desatino
Arranha como gato.

Conde de Rogger

-..'.'¦ ¦•>..-¦- .¦ ¦¦ i- 'i" '¦ ¦ .¦'¦' -

;¦ "!f

(Paraíba)

mam^maammaam H
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PARA IMPRESSÃO
D* JANECKE - SCHNEBMANN K. O.

d# Hannorer
R«pr«t«M(êBtct para • Bratllt
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P. I. A. M. OUVIDOR, 15-t.'
TeUphone 42-1401
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APRENDA RADIO!
por correspondência, pêlo
método ultra moderno da
maior escola do Brasil. Ensino

pratico em 25 semanas.

7 w>v-*:*-*-;--'^^ Rápido —Eficiente—
¦''i:^^^^^^ Econômico
/Mande este anuncio com seu nome e endereço, para receber
GRÁTIS o folheto com instruções de "COMO GANHAR

DINHEIRO NO RADIO"

INSTITUTO RADIO TÉCNICO MONITOR Ltí:
AVENIDA IPIRANGA, 952. Secção 239 — S. PAULO

0,i

' ¦4.7 •' ' > ¦¦»;¦¦'..'- '-"¦ 
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7 vi'* CHARADAS CASAIS
26 — Três — O homem que se mete em tudo sempre Jqx traves-

'4,.::t}

fflm

Conde de Rogger — (Paraíba)

27 — Duas — Com um salto, eu me apoderei da galhefa.•7; '* w

Sertanejo 2.°

28 —^Três'— Ser livre ê ser forte.
Janota — (Santos)

29 — Duas — Com a mão colhi o lindo oscáo dc uvas.
Jotoledo

30— Três — Não confies cm oferta de caixeiro.
Dimas — (Timbauva)

Dores Rheumoticos
Ê V. S um dos muitos rheu-

maticos, condemnados a sof-
frer cada ves que se produz
uma variação no tempo?

Muitas vezes os excessos, a
alimentação deficiente, os abu-
sos a que submettemos o

nosso organismo, favorecem os ataques do rheu-
cnatismo. Nosso corpo é invadido por impurezas e
substancias tóxicas, cuja presença se manifesta
a miúdo por dores nas juntas.

As dores rheumatsoos devem ser combatidas internamente por
meio de um medicamento, capas de facilitar a eliminação das
impurezas tóxicas e dos crystaes de ácido «rico. i

As Pílulas De WHt para os Rins e a Bexiga devem ser expeii-
méntadas nesses casos. Saa accàe directa sobre os rins facilita
uma melhor e&xmacào das referidas impurezas.

As Pílulas De Witt sáo sobejansete conhecidas em todo o mundo.
Merecem toda a sua confiança, pois nao contêm drogas nocivas que
possam prejudicar o organismo.

Pílulas De WITT
31 — Duas — Não è em todo o canto que se encontra o loto.

Marinho Filho — (Jaboaião)

32 ..— Três — Papá, traze uma caneca e uma panelinha para
7 teu filhinho brincar.

Roazo — (Maranhão)

indicadas
PARA OS SINS E A BEXIGA

Rheumatismo, Sciatxca, Dores aa Optara, Distúrbios
da Bexiga e. em geral, pesa enfermidades

por excesso de ácido
.r. -

m
«Capacetes
Hawley

BI
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Pere evitar calor,
sol e chuva.

O mais pratico para
o campo, praia, sport,

caçadas, etc.
Fabricantes: HAWLEY PRODUCTS CO.

St. Charles, Illinois, USA
Distribuidores: VICENTE CURy & CIA.
CAMPINAS ? ? (S.Paulo)

35 — Quatro — O grande historiador grego trasia sempre na
tapeia um botão de cravo da índia.

Akatolio — (S. Paulo)

34 — Duas —

35.
alegre.

Duas

Duas

O luar excita o poeta c lhe dá inspiração.
Emauro — (Rio)

lií...

A peticuta foi exibida ao som de uma musica

Centauro — (S. Paulo)

Para o Figueiroa
35 — Quatro — O marido que sofre miséria, traja a mulher àfli-

gida por. trabalho*., Do passo— (Pernambuco)

37 — Quatro — No riacho afogou-se ç moço de recados.
Manuquinha

'H*?;\ • '¦$&,

M
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oringues e
ESTÉRIL I
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Agua constante-
jHEgf7:' - ¦ • .¦ "• .. ¦ ... "

mente esterilisada
com efeito * algi-
cida.
|í77'y- I
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Evita os perigos
da salada.

^p~ jff a j», ^^Ê i

•'# «V . 7:0 .0*07 0

Saladeiras
SANTES 7" '. 

i

'
<>7rv' 7 >\ ), 7,
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Ação olygodynajnica da prata
incorpada no próprio barro.
EFEITOS GARANTIDOS É
CONTROLADOS CIENTIFI-

CAMENTE.

A' venda em todas as boas
casas de louças e ferragens.

a .'
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PALAVRAS CRUZADAS

Horizontais
Consumir; 10 —

ÍPROBLEMA N.° 1

— 1 — Raposa; 4 — Peixe; 7 — Produção;, 8 —
Jogo de rapaz; 12 — Sem noticia; 13 — D»ificul-

dade; 15 — Iga-
rape do Amazo-
nas; 17 — Causa;
19 — Elegância;
22 — Setario de
Ali; 25 — Coisa
que atormenta;
26 — Rolo de
barras de ferro
(para fechar por-
tos, etc); 27 —
Rio da França ;
28 — Segundo
chefe dos indios
cherokes; 29 —*r
Freguezia do dis-
trito de Leiria.

Verticais -— 1
— Astuto; 2 —
Gastar; 3 — No-
me próprio femi-
nino; 4 — Instru-
mento; 5 — Vila

da Colômbia; 6 — O mais ilustre dos poetas persas; 9 — Elegante;
11 — Defender; 14 — Aprovação; 16 — Unidade de trabalho; 17 —
Espécie de linho; 18 — Defeito; 20 — Cidade da Itália; 21 — Tu-
mor; 23 — Facilitar; 24 — Fogo.

I  _l__T^^__i I-"-C7pr r | ~ rs/""
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i Uma esquisita fragrancia, longa du- pifai"¦ • ração e excellentcs propriedades para F;íí|

•«

PROBLEMA N.° 2

Horizontais — 2 — Nome de' homem; 4 — Espaço de tempo j
5 — Coisa ilícita; 7

A velhice ; 10 —
Repentinos; 14—Até
(inv.); 15 — Adornas;
16 — Autora; 17 —
Novo; 19 — Gelatina;
20 — Bolo de fari-
nha de arroz e azeite
de coco; 21 — Bis-
cato; 22 — Aroma:
23 — Paladino.

Verticais — 1 —
O que se faz em con-
fidencia; 2 — Cida-
de da Espanha; 3 —
Cidade dás Filipinas;

— Idioma do Ar-
quipelago de Feroé;

— Fado (pi.); 8
Primeiramente; 9
Multidão í 10 —

Cidade da Grécia;
11 — A favor; 12

Ran; 13 — Mes-
ses; 18 — Planta brasileira da familia das oxalidaceas; 20 — Grupo.

a/;' j . -
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BANGO

&**¦

&&f EUTER
E' uma benção para as crèanças, de-

vido a que lhes conserva a sua tenra
è delicada cutis sempre fresca, períu-
mada e em perfeito estado de 6úade.
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Funciona até ás 17,30 horas da noite
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DEPÓSITOS
DESCONTOS

CAUÇÕES
:/"¦

AlTANDEGA, <5€

ERROS DOS DICIONÁRIOS
São estes os pasteis encontrados pelo nosso colaborador Cale*

pino, no dicionário Simões da Fonseca:
Pagina 12: arbraçado em vez de Abraçado; 15: abakais — Abu~

kais; 68: aherblad — Akerblad; 84. alferrreoe — A Urrede ; 12&
addersen — Andersen; 127: ANEMOCOSPio — knemoscopio; 132:
anonojado — Anojado; 148: aparratado — Ap par atado; 165: .-¦*#;:
amillar — Armillar; 170; arrrependido — Arrependido; 193:,:AÜÍ§|
cualr — AuscuUar; 199: azambumbado — A zabumbado; 211: BAOIM

Bandim; 218:batavella — Bartavella; 221: battoloia — AjíA>-
^í_; 231: biberribe — Biberibe; 239: boggueira — Bogusira;
242. boubus — Bombas; 249: — acteares — Bracteares; 250;.
bandZo — Brandão; 250: baanqueta — Branaueta; 258: bueircI^S
vide Boeiro (Este nao consta do diccionario); 260: bassaco — Bussnco;
264: cabo — ceberal — Cabedal 2ÍA: caleh'.— Caleb;^295: CA|i^"

Carlisle; 295: cariaturista — Caricaturista; 296: camear — CSafV
mear; 301: cartaracio — Cartapacio; 303: casinhhola — Casú
nho Ia; 322: cafuroeiro — Chajurdeiro; 323: cambaril — Cham*

baril; 326: cavasco — C/
333: chyrre — Chypre; 342:r #Í
bardi A — Cobardia; 353: COMMB*
nismo — Communismo; 359: COCH-
co — Conchego; 372- CONTACA-
daste — Conlracadaste; 380: COiífe;;
NADA — Cornaca; 391: CRETJ

Crestadura; 426: descomiOI
Desconjorme; 446: DASVBLARA*

mente — Desveladamentè; 448: I
vorçAo — Decoração; 489: EMI
boueira— Empolgueira; 49St
carrascar — Encarrascar; |S
encoberto içcooNiTo— Incogni»
to; 509: enthulado — Entulham»*;
519: escamonador—Escamot<i<Ú%
519: esmotear —- Escamotear;
Não existe o verbete Estagio;
estilete (estllete — EstilleU;i
561: expotulaçXo ¦—¦ Exposful+>
ção; 567: fasqueira — l?ai*w'""
ra; 578: ferar — Ferrar;y6$
franciscamada — Franciscanaéafy
610: oatland — Galland;A "" '

gratos — Grato; 638: orvni
(Voz do corpo — F<?r <A» porcoi
656: h apatizado — Hepalixaééi
656: hapatocele — Hepotocèl' 660: HETOROMOSPHISMO -—
morphismo; 660: , HETEROOMlA -^
Heteronomia; 667: humos — ¦VJSBZfe».-*
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m

nos; 673S idéa(moção — Noção;
09: innobsbrvavbl — Inobser-
vavei; 709: inavlidade — Invali-
dade; 711: iriaba — Iraiba; 711:
IRRRECLAMAVEL — Irreclamavel;
712: IRRJRBMBAVEL — Irremeavel;
714: isooaoe — Isagoge; 744: lasa

¦¦^—yLasca; 748: legtimista — Zc-
gitimisia; 755: liga (facto —
yPéèto);- 755: ligeria — Ligeira;
pSfc?, LiMiTXo — Limatão; 761:
LODÃo (lato — Z<fo); 767: lun-
cola — Lunicoía; 775: machen-*Wnr í—.. Máckenzie; 786: manta
(esqulo — Esaualo; 786: manei-

||J».BA ¦— Afantinéa; 852 : m atua li
STA — Jíutuatista; 894: oreilhei-

I^RÀ — Orelheira; 896: orioff —
AOrloff; 896: otnithologo — 0r-

nithotogo; 898: Omissão do ver-
.jfbpte' Ostentar; 909: panthogra-
AmiA —Pantographia; 909: pan-

THO ORAPHICO — Panlographico;
$09t PANTHOGRAPHO — Pantogra-
pho; 925: Não é mencionada Pe-
lega (Oh crise!!!); 925: Omissão
de Pellego; 928: pansativo —
Pèntativo; 930: Não é menciona-

pi» Perereca; 961: parta-voz —
¦$iPèria-voz; 971: prestissimo —
XPrestUsimo; 986: queker — Qua-
kev 989: guibo — Quibo; 991:
QUNTA-essência — Quinta-esse n-

Acia; 1.010: regata (preço — Pre-
mio); 1.015: remoroso — Remor-
v»; 1.069: serocio — Serodio;
1.070: sdrpente — Serpente;

||£Q$9: sotaina (podre — Padre);
1093: subida (cadeira -— Ladei-
in»); 1.134: torso (estatura —
Estatua); 1.140: tapezoide — Tra-
pezoide; 1.142: tbemendo — Tremendo; 1.152: tuvuiy — Tuyuty.

m
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NÃO ESPERE MAIS:
-TOME
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Você vtró que bem se sente seguindo o reojmtm
CNO. Todo» os monhos tomt.se um eópo do ogrodo*
«oi bebido ef forvescente e esquece-se dos dores dt ce*
boço, onaoquecos. nervosismo, fodigo. CNO supremo
o prèndpol couto destes moles pois elimino os mst*
duos tOMoes C o que é moit notovd é que o ENOogít
de oceordo com o notureso. Noo forco õ
oiudo»o Por isto deve-se exigir sempre CNO: O **&•
Hmo *Sol dt Fructo" CNO <•

No dicionário de Fonseca & Roquete, 1.° volume, pagina 658:
Ipliscp, Todo peixe de concha (?); 774: preá, Cangttrú do Brasil (!...)
K™í'fo'*,% __ _

O leitor conhece outros erros? Mande-os que serão publicados.

flÒNTO ANULADO
"££*¦. 9***^ vez * ° eni«ma 110 onde ha uma azenha como mole Ira.
£ irmã gêmea do celebre para-raios.

DICIONÁRIO DE SINÔNIMOS E LOCUÇÕES
Recebemos diretamente de seu autor e editor Agenor Costa, os

3.9 e 4.0 fasciculos desta já conhecida obra. Avisa-nos Agenor Costa
que devido o aumento considerado do custo da 'obra, vê-se obrigado

i a fáeer pequena alteração no preço das novas assinaturas, vigorando
*•** aumento só do 6.° fasciculo em diante. Os antigos assinantes

^continuaram com o primitivo preço.

SOLUÇÕES DE JANEIRO
1 — Cabeção; 2 — Camarço; 3 — Vareiro; 4 — ?arche; 5 —

Balsa mico; 6 — Acava; 7 — Maço via; 8 — Mossamedes; 9 — Ve-
ronica; 10 — Frioleira; 11 — Abama; 12 — Torcicollo; 13 — Prol-
faças; 14 — Arrebata-punhados; 15 — Cometa; 16 — Tirateimas;
17 — Menoscabo; 18 — Philosophia; 19 — Homem velho saco de
azares; 20 — Tapa-olhos; 21 — Combalido; 22 — Foraminoso; 23 —
Derriço-a; 24 — Zarro-o, 25 — Moda-o; 26 — Espargirico-a; 27 —
Rota-o; 28 — Siria-o; 29 -— Regio-a; 30 — Empado-a; 31 — Aguar-
do-a; 32 — Golelho-a; 33 — Maneiro-a; 34 — Aperto-o; 35 — Gira-o;
36 — Firma-o; 37 — Itala-d; 38 — Despedida-o; 39 — Niveo-a; 40
— Escolastico-a; 41 — -Mosca-o; 42 — Encoquina-o; 43 — Fula-o;
44 — Um valente acha outro.

DECIFRADORES
Paraná, Oicaroh, Lis, Mawercas, Don Roal, Durmel, Peque-

nino, João Gigante, Ronega, Eulina Guimarães, Mme. Solon de
Melo, Ajax, Jotoledo, D. Fuás, Dr. Zinho, Dimas, El Principe, Fi-
gueiroa. Formiga Júnior, Buridan, Iracema de Alencar, El Rey,
Janota, Anatolio, Ego Ipse, Iza Abel, Dr. Kean, Segon, Pituca, Cen-

m
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MET4Lll^ei4
Qiá.L B. DE ALMEIDA &

CASA FUNDADA EM 1881

Fabrica de cofres e fogões PROGRESSO
IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

COFRES A PROVA DE FOGO. PORTAS DE AÇO ONDULADO. FOGÕES ECONÔMICOS A LENHA. CARVÃO
E GAZ. FUNDIÇÃO DE FERRO. BRONZE E ALUMÍNIO. DEPOSITO DE FERRO E CHAPA DE QUALQUER BI-
TOLA. SECÇAO GALVANOPLASTICA DE NÍQUEL, COBRE E CROMO. CADEIRAS PARA BARBEIRO E DEN-

 TISTA (MARCA PATENTEADA). ESMALTAGEM E PINTURA A DUCO EM QUALQUER CÔR. —r

pfo'

RUA DOS
ESCRITÓRIOS E OFICINAS

ARCOS 28 a 42 — Rio de Janeiro
END. TELEGRAFICO: COFRE
Códigos: RIBEIRO e SAMUEL

ARM. 22 - 0409 — 22 - 1718
ESC. 22 - 1342 ESC. TEC. 42 - 4675

»
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26.° Ano — N. 2 — Julho 1942 %&tw?
tauro, Roldão, Bisilva,
Bael, Paulistinha, Car-
thamagno. Marinho Fi-
Iho, Raul Petrocelli, Fio-
rentino, Mme. de Stael,
Alexis, Uedaht, Dr. Jo-
mond, Ibsen, Nisevas,
Celio Monte, Zé Kanu-
to, Julião Riminot, Ya-
ra, Zelira, Baiano, Buri-
dan, Cartos, Edpim,
Moringa, Nadiu, Stra-
gildo, Doris Tilde, Ue-
niri, Joaquim Três,
Pindaro Seterosas, Aca-
cio, Clara Maria, Do-
passo, Manuquinha, De-
brito, K. Nivete, Viole-
ta, Joliver, Alvasco, He-
lena. Heleno, Luiz Oli-
veira, Dr. Anquinhas,
Raivo Uvas, Conde de
Rogger, Miss Fly, 44;
pontos Dupla Léo e Ri-
so, 43; Formiga Leão,
Duplespi, 41; Ciro Pina-
les, 38; O Sineiro. Wel-
ton, Notrya, Sadi, 37;
Calepino, 36; Lépido,
Leopos, 35; Gilk Arau-
io, Ojuara, Emauro, 32;
Bigi Neto, 31; Jomaré,
Sertanejo 2.°, 30; Eusa-
rco, R. A. C. H. A., Tis
be. Ranzinza, Waltinho,
Naná, Dalwa, Mosqui-
to, Darwinho, 26; Nyl-
fra, 25; Ruiceano, 21;
Pardaillan, 18; Pelle
Vermelha, 15; Reuter, 5.

MAtf VAIE
PREVEHÈB.
DO ÇUE

REME Dl A

SIGA

PROVÉRBIO

TOMEc
AO

IEU OLHO
PALAVRAS

CRUZADAS

PROBLEMA n.° 1

CC^jSJsScy^^Bl^K ^^>^^^^^W^S mZ^mm^^^yK^^mmf&*mYmittmmm\

mmmu .nOT^Ç. 
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Alexis, Dr. J o m on d,
Ibsen, Reuter, Nisevas,
Cel io Monte, Leopos,
Zé Kanu to, Wel ton, No-
trya, Sadi, Julião Ri-
mi not. Yara, Zelira,
Baiano, Buridan, Car-
tos, Edpim, Moringa,
Nadiu, Stragildo, Doris,
Tilde, Joaquim Três,
Acacio, Emauro, Clara
Maria, Do passo, Eusa-
rso. Cabo 29, O Magro
e o Gordo, Manuqui-
nha, Botucarahy, K. Ni-
vete. Violeta, Joliver*,
Alvasco, Robspierre, He-
leno. Helena, Luis Oli-
veira. Conselheiro, Bigi
Neto, Jomaré, Formiga:
Leão, Contle de Rog-
ger, Miss Fly, Lourdes
Oliveira. ¦M A

CORRESPONDÊNCIA

EXPEDIENTE DO
DE MAIO

MEZ

HBfflH

íí*$_p{SB

Wm

Horizontais — 1 —
Baga; 5 — Cabocla; 8

Vernáculo; 10 — Es-
te; 11 —Atoa; 12 — Lit
(Til); 13 — Go (Og); 15

Oas (São); 16 — Ao-
sadas; 19 —- Edipo; 20

Aot (Tao); 21 —
Ro (or).

Verticais — 1 — Bart; ——^— ' ——¦—¦
2 — Abnegado; 3 —
Goa; 4 — Acca; 5 — Cesto; 6 — Lutoso; 7 — Aloa; 8
Oas; 14 — Odiar; 17 — Se; 18 — Apto.

EMULSAO
DE

Violeta (Recife) -§..
Como viu, houve trans
missão de pensa- mento
e saiu direitinho...

Douglas Nelson
Ferrante (Capital) -4|;
Recebemos as listas de
Abril e Maio. Com este
nome só recebemos es-
tas listas.

Cantio (Curitiba) —-
Recebemos os trabalhos
e listas. Custou...

Mme. de Stael (Ma»,
cuco) — Mande cola-
boração.

Lourdes Oliveira
(Ilha do Governador) -ri
Recebemos as soluções.
Mande o seu endereço
para completar a ins-
crição.

Formiga Júnior (Pe»
tro polis) — Tudo em
ordem. Veja se trás 9
Gigante.

Veio. 9 —

problema n.° 2
"Horizontais — 3 — Raposa; 8 Aparar; 9 •

Aradas;- — Or.

— Garapa; 10 —
11 — Amor; 12

Filho do Ar (Santa Cruz) — Inscrito. Recebemos os^seus^trar
balhos.

Ollimac (Rio) — Inscrito para todos os efeitos.

Bael (Cabo Frio) —Tem razão. Estamos abolindo a|chara<
casais com dois tempos de verbo.

^H ^H I ^H ^H II ^^^^mW^^mK
^H ^H ^B ^H ¦ WW^km^^^^ ^^

I Est*»â0 ** _J\

1 para<ltte linpTtt- I
\ teT*SC,a de e*Pe" I

Verticais — 1 — Ara-
ga; 2 — Varas; 4 — Apa-
ra; 5— Paramo; 6 —
Orador; 7 — Sapar.

DECIFRADORES
Paraná, Connga, Pe-

quenino, João Gigante,
Ronega, Eulina Guima-
rães, Mme. Solon de
Melo, J o to ledo, Ajax,
Dr. Zinho, Dimas, EI
Príncipe, Nilfra, Ana Ri-
beiro, Gilk Araújo, Ojua-
ra, Figueiroa, Pardaillan,
Breque, Ciro Pinales, Le-
pido, Formiga Júnior,
Buridan, Iracema de
Alencar, El Rey, Tanota,
Joleno, Iza Abel, Segon,
Sertanejo 2.°, O Sineiro,
Bael, Paulistinha, Pelle
Vermelha, Cartamagno,
K. Reca I, Marinho Fi-
lho, Padre Pedra, Raul
Petrocelli, Florentino,
Mme. de Stael, Ruicea-
no, Duplespi, Calepino,

PHDSPHQROS
USEI*

D'<5 WARCA

3iJ
YPIRANGA

SÃO Oi MELHORES E
POR TODOS PREFERIDOS

PRAZO ei
Para a recepção

das listas de cada;:
mez: Capital e Ni-fi
teroi, 45 dias; Esta-:
do do Rio, S. Paulo
e Minas, 60; outros
Estados e Portugal,
120.

Dr. Lavrud

? ? ?
•¦ 

.fi'«-

Não aevemo S|
pensar nada ou
dexemos pensar
até o fim! Bei
poucos se atrevem
a seguir até o fim
do próprio pen-
saménto!

A Cena Muda
E' A MELHOR REVISTA ClhÍE-
MATOGRAFICA BRASILEIRA

\



A/Z'' ^^¦¦¦¦"¦'"¦'¦¦'¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦"«"¦¦"¦"i^^
WmA !: ¦ ¦¦¦•.'« £''
f,.V". ': . • -. '' '^. ?<

ali ¦- __ . .jij

m& i
mm mmmmm mw.

_^mmm ^^mmmmmw Mmmw^ m^^f ^^^Ammmr^^ Êmmr

? 11 A\f ^k^^^^. Am ^m _^^m ,^mm< mw <*mmw MÊ Am ^^m^mmr .^mm
j&'/ ^^H ^^m*^^^^^mw^Am\\w Ammr .^mm\* .mmWm mmmjmmmr^ W^^ Mmmr .^Mm^^MmWW mmmr 'Mmmr Mmmr Mmmr MmW mW

ffi«# 
'.¦'"¦• .» i

raf- ¦ -I '* L I

¦ro :£> ¦ ¦ J
sjfe;v |

p?.:^|. ?P
ír-v':-' ' I

1$
JS

&/A..AA-*-A ¦¦

ml
..<,,.
*i-.i

m
...A

AV
:i*

m

¦A

1 Wm

mu

mm

' I
¦>::¦'¦

A -

*-.;.

A

SUMARIO:

N. 2
do Ano
XXVI

Artigos especiaes
Uma cidade dentro de outra. 14
Martinica, possessão íranceza na America 37
Josephina, sorriso da Grande Epopéa.. 43
Curiosidades astronômicas 49
Vidas que são verdadeiros romances.... 53
Os pés destroem mais vidas do que o co-

ração! 80
Como os EE. U.U obtiveram as Filipinas 84

Paginas de arte
Ballet: "Coq d'Or "....'  i. 59
Nas montanhas da Nova Zelândia 60
Arte Fotográfica 58
O Louvre dos Norte-americanos 77
O Concerto.  71
Alheios a tudo ... 27
O primeiro trabalho.matinal 89
As orações 61

Romances
O segredo de Shirley Brown 29
O testamento de Severfield 63

A ciência ao alcance de todos
Erros a respeito do sono 42 •
E' mau levantar cedo? Porque? 78
Qual a origem do termo " pessoa ?" 81
Um novo cometa 83
Os pretos desaparecem 86

Contos e episódios históricos
A Policia!.. 13
A legenda do Pele Vermelha 14
Basilio I, fundador de uma dinastia que

reinou 200 anos 53
Volte... Aprenda como se morre 73

Como é fácil saber tudo
Quem inventou o colarinho postiço?.... 41
Como cuidar dos pés? 80
Nova teoria do relaxamento muscular.. 42
Vamos falar e escrever certo? 42
Dicionário de nomes próprios........ 48
Conhçce a significação de seu nome?.. 60

Novidades e invenções
Azas de amanhã 67
Cousas praticas 69
Novidades em armamento 83
Novidades patentadas nos EE. UU 86
Uma só casa para o inverno e para o verão 30
Nova versão do jogo de "Ping-Pong".. 133
Einstein e a fotografia 18

Turismo por fotografia
A fabulosa Los Angeles
Rockefeller Center
A represa de Grand Coulée
A Galeria Nacional de Belas Artes, em

Washington  
As regiões mais castigadas da presente guerra
A Primavera, na Inglaterra
Singapura.
Aspectos da Nova Zelândia

A vida no campo
«

A industria leiteira na America do Norte
Para seu jardim, terraço ou varanda
Para pescar em rio
Para transportar fardos em carrinho de mão

Curiosidades
Os EE. UU. combatem a crise de petróleo
Camouflage e conforto
A "rainha do talharim"

*As solteironas são boas "chauffeuses"...
O maior e mais complicado dos relógios
O primeiro submarino "de bolso"
O mais poderoso "ouvido elétrico"
Sentença curiosa
Uma resposta de Mozart
A verdade sobre casamento e divorcio,

em Hollywood.
A paz que desaparece!
A Gratidão Japonesa.
As estatisticas de "Rockefeller Center"..
A industria do Canário.... .*
Para destruir as barragens de balões

Diversos
A toilette do Fuhrer
Do ring para o lar
Economia do espaço no lar
Foi ela a mais surpreendida.
A eloqüência da fotografia
O bom exemplo de Binq Crosby
Novo hospede do "Zoo de New York
As obras de arte vivas
O seu primeiro "test" de vôo.........
O major tombo do campeão.
A mulher na guerra
Os " beijos" mais inesperados.
A eterna ambição feminina....
Reflexões de um contemporâneo
O club dos cães.....»•
O campeão da habilidade e da paciência.

ANEDOTAS, CARICATURAS, I N F0 RM A ÇÕ ES, C H A R A D AS ET C.
? ? ? ? ? ? Esta revista conta 108 paginas. ? ? ? ? ? ?

14
15
73

77
78
44
58
60

87
88
88
88

73
74
75
76
78
82
82
41
45

51
65
35
18
14
14

14
29
42
44
46
51
51
75
75
76
78
79
81
82
82
84

A CAPA: — Náufragos ! Não os marinheiros vencidos pelo temporal, traídos pelos ele-mentos em fúria ou pelo rochedo submerso. Náufragos, atingidos pelo torpedo do sub-marino, pelos tiros dó canhão, lançados como "tiros de misericórdia" ao navio já feridoe condenado a morte. São as grandes, as heróicas vitimas dessa cruel campanha debloqueio, que não vê pavilhões, não respeita a fraqueza de quem não possue canhões eapenas trabalha, entretendo comercio lícito. Desse drama, desgraçadamente, o Brasilconhece capítulos dos mais dolorosos e que estão expressivamente focalisados na nossa
capa do presente numero. São os homens, vencidos pela fome e pela sede, pela fadigafisicá e apenas sustentados pelo animo inabalável, que longas horas, dias seguidos, vogam
ao sabor das ondas, procurando por todos os meios despertar a atenção de outras em-barcações que, por ventura, cruzem as águas próximas...

i3£
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Kis uma assombrosa

combinação de tônico
e alimento — um presente para
os Cansados, Fracos, Deprimi-
dos e Enfastiados. Ela propor-
ciona um suprimento diário, per-
feitamenle equilibrado, de sais
minerais e vitaminas — substân-
cias tão essenciais á saúde e à
força, como à própria vida. Por
exemplo, o seu uso durante
uma semana lhe dará tanto
ferro quanto 3 kilos de car
ne; tanto fósforo quanto
33 quilos de maçãs; tanto
cálcio quanto 44 quilos de
bananas; tanta Vitamina
Bl quanto 3 1/2 litros de
leite. Os comprimidos Vi-
kelp são feitos de uma
planta marinha recente
mente descoberta e con-
têm 9 dos 12 sais in-
dispensáveis ao orga-
nismo humano, bem
como lodo e Vitamina
porcionam uma nutrição e
adicionais.

¦>

:íSb¥á

Bl, e pro-
vigor

Comece a tomar Vikelp hoje mesmo.
Os resultados não se farão esperar.
Seu organismo se transformará e seus
nervos ficarão calmos. Sentir-se-á mais

LABORATÓRIOS ASSOCIADOS
DO BRASIL, LTDA.

Rui Panlino Fernandes, 49 — Rio

forte — mais disposto e enérgico. Terá
nova saúde e vigor, e a vida lhe cor-
rerá melhor. Vikelp é encontrado em
todas as farmácias e drogarias

i
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Pelos processos comuns cie
tamlsamento, ò Impossível
obter«H.e um pO d»' arroz com
a perfeição exigida pelas
pessôaH de tOz delicada.
Graçawáh maqulnaw turbllho-
nadorau, que u gravura acl-
ma reproduz, apresentamos
o pô de arroz ORVGAM DE
CíALLY, com a rinura micro-
métrica necessária para dar
a cutlK um aveludado en-
cantador.

BKANIO - ROSA-RAQUKL
OCRE CLARO-OCRE ESCURO
OCRE R0SÉE-G1TANE-PÊCHF
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