
ANNO 23 CAPITAL FEDERAL,, 1898 N:> 736

CAPITAL
Anno 25S000
Semestre 158000
Avulso  1SOOO

FUNDADA EM 1876 ESTADOS
A correspondência e reclamações devem ser dirigidas Anno 25S000

A.RMA.M-4SSJEMBLEA, 61 il" ANDAR)
Semestre 15S000
Avulso lgOOO

os jo
pas,n

da-,- etfc

Jjefoots atuo 
JrenMn/e 

c0,mnun,ro,, „e Conaresso « sh* ^í»f«m, tiri toeiostros rU/oMic* UVÈ u-i.i certo reU.oo, %u fio»*, Jura». cÃndo W„ -,,
n«ceiT«. em 9HC hnos tsUâo. Jvípots, o «tfucto âos ouvintes induot, ,«e Ht querer

OS

r>itz (he querem.



REVISTA ILLUSTRADA

,)sfdd:&£<i ^

CAPITA t. mtSRAlr-flnho IgÜS

ESOWPTOKI'. - REDACÇÃO

Rua da Assembléa e. 6L ssbrsido

9ün

ASSIGNATURAS
CAPITAL ESTAMS

Anno rjSooo Anuo r=s$ooo

PAGAMENTO ABIAXTAT'0

CHRONICA
A política tem estudo p»mh«io divertida e

como sempre, bastante escat>t»«sa.
Keuuido o Congresso. panwc-Ji a todos

que entravamos u"um perío-S-:» «it- animação.
Mas, qual!

Álii estava a eleição presidencial, nigmoo
oue a apurassem, e. «mas is-ez iniciado esse
trabalho, aqui lia uni ntez «e- lanta. nado ador-
meceu de novo.

Pergunta-se: mas esta apuração snao se
acaba mais'?

F.' difficil responder.
Tudo indica, qne nâo. se- ooer. por ora

qne o Congresso fuiieeioeie-
Correm muitos boatos a ri-sfaeilei. mas o

que fór, sosii'.'s.

o arranjo tinaiieeira. iniciado jwfc go-
verno. com ós banqueiras da Ciity. tem tido
una certa noção sobre c c-ra-Sitfa do Brazil,
conforme as noticias de mstar nonduidoooi não
o accordo.

A principio tudo snfoim- c*.m grandeani-
inação e parecia que cstaTsamacs nnesnío em
um el-ãoraão.

Mas, depois, zás. tudo tornen a crJsnr. spara

tourar k subir... Tuna «lança de S. Gusido
nas regiões fi natieeiras.

A praça, como o eaiucllíã*. com a cnlieça
diz que sim. com o rabinlm» diz «|ne não.

Pela politica estrangeira, lambem a con-
fusão écuorineesofosseiBiccs a d»rere<2i»« aos
telegrammas, atxavessasriames anta épvra de
verdadeiro angu.

Caem in mistérios e ^feaaa Maümisterios ;
fazem-se e desfazem-se- ssllíanças: as inter-
ven ções de lioje sü*> ^«^sai^Hiiíã^s.^ amanhã :

graves tumultos setiãceie nioii.-ií nações...
Parece o lim do mondo..

Para contrapeso, aqun, ãts mossas barbas,
O Chile e a Argentina estai» j*w hbj triz...

O que nos eonswa. é time entre mortos e
feridos, alguém ha de essapor.

Assim seja.
Thoxé Jr.KioE-

nh mmmh
Ringe, range, inonotoiio, pesado,
linde ewrro de bois; aos salavancos, .
Em grandes, seccos e COi.ünnos trancos
Desce a lahladn monto illiiiiiinsulo...

A enxada sôa perto : canta o anulo ;
Trinam aves ; esloirsiin risos francos ;
Pelo aiiiiircllo vivo dos barrancos
A luz estala; jiascc quieto o gado.

Hora molleile amor ! em qne si Liixnrin
Abre as awis ; e o sol, langiiido.- encosta
Na terra, a face «ilida c pnrpuiea :

E, na qual, com volúpia, aterra, morna,
O acre aroma de pellcs, que o sol tosta,
D.is urnas ile oiro dos rosaes entorna ! ...

l.iS.-.Nf-IO CllSREIA:

PEQUENOS ECHOS

Leitor, amigo: si vista do estado das
cousas, os meninos da Revista, qne sempre
foram um pouco vadios, aproveitaram-se da
oceasião e fizeram uma pequena gazeta.

Quando os iucrepamos por isso. respon-
deram que o cambio eslava muito máo, o go-
verne pintando o sete e que queriam ver no
qtie paravam as modas.

£ andaram por ahi falando, até se con-
vencerem de que não havia mais estado de
Sitio nem nada (são limito atilados esses pi-
quenos) e então resolveram se a trabalhai- de
novo.

Allegarani lambem que não havia sis-
simiptos bons e que agora é que elles come-
cavam a apparecer.

Não deixam deter rasão os pequenos.
E assim, depois de levarem um puxão de

orelhas, paia inglez ver, juraram não caliir
n'outra.

^c

A guerra Hispano-Americana, vai indo,
com uuííi lentidão extraordinária.

Quasi todas as operações, por ora. têm
sidoiiiaritiiua.se dalli talvez a explicação do
facto.

Da parte dn Hespanhf. o ministro da ma-
rinha é nm Sr. Anão ou cousa que o valha e
da dos Estados tTnidos é um Sr. Fulano dc
Tal... Loug.

Deus os fez e o diabo os pôz em guerra.
Dahi tanta morosidade.

O general Gai vão de Qneiroz publicou
uma série de artigos, provando qne elle só
é bellicoso na polemica, mas que no exer-
cicio de suas funecões éa pacificação... em
pessoa.

Muito bom tudo quanto S. S. relata, só-
mente escripto em um estylo, por vezes, dií-
ficilide entender.

Por exp pio, esla pltrn sc:
.. ü seu delegado lhe desobedecera e lho

Imitira »,
Francamente), parn mu gciiernl, é pouca

graiiimalicii,

Na casa de Detenção houve revolta do

presos, acompanhada de grandes vaias e pro-
testos contra as rações que lhes davam e que
dizem elles achavam-se reduzidas a pilnlas.

Realmente sc assim é, lim lodn rasão
esses pobres diabos,

Alem dc cadeia, fome, é muilo duro. cas
nccninuhições estão proliihiilas, pela nossa lei
fundamental. , ...

Ao que dizem os jornaes, a greve loi rc-

priinidft.
Os infelizes gritavam:

Pão! pão!
O delegado entrou com 50 praças cinlia-

ladas. o replicou-lhes:
Queijo, queijo.

E tudo licou em paz- Como era questão
de pouca comida...

-5?c

Nos bomls de liotalogo eollocarain, ha
tempos uns 1 -treiros dizendo que as crianças
menores de Ires annos não pagam passagem,
indo no eólio-

Um espirituoso passageiro, foi átaboleta
o antepoz ao ires uni dois. muito bem feito,
de modo que sc lc hoje alli o seguinte:

«São pagam passagem
as creanças menores dc
¦j:l annos indo no collo...

Os pequenos da lierislti vendo isso apro
veitiirainse da oceasião, pura viajar indeti-
siidsiiiienlo, coma maior eoiiimodidude e... de

graça.
B, nós aqui si espera delles para tralia-

lliarem.
Que diabinhos.
Felizmente, os anuuncios dos bonds foram,

logo corrigidos e os pequenos também.

Dominó.

BE QUANDO EM VEZ
ma das maiores calamidades,

fique pôde affectar a vida de

pqualquer povo é a intensa

preoecupação política, a ab-
sorpção de toda a actividade

para essa sciencia dos Metter-
sgnichs e dos Tayllerands.

Certamente o povo que se mostra indífferen-
te á politica é um rebanho de escravos, .é um

povo perdido, porque da bôa on nuí orienta-
cão, dos seus governos depende, em grande
parte a prosperidade nacional.

Quando porém, as crises se amontoam c as

situações tornam-se graves, a politica tudo

; |^^t!: I
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iivussnllii, pois Irai lindo se dn s; Iviiçáo publica
.'- nmlto nntiirnl que ninguém se importe oom
nniis coisa iilgiimti.

Esse perigo, que Iodos senleni intilllllincilte,
fnz eom que ns vistas de l-ados, n actividade,
a preoceupnyilo, «is racioeuiios o as idéias,
•só gravitem em redor d'osse probh ma.

Trabalho, iiulustriiis, artes, cniliin tudo
quanlo pôde engrandecer c elevar a biimani-
dude, pns.sum para o segundo plano, deixam
dc merecer os priuiordiaes cuidados, o no ptai-
demoiiiitm crescente da salvação publica esta-
belece se o cahos.

Tal é a nossa situarão no actual momento.
Os graves suecessos da politica são o assumpto
unico e o mais absorvente possivel, da aeti-
vidade nacional.

Nâo quer isto dizer, que náo se lavre a terra)
que não se colha o cale : que uão s;- publique
livros (ainda que poucos); que não haja thea-
tro: que não se laça musica ; que não se leia
uma ou outra poesia; mas tudo isso, como dizia-
mos, disti-alüdaniente, sem lhes prestar a at-
tenção que lhes devíamos, se uma queixa ou
nma ameaça, não occnpasse, quasi exclusiva-
mente, a attencão do povo.

l)'alii essa slagnavilo cm qm- estamos e es-
taremos, cm.planto a pnlilica nilo gocegar, não
entrar ii«s eixos, uSooog deixar em paz.

Isto, poivii', <|uan.Io virá I
- Quando terminará esle novo eslado dc sitio!

Mysterio iiisomlavel!
T.tiiT.ni.

FLANANDO
-«-

está

V

Xa caixa do Recreio :
Sabes! a Luiza está na tabeliã :

multada em cinco mil reis.
Porque '.
Parece que C- porque mordeu a lingna do

ensaiador.

A nutllier do, Dr. X... conta ao poeta Au-
rclio que sua sobrinha, que elle havia educado
com tanto cuidado, e a quem tanto amava.
acabava de...

O" ineu Detis I é aifficil, como devo di-
zer! Ella havia...

Ora, miulia senhora '. Çahio de costas e
fez un. gallo ua Ssarriga, Xão é isso'. disse o

poeta.

— Minha mãe, respondeu u Margarida, nüo
me falia nellaf Ficou 15o exigente que tive
.le mandai u embora.

Conselho pratico de unia irmã á sua ii.na.il
si nha, ao sahir do jardim do Campo :

—• O melhor, Zizinhn, .' ceder ao perfume
dos bons charutos.

Tome cuidado, senhora ! Tenho os olhos
em sua coudncta... Advirtiram-ine... Um ho-
mem prevenido vale por dois.

Ah ! senhor, porque não o previniram
mais cedo !

Ente senhoras de boa sociedade-
—Sim, minha amiga, vae ao Dr. Abel e faça-o

arrancar-te os o vários... não está mais na
moda... isso não se usa mais.

Effecti vãmente, se a pátria está cm perigo,
não será a musica nem a aguicuitiua, que hão
de exclamar : madre infelice, corro a mlvartí-

Es a politica, e como todos tem interesse no
grande acontecimento, não se faz mais nada.

D'abi essa paraiy.sação que se nota em todos
os ramos da actividade humana, desde as
sciencias até ás artes, não lhes prestando nin-
guem mais attencão do que se presta a um ae-
cidente secundário.

O próprio artista ou lavrador, que oufrora
com prazer nos fallavam dos seus trabalhos,
spffrm a obsessão dos acontecimentos e só
querem saber o que ha de novo.

Pensauie!.t>> extraiiido do álbum de uma
cocote :

— Er quasi sempre mostrando a lua que se
consegue ser esixiella.

Outro pensamento :
Xa guerra, eensi-se nma praça antes de to"

mal -a,- em amor. os olhos lecham-se quando
a praça esti tomada.

O ricaço F.. depois de uma ausência de dois
mezes apresenta-se em casa da amante.

Ao aeeorclar. admira-se-de não reconhecer a
criada que traz o chocolate.

— Tna ísiãe não te serve mais * perguntou
elle.

Geuoveva embarca para S. Paulo.
Xa estrada de ferro o marido faz-lhe as ul

tiinas recommendações :
— Têm juizo ' Xão esqueças a fé jurada !
Geuoveva prométte e, para mostrar a sua

boa vontade de não esquecer... dá am nó no
canto ão lenço.

X.uua easa de jogo.
Estourado ! Xão podia, o senhor ter mais

cuidado !
Perdão...
Derrama-me um tinteiro na minha calça

nova que me custou trinta mil reis !
Bom, basta ! Aqui tem os trinta mil

reis. Agora passe-me a calça ! Tire-a já !



e^liro em meio Ae c^ren.des ..nHitif-esteicões ele etpplAisa. g fí^^^^ 1 W,, -,', 
'^t^^j^^^^^^m.\WlÊTí~Êyz™rÊ§!A

£,.i Peerts e em £o..elres so com ei suei c&egaact., os- liledos breixilti- felizmente, cessou ei aréve deis passcxqtrts dt VX-^SH %í^^^3Ull^S^^^^^^^^^Mff^^Ê:'-Ères sutireem. cAremte, illustre toitrisU. vd/icticroy, e,ue olri^etret AretfeKrinde, metisdistlnctei <a|ffl«yfr^BlU^

O illustre (Sr UíJdhro, apitei.- elos seeis vetos
e OOeíS intenções, estai soffre.ie/o ume* eieierrei ejue o irri-
tet bastante e ^Htttão setircmos no cfue sÀoítpl...

CJ Cemtbio teirnet. em met.der-se, como o relfio '3)1 oaer.es,
n'u..i torieí, tiHo ÍSerdo tem ei terrível coi-iÇiclliretçéio de um.'Zero.- ' ''' '¦-¦¦'¦¦¦'" ' 'neto pode'. arilei..t-C?-tt toelos. feireee crue o urrar,

por fim- dcsctíoioit-o . õkPtíà,. Hpt tret te-inho !

— /feio pode! neto pode ¦'

<z7ÍcFuçilt(H,eí,Pi& ÇiTtcH-TiCBtvst, C lictolpt- ecovtpiTitceir.
(3s eieneros clp, jorin'et,Ypi, Tieçessadpfple. rtvpitisixm. ei-n- Iztreco
Com eis jotas e. tornei.-n-se verdeedeiros ot>[ectes de luxo
l errei quem eippefloér ?

.Bje
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Amantes fim de sendo limbos o pisaremos juntos is primores (lestu
— Ali ! In nào me amas luai^. 1'ollleil :-c vida .

nu- amasses nào me recusa,-ias ,-,le culhir de A' de mim ! paru gosal-sé preciso Iam-

pérolas... '"''" 1 oder e uiipral os . j
- Mas, minliii .Inliclia... - Comprelieiido te. Pois pede cmpiestudo-

Não, enlate, nfii .amas; ha só unia Aquém.'
• Não conheces meu amigo !

Não.
Ku l'o upreseiiliiiei.

T.eo.

maneira de iiniiir...
— Perdão, .Tlllietta. eolilleco trilltil e du

Ét
AM0KE...SIS0

]J£t~-a2Tv

'\;

NfÃo, desteme um sueeessort
Era preciso. Que queres-

A vida-tem exigências, e. por
mais desinteressada que seja. o
amor cozinho não alimenta a
alente.

Oh !
Até o ultimo instante, esperei-te. lutei ;

mas tudo tem uni fim, e quando vi que as
minhas dividas se uniam ás tuas, impiiz me
uma resolução enérgica.

E amas a elle ?
Imbecil !

Meu anjo ! E a mim me amas sempre ".
De certo, amo-te : ruas te enganas quandodizes- - sempre.
Porque ? Não me amastes sempre ?

Oh ! não.
E desde quando me ninas?
lia pouco tempo.
Quando ".
Quando te deixei.
Mas então todos os protestos de amor que

me prodigalisavas no tempo da nossa união ..
Mentira, meti amigo, tudo mentira. Fn-

gia comtigo, como fujo com o teu snecessor,
como farei sempre com os que me dão dinheiro.

« A mulher da minha espécie tem -lucs ne-
eessidades imperiosas, a de amar e a de ga-
nhar ; precisa de dois homens paru seu uso :
um, fornece-lhe amor. e outro o dinheiro: ne-
nhum honiein pode ter a preterição de satis-
fazer sozinho estas duas necessidades : quando
in me susteutavas eu não podia amar senão
Iam outro : um outro me sustenta, eu posso te
amar. Estou livre quasi sempre, .anuiremos

WÊÉm

PwSA' -A
SÍ---.': a-" -

0$ stwnos

u ! que (erra singular esta.
meu amigos ! ?>s jornaes dão
uma noticia que devia iuteres-
sai todo o unindo, ninguém se.
preoecupa com ella, eahe o es-
quecimento sobre o caso. e

nada. Aqui tendes, para exemplo, esta historia
dos quatro Índios Bororós que o padre Bolyóla
vae levar ií exposição de Turim...

l'in braziieiro, vendo quatro Bororós a
bordo do vapor IXorã-America, em poder do
padre Iliilyóln. communicou o caso á policia.
A policia, ao cabo de pesqiiizas que duraram
quinze minutos no máximo, contentou-se com
as explicações do padre, e deixou que os
¦índios seguissem para Turim.

Que explicações foram essas '. Disse o padre
que o superior de sua ordem lhe pedia remessa
de artefactos indígenas para a exposição. E
que elle Ilalyola. aproveitara a oceasião, —
para. juntamente com arcos e flechas, mandar
á Itália alguns homens selvagens, qne publi-
camente e solemnaiiente seriam liapflsados diante
dos visitantes.

Ahi ei tá o caso. Não houve ra imprensa
quem lhe desse um pouco de attenção. não
houve quem o estranhasse.

LA se foi oBalyóa, lá se foram os quatro Eo-
rórós. — e a policia, desafogada, poz-se a tra-
t-ar de outras cousas..

Mas, vejamos! Aquelles quatro Bororós, é
verdade, não votam, não teem diploma, não
vão á missa, não vestem sobrecasaca, não per-
tercem, emfim, a esta vida á qual damos, não
sei bem porque, o nome de vida civilisada.
Mas com tudo isso, são homens : teem talvez a
alma muito mais pura e muito mais amável do
que a alma de muito peralta e de muito político
cia rua do Ouvidor. São homens e, apezar de
„ão baptisados e de não submettidos á forma-
lidade do registro civil, — são brasileiros, —
muito mais brasileiros do que o padre Balyóla
que é salesiano e italiano da gemma.

liem ! quero ngiu-a que 'igain se um su-
jeito qualquer, padre ou não pudro, italiano
ou nu» ilalialio. Iciu o direito de caçar qnutro
homens nos sertões de Mallo (irosso, para os
levar cspcolaeulosamonte á pia-buptisinnl em
Turim, expondo-os eonio quatro macacos ou
quatro b.maneiras.

Ainda nào é Indo, A policia viu que o
padre linvolu levu eonisigo os índios, e não
protestou. Qui/, ao nus a policia saber seo
padre üolyola secoaqiro.nellia a repatriar os
quatro miseráveis .' — Que esperança t U ahi
tomos os pobres diiilioseoiidemiiados n ficar em
Tiuim, sem pão. — o que não será difícil,
ifunia teria ondelanla gente, muito mais tu-
rinense e muito nuiis estruiteira do que elles,
morre diariamente de fome !

Pobres Bororós! chega a ser horripilante a
crueldade de quem assim os arranca ií sua vida
simples e boa. á sua ingenuidade nativa, á sua
selvagcria iiiiiocente, para lhes impor quasi á
força. —mim fé que. já nós mesmos despre-
zaiaos, e unia civilisação que já neis mesmo.
odiámos.

li que me dizeis deste padre, que. em vez.
de baptizar os seus Bororós no sertão sem cs-
petaculoe sem reclame, — vae á custa cPelles.
auiuinciar a rufos de caixa a supremacia tem-
poral e espiritual da Egreja! Um dentista ame-
ricano. cPesses que correm as ruas, ir um carro
dourado, com banda de musica, arianca.ido
dentes sem dói, não terá uma idéia mais
pratica...

Decididamente estamos vivendo numa terra
singiilarissima !

PUCK

iwm da ?mTA
l*. 'í.— Não senhor. Existem 54 presos, es

acredita-se que dentre elles estão 50 a 5i de
duplo assassinato.

.Senhor dos Passos protege a diligencia e S.
Mariano ajuda-o.

P. G.— Não. A reintegração foi proposta
pelo próprio Prefeito. O que elle fez loi pegar
na palavra.

51. da Su.ta.-~ (Minas Gemes). Seus ver-
sos não são ináos. Pouco a pouco iremos pu-
blieandoos melhores.

G. P.— Cuide em outra cousa. Pois o-que
nos mandem nenliuni geito tem. Acredito cpie
faria melhor indo plantar batatas.

Eccebemos e agradecemos :
O Crime ãtt Sociedade—Tomo TIII livro :',-¦

— Romance de João Chagas. Edição do A.
Mascarenhns & C, Rua da Quitanda r.. 88.
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O 1'iiiilii-i.tiiin ás clttritH¦— pelo major de en

ganheiros José Fuiistinodii Silva, lente calhe-
dralieo da cn escola Militar do Cenni— Por-
laloza l.° volunio.

Joikey-Clnb.— Amável convUo paru uma
das sitas brilhantes corridas. Delicado cnrtilo
<lo distineto secicrario.

PI VERSÕES

Apezar da indifferençndo publico para com
tudo que diz respeito a theatro, apezar da
sua deserção ingrata, os edifícios destinados
a este gênero de divertimento estão todos
occupacíos por emprezas theatraes, umas re-
cem-creadas e outras que persistem cm af-
frontar tão cruel crise.

Funccionam actualmente:
No Lyrico, a companhia italiana de San-

sone &- Rotoli, que se estreou na quarta-
feira, com a Anta.

Sansone, o sympatliico emprezario e di-
rector, nos havia promettido uma companhia
regular, que podesse ser ouvida sem fastio
e trouxe-nos um exccllentc conjuneto de
artistas que bem se pôde dizer de primeira
ordem.

A sua estréa foi das mais auspiciosas.
Deixou-nos a certeza de que a temporada
lyrica deste anno satisfará plenamente os
desejos dos profissionaes e dos assignantes e
freqüentadores do Lyrico.

O Recreio prepara-se para levar a scena
o Herdeiro do throno, peça em quo a em-
preza tom grandes osporanças.

Emquanto se prepara esta, representa-se
alli o Cato Preto.

No SantAnna estreou a companhia dra-
mítica dirigida pelo actor Ferreira de Souza
com o drama /Wo José. O rcapparecimento
tle Ferreira e da Sra. Adelaide Coutinho, ha
mais de mino affastados desta capital, levou
concurrencia ao SantAnna. Os dois artistas
foram bastante applaudidos, porque ambos,
além das sympathias de que gozam, têm
no João José, os dois principaes papeis, que
interpretam artisticamente.

Representa-se jgora neste theatro o Pa-
//laço.

Chegou a esta capital c estreou na sexta-
feira no S. Pedro, a companhia eqüestre de
Frank Brown e da qual faz parte a afamada
ccuycrc Rosita de Ia Plata.

No Éden Lavradio .funecipna a companhia
de zarzuejas hespanholas de D. Valentim
Garrido.

Tem agradado bastante.

Pelo que ficou escripto veem os leitores,
que não se diverte nesta triste capital, quem
não quer.

Dominó preto.

No Apollo, depois dos Quatro milhões e
da Sabina, peças que agradaram immensa-
mente, voltou a scena a cpereta Hotel Babel
fazendo a Sra. Rose Villiot o papel de
«Flora», que foi creado aqui pela actriz
Loppicolo, e o Peixoto o de « Pisca-pisca»,
feito na primitiva com muita graça pelo
Rangel Júnior.

A Sra. Villiot, estreou em Lisboa com
esta peça e fazendo cum agrado geral o
papel que agora representa. Quer isso dizer
que o fez a contento geral; e, o Peixoto...
Ora, o Peixoto é o Peixoto e sempre vae
bem.

Continua em scena agradando muito, o
Hotel Babel.

Funcciona no Lucinda a companhia do
Cassino de Buenos Ayrcs. O primeiro grupo
de artistas aqui chegados, agradou. Entre
elles sobresahiram a Sra. Villarmé. os cy-
cKstas, e os artistas Jockson, que partiram
para S. Paulo,» em excursão artistica.

Em substituição ao primeiro grupo che-
gou ha dias um segundo que deve estrear
na sexta-feira.

Dizem que são bons artistas.

De bond

(conto)

(Continuação do n. j)f)

A essa hora jà vinha chegando o pes-
soai Ja estação e entre elle um inspector
dado a curativos pelo espiritismo, e que
ao ver o infeliz estendido na meza ex-
clamou:

— Temos novidade grossa!
E accercaram-se todos ao comman-

dante da estação inquirindo o que era
aquillo.

Este, vacillando entre o caso de febre
amarella e morte repentina, exclamou :

— E' uma embrulhada cm que nin-
guem se entende.

E batendo na testa dirigiu se ao in-
spector, entendido em spiritismo.

Seu Fabricio, que diz você ao cs-
tado d'ese homem !

O inspector approximou-se, estendeu
as mãos, como a communicar-lhe uma
corrente de magnetismo e começou a
fazer gestos sybelíinos...

Fora, o povo agglomerava-se e come-
cava a commentar o caso.

Como o infeliz não desse nenhum
signal de obediência a esse fluido ma-
gnetico, o inspector foi redobrando a
actividade, chegando a tocar com as
mãos no peito e no abdômen do in-
feliz.

Ou fosse effeito das evocações dos es-
piritos, ou das cócegas, o infeliz deu, de
repente, três urros formidáveis, que pu-
zeram toda a estação em movimento.

Todos se precipitaram para a meza
central, e a gente que estava de fora
vendo todo este movimento súbito, jul-
gou que fosse o principio do rolo.

Diversos espectadores recuaram em-
purrando os que lhes estavam mais pro-
ximos.

Um sahiu na carreira exclamando em
voz ameaçadora:

Livra!
Três moleques que estavam a certa

distancia, notando o movimento, parti-
ram em disparada, gritando a toda a
força :

Fecha ! Fecha.!...
Vários negociantes sahiram às portas

á vêr o que era, e não podendo atinar
com o motivo do movimento, tratavam
de fechar apressadamente as meias portas
das suas lojas.

N'íim minuto a ruasinha ficou de
promptidão e quasi deserta.

Os mais corajosos, que ainda se con-
servavam á porta da estação discutindo
calorosamente entre si, achando uns
que a policia exhorbitava, outros que
estava maltratando o pobre homem,
e, d'ahi a pouca só se ouvia sahir do
grupo esta exclamação significativa:

Não pôde ! Não pôde !...

Thomé Júnior.

(Continua)
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