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CAPITULO I 

Pobre mae! 

- Estou- lhe summamente g rata, sr . Holmes, por 
ter accedido com tanta genti lez" ao pedido que lhe liz 
para vir hoje fa lar comigo. N ern sei como !he expres 
sar o meu reconhecimenho, senhor ! 

- S enhora Barone2.a, r espondeu o celebre policia, 
an tes d'hontem recebi em L ond res o seu t elegramma 
e considerei me obrigado a acceder ao seu gentilissimo 
pedido, tanto mais que nao posso · esquecer aquelles 
inolvidaveis momentos que tive a fe licidade de parar 
em companhia de V . Ex.• na Riviera, nem tao pouco 
esque90 aquella espirituosa e linda mu lher que n'essa 
oocasiao foi amavel a pon to de me honrar com a sua 
boa e lea! amizade 

«A lem d' isso , V. Ex.' no seu telegramma faz ia no
tar que necessitava urgentemente dos meus servi9os; 
que a sua felicidade dep ende da minha pontualidade, 
e ja V. Ex. • ve, sr.• Baroneza, que perante um tele-
1rramma redig ido n'es tes termos o me u deve r era faze r 
o que fiz, isto. e: nao me deter nem um momento. Puz
me a caminho e aqui estou em Vienna, a velha e im
perial cidade do Danubio azu l l 

- E vej o com prazer, sr . Holmes, r eplicou a Ba
roneza, que apezar de j a terem decorrido dez annos 
desde o nosso encontro na Rivie ra, V . Ex. • perma· 
nece o mesmo, sempre j oven, sempre mo90 ... 0 mes
mo rosto malioioso, cheio de espirito, de inteligencia, 
os mesmos olhos de r eilexos de a90, olhos que pare
cem ir ate ao amago dos cora96es ; a mesma fignra 
esbelta e elegante, tudo emfim que ontrora tanto admi
rei ! 

,-E V. Ex .• sr • Baroneza de T eleky, r espondeu 
o oelebre policia, V . Ex. • faz-me acreditar ao ve- la 
que desoobriu o segredo da eterna juventude ! 0 que 
me espanta immenso e que V . Ex.• se tivesse tornado 
mais formosa, o que me parecia impossivel . . . 

Mas a baroneza Cloti lde de Tel ky fez um ges to 

1 

com a sua miiosinha delicada, inter rompendo o policia . 
- Nada de lisonjas ,' meu caro senhor, nada de li

sonj as por quern e l Dois boos amigos devem sempre 
d izer um ao outro a verdade . .. 

E apertava effusivamente a mao do policia. 
- Nao meu caro sr . Holmes, proseguiu ella , cada 

vez me sinto mais velha e vou-lhe dar uma prova con
vincente do que affi rmo. E ' que n 'outros tempos pen
sava s6me~te em mim, s6mente me occupava com o 
men cora91io e hoje .• . hoj e a mae· si1bstituiu em mim 
a mulher e tremo por causa de um ser a quern amo mais 
do que a mim propria. 

<E com isto estam os chegados ao thema que lhe 
queria expor, meu caro sr. Holmes. 

«Permitta que me assente n'esta poltrona; tome V. 
Ex .• uma d 'es tas cigarrilhas, de-me licen~a que accen
da tambem uma., d' ellas e es cute a confissao de uma 
desventurada. 

cS ei que a si, meu caro senhor , se lhe p6de falar 
como a um confessor, e, o qne e mais, qne e assim 
que se lhe deve fa lar, quando se desej a o seu auxilio. 

- Certamente senhora Baroneza, respondeu o ce
lel:>re policia. S e alguem necessita dos meus ser vii;os 
e nao obstante se torna propositadamente obscuro ou 
me quer lancar uma venda nos olhos, como e que eu 
hei-de poder agir convenientemente? 0 cego caminha 
as apa lpadelas . S6mente quern ve e que p6de perse
guir energicamente e alcan9ar um deter minado fim. 

Houve uma pausa durante a qua! a baroneza olhou 
para os esplendidos anneis que !he ornavam ·os dedos 
finos e rosados da formosa mao. 

-Tenho a certern d.e que ha-de por ao servi90 
do que !he vou pedir toda a sua energia, sr. H olmes. 
• E continnou: 

- Como deve saber, vivo separada de meu m ari • 
do, o Barao de Teleky. Nao houve divorcio; isso seria 
impossivel_ dada a circnmstancia de ambos professar 
mos o cathocisrno , mas . .. depois de um ' anno de ma
trimonio cess aram por completo as r ela96es conf ugaes 
entre nos. 

«Nao occultarei, sr. Holmes, qu e a culpa fo i mi11ljia 
e s6 minha. 
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cTinha desposado por imposi9iio de mens paes um 
homem a quem niio amava, um homem trinta annos 
mais velho do que eu; ao tempo eu niio tinha ainda 
sequer dezasete annos , e esse homem para minha in
felicidade era de um temperamento brutal, a varento, 
n'uma palavra um caracter miseravel. 

cMas eu era jovem, sedenta de ft!l icidade , de amor! 
Que admirs9iio pois, se lhe disser que depois de ter 
dado um tilho a_meu marido, uma menina, que admi
ra9iio se, vendo me ainda mais bella do que antes era, 
tivesse dado o cora9iio a um outro homem ? ••• 

c Era um official allemiio que eu conhecera em Kar
ls bad. Meu marido tinha raziio para ser ciumento, e 
quando um dia nos surprehendeu a mim e ao meu 
amado nos bra9os um do outro, tudo ficou perdido, 
tudo I e em mim niio foi mais do que o justo castigo. 

cMas d'alli em diante pelo menos, podia gozar de 
certa liberdade. De resto, ainda niio ;sabia que 
temiveis resultados poderia ter para mim um processo 
como o que me amea9av11. 

cEra me indifferente o despreso que os meus paren
tes e a nobreza me viessem a tributar, pois que sabia 
e sei melhor do que ninguem, que aquelles que maie 
se apressam em agarrar pedras para atirar aos qne 
peccam, em coisa alguma niio melhores do que estes . . 

cAlem de que, a minha fortuna, que montava a al
guns milh6es, me garantia a existencia e me tornara 
completamente independente. 

cEcomtudo . . • n'esse proceseo solfri um golpe: um 
golpe para o qua! niio estava preparada ! 

cMiaha Jilha, a minha querida Irma, a minha meiga 
e c1Lriciosa filhinba, foi entregue a meu marido ! •.. 

cNiio me era permitido que a tornasse a ver mais! 
nenhumas pretensoes podia ter sobre ella d'alli em 
diante I •• . n'uma palavra minha filhinha estava per
dida para mim .•• 

• Uma decisiio juridica de ta! modo terrivel ia attin
gir unica e simplesmente a mile, a qua! aos olhos d'a
quelles imp~caveis juizes nada mais era do que uma 
creatura sem moral. 

-Mas com muita injusti9a, replicou Sherlock 
Holmes ao mesmo tempo que apertava condoido a miio 
da Baroneza, pois que sei bem os thesouros de bon
dade qoe o seu cora9ao encerra, sei bem que o seu 
cora1riio e o melhor que existe sobre a terra e que 
portectora dos pobres V . Ex.• e. 

-Nllo me fa9a melhor do que sou I replicou a Ba
roneza Clotilde. Sou apenas o que sou, e nilo quero 
mndar I 

cMas deilce-me continuar com a minha desgra911da 
historia. 

cO homem a quem eu amava e que era talvez a 
unica pessoa que me poderia consolar da perda de 
minha querida filha, mezes depois de eu me ter sepa· 
rado de meu marido foi ferido n' um duello e apezar 
dos meus cuidados, de toda a minha dedica9ilo, morreu 
das consequencias do ferimento. 

cEncontrava-me pois e6sinha no mundo, aem nin
gnem, absolutamente ,em ninguem. 

cMeu.marido tornou-se inflexivel a t odos 01 rogos. 
cuResava obstinadamente deixar-me ver a minha fi . 
hinha. Jamais o olhar d'ella, o seu qnerido e formoso 

rosto me seriam visiveis. E niio obstante tudo aquillo 
de que me tornara culpada nao dimiouira em ooisa 
nenhuma o amor que tributava a minha filhi~b a . . 

, V ,giava coostaotemen te o que meu mar1do faz1a 
com r es peito a minha · tilha. Via perfeitamente que, 
afinal de contas elle , em nada se importava com a po
bre crian9a. Ate aos dez aonos , minha filha pcrma
neceu n'u ma das propriedades de me,1 ma_rido confia
da aos cuidados da esposa de um dos case1ros, a qua! 
substituia a miie para com a pobresita. 

«Pude constat11r qu e a mulber do caseiro era boa 
para mioha filha. Deu s deve-a ter r ecom pensado bem 
no ceu, pois que hoj e infelizmente j >i na? exi.ste. E, 
depois da morte da boa mulher, meu marido hron da 
quinta a minha filha e pol·a n 'um convento a e?ucar! 

-Mas n'esse caso esta em segurao911! rephcou o 
grande policia . Como deve saber a educa9ao nos con-
ventos geralmeote e boa! . 

-Bem sei, nao digo menos d ' isso e emquanto m1-
nha filba esteve no convento, pela minh .. parte estava 
descanQada. 

cMas havera uns mezes que um homem de con
fian9a que me servia . e que estava encarregado de sa
ber tudo o que eu quizesse a respeit'o de minba filha, 
me annnnoiou que Irma desapparecera do convento 
sem deixar o minimo rasto! ... 

«Nioguem sabe para onde fo i, paaa onde e que 
meu marido a levoul 

,O barao actuah::r:ente vive em Paris, mas a mi
nha filhinha na.o. 

cDevo comtudo dizer quo nao teria tantos receios 
por causa d'ella, se a abbadessi: do_ conven~o onde 
minha ti lha estava a educar , me nao t1vesse fe1to uma 
revela9ao que infe lizmente reveste um caracter d~ es
pecial gravidade: Ao v er-me debulbada em lagrimas 
a seus pes a boa senhora teve pena de mim e deu-me 
a ler esta carta ; aqui a tem, sr. Holmes, · leia ! . 

H olmes desdobrou a car ta, a qua! estava escripta 
em papel ordinario e ja muit maochado pelas lagri
mas que a barooeza sobre ell e derramara e leu, a 
principio cc,m voz firme, mas depois velada por uma 
crescente commo91io: 

cMinha boa mae. » 

cPe911 a Deus por mim! peQa-lhe por uma desven
turada que sucumbe, que se torna muito e mnito peo
cadora •• 

Dens porem e o meu juiz e hem sabe que a mi
nha desgraQa nao foi provocada por mim! Niiol A cul
pa nao e mioha. Ha alguem que .. . Po_rem nunca, 
nunca direi a quern devo a perdi9ao! Fo1 uma alma 
perversa quem me impeliu para o abysmo. Pec;a por 
mim. Nunes teria coragem para lbe dizer a si, boa 
mae, aonde me encontro e qua! a vida que levo ! 

PeQa por mim, minba boa mile, peQa ~ Deus por 
mim, para que elle me de a for911 necessana para nao 
vir a acabar ainda peor do que estQu! ... • 

~Irm. 

A baroneza Clotilde levara aos olhos o lt!n90 de 
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r endas e enxagava as lagrimas. 0 seio erguia-se-lhe agi
tado por violentos soluQos. 

-0 que diz a essa carta, sr. Holmes? perguntou. 
-Vale immenso, r espondeu o policia, e embora 

por ella se nao possa deprehender bem o que succe
deu a Irma, uma coisa porem salta a vista: e que o cul
pado de que fala esta carta nao pode ser outro senao 

o proprio pae de sua filha ! 
-Foi isso tawbem o que pensei logo, ao receber 

a carta, havera tres dias , das maos da abbade~sa, res· 
pondeu a baroneza. Mas P.m segnida Iembrei-me de 
outra coisa, e essa dizia !he respeit , , sr. Holmes. 

cSe ha _ alguem na terra que me pode ajudar a re
cuperar mmha tllba, se ha alguem que sej a capaz de 
m'a salvar em quaoto e tempo, esse alguem e Sher
lock H olmes, e o meu born amigo de sempre! E is a ra
zilo por que lbe enviei o telegram ma que sabe. Mas ... 
o que esta a fazer, meu bom amigo? ••. Porque esta a 
olhar tanto para a carta que tem nas miios? Porque 
razilo a cheira tantas vezes ? • • • 

Sherlock Holmes olhou para a baroneza muito 
triste e serio. 

-Seohora barooeza, disse o policia com uma voz 
um tanto velada, nito notou ainda o penetrante perfu
me que esta carta exbala, niio obstante es tar em po
der de v. ex.• ha j a baslante tempo? Nao notou ainda 
este cheiro penetrante e • •. terrivel? . . . 

- - Sim. • . e patchouli ! . . .. respondeu a baroneza. 
-Exactamente, patchouli .. . E sabe v. ex•. como 

e costume cbamar a este perfume? . . . 0 perfume das 
prostitutss, das mulheres perdidas! 
. A barooeza deu um grito horroroso, um grito de 
1mmensa aog ustia , de inenarravel dor e ergueu-se da 
cadeira em que es tava sentada. 

0 seu olhar trahiu uma affli9ao espantosa quando 
se dirigiu ao policia dizeodo com vo2· despeda9ada: 

-Sr. Holmes . .. sr. Holmes ..• o sr. acliha de 
me faz er solfrer a dor maior de toda a minha desgra-
9ado existencial . . . 0 sr.-julga que .•. julga realmen
te . . . que mioba filba. . • a minha Irma a filha doa 
baroes de T eleky. . . esta . . . ' 

-Numa casa de mulheres de ma nota, sr.• baro
neza! respondeu o celebre policia com voz sombria. E' 
isto o qne, imfelizmente , tudo me leva a suppor. Com
tudo • • Nao! nao! E ' impossivel ter-me equivocado I 
Praza a !Jeus porew qu e eu me tenha enganado! De
v emos sempre suppor o melbor! 

-Nao! sr. H olmes! Conhe90 bem o seu talento, a 
sua perspicacia . 0 sr. nunca se engana. Ah sr. Holmes 
sr. Holmes ! . .. Ai que espantosa desgraQa, que enor: 
me desgra1;al Mioba filba . . , uma mulber perdida! .. • 

E soluc;ando desgorr• doramente a pobre senhora 
oocultaou o rosto nas miios. 

-N1io desespere assim, senhora baroneza I dizia 
Sherlock , erguendo-se e colocando !he a miio no hom
bro. ·Ainda mes mo que eu iofelizm ente me niio tenba 
enganado, ainda e muito possivel tornar a trazer a po · 
bre menioa para um outro ambiente. E' ainda muito 
nova! esqu ecera e depois . .. torna ra a ser sua, senho
ra baroneza . E em seguida, sendo possi vel provar que 
f~i o b~rao qu ern impeliu a filb a para o abysmo, se 

. for poss1vel provar que n1io a salvou porque niio quiz, 

d'ahi em diante ja elle nao tern dlreito nenhum sobre 
ell a. 

-Ahl esse espirito infernal! esse maldlto! essa alma 
perversa! Irma tem razllo! uma alma cheia de perver
sidade e que a impeliu para o abysmo, e essa alma 
perversa foi o pae! 

N'isto entrou uma creada e disse algumas palavras 
a condessa. 

-0 principe! disse a pobre senhora, basta11te sur· 
prehendida. Chega inesperadamente •.• Que querera 
isto dizer? 

«Mas e me impossivel recusar a converss9lto que 
elle deseja ter comigo. Mantle entrar o principe Solty
kow para o sallio japonez. 

Ao policia nao escapara que a condessa, ao ouvir 
dizer que estava alli o principe, mudara de c6r por 
varias vezes. Deixara de chorar e os olhos brilharam
lhe cheios de vivacidade. 

-Meu caro sr. Holmes, permitta-me que !he fa9a 
uma confissao que e urgente f111er. 

c Vou apresentar-lbe um homem que e possivel 
que ainda venha a representar um papel importante 
na minha vida. Ouviu a creada dizer que la fora eRta 
o principe Soltykow? 

< Pois hem, amo este joven prinoipe rnsso e sou 
amada por elle. E' msis novo que eu dez annos •• • • 
Admira-se dos nossos amores nilo e verdade, meu 
amigo? 

-Mas e por acaso a primeira vez que uma mulher 
na forQa da vida se enamore de um mancebo? 

-Lutei muito contra esta inclina91io; ponderei ao 
prinoipe todos os inoonvenientes d 'esta amisade· disse
lhe que ja nlto sou bella nem posso despertar

1
'amor, 

sendo elle demais a mais dez anoos mais novo, pois 
que tendo elle trinta e cinco annos, isto e, sendo um 
homem ainda moQO, eu pelo contrario estou ja velha 
com os meus quarenta e cincol.. • . 

-Mas por amor de Deus, senhora baroneza I re
plicou Sherlock, ha mulheres que guardam para si a 
juventude, e na verdade, quarenta e cinco annos nlo 
representam a quadra da vida em que se deva renun
ciar para sempre a todas as alegrias! Lembrar-lhe-hei 
aquella celebre franceza, Ninon de Lenclos, que tanta 
beleza, tanta formosura possuia que aos setenta annos 
ainda despertava paix6es verdadeiramente tumultuosas, 
aos setenta anoos, senhora baroneza ! 

-Pois entilo venha, meu amigo! disse a barGneza 
Clotilde. Vou-lhe apresentar o principe Solykow: de
sejo onvir depois o seu parecer a respeito d'elle pois 
que a sua experiencia e s1io juizo e que me hio de 
dizer se este individuo a quern amo, e ou nlo digno 
do meu amor. 0 coraQao diz-me que me nlo enganei. 
Venha, meu caro Holmes. . 

E a baroneza levou o celebre policia atravez de 
uma serie de aposentos ricamente mobilados para o 
sallio japonez, o qaal tinha raziio em ser assim cha
mado, e com as suas flores explendidas e tropicaes 
despertava a recordaQao das floridas regioes japone
zas, dos jardins de Nagasaki. 

Quando Ulotilde entrou, um mancebo elegante
mente VPstido, esbelto e cuja fronte alta e branca 
era orlada por alguns anneis de cabello, veio:the ao 
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eJicontro. Usava barba um tanto ·aparada e nos olbos 
escuros e grandes errava ]he aqnHlla melancolia se
crets e sonbadora que e tao peculiar a ras;a sh.va 
e que tao bem r es_alta das suas _cans;oes .. 

-Permitta-me, m1nba quenda Clottlde , qu e !he 
beije a sua maosinba, disse o principe Soltykow, _e 
que !he diga quBntas saudades ttve por me ver obn
gado a estar affastado de sua casa por espac,o de 
tres dias! 

-As ~uas saudades nao podiam ter sido m11iores 
do que as minbas, querido Boris! r esp onde u Clotilde. 
Mas de-me licen9a que !he apresente um dos mens 
melhores amigos , o sr. Holmes, de Londres, o cele
bre policia, o homem que . . • 

-E' inutil dizer mais, querida Clotilde, disse 
Soltykow estendendo ambas as maos com toda a cor
dealidade ao celebre policia, pois que os feitos d' este 
cavalheiro sao por demais conhecidos, e a admirac,ao 
e reconhecim .. nto que teem d espertado no mundo che
garam ha muito ja ate mim e anciava pelo dia em 
que lhe seria apresentado. Como ve, meu caro sr., 
sinto-me immensamente alegre por o conhecer pes
soalmente! 

Sherlock por seu turno ass egurou ao mancebo 
que o prazer que sentia em o conhecer tambem nao 
era maior. 

-E agora, querida Clotilde, disse o principe vol · 
tando-se para a baroneza. d esejava muito falar-lhe a sos, 
pois qne tenho a communicar-lhe coii.as das qnaes de-
pende a minha felicidade. . 

. -Pode falar deante do sr. Holmes: e um amigo 
para quem nlio tenho segredos. Queira ter a bondade 
de falar e esteja certo de que se !he for pre· 
ciso um bom conselho, ninguem lh'o dara m elhor do 
que Sherlock H olmes. Falle sem receio deaote d 'este 
nosso amigo: e amigo certo e verdadeiro, nao des
fazendo. 

-Uma vez que assim o quer, minha qn erida Clo
tilde, respondeu o principe inclinando-se levemente 
deante de · Sherlock Holmes, contarei tam hem a este 
senhor a minha estranha historia-. 

Com um gracioso g esto Clotilde convidou os dois 
homens a sentarem-se n'umas confortaveis poltronas 
de bambu que estavam collocadas debaixo d e viriden
tes palmeiras e, assentando-se tambem, fez signal 
ao principe que podia falar. Este principiou. 

-Escrevi-lhe havera alguns dias , querida Clotilde, 
para lhe dizer que negocios urgentes me chamavam 
a Budapest. Meu tio, o ministro Lubanoff, esperava 
IA uns despachos que estavam para chegar, e desejava 
absolutamente conversar comigo por algumas horas 
sobre coisas de importancia. 

cApressei-me a ir A capital hungara, estive com 
men tio uns dois dias e hontem ii noite voltei para 
aqui. Embora me tivesse demorado bas tante a ponto 
de so ter entrado na esta9ao quaudo o comboio se pu
nha em movimento, o condu:itor porem teve t empo 
ainda de me abrir a porta de um coupe de primeira 
classe e eu precipitei para dentro quasi morto de fa. 
diga. Mas d ahi a pouco notei que nlto estava so e 
que duas senhoras1 uma jA de oerta edade e elegan · 

temPnte vestida e outra muito nova e linda viajavam 
no mesmo coupe. . . 

cAhl minha cara Clotilde! eu nimca v1 rosto mais 
hello mais formosa creatura do qne aquellal Todas 
as g;a9as !he tinham emprestado alguma coisa da sua 
formosura! Acrescente-se a isto a candura, a pureza 
que no seu rosto espelhavam! . . . . 

« Mas parecia-me que a joven 1a tr1.st1ss1ma, que a 
minava qnalquer dor que porem qnena dar a p_er~e
ber, ou qnem sabe! nllo podia, nao lhe era perm1tt1do 
exteriorisar, pois que por mai~ ~·uma vez p~de notar 
que a senhora que com ella v1a3ava, a dommava por 
completo e como que fiscalisava todas as suas p~lavras, 

Clotilde sentia-se agitada e foi com os lab1os tre-
mentes de commo9ao que perguntou: . . 

-F. chegou a conversar com ellas, pr10c1pe? 
-E' claro; nllo tardou muito que eu e a desco-

nhecida nos relacionassemos. 
«A senhora de edade apresentou -se-me dizendo ser 

a condessa Barotin e que a joven era filha d'ella. 
, A viagem passou se a galope e propuz-me, logo 

que chegasse a Vienna, pedir A condess~ qu~ me per · 
mitisse visitar a casa d'ella: teria com 1sso 1mmeaso 
ptazer. . . 

«Mas no meio de todo aquelle borbormho que re1-
nava na esta91io, o caso e que as dnas senh~ras me 
desappareceram subitamente da vista e, m_mto em
bora me fartasse de as procurar, nunca mats as en-
contrei, . 

Entretanto nlio desanimei e disse ca para com1go 
que nao tardaria muito que eu as nao descob~isse 
em Vienna. Mas antes de me por em campo, vim a 
sua casa, min ha qnerida Clotilde, a qu~m jA devo tan· 
tas provas de am1sade, e para !he ped1r que me des
culpasse . . . 

-Que o descuipe ..• mas .de que?! •.. 
A baroneza de Teleky pronunciou aquellas pala

vras n'nm tom abafado. 
E Sherlock Holmes poude entao notar que todo 

o sangue lhe desapparecera das faces, que estava pal
Iida como um cadaver e o seio !he arfava tumultuosa
mente por sob o !eve e hem talhado vestido de seda. 

-Minha cara Clotilde, para que !he heide estar 
a mentir? disse o principe levantando-se da sua oa
deira. Amo aquella joven, equella arrebatadora ?rea
tura que um acaso feliz me deparou no cammh~-

• Sou rico, independente, e ninguem tern nada a dt
zer A minha vida . S6mente, e e isto que me falta, de
sejava o sen consentimento. DPpois irei procurar a 
condessa Borotin, hei de a encontrar, tenho a certeza, 
e pedir-lhe-hei a filha em casamento. Serei, no oaso de 
a v elha senhora dar o sen consentimento, o homem 
mais feliz do mundo. Entao, responds Clotilde! Porque 
me esta olhando d'essa maneira? Ahl Agora percebo! 
Fiz-lhe ma! com a minha smcera contissao. Mas eu 
julgava estar falando a uma velha amiga!, . . • 

- A unra velha amil!'s ! •.• disse a condessa Clo
tilde nnm solu90 profundamente doloroso. Sim? meu 
caro principe! fala realmente com uma velha am1gal. .. 

-A qua! me aconitelhara desinteressadamente, dis 
so tenho a cert~za, interrompeu Soltykow, pois qne, 
minha querida, minha boa Clotilde, nos estimamo nos 
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ja ha tanto tempo! Amamo-nos atE!! .•. mas bem deve 
ter visto, minha boa amil!'a, que um um casamento PD· 
tre nos eris impossivel ! Bern ve: a differenc;;a de eda
de ... Depois a sociedade elegante a zombar de tal 
uniao. . . Bero ve que o melhor e ... 

-Bsista ... ouvi jA mais do que devia, disse a Ba
roneza Teleky, don-lhe a meu consentimento d e todo 
o meu cora91io para os sens desejados esponsaes ..• 
seja. feliz com essa arrebatadora creatura que encon
trou no caminho para Budapest! ... 

-Oh! quanto lhe agradec;;o minha cara e boa amiga! 
exclamou o principe Soltykow, quanto lhe agrade90 ! 
Eu bem sahia que a sua nobreza d'alma seria a pri
roeira a proporcionar me esta felicidade I 

«Logo que me seja possivel encontrar a condessa, a 
minha boa Clotilde dar-me-ha licen9a para lhe apre
sentar a minha noiva : e preciso que a conhe9a, que 
)he communique uma parte do sen scintilante e~pirito: 
serA V . Ex.• quern a ensinara a enfeitic,ar-me e tornar
me feliz! 

E antes que Clotilde o pudesse impedir, jA o prin
ciee Boris Soltykow !he agarrllra a maosinha e a le
vara aos labios. Depois apertou a mlio cordealmente a 
Sherlocke saiu apressadamente como se quizesse trans
mittir A primavera que jll sorria pelas ruas e largos de 
Vienna, toda a alegria de que se aohava possuido. 

- Senhora Buonezal disse Sherlock Holmes cor
rendo para a pobre senhora, Senhora Baroneza ,que 
tern ? Por quem e, volte a si, minha senhora, tenha oo
rag-em! 

Fora necessario na realidade que o policia a am
parasse, pois que a condessa estava meio desmaiada, 
os olhos muito abertos, o rosto pallido como o do um 
cadaver. 

Mas passado um minuto ergueu-se, mette.u os de
dos finos e nevados pelos anneis do cabello que ]he 
tinham oaido para a testa e pronunciou as seguintes 
palavras, os labios muito brancos: 

-Nllo me fale mais do qtie passou, meu bom ami
go. Viu que fui fraca : serA esta a minha ultima fra
queza, j uro-lhe! 

< Agor a occupar-me-hei unicamente da obra em que 
estamos empenhados. Quero procurar minha filha : 
espero qne me auxiliara, meu bom amigo, que me aju-
dara a achA-la. · · 

- Dou-lhe a minha pala,ra de que o farei ! disse 
Sherlock Holmes num tom decidido. Sim, miuha boa 
senhora, procurarei a sua desventurada filha e fique 
V. Ex.• certa de que mal a encontre, v era substituido 
mil vezes melhor o amor que este caracter inconstan
te lhe fez desperdi9ar por tanto tempo! 

CAPITULO II 

Uma casa de perdi960 

Na prorria noite que se segniu ao dia em que os 
acontecimentos referidos se realisaram, ao barerem 
ooze horas no relogio de uma torre proxima, dois in-

dividnos abandonaram a casa da baroneza Clotildt, de 
Teleky. 

Um d'elles nao seria difficil reconhece -lo, pois que 
o nosso Holmes dava logo a perceber quem era pel1> 
sua alt.a e elegante figura; o outro porem era mais 
baixo e mostrava uma elegancia e esbelteza de formas 
que o tornavam um tanto suspeito sobre o seu sexo. 

Apezar disso porem a impressao nao era muito 
sensivel: o fato que levava era perfeitarnente adequa
do ao seu corpo e o dono passava soffrivelmente por 
um mancebo. 

-Esta entao resolvida a acompanhar-me, barone
za ? perguntava Sherlock, ao voltarem uma esquina. 
T eria feito melhor se m e deixasse trabalhar sosinho : 
eu ca me encarregaria de passar uma busca as casas 
suspeitas de Vienna! ... 

-De boa vontade teria renunciado a este duvidoso 
prazer, respondeu Clotilde, pois que era ella que ves
tida de homem caminhava ao !ado d e Sherlock, Sim: 
teria renunciado d" todo o meu coracao A visita que 
vamos fazer a esse antro de perdic,1io aonde pela pri
meira vez vou entrar. Mas diga-me, meu ca~o amigo: 
o senhor nunca vin minha filha: nunca lhe pude mos
trar uma boa fotografia d'ella, e o meu amigo niio po
dia d 'esta maneira reconhecer a minha Irma, se na 
realidade ell1> se encontra nalgnm d'esses horrorosos 
logares aonde infelizmente e possivel qne esteja! ... 

cBem sei que vou ver coisas verdadeiramente des
preziveis, coisas que me irao confranger o cora9ao 1 
mas. . . o que !he heide eu fazer? trata-se de minha 
filha, do socego de toda a minha vida! Ja ve que ne
nhuma fraqueza me serA perm1ttida! 

Sherlock Holmes fez um g esto de acquiescencia. 
- E' uma senhora verdadeiramente corajosa, se

nbora baroneza ! Tero razao ! Os olhos de uma mae 
veem muito mais do qne os do mais arguto policia ! 
Pela minha parte, o mais certo seria passar por ao pe 
d'ella sem a reconhecer, pois que o r etrato que me mos
trou representa-a com o habito das educand as do 
convento aonde estava, ao passo que o ma is certo 
e que ella and,e agora com o fato berrante que as des
gra9adas que sabemos trazero. Mas a senhora e que 
se nao enganarA, tenho a certeza. Desde quanclo data 
a ultima vez que viu sua filha? 

-Desde ha dois annos, reiponden Clotilde ; tinha 
ido ao convento e a abbadessa, que era minha amiga, 
permittiu-me que visse minha filha pelo rAlo da porta. 

-Como? Nao ]he era permittido falar a sua filha? 
-Nao; isso nav me era permittido: a abbadessa te-

mia, e nao sem alguma razao, que eu, ao dirigir me a 
Irma, desse a perceber quern era ; na verdade ter
me ia sido impossivel conter as lagrimas e nao me pre
cipitar logo ao pesco90 de minha filha, a beija-la com 
loucura! 

« Mas isso teria causado grand es dissabores a abba
dessa, pois que o Barao de T eleky tinha-lhe ci.ito bem 
terminantemente qne nenhnma vez consentisse em que 
eu falasse com minha filha. 

Continuaram a caminhar. 
A noite estava clara e o ceu cheio de estrellas. 0 

luar resplandecia illuminando todas as ruas e traves
sas de Vienna. 
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- Aonde vamos primeiro? perguntou a baroneza. 
T ern ja um piano assente, sr . H olmes? Ha muitas ca-
sas de perdi Q1io em Vianna? . 

- Ha sirn, mi nha senhora! ha mmtas , desgra9ada
mente ! 

«0 mercado de mulhnes pndidas em p arte nenhu
ma e tamanho como em Vi en na P Budapi>& t; rnuitas v e
zes me preoccupei corn este caso. Ainda nao ha dois 
annos que aq ui estive em pel'segui9~0 de um turco, 
negociante de escravas brancas, a qu&rn tive a feli
cidade de lanyar a mao . Asseguro-lhe porem senhora 
barone1,a que, sendo en urn h,,m em ja callejado na 
p ersegu ,c,ao dos crimi nosos e j a pouco accessive l a 
cornmo91io, dada a convivencia que diariarn ente tenho 
com criminosos, e isto ja desde muitos annos , asssegu
ro-lhe senhora be,roneza, que nnnca me senti tao hor
r orisado corno aqui, perante o espectaculo, o abisrno 
que se 1ro e deparou! . 

- Pois o rne rcado de carne humana e na reahdade 
tao terrive l corno d iz? perguntou a barone1,a. 

- E' horroroso! r espondeu o celebre policia. E os 
patifes, os scelerado s que prornovern o augrnento d'esta 
chaga social .i que nilo se contentarn s6 corn o vive
rem a custa d'e lla, mas ainda por cima conseguern 
amontoar fortuuas, formam nma Uniao que estende 
as su as rildes por toda a Eu ropa, ma.is ainda : os fios 
da sua criminosi~sima rede f6rm am-se alem -mar . na 
America, na Asia, na Australia e na Africa . E' nm 
v erdadeiro com mercio de im ~o rta9lio e exportaQao. 
Um exercito completo de agentes, h<'mens e mulhe
r es esta encarregado de ohter, todas as vezes que 
p os'sa, nov11s mercadorias. E' horrive l ! e horrivel ! 
minha senh ora! E muito se engana qnem jnlga qne 
as d. sgraoadas sao escolhidos s6roente nas carnadas 
mais hurni ldes e baix as do povo . E' um erro. Bern 
sei qu e infdizrnente nas familias pobres ha mu itissiroo 
qu ern de as fi lhas para es te mata•1ouro hum ano ; ha 
mesmo paes d escaroaveis e maes desnaturadas que, 
n, a l as filhas atingirarn os seus quatorze annos, come-
9am logo a pol as em leilao . a v t!l r quern m!! is ~a pe!a 
sua desventurada innocenma. Mas o proletariado Ja 
de certa educac,ao , as classes seroi-burguezas dao taro 
bem o seu contigente para a escravatura branca: as 
desgra9adas creaturas que se entregam ao officio de 
damas de companbia, as pobres pro fessoras par ticu · 
Jares qne vivem por casa d'este e d'aqnelle e dl.o li-
96es mise ravelmente pagas, as ca ixeiras de armazens 
e as dac t.il ografas , todas essas in fe lizes c real uras nao 
estao longe de ir parar a es te inferno terrestre . E 
mal te •tham dado um pa sso em falso, espera-as o 
abysmo, o irremediavel e inevita.vel ahysmo ! 

-~ .as .. . ni oguem as pode salv·ar do ahysmo se 
por de i graQa la cahiraro? pe rguntou a ha roneza. 

-L' di ffici l ! mu ito d ifficil, mesmo! 1-esponden o 
policia. E n ecessario uroa d' aq uellas maos sal vado ras, 
fortes rJ berofazejas, qu e infdizroente rara s vezes se 
encontra . E stas casas malditas teem os seus segre
do3 e po r isso as desventuradas creanQas que la cae m 
sao' vig iadas corn todo o nuidado e sao desviadas da 
rua com medo que o segredo se descubra, e possarn 
faz er r evelaQoe~ qne cedo ou ta rde chegariarn aos ou
vidos da policia. Por isso nllo lhes e permittido irem 

para mais longe do qne a art>a que lhes foi destinada 
quando por acaso as deixam sahir a rua. 

«Mas existe um po:ler que de vez em quando 
laa9a um clarao de luz brilhantissima sobre o c~os 
dos antros de perdiQaO e esse poder chama-se a 1m
prensa! E' entao, que n6s os policias nos powos em 
campo e foi secnpn co m o maior prazer qne eu apro
veitei a occasiao pars ajustar contas com as feras que 
vivem do vicio e para elle impellem tanta e tanta des
grac;ada creatnra! 

«Mas. • . chegamos ao nosso sitio, senhora baro
neza. E' agora que eu lhe pe90 qu~ d omi~e os se~s 
n ervos e fac;a por ser senhora de s1 propr1a, o ma1s 
pos~ivel. Nao nos traia, por qnem e! Contenha os sens 
gritos : uma palavra s6 que fosse de .e~panto, de 
desassocego, d eitaria tudo a p erder. D e,xe tudo p_or 
minha conta e seja indi'1'erente a tudo qne possa ver: 
e O melhor! ... 

-Como? e aqu i? perguntou a baroneza admirad~. 
Com certeza qu e se nao refere a esta casa de do1s 
anJares, tao d,stincta e demais a mais sitnada n'um 
dos bairros mais aristocraticos de Vienna! Esta rua 
em que estamos nao t!' uma das que atravessam a rila 
Karntner? · 

-Exactamente, senhora baroneza, e muito se en
gana se julga que o vicio se acoita. apenas nos bair
ros baixos e miseraveis. Isso daria pouco, mesmo 
muito pouco . Fique V. Ex.• sabendo que as alcovi
teiras prcura m a sua mercadoria nao s6 entre os po
bres como tambem entre os ricos . 

~E a quern pertence esta casa cujas janellas 
estao tao illuminadas? 

-Estamos deante da Ma·iso n Igel, da casa Igel 
ou se me da licen9a, a Maison Doi·ee como e costu
m~ chamar-se- ihe entre as pessoas qua aqui veem 
para se distrabir! . .. 

-E qu ern e essa tal Igel qne, segundo presumo, e 
a dona d 'es ta horrivel caverna? 

-A senhora R egina Igel! esclareceu Sherlock 
qne parecia ter colhido todas aquellas 10forma96es em 
Vienn a. Foi primitivavamente bailarina. Depois caso.u 
com um capitao austriaco, a quern bem depressa arru1-
non . 0 marido um dia metteu uma bala na cabe9a e 
a senhora I gel viu-se na alternativa d e, ou rennnciar 
a sua profissao ou escolher um meio que !he permit
tisse continuar no luxo e no es tadao que usava e a 
que nao queria renunciar. Foi eatii.o que descobriu 
um rne io-houve alguem que promptificou a em pre~
tar lhe dinh eiro para constituir es ta casa, e ha J& 
nlls cin co ou seis annos que es ta casa gosa de uma 
hem triste fama. Sustenta-se que a senhora Igel conta 
jove!ls da melhor soci~dade entre os seas freguez.es e 
qne ate altas personalidades n!_o desdenham serv1r:se 
dos sens serviQOS qnando deseJam obter uma menma 
formo sa e virgo, m ... 

«Mas snbarnos, sr.• baroneza: agora e a m elhor 
occasiao: vamos encontrar muita visitantes no Salao 
I gel! 

Um profondo su~piro ergueu o peito da formosa 
baroneza. D epois clirigiu-se acompan hada por Sherlock 
p ara a larga porta, a qua! se abriu logo qne S herlock 
fez vibrar a campainha. 
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Um oreado que envergava uma luxuosa libre re

cebeu os dois visitantes com um sorriso eqnivoco e 
luzento de patifaria. Os dois individuos d irig iram -se 
para a escadaria toda atapetada e que levava ao andar 
superior. 

0 vestibulo , tioha um aspecto de distinc~ao e ele
gancia r equintadas. Havi , vasos com plantas a todus 
os cantos: as paredes er am todas de fiui ssimos mar
mores. Nada indicava a primeira vista que se estava 
n'uma casa de perdi9ao, de vergnnha. 

Mal, porem, Sherlock Holmes ea baroneza tinham 
comec;acio a snbir a escada , chegon-lhes logo ao ou
vido e borborinho qne reinava no primeiro andar. 
Ouvia-se um vozear confoso e al egre . A lguem can
tava, e ate aos recemvindos chegavam as notas de 
um piano sobre o qnal alguem mart ellava os accordes 
de uma melodia entao m nito em voga e pertencente 
a uma das mais celebres operetas do tempo. 

Abriu-se uma porta e uma linda e loira rapariga 
vein ao encontro dos visitantes. Vinha toda ves tida 
de seda, e o fato era curto e decotado. 

-Boa noite, yu eridinhos ! di sse a desventurada 
dirigindo se a Sherlock Holmes e a sna disfar9ada 
companheira. Vao la para o salao, hoje ha muita a le
gria ca em casa! Vao meninos, vllo! Ola! griton diri
gindo -se a uma mnlher gorda mas nao de todo des
picienda, e que estava vestida de preto com um aven
tal branco de grandes lac;arotes, de-me ca a <:have 
do meu quarto. 

-Hoje fa90 pe de meia com certeza! 0 men ve
lho, o H erval vem ca ter esta noite. 

-Jesus! que desgra9ada! que horrorosa creatura l 
murmurou a baroneza ao ou vido do policia. Com que 
descaramento e lla diz semelhantes coisas! 

-Aioda n ao viu nem ouviu nada, minha senbora! 
Tern ainda mnitas coisas peiores para presencear! Mas 
p•ilo amor de D eus teaha coragem, pe90-lbe! Coragem ! 

E dizendo isto, Sherlock Holmes abriu a porta e 
entron, seguido pelo seu supposto companheiro. 

Acharam se entao em uroa sala em cuja parede 
do fundo se abriam tres j anellas e cujo chao desappa
r ecia debaixo de um riquissimo ta pete de Smyrna. 
Os moveis eram elegantP.s e ricos; h avia tambem me
sinhas entalh_ad~s! tamhoretes e um piano sobre cujo 
teclado um 10d1v1duo alto e espadaudo, e cujo fato 
preto estava ja um tanto co9ado deixava errar os de
dos machinalmente, ao mesmo tempo qne ia expellindo 
baforadas de fumo de charuto. 

No salao havia cerca de vinte r.aparigas e outros 
tantos homens. Todas as raparigas v_estiam com dis 
tinc9ao corno aquella qne Sherlock e a baroneza ti
nham encontrado a entrada. 

As cOres e que difleriam: havia-• s vestiaas de ver
melho vivo, de azul claro, verde e branco, um branco 
deslumbrante como a neve d as m o!ltilohas , Estavam 
t odas escandalosamente decotadas. Algumas d an9avam 
ao som da valsa qne o ta l individuo tocava · outras 
estavam sentadas ao !ado dos devassos freq~entado
r es d'aquelle inferno. Quasi todas fumavam e o salao 
estava ch eio de fumo. 

Mal Sherlock Holmes • a baroneza tinham entrado 

precipitou-se- lhes logo ao encontro uma m, ia dnzia 
d'aquellas desg ra9adas . 

--Tra1.es cigar ros, menino? pergnntou uma d' el!as , 
morena e a lta e cujos olhos t inham um bri lho extraor
dinario - da -me ca um. Ou entao um charuto. Tam
bem fumo charutos. 

-0' pequenino, disse um a ou tra voltando se para 
a b arone1a , offe rece me uma ta9a de champagne , a!lda ! 
Sou malu ca por champagne; so n capaz de dar a vida 
por elle! . . • 

Mas Sherlock Holmes afogenton logo a matilha. 
Disse- lhes duas palavras grosseiras e brutaes e ellas 
desa~pareceram. 

Uma d as servilhetas veiu ao encontro dos recem
vindos e pergunto u-lhes o que devia servir_ 

Holmes pedi u nma garrafa de vinho. 
Quanc:l o chegou a ganafa, Holmes voltou-se para 

a servilheta e disse : 
-Dig-a-me ca : isto e qne sao todas as suas rapa

rigas? S6 ha isto? 
- Oh! n1to! .. • temos mais, r eplicou a criada r indo. 

Estao la para dentro: fo r am-se despir. Chegaiarn ha 
pouco do theatro. 

-0 qu e? a dona da casa leva as suas discipulas 
ao theatro? perguntou Sh erlo ck Hol mes rindo. 

-Esta vi s to, meu caro senho r! E para os primei · 
ros logares , fiqn e sabendo ! E' d'esta manei ra. qu e os 
cavalheiros que la es tao travam conhecimento com 
ellas e de poi s as seguern ate aqni ! 

-Mas entao, <l isse a baroneza a Sherlock Holmes 
quando ambos se encontraram sos Ii meza, mas entao, 
todas as vezes qu e nos camarotes forem vistas rapa
rigas bonitas e elegantemente vestidas, ja se sabe 
d'onde ellas veem: e do Sallio Igel! pois nao e ver
dade? .. . 

Sherlock Holmes nao poude responder a sna inter 
locutora. pois qne uma d>1s portas lat eraes abriu-se e 
uma mulher de sens qua renta annos , bastante corpn
)enta e com uns restos de belleza a t ransparecerem
lhe no rosto, e!l tron no salao. 

A r ecemch egada t inha em· si o quer que fosse de 
distincto e as suas maneiras , o rnodo altivo como san 
dava os circurnstantes, - um sim ples acenar de cabe-
9a-, faziam s uppor que fosse a dona da casa , a ta! 
Madame }{egina Igel. 

Sem mais prearnbulos, foi -se assentar a meza aon
de Pstava S herlo , k e o se u snpposto companheiro, e , 
mclinando-se confiadamente para elles , d isse: 

-Os senh ores desej am alg uma coisa me lhor? T e
nho ca tal <1 ez coisa que !hes si rva _ . . Os senhores 
silo estrangeiros ; ingle1.es ou americanos, nao e ver
dade? 

-Adivinbou, min ha senhora l r espondeu f! herlock 
ao mesrn o tempo que se esfo rQava por dar ao a llemao, 
que fa lava tao bem como a sua propria lingua, u ma 
accentuaG1iO ingleza. Chegamos hontem de Londres e 
contaram-nos coisas tao interessantes a respeito d'este 
salao, qne nao pudernos resistir a tenta91io de ca vir. 
Mas d evo-lhe confessar qu e es tamos um tauto des
apontados . Que demonio! 0 que aqui vemos . .. 

-E' mediocre, nao e verdade? interrompeu a do-
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~ d d 1· d elle realmente pretendia era impedir a desgra9ada na da casa. Mas uma vez qne sao e um a e 1ca eza 

mie de soltar nm grito. tamanha, tenho. . • Pela porta que ha via em frente entrara uma me-E, inclinando-se para o ou.vido de Sherlock Hol- mina de sens dezassete annos e dotada de uma belle-mes cochichou the qualque,· coisa. za arrebatadora. 
.:_Ah! serio? exclamou Holmes apparentemente Ah, men Dens! Aquelles olhos tio lindos, tio bel-presa da maior alegria Oma donzella? los eram ainda cheios de innocencia, embora ao mes--Parole d honneur ! disse a Igel collocando a mio mo tempo estivessem cheios de uma. ang:ustia. mortal sobre o volumoso seio. Se e um apreciaelor, como jul- e de uma dor indizivel! Nao era poss1vel 1magmar um eo, vae-me dar razao ! A rapariga esta _ca ha poucos rostinho mais lindo, mais cheio de candura. Nem tamdias: chegou de Budapest e, nlio ha mmtas semanas, pouco havia figura mai~ esbelta, figura que ;uar~asse estava a educar n 'um convento d'aquella cidade, onde ainda O nobre e candido aspecto dos botoes d uma recebeu uma educa9ao aprimorada. flor ! ••. 
N'aquelle momento Sherlock apertou !ivamente, A donzella 3 travessou o salao. Caminhou para o por debaixo da meza, a mao da pobre Ulot1lde de Te- piano tirou de la um caderno de musicas e em seguileky. Esta tremia de commo9ao · • da v~ltou as costas as outras raparigas que estavam -Minha senhora; disse Holmes, adivinhou con:i- na sala e cujos olhares provocadores e descarados se pletamente o meu gosto predilecto. Se me quer ~erv1r tinham fixado n'ella. 

•ssa iguaria de que me falou, nio fa._o questao de A senhora Igel dera-lhe, e claro, o encargo de ir pre9o. Bem deve .saber: os _inglez~s pagam bem! buscar o caderno de musicas para que os inglezes ti--Primeiro veJa ~ raparig-a ! chsse a Igel: Quant~ veseem occasiio de a poder ver bem. ao pre,.o, isso depots nos entenderemos. F1que aqm Sherlock Holmes, porem, nll'.o perdeu o temJ?O·. assim. Vou mandal-a ca sob wm pretexto qualquer, e Levantou-se rapidamente, lan,.ou um ?lhar s1g_mfi-quando ella se tive~ affastado, d~do o caso que lhe cativo a baroneza e seguiu a pobre menma, sahrndo agrade, nao tern ma1s _do que. s egml-a. com ella pela mesma porta de tape9arias por ond~ ella -Esta dito ! Que1ra, pois, ter a bondade de me entcara e depois atravessaram ambos um comprido e mostrar~ essa estrella! escuro corredor. 
A Igel levantou-se e dirigiu -se para fora do salao. A po.bre crean9a nao se atrevia a ol?ar para traz A Sherlock Holmes nao tinha escapado que, em- e Sherlock Holmes via-a tremer convuls1vamente. quanto elle conversava com a_ dona da casa, esta vi- Abriu se uma porta e a I gel appareceu deante da giava as desgra',adas que alh estavam, e notou que donzella barrando-lhe a Pntrada. 

ellas redobravam de esfor9os para aDimar aquelle an- -Trouxeste o livro, Irma? 
tro e forcejavam por agradar aos v)sitante~. -Sim, minba senhora: aqui esta. Com certeza que a Igel as traua deba1xo qe uma -Bern, filhmha, vae para o ten quarto. Pod.es-te discipliDa de ferro, pois as desventuradas davam a deitar. Podes tambem esta noite dormir socegada ca perceber O receio qne Jhe tiDbam. . . em casa, como de resto te acoDleceu nas noites preMas d epois da Igel se ter ret,rado, Sherlock de1- cedeDtes. 
xou de' se occupar com as suas iDvestigac,i5es e vol- -Oh, minha senhora! ... solu9ou a desventurada tou-se para a baroneza. . meDina debulbada em lagrimas . ha tres noites qua es-Clotilde deixara-se ca1r na sua poltrona. Tinha os tou em sua casa e ainda nao pude dormir em nenhuolhos meio cerrados e o seio agitava-se tumultuosa- ma d'ellas ! Tc:nho medo! estou sempre em sobresalto! mente por debaixo do collete e da camiza engom- Por quern e, minha seDhoral tenha misericordia! po-mada. nha-me em liberdade! 

' 
h b 1 • J Jh -A'manha falaremos a esse respeito; minha filha. -Por quem e. sen ora aroneza. imp oro- e que d . esteja socegada I dizia O ce!ebre polic(a , Fique tran- Mais uma vez te asseguro que te podes despir e e1-quilla aiDda mesmo que seJa a pro~r1a que Dos pro- tar socegadameDte. Estas aqui tao segura como na curamos. Tenba cautela! Nern um gnto! Contenha-se. casa de tua mae. Boa noite, Irma. Ainda hoje, ainda esta noite v. ex,• terli sua filha Dos Holmes , que se cozera com a parede tanto quan~o 

! Pudera para evitar que a doozella desse por elle, vm brac,os . . d d t -Tentarei dommar-mel respondeu a baroneza. Ft· . a pobre menina-apertar as maos esespera amen e no 
It h · t · T rosto e em seguida de,apparecer por detraz do repos-carei tranqui ", em ora 1sso me ~use 1m':-1en,so. er 

de ver a minba desventurada filhmba aqm, n esta m- teiro • 
d · 11 · d · N'esse momento Sherlock HolmPs avan9ou para a famissima casa, para on e a 1mpe . m um emomo ... 

Ah!. • . A porta abre se ! . . . VeJa. acola. . • ~ por~a alcoviteira. 
move-se .. . veoi a entrar para aqm uma memna lot- -Ahl e o senhor? disse a Igel toda jubilosa. Enra ..• ah! que vestidinho tao simples! tao desguarne- tio que me diz? Se e conhecerJor, bem deye ter visto cido!. • nao se parece em uada com as que aqui es- o que aquelle bocadinho vale! Uma rosa amda em botio! ..• la levanta a c .. becita Joira ... D eus de niise· tao! Garanto-lbe que ainda nio sabe nada .. . esta 

d. ~ · h mesmo com os olhos fechados, coitadita! ..• ricor 1a, ., mm a.·· . · h h I Holmes nao sabia O que fazer: deu nma grande -Tanto melbor! tanto melhor, mm a sen ora. 
gargalhada e tapou com a mao a bocca da baroneza, respondeu Sherlock. como se se tratassQ de uma brincadeira. Mas O que -Mas bem deve ver que o pre90 tern de corres-
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ponder ao valor da mercadorial disse a Igel rindo. A 
minha inten9lio era guardar a rapariga para nm prin
cipe russo que de vez em quando aqni vem . .Mas 
quern primeiro chega, e quern pri~eiro janta, e qu ern 
melhor paga e que leva o melhorl 

rendas. Vestia ainda uma saia de seda escnra, que 
lhe d esC'i:i ate aos joe lhos. A explendida cabelleira 
d 'um loiro viv o tinha -se desatado e cahia-lhe em on
das sobre os homhros nus, estendendo-se pelas costas 
abaixo. Tinha os olhos cheios de lagrimas, lagrimas 
oru eis sem duvida e com as quaes aquella desventu
rada creatura cborava o seu triste destmo. 

-Bern. V amos la a saber, senhora Igel : quan to 
vale isto? 

-Mil florins. 
-Ah, minha senhora! mas isso e uma quantia fa. 

bulosal Mae emfim compro, nao ha duvida! Aqui tern 
cem florins, e se eu me convencer de que effectiva
mente a pequena e o que me diz, entrego-lhe o resto. 

Regina Igel lan9ou a Sherlock um olhar investi
gador. 

Mas com certeza que a figura do policia lhe inspi
rou confian,.a, pois que respondeu: 

-Bern, seja assim I Julgo-o incapaz de me enga· 
nar. 0 que lhe recommendo, porem, e muito segredo! 
E se a pequena se lhe puzer para la com lamurias, 
nlo lhe de ouvidos, nlo acredite nada. Estas rapari
gas contam sempre historias muito romanescas. Todas 
pretendem ser de alta estirpe e que e indecoroso para 
ellas estar nos mens sallies! . .• 

«Bern, adens e . . . divirta-se!. .. 
E a miseravel indicou " Sherlock Holmes a poria 

por onde Irma desapparecera. 
-A porta niio esta fechada por dentro? perguntou 

Sherlock em voz baixa. 
-Estai,. sim, meu senhor. Mas basta-lhe carregar 

n'aquelle botao que acola esta na porta para que ella 
se abra logo. 0 ferrolho salta immediatamente. E' as
sim que en abro as portas dos quartos ca da minha 
gente, das minhas pupillas. Tinha gra9a se eu nio 
pudeese entrar a cada momento no quarto d'ellas ! 
Mais uma vez: boa noite e dou-lhe os parabens pela 
estrella que apanhou ..• 

Holmes ja nao ouviu a~ ulti'mas palavras da Igel. 
Estava em frente da porta por onde Irma passara, e 
sem hesitar carregou no botao que havia na tran
queta. 

A porta abriu-se, Holmes entrou e fechou a porta a chave apos elle. 
0 quadro que se !he deparou deante do olhar qua~i 

que lhe provocou lagrimas, a elle Sherlock Holmes 
cnjos olhos ha bnto tempo que sabiam o que e ver 
miseria, o que e ver degrada9lio! Quantas dores, 
quantos desesperos os seu11 olhos tinham presenciado 
enxutos! So aquelle >!spectaculo era de tal ordem que 
o commovia! .•. 

CAPITULO III 

Muito tarde ... embora a tem,po I 

Sentada na borda do leito estava a pohre crean9a 
que a s,mhora Jgel vendllra por mil florms. 

Seguira o conselho da miseravel e estava tratando 
de se d~spir. Tinha tirado ja o corpete e o busto for
moso e esbelto era apenas velado pela camisa de_ finas 

Foi este o quadro que Sherlock Holmes viu ao 
entrar . 

Mas voltou -se immediatamente e, sem se importar 
com o grito de terror que a pobre menina tinha dado, 
tirou da algibeir~, com a rapidez do relampago, um 
pequeno apparelho onde se podiam ver duas especies 
de cavilhas. 

-Portas que fechadas por dentro alguem pode 
abrir de fora, dizia Holmes, em voz baixa, la para 
comsigo, ficam fechadas por completo com a fecha
dura de segur&D',a, marca Sherlock Holmes. 

c De modo que, minha queridissima senhora Igel, 
agora posso-a desafiar a que abra la de fora a porta 
do quarto. Quer-me parecer qua lhe seria difficil! 

E H olmes collocara o apparelho na fechadura com 
todo o cuidado. Agora estava certo de que nio seria 
incommodado pela senhora Igel. 

Voltou -se en tao· e uma profunda pi edade se, apode
rou d 'elle ao v er Irma de joelhos deante d'elle, espe
rando. . . Cahira de joelhos deante d'elle a pobre 
crean9a ! . • • Oma impressiio de immenso terror, de 
uma dor infioita, se lhe estarnpava no rosto, reflectin
do hem a angustia que a sua pobre alma sentia. 

-Tenha piedade, senhor, tenha compaixio ! ..• 
Tenha piedade, men senhorl dizia a pobrezinha esten
dendo as maos postas para Sherlock Holmes. Poupe
me a semelhante vergonha ! Nao me !eve para a des
gra9a! para a morte ! ... 

-Antes de mais nada ponha-se a pe, minha que
rida menina! dizia Sherlock Holmes agarrando nas 
mios de Irma e ajndando -a a levantar-se. Nao tenha 
receio de coisa alguma. Dou-lhe a minha palavra de 
honra de que se estou aqui, nao e para a ultrajar vil
mente, praticando um acto perfeitamente criminoso e 
scelerado: estou aqui para a salvar das garras d'esta 
miseravel mulher em cujo poder a menina se en
contra. 

Mas estas palavras consoladoras nao· bastaram 
para tranquillizar Irma nem para lhe arrancar do co
ra9lio as suspeitas que la havia desde que se encontra
va n'aquella cidade; em Budapest soffrera tantos hor
rores que lhe era impossivel ja acreditar nos homens. 

-Oi9a me, Irma, baroneza de Teleky ! dizia-lhe 
ao ouvido Sherlock Holmes, bem ve que sei quern e, 
que conheQO o sen nome. , • 

-Tanto peior para mim, men Deus! interrompeu 
a linda e joven senhora, tanto maior e aioda a minha 
desgrac;a ! Mas .Deus do ceu hem sabe que nlio tenho 
culpa! Deus e meu juiz; nao fui eu quern cobriu o no
me de Teleky com uma tao negra vergonha. Nlio e 
por minha culpa que eu estou n 'esta h'lrrorosa casal 

-Sei tudo isso! r espondeu o policia. Irma de-me 
ca a sua mao. E ' um amigo que !he esta fallando: e 
um amigo que th., pede a sua mao. Quero tiral a des
te pantano e leval-a para a esphera que lhe e propria 
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P ~onde nunca mais se bade recordar do terrivel tem
po que aqui passou! 

Mas Irma abanou a formosa cab~Qa chorando lan-
cinantemente. 

-Nao! e impossivel esquecer! Trago commigo o 
ferrete da ignominia e elle hade me acompanhar por 
toda a vida. Antes queria vol tar para o coavento ... 
tomaria o veu, professaria ..• E' isso que quero fa
zer: consagrar-me-hei ao servi<;10 de Deus, encerrar· 
me-hei numa cella solitaria ate que a morte me venha 
libertar da vida. Este e que sera o meu futuro. E eu 
podia ter vivido tao feliz, tao feliz!. , . 

E deixou-se cair sobre o leito. 
Sherlock Holmes acercou-se d'ella e apertou-a con

tra si apezar do receio que ella mostrava. 
-Irma minhl\ boa menina, escute-me com soce

go, volte a' si! Sabe quem me envia aqui? e sua mile! 
sua pobre mile! 

-Minha mile? Oh que deliciosa palavra! como el
la soa aos meus ouvidos! Quando desejei sempre ve-lal 

«Mas como posso eu acreditar nos meus paes, con:o 
posso ter fe em semielhante palavra, 11e meu propno 
pae ... 

-J a sabemos tudo. . . Foi seu pae, nao e verda
de quem a impelliu para o abismo? Mas felizment~ 
que a encontro ainda salva de corpo e alma. Chegue1 
a tempo de a arrancar .desta caverna aond~ mais tarde 
ou cedo a sua innocencia ea sua pureza teriam que suc
cumbir ..• 

Mal Sherlock pronunciara estas palavras quando 
Irma dando um grito de immensa dor escondeu o ros
to nos travessAiros do Jeito. Apertava o rosto com as 
mios e soluQOS fehris agitavam-lhe o corpo todo. . 

-Ou sera ja muito tarde? ... pergu_ntava_ o poh· 
cia para comsigo aterrado.-Pobre menmal d1z-me o 
que te fizeram! Irma, Irma, diga-me tudo, ~onte-me 
tudo e eu juro-Jhe por todo quanto h.a de ma1s sag:a· 
do que s6mente uma pessoa, um a umca pessoa ouvira 
dos meus Jabios a sua confissao. E essa pessoa tern de 
o saber, e sua mile! ... 

Irma ergueu-se lentamente. Enxugara as lagrimas 
e uma pallidez oadaverica espalhava-se-lhe por todo o 
rosto. 

-Sim. . . e muito tarde! •.. murmurou com voz 
sombria. Foi em Budapest. Estava IA numa casa tlto 
miseravel como esta. Num dos sal6es A noite jogava-se. 

cA dona da casa tinha um amante, um individuo de 
mau caracter com um olhos muito perversos e pene
trantes e um~ grande barba preta; um individuo que 
a dominava por completo. . 

•Este individuo era jogador e serv,a-se da bato
ta e de varias poucas vergonhas para ganhar. Obri
gava-me a trocar as cartas e a fazer signaes a respei
to das carta~ q11e os outros tinham nas miios. Fui ohri
gada a praticar esse crime: tinbam-~e 1>romettido que 
me poupariam que m~ nao entregariam a homem ne
nhum. Comtua'o, numa certa no•te--noite de horrivel 
tempestade, de trovoada espanto~a e e_m que eu q_uasi 
desfalleci de medo, alguem abrm mmto de mansmho 
a minha ports. 

c E aquelle miseravel entrou •.. 
« Antes que eu tivesse tempo de !he poder fugir, ti-

nha-se ·elle Ian<;1ado sobre mime depois .•• ai! a ttovoa
da abafou por completo os meu gritos a~ ve_r-m'.' a 
merce daquelle ente desprezivel! Ter-lhe-,a s1do 1m
possivel levar a cabo a sua criminosa ac<;1io, se al
guem me tivesse ouvido gritar por soccorro! ... Mas 
estava escripto que en ha via d e ser desgrai;ada, e .. , 
assim aconteceu! 

Sherlock estava livido. 
A ideia de que infrlizmente chegara tarde 11ara Ji. 

vrar aquella desventurada Cl'eatura, de qne na sua 
frente s6 tinha o irremediavel, tudo isso lhe escaldava 
o cerebro e lhe desped11c;ava a alma. 

Mas de repente ergueu o olhar e fixon-o muito 
num guarda-vestidos que havia em frente do leito, 

-Irma, pe<;10-lhe, vista-se depressa, andel ': ai ja 
deixar esta casa, pois que sua mlie espera por s1 ! 

-Mas a mulher que aqui me tern presa nilo con
sentira qne o senhor me leve. 

-Julga?-perguntou Sherlock-Pois vae ver co
mo ella nada sera capaz de oppor contra a nossa re 
solu<;1iio e ate !he vai pedir perdiio de joelhos de todas 
as iniquidades que aqui lhe faz soffrer!, : ·. 

E di:;iendo isto Sherlock Holmes pre01p1to11 -se com 
um salto de tigre paro o guarda-vestidos. Num segun
do abriu a porta e no meio de um montao de frivolos 
adornos qne as 11Joradoras daqu ella caverna costuma
vam usa,·, estava ... a senhora Igel! ... 

Era tamanho o terror que a dominava, que niio foi 
capaz de dizer nem uma palavra, quando o policia 
agarrando-a violentamente pelos pulsos atirou com el
la para f6ra do armario. Nern o minimo signai de re
sistencia. 

-Com que entiio, portas secretas hein, senhora 
Igel? dizia Sherlock Holmes a megera ao mesmo tem
po que a ohrigava a por-se de joelhos-com que en
tao portas· secretas para entrar no quarto das suas des
gra9adas victimas, todas as vezes que 1ssu lhe. apet~
<;1a? Bern me quiz parecer que este guarda vest.dos t1-
nha a sua historia, e muito curillsa! Logo ao entrar 
snspeitei d 'elle. E sta 'llli para esconder uma porta que 
leva ao aposento contigno, . , 

«Pois bem, diguissima senhora! ?hegou a hora d_o 
ajuste de coutas. Tenho a communwar-lbe qu~ e m1-
nha prisioneira: son Sherluck Holmes, o conhec1do po
licia de Loudres, e a policia austriaca de modo nenhum 
ficara zaugada se eu !he roubar a presa que acabo de 
fazerl As suas maos e ja! vou-lh'as amarrar, 

E a Igel viu-se impossibilitada de oppor qnalquer 
resistencia ao policia. Sentia-se possuida por uma co
lera espantosa: mas a angustia que a dominava era 
medonha. 

Sherlock Holmes apertou !he os pulsos com umas 
algemas de ferro. Em seguida l.ivantou-a ao ar, der
rubou-a sobre o leito onde Irma antes tanto e tanto 
soln<;'lr e amarrou !be solidamente os pes. 

-Vamos Irma, disse o pC1licia, vista-se bem ve que 
esta mulher esta impossibilitada de lh.i fazer mal; ja 
podemos deixar esta casa em paz. Como ve, estou aqui 
para a soccorrer e portanto depress&, depressa! envol
va-se neste man to e toca a andar porque, , , sua mile 
esta la f6ra anciosa por a ver. 

Irma nilo opp oz resistencia por mais tempo. Dei-
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xou que Sherlock !he lam;asse pelos hombros uma ca
pa, envolveu a formosa cabe<;1a no capuz e sobre elle 
lan<;1ou ainda um veu. 

-De-me o sen brai;o! -disse o polioia, ao mesmo 
tempo que tirava da algibeira o revolver. Nao tenha 
medo de cousa alguma: sempre queria ver se alguem 
seria capaz de nos negar a saida! 

«Pelo que ihe diz respeito-disse voltarido-se para 
a senhora Igel, que louca de raiva se estorcia em viio 
no leito, diligenciando livrar-se das algemas, - pelo 
que !he diz respeito promerto que dentro de poucos 
minutos tera ca em oasa a po\icia e que o covil sera 
esvasiado por completo! 

«Garanto-lhe que niio esoapara ao oastigo que me
rece! 

E Holmes, saiu do quarto acompanhado por Irma. 
Ao chegarem ao saliio, viram que la reinava um 

barulho, uma pandega desenfreada e vergonhosissima. 
As raparigas do Saliio Igel entregavam-se a um 

desbragadissimo cancan e a Bar<>.neza fora obrigada a , 
refugiar-se num dos cantos da sala donde presenciava 
aquelle espectaculo triste . e dissolvente em que aquel
las desgraQadas creatnras mostravam o .grau de hai
xeza e miseria a que tinham chegatlo. 

Sherlock Holmes entrou dando o brai;o a Irma. 
-Senhora baroneza tudo se pa1sou pelo melhor, 

disse elle apressadamente, pe<;1p-lhe que contenha por 
um momento a sna dor e a sua primeira alegria. De 
a mio a Irma e siga-me. 

-Ah, minha pobre, minha desventnrada filha! ia 
dizendo a Irma a baroneza Clotilde. Que felididade a 
minba poder-te tirar d'este inferno! 

--Minha mile! foi tudo quanto Irma poude dizer. 
Cambaleava. Mal se podia arrastsr e foi preciso 

que Sherlock Holmes !he desse tambem o bra90, de 
contrario a desventurada teria caido por terra. 

Chegaram finalmente ao vestibulo. 
0 guarda-portao olhou espantado para aquelle g-ru

po e pareceu niio comprPhender com que direito e que 
aquella dama do veu, na qua! reconhecera ja uma das 
raparigas da casa, se dirigia ja para a porta da rua, 
na inten<;1iio de sair. 

Mas Sherlock Holmes nao esteve com meias me-
didas. · 

-Abre-me essa porta, canalha! griton apontando
lhe o revolver, abre-a, ou se te vejo hesitar por mais 
tempo, mato te a tiro como se fosses um cao damnadol 
Abre em nome da lei! 

0 porteiro nao deixou qne lhe repetissem a ordem. 
A porta abriu se por completo e a baroneza e a filha 
encontraram-se em liberdade. 

-Salva! exclamou a baroneza rodeando a fllha 
com os bra9os. 

Mas Sherlock Holmes olhou sombriamente para a 
pobre menina, e disbe para comsigo, ao mesmo tempo 
que um doloroso pensamento !he dilacerava a alma : 

-Salva do prostibulo, sim! mas .. . perdida para 
toda a sua vida! porque infelizmente .. caiu! ... 

- Depress", um carro! dizia a baroneza, Irma pa
r ece-me que desmaiou. Pe90-lhe, sr. Holmes, que me 
ajude a levar a pobre crean9a para casa. Ohl meu 
Deus! ella morre-me! ella morre-mel 

-Nada receie, senhora baroneza! replicou o poli
oia, em breve tornara a si, mas por hoje nao Iha di 
rija nem mais nma palavra, nenhuma pergunta, nada 
absolutamente nada. 

•De resto, dentro de duas h oras ja estou em casa 
de v. ex.•. Por agora v. ex.• tern de ir s6sinha .com 
ella para casa, pois qn e· e urgente que !eve a cabo 
uma missiio importantissima; trata-se de tomar de as
salto a casa da sr:• Regina Igel! , .. 

E dizendo> isto, Sherlock chamou uma carruagem 
que ia a passar, metteu dentro as duas senhoras, deu 
a morada ao cocheiro e em seguida, tao rapidamente 
qnanto !he foi possivel, dirigiu-se a esquadra mais pro
xima. 

Nao tinham decorrido ainda sequer dez minutos 
desde que Sherlock mettera no trem as duas senhoras, 
quando a policia, debaixo da direc9ao d'um commissa
rio e seguindo Sherlock Holmes, penetrou de galgao 
na Maison Do_1·ee. 

0 porteiro que tentou oppor-se a invasilo d'aquelle 
nojen"to prost!bnlo foi logo preso. Em seguida a poli
cia subiu a escadaria e penetrou como uma onda ir
resistivel e que tudo arrasta e leva comsigo, no saliio 
da Maison D oree. 

Os frequentadores d'aquella cavern& ficaram atter• 
rados ao verem-se nas miios da policia e ao pensarem 
nos dissabores que o caso !hes iria t.razer. Porque a 
verdade e qu.-i muitos de entre elles nenhuma descul
pa tinham, visto serem chefes de familia, homens oa
S8dos e cnja posi<;1iio demais a mais os obrigava a se• 
rem mais decorosos, mais limpos e honrados. Nenhu
ma .desculpa tinham e, pelo contrario, o seu dever se
ria nunca terem posto os pes em semelhante casa. 

A policia tomou conta dos nomes dos presentes; 
em seguida, porem, deixou-os em liberdade. 

Outro tanto succedeu com as prostitutas que gri
tando, chorando e solu9ando se tinnham ido refugiar a 
um canto e a quem o commissario mandou que, uma 
por uma, viessem dar informa96es que permittissem 
saber alguma coisa sobre a vida quc tinham levado, e 
sobr e a filia9ao, etc. 

Entretanto Sherlock Holmes ·subia ao segundo an
dar seguido por seis policias. 0 que la achou horrori
oou-o, tamanha era a perversidade, tamanho o desca
ramento que o que viu patenteava. 

Regina Igel nao se tinha contentado com o ter em 
sua casa mulheres perdidas, mnlheres que por livre 
vontade. seguiam a carreira do vicio e da perdi<;1iio: nos 
aposentos superiores, algumas creaturas fechadas a 
sete chaves consumiam-se lentamente, privadas da sua 
liberdade, esfomeadas, com o eorpo cheio de vergoes 
e habitando quartos infectos, sem ar nenhum. 

Viu-se entao que aqnellas desventuradas tinham 
recebido maus tratos e tinham sido sequestradas, umas 
vezes por um pretexto qualquer e outras porque r«ou
sando-se a entrarem na senda do vicio, a dona da casa 
as queria fazer render pela fome, tirando-lhes a liber
dade e enchendo-as de pancada. 

Muitas tinham sido vendidas pelos paes e pelos 
parentes sem conscienoia a Igel, e tinharo sido a pan 
cada e a fome que as tinham feito acceder aos desejos 
da miseravel. 
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Como e de prever a I ge l tinha ao sen servic;o cr ea
tnras que a ajudavam na sua c riminosi.ssima e verg?· 
nhosa p rofisslio. F o ram tambem det1das sem m a1s 
preambu los . 

de primavera Sherlock Holmes recebeu um telegram
ma que com ~rande espanto da sua pa.rte vinha de S. 
Petersburgo. 

Leu -o tornou-o a dobrar com todo o socego, vol-
Na dona da casa e que Sherlock penson em ulti

m o )og ar, pois que a julgava em logar seguro . L evon 
entlio para la as policias na intenr;lio d e prender a 
m egera e leval-a immediatam ente para a prislio. 

Mas qulio grande foi o espanto, a raiva e o desa
pontamento do policia quando ao entrar no ~posento, 
den de car& com o leito vasiol Tinha-se evad1do! E o 
caao e que ninguem sabia explicar como e que a al-
coviteira oonseguira livrar-se d ~s algemas. . 

Certamente fu gira pelo oammho secreto que hav1a 
por detraz do guarda vestidos, 

Ainda n'aquella noite foi expedido 1;1m m~ndado de 
oaptura contra a fugitiva e em todo o 1mper10 austro
hungaro as buscas foram activissimas. Mas infeliz · 
mente o rPsultado das diligencias foi nullo. 

A Igel tinha d esapparecido e nlio tornou a o~ir nas 
mlios da policia. Com certeza que na m esma n01te em 
que se passaram os aco':1tecimentos qu ~ es tamos re
ferindo, a m iseravel servmdo se d'um d1sfarce pudera 
abandonar Vienna. 

S em ella, por em , tornava-se impossive! ~ proo~sso. 
O caso tinba de ser posto de partP e o umco trmm
pbo que Sherlock Holmes obtev e foi o de ver fechada 
a M•uon Igel. Mas na_ r eadidade o St)cce sso foi . duvi
doso, pois qne em ,Vienna ficaram .a1~da pros!ibulos 
em quantidade suffic1ente para suhstitmr a caverna de 
Igel. . A estada do policia em Vienna dnrou somente ma,s 
vinte e quatro horas, pois que um desp acho urgent_e 
recebido de Londres obrigou--o a voltar para esta c1-
dade, .. Antes p orem de partir, foi faze r nma cnrta v1s1ta 
de despedida a baron eza de T aleky. A_ pobre senhora 
nio sabia como !he agradecer os serVIQOS quo elle lhe 
prestara e foi com as lagrimas nos olhos que ella se 
despediu do policia . . 

Sherlock porem . interrompeu -a com as segumtes 
palavras: 

- Senhora baroneza, tive a boa fortnna, e certo, 
de r estituir aos brac;os maternaes de v. ex.• a filha 
estremecicl a m as infeli1.mente , at~ h oje ainda nao pu
de deitar a 'mao aos culpad os nem ' tao pouco infli~ir
Jhes o castigo m erecido. S omente as circumstanmas 
presentes m e obrigaria rn a p6r de part: a oomple~a 
realisac;,lio do meu piano, mas o que se nao faz.em d,,.. 
de S anta Lu zia, faz se n 'outro dia . Adens , mmha se 

tou -se p~ra · Harry Taxon, seu ajudante e amigo e 
disse: 

-Arranja as malas. Vamos fazer uma viagem. 
Harry Taxon, como ja sabemos, nlio tinha por cos

tume oppor qnalqu er ~bj ec9lio as ordens. do mest~e. 
Nao perguntou por 1sso aonde e qne tm?am de 1r: 
bastou -lhe ouvir dizer: «Vamos fazer um v1agem ». 0 
caso e que vinte minutos depois : ia dizer a Holmes 
que tudo estava prompto para a v1agem, se por acaso 
era necessario partir immediatamente. · . 

Foi a que aconteceu e Harry soube que effectiva
m ente ia com o mestre, noticia que o encheu de con
tentamento. 

D cpois de es tarem d entro da carruagem e de esta 
se ter posto a caminho da esta9ao, Sherlock voltou-1e 
para o discipulo e disse: 

-Entlio Harry, nlio tens curiosidade de saber on-
de e que vamos? 

-Quando entrei para o sen servi90 mestre, foi -me 
recommendado insistentem ente p Lr si que me absti
vesse de ser curioso .. . 

- -E' verdade, mas n'esta occasiao permitto te qu• 
o sejas e me perguntes onde e que Tamos, 

-Pois bem: quer-me parecer que para a esta9ao 
da Victoria. 

-Exacto, e d'ahi para New-HaTen aonde tomare
mos o paquete que parte para Vlissingen, 

-Vamos pois para o continente europeul exola
mou Harry Taxor. . B ellissimo, bellissimo . E natural-
m ente o fim da viagem e B erlim?. , , . 

-Nao m eu caro Harry, r eplicou Sherlock Hol
mes, Cert~m ente que tocaremos em B erlim mas s6-
mente . . para, na esta(,lliO de Frederico Guilherme 
desoermo s d ' um comboio e entrarmos depois n'outro. 
Quer dizer: de B erlim vamos para Eydtkuhnen. 

-Eydtkuhnen? Que diabo! c_onfesso-lhe, meu qu?· 
rido mestre, que os mens conhec1mentos de geograph1a 
nlio vlio tao longe que possa saber onde demonio fica 
essa t errs , c.ujo nome d emais a mais e arrevezado co
mo trezentos mil diabos! 

-Pois para o nosso caso isso nlio basta. Um po -
li cia deve se contentar com os esclarecimentos que !he 
e possivel obte r isto e com pouco, e depois agir com 
e lles. Eyd1.kuhn~n e uma estac;a o fronteiric;a, uma es
ta9ao entre a Allemanha e o imperio russo. 

-Mas . .. ni'lo e para a Russia que vamos, suppo
nho? perguntou Harry espant&do. nhora. 

E o policia diri~iu-se para a port& da rua ac~m
panhado pela b aron e, a. Nern um nem outro suspe1ta
vam que te rriv eis circumstoncia s os haviam de p6r de 
novo em frente um do outro. 

- V amos sim, men v elho: vamos para a Russia e 
cerhm ente a S . P e tersburgo . Mas ca estamos deante 
da esta9ao Victoria. Toca para o comboio! 

Sherlock Holmes e o discipnlo tinham ch egado a 
tempo, po;s que o comboio ia ja ~6r -se em marcha. 

CAPITULO IV 

O diadema da imperatriz 
Dois annos se tinham p assado depois dos acont&

imentos que relatamos quando por uma linda manhli 
C 

Mal tiveram tempo para comprar b1lhete e desataram 
logo n 'uma correria para o c?mboio q_u e m?~entos 
depois fogia por ali fora, depois dos dots poltc1as te
rem sahido. 

Estavam sos no carro. 
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Holmes tornou a tirar da algibeira o telegramma, 

releu-o , abanou a cabe9a e disse: 
-Estou com curiosidade d e saber que demonio 

me querera este principe Soltykow! 
-E·' um principe que se !he dirige, mestre? 
-Sim, um principe russo, Mas espera Jal Agora 

me lembro! eu ja conheci em tempos um ta! principe 
Boris Soltykow ! Nao e facil que eu me esque9a das 
pessoas que conhe90, sej am e llas ricas ou pobres, de 
alta ou baixa cathegoria, desde o momento que tra
tei com ellas por algum tempo, e agora mas o que en 
sei ja e onde conheci este tal So!tyko,r, 

«Ah! Foi em Vienna, no sallio japonez da baroneza 
de T eleky. 

cTrata-se portanto de qualquer crime que pratica
ram e que toca de perto o principe Boris. Ora ouve 
o telegramma: 

V,nha immedi.tamente. P aga-se o que for eg;igido. 
E' urgente. 

Principe Bort8 Soltykow, 

-Parece-me que o principe ficara contente com
nosco, dada a pressa com que nos puzemos a caminhol 
disse Ta:z.on rindo, pois que ainda nlio ha coisa de 
meia hora que reoebemos o telegramma e ja aqui es
tamos a caminho da Russia das neves e dos Czars! 

• 
• • 

A viagem decorreu sem incidente. 
Harry Taxon nlio poude ver nada de Berlim com 

grande magua da sua parte. Tinham cheg ado a noite 
e mudado logo de comboio. De modo que bem de
pressa se encontraram a caminho de Eydtkuhnen. A 
viagem decorria uniforme e aborrecida: terras al11ga
di9as , enormes planuras, leguas e legnas a perder de 
vista e tudo isto acomp11nhado por um tempo chuvoso 
cheio de inconvenientes para uma viagem, 

A maior parte do temFo da viagem passaram-n'o 
os Tiajantee a dormir . 

Mas, o mais interessante foi o que den com a che
gada a Eydtkuhnen, 

Foi preciso visar o passaporte a Sherlock; viu.se 
embarac;ado, pois que nlio tinha pedido Iicenc;a para 
en~rar na Russia e soube por alguns passageiros, de
pois da borrasca ter passado, que abysmo vae de 
uma esta9lto allemlt a outra russa, esta9iio esta que e 
const~ntemente vig iada . por cossacos os quaes nlio 
perm1~tem a entrada a nmguem que deseje viajar no 
1mper10 russo, desde o momento que nao tenha pas
saporte. E era exactamente isto o que se dava com 
Sherlock H olmes e o discipnlo, 

Antes porem que Sherlock tivesse tido tempo 
para r eflectir sobre o que havia de fazer, entrou de 
r epente um homem miseravelmente vestido que disse 
so ouvido do policia: ' 

- 0 s r. e que e Sherlock Holm es, o policia lon 
•lrino? 

-Sou eu mesmo e este senhor 6 o meu ajudante, 
replicou Holmes, 

-Pois enti.o queira ter a bondade de se dirigir 
immediatamente a R eparticao n .' 7: esta la alguem 
que lhe quer fazer umas certas commnnicac;lles. 

-E ..• quern e o senhor? 
-Um . agente de policia se creta, respondeu o in-

terpellado, desappareoendo no m eio da multidiio. 
Sherlock tratou logo de se informar aonde 6 que 

se ria a R epartic;ao n.e 7. 
Condnziram-no entao ao segundo andar da esta

c;ao e ahi fi zeram-no entrar para um dos aposentos. 
Ao entrar viu deante de si um sujeito alto e forte, 

que envergava o uniforme da policia russa, uniforme 
verde com bordados a onro. 0 individuo era um fua
cionario superior e estava sentado d eante de uma se
cretaria fum ando uma cigarrilha. 

-Men caro senhor, disseram-me la em baixo que 
me dirigisse aqui, disse Sherlock saudando, ao mHmo 
tempo que Harry Taxon ficava entre portas, acabo 
de ohegar de Londres, 

-Ah! de Londres? exclamou o funcionario er
guendo-se immediatamente. E' e sr. Sherlock Holmes, 
o grande policia? 

-Sou en mesmo. Aqui tern u meu cartlio de iden
tidade, e os m eus dooumentos C'Omprovativos. 

E entregou ao funccionario os papeis inclinando-se 
levemente. 

-Permitta-me que lhe de as boas vindas e aqui 
estlio dois salv\l-conductos, um para V. Ex.• .i outro 
para o sen companheiro, pois qua nos tinham dito 
que trazia comsigo um ajudante. 

c Estes salvo-conductos permittem-lhe via jar por 
toda a Russia e penetrar ate na Sib!!ria, se por aoaso 
assim o desejar. 

«Sao salvo-condnctos passados pelo nosso lmpera
dor, e rarissimas vezes slio conoedidos . 

-E a quem devo eu a fineza de achar a111i estes 
documentos? 

0 funcionario da polioia encolheu os hombros . 
--A isso e que !he nlio posso r esponder, sr. Hol 

mes, e a razlio e, porque o nao sei. Tudo o que lhe 
posso dizer e que nos foram enviados pelas a ltas ins
tancias policiaes de S. Petersburgo e hoje de manhii 
e que os recebemos, acompanhados per uma commu
nicac;ao, aonde se nos dizia que V. Ex.• ia chegar a 
esta esta9ao e se nos r ecommendava que !he desse
mos todas as facilidades para que as suas bagagens 
nlio fo ssem dPtidas. 

Sherlock. Holmes e o ajudan'te demoraram-se de
pois apenas o tempo estrictamente necessario para 
tomar uma )eve r efeic;ao , e em segnida correram para 
o comboio, que d'ali os devia conduzir a S, Peters
burgo. 

A viagem durou mais dia e meio. Ao fim d'este 
t empo o comboio entrava nas agulhas . 

- Ora ate qne em6m, ca estamos! disse Sher
lock . P ega na maleta e desc;amos. 

Mas ap enas o policia e o ajndante tinham po~to G 
pe na estac;iio, quando um individuo elegantemente 
vestido se encaminhou para o celebre policia e de
pois de o saudar profundamente, disse em voz baixa: 

-V. Ex.• e o grande policia londrino, Sherlock 
Holmes, nlio e verdade? 0 prinoipe Boris de Solty. 
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kow mandou-me ca para o receber; esta a sua espera 
no Ilotil, de Moscow, aonde ja mandou preparar apo
sentos psra V . Ex.•. Queira ter a bondade de subir 
para o trem! . . 

Subi·ram todos para o luxuos1ss1ma carruagem e 
esta poz-se logo em movimento ao trote compassarlo 
dos magniticos cavallos, Atravessaram a cidade e pa
raram deante de um explendido hotel. 

-Queiram ter a bondade de subir : e o qua_rto 
numero vinte, disse o individuo elegaotemente vest1do 
e que certamente era o secretario particular do prin
cipe, e la que SUII alteza esta! 

Ao entrar no aposento designado, Holmes viu 
realmente na sua frente o priuoipe Soltyk.ow. 

0 joven aristocrata nao envelhecera n'aq?elles 
dois annos que tinham passado sobre os acontec,men
tos relatados. Pelo contrario, estava ainda mais hello, 
attingira o mais que poderia attingir a respeito de 
belleza varonil. A sua apparencia impr,nente, o nobre 
rosto, completamente barbeado, tornavam -no um dos 
homens mais distinctos e hellos de S. Petersburgo. 

-Seja bemvindo, meu caro Holmes! mil vezes 
bemvindol disse o principe Boris estendendo a':°bas 
as maos ao policia. Sinto me immensamente hson
geado pela sua amabilidade em acceder ao co~vite que 
!he :6.z para vir a S. Peter!lburgo. Mas q~e1r~ ter a 
bondade de se por a vontade e em segu1da 1rem;os 
para o salao visinho, pois que tenho coi_sas de mu1ta 

· importancia e muito urgentes a commumcar-lhe. . 
- Estou as suas ordens Alteza; Harry dispoe tudo 

para :6.carmos aqui n'este hotel, porque naturalmente 
ficamos ca. • 
· -E' clarol e clarol atalhou logo o principe. Tomei 
ate a liherdade de mandar reservar tres apos entos pa
ra o meu amigo: dois quartos de dormir e uma sala. 
Assim que fallarmos, levo·? la. • . 

Mome'.ltos depois os do1s homens estavam sosmhos 
no aposento luxuosamente mobilado que o principe 
occupava. 

Boris puxou de uma cigarreira de prata, apr~sen
tou-a ao celebre policia, e accendeu tambem uma 01gar
rilha. 

Em tudo que o principe fazia, Sherlock notou 
nma tal ou qua! precipitac;;ao, e o policia pode ver tam
hem q 11 e o rosto do aristocrata russo estava um tanto 
velado por sombras escuras reveladoras de qualquer 
preocu ?ac;;ao. . 

M, s houve ainda uma descoberta que Sherlock 
fez e ,1ue o levou logo a ver que o principe tiuha mu
dado de estado - no dedo annelar da mao direita o 
principe trazia ao !ado de um annel de diam~ntes de 
um valor iucalculavel um outro annel de 01ro, mas 
este mnito simples. co~pletamente liso-uma alliani,a 
de casamento. 

-Pois meu caro amigo, principiou o principe, 
agora e q~e !he vou dizer o motivo porque o chamei 
com tanta pressa a S. Petersburgo'. Trata-.s~ de uma 
circumstancia da qua! depende a mmha fel101dade. 

« Deve saber que descendo de uma rica familia e, 
hoje possol-o dizer sem c6rar! sou ?escendente d'~quelle 
Soltykow que foi u11;1 dos favor1tos d1: C~tharma II. 
Um dos muito11 favor1tos! aJuntou o prmc1pe 00m um 

sorriso quasi doloroso. Foi cumulado de beneficios e 
favores pela Tmperatriz, de modo que dentro em pou-
co tinha junto uma fortuna fabulosa. . . 

cA mais valiosa lembranva que a 1mper1al amante 
!he deu foi nm diadema que ella puzera sobre os ama• 
relados cahellos num baile de mascaras. Este diadema 
consta som ente de uma unica pec;a, mas n'esta estito 
cravados treze brilantes de uma grandeza, formosura 
e pureza tao admiraveis que ainda hoje e difficilissimo 
encontrar iguaes. 

• No tempo em que foram offerecidos nao tinham 
rival. Ja ve pois o meu amigo. q~e o val~r d'elles e 
incalculavel. Mas o seu valor fo1 amda ma1s augmen
tado, se assim e possivel, pelas palavras que a Impe
ratriz dirigiu ao meu antepassado Soltykow. 

c-Este diadema, disse-lhe ella, foi usado pela fa
vorita de um snltao, e quando eu derrotei este1 o meu 
marechal de campo, Potemkin trouxe-me este d,adema 
de brilhantes no meio de muitos outros tropheus. 
Disse-me Potemkin, que no harem do snltao_ !he ti
uham revelado uma particnlaridade que este d1adema 
possuia. Qnem estiver de posse d'esta joia, deve a 
guardar e estimar como as meninas dos olh~s : nunca 
!he devera mudar a forma dada pelo our,ves, nem 
tampouco snbstituir uma pedra por outra. De modo 
que emquanto o possuidor o ~e!xar ficar na sna form& 
primitiva, sera s6mente a fe'101dade o que elle ha de 
ter na existencia e logo que !he toque para o alterar 
ser-lhe ha arranc

1

ado o ser que mais amar na vida,. 
-Ea pesar d'isso a Imperatri1: dea-o? disse Sher

lock. 
-Bern depressa o diadema se havia' de vingar, re

plicou Soltykow rindo, pois que umas guatro semanas 
depois o meu antepassado, a quern o. amor ~a lmpe
r atriz se ia ja tornando muito aborrec1do, fugrn. Alem 
d'isso amava apaixoaadamente uma joven e formosa 
aristocrata. Fugiu da Russia, depois de ter posto em 
segurani,a os seus thesonros e foi para Londres viver 

la com a e.sposa. . . 
cA prophe!)ia realisara-se, pois, em Catha~ma II. 

Tinha dado o diadema, e a pessoa que ella ma1s ama
va no mundo, o seu amante, o principe Soltykok fo
ra-lhe arrebatado. 

-Mas no :final de contas . tudo isso sao historietas 
picantes -que para um policia ni:nhum valor possuem ! 

-0 que p·orem !he vou d1zer , respondeu Solty
kow, com certeza que o fara perceber porqne e que 
me encontro nas disposic;;oes desesperadas em que ac
tualmente estoa. Qneira ter a bondade de me escutar. 

«O diadems transmittiu-se de gerac;;ao para gera
c;;ao e foi sempre conservado num es!~jo especial cuja 
chave s6mente o chefe da nossa fam1ha possue , 

,Quando en, havera alguns annos, rec:bi os hens 
que me perteuciam, coube-me t~mbem o d1adema dos 
treze brilhantes, e como lhe hgasse o mesmo valor 
que os mens antepassados !he ligavam, fil o guardar 
com o maior cuidado . 

«Possuo no meu gabinete de trabalho um cofresi
nho d'ac;;o, mettido na parede, e no qua! gaardo to~os 
os hens de familia e era la qu.e est11va tambem o d1a
dema com os sens treze diamantes, 

«Havera umas quatro semanas a esta parte recebi 
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um convite para utn balle que se ia dar na c6rte. Por 
esta occasiao e que eu devia apresentar a minha es · 
posa ao Czar e e claro que para semelhante cerimonia 
requeria -se um vestido cond izente com ells . 

c Levei minha esposa, a quern amo idolatradamen
te , levei a ate junto do armario e disse-!he que esco
lhesse as joias que desejava por a no:te, para ir ao 
bail e. Que admirac;;ao que o ,:liadema !he agradasse lo
g o sobre todas as outras joias? Mal o tinha visto, lo
go ella me pedin com instancia que !he deixasse por 
o diadema nos cabellos. 

cExperimentei eu proprio se o diadema nao ficaria 
bem na cabec;;a de minha esposa e vi -a tao linda, tao 
encantadora, que francamente nao pude deixar de se
ceder ao seu pedido. 

-DA-me Jicenc;;a, Alteza ; desejo fazer ja uma 
perg unta: Quando foi que deu o diadema a sua espo
sa? P6d e-me dizer as horas com precisao? 

-Quasi. Seriam nove horas da noite: a essa hora 
e qu e entrei no sen toucador e !he dei o diadema. 

-Quern estava IA ? 
-A criada de quarto, que acabava de pentear a 

princeza. Fiquei la ate que ella puzesse· o diadema na 
cabe9a e estive affastado por pou co tempo de minha 
esposa. D epois dirigimo-nos para o Pala ~io de Inverno, 

«O baile decorreu magniticamente e o Czar falou 
a minha esposa com muitissima affabilidade por espa
c;;o de uns dez minutos. Todas as pessoas presentes 
estavam encantadas com ella e eu regosijava-me com 
o triumpho qne minha mulher me proporcionara, pois 
que o meu amor e que se sentia lisongeado com o 
agrado que todos !he testemunhavam. 

-Perdoe-me V. Alteza ; mais uma pergunta: du
rante todo o baile, esteve sempre ao !ado de sua es
posa? 

-Bem deve ver, meu amigo, que durante o baile, 
durante semelhante festa era inevitavel estarmos se
parados algumas vezes, !'espondeu Boris Soltykow, 
a s damas sao apresentadas a czarina, os homens vao 
apresentar as suas saudac;;oes ao soberano e em se
guida, marido e mulher encontram-se de novo. 

- - Born. Queira V. Alteza tor a bondade de con
tinuar. 0 que succed.eu entiio? 

- Voltamos do baile ha via de ser meia noite. Cea
mos inntos e durante este tempo, minha esposa tinha 
o diadema nos cabellos e ao dar-me as boas noites e 
ao despedir-se de mim collocou-me o diadema nas 
maos. 

- E Vossa Alteza fechou immediatamente a chavP. 
essa formosissima joia? 

- lmmediatamente, e o que e mais; certifiquei-me 
de que estava intacto. Estava completo; os treze bri
lhantes lampejavam e faiscavam com todo o sen ex
plendor. 

cQuinze dias depois recebi a visita do principe Ga
litzky. Com certeza que ja ouviu falar d'elle? 0 prin• 
cipe e um d os mais habeis conhecedores de antigui
da.des e princi palmente de j oias antigas. 

«Tinha sabido que eu possuia o diadema de Ca 
tharina II e veiu ter comigo, pedindo-me que o dei
xasse admirar. E' claro que eu niCl podia recusar se
melhante coisa ao principe. Tirei, pois, o diadema do 

estojo, o qua!, como ja !he disse, estava dentro do 
<! Ofr e forte, e o principe comec;;ou a exaIIl.inal-o . Mas 
qua! niio foi o meu espanto ao ver que, em Jogar:_ das 
exclamai,oes de admirac;;ao que eu esperava ouvir, vi 
que o principe estava mudo e, o que e mai~, tinha 
ate um sorriso ironico a pairar-lhe nos labios . 

c-Eutlio, mea caro principe Galitzky, pe ·guntei 
eu, nao se sente enthusiasmado com esses brill ,antes? 

«O velho principe endireitou os oculos, olhuu para 
mim com tixidez e disse: 

«-0 diadema e realmente hello. Mas infelizmente 
nao esta ..• Como hei-de dizer? ..• nao esta tao inta
cto como . • • Com certeza que a imperatriz Catharina 
o nao trouxe assim ••• 

«-0 que quer dizer com isso, meu caro principe? 
c -Entao! bem deve saber ja .•. , respondeu elle, 

que os treze brilhantes ••. 
•- ••. pertencem ao numero dos mais hellos 11 

celebres diamantes que ha na Russia, e ate talvez na 
Europa I interrompi eu. 

c Entao o principe Galitzky poz -me a mao no hom
bro e disse n ' um tom socegado: 

• -As treze pedras eram diamantes celebrts quan
do . estavam ainda no diadema de Catharina da Rus
sia; porem, as pedras que aqui tenho diante de mim, 
meu caro amigo ... Pois entao niio sabe ainda que sae 
apenas boas imitac;;oes? 

«Recuei como se tivesse recebido um murro, Mu 
o principe estava serio; era incapa:,; mesmo de .zom
bar de mim. 

« l:<'orcejei por sorrir do que o principe Galitzk.y 
estava dizendo, mas elle, porem, poz-se muito serio e 
replicou-me n'um tom offendido: 

«-Ah, pelo que vejo duvida da verdade das mi
nhas affirmac;;oes? Pois bem, mande vir ca um joalhei
ro; olhe, mande chamar Kutusow, o primeiro joalheiro 
de S. Petersburgo e actu~lmente o melhor conhecedor 
de pedras preciosas de que ha noticia. Sempre quero 
ver se elle confirma ou nao o men juizo. 

«Corri logo ao telephone e pedi ao joalheiro Kutu
sow qne viesse immediatamentEa a minha casa. 

«O joalheiro parece que julgou tratar se de alguma 
encocnmend11, pois n!o tinha passado ainda meia ·hora 
e ja elle estava no men palacio. • • 

• Pedi-lhe en tao que examinasse os diamantes do 
diadema e que me dis8esse o que a seu respeito pen
sava. 

c Por felicidade, Kutusow trouxera comsigo uma 
lente, e dez minutos depois tinha examinado todas as 
pedras. 

-E qua! foi o resultado? perguntou Sherlock 
muito attento. 

-«Todas as pedras siio falsas. Sao imitac;;!Ses que 
nenhum valor possuem. Taes foram as palavras que 
elle me disse. 

• Mas, apesar de tudo, eu estava certo de que 
n'aquella noite do baile, ao tirar da loira cabe9a de 
minha mulher por minhas proprias maos o maldito 
diadema, as pedras tinham ainda o seu antigo e in
comparavel brilho : o diadema tinha ainda as mesmas 
treze pedras, fixas nas suas crava9oes d'oirol 

Sherlock Holmes e11fregava as compridas e magras 
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miios. 'tinha o rosto sulcado por algumas rugas e foi 
m,,i 10 serio . que pergnntou: 

-E que conclusoes tirou d'isso tudo, principe 
Soltyko,r? 

-Reconheci que fui roubado, respondeu o princi
pe, mas devo confessar que esse roubo para mim re
veste o aspecto de um verdadeiro enigma, pois que, 
aonde e que as pedras podiam ter sido mudadas? 
Aonde e que se trocaram por outras, men caro Hol-
m~? • 

-No baile do pa90, respondeu Sherlock Holmes 
completamente socegado. 

- Certamente. Sim, tem razao ; s6 abi e que po· 
diam ter tido occasiao de o fazer, pois que durante 
cerca de uma hora nao tive os brilhantes debaixo do 
men olhar. Mas o men amigo esquece, porem, uma 
coisa: e que minha querida esposa trouxe sempre o 
diadem&. E' claro que durante esse tempo era impos
sivel levar a cabo o trabalho de descrava9ao das pe
dras: o trabalho nao seria dos mais faceis! ... Niio me 
responde nada, sr. Holmes? Em q ue esta a pensar? 

-Principe Soltykow, disse o grande policia que 
parecia. s6 ter ouvido a ultima phrase do priocipe, e 
levantando-se da cadeira, quer ter a boodade de me 
apreseotar a soa alteza a senhora prioceza. de Solty
k:ow? Desejava muito dirigir-lhe algumas perguotas. 

0 principe respoodeu mnito embar~9ado: 
-Is1<0 agora •.. minha esposa nao sabe que me 

dirigi ao senhor. Nao a queria aterrar; ja bastante 
apoquentada ella ficou quando soube do caso e a tal 
ponto que tenho os mens receios de que venha a cair 
doente. 

cNestes ultimos tempos teoho evitado falar com 
ella a respeito dos diamantes roubados, pois notei que 
toda.s es vezes que em tal coisa come90 a falar, logo 
ella comec;a tambem a tremer e olha para mim d'uma 
tal maneira como se fosse a culpada. Da ultima vez 
que falei com ella sobre este assumpto, lan9ou -se nos 
mens bra9os a solu9ar e disse por entre lagrimas: 

«- Ail nuoca ea me tivesse dirigido a ti para te 
pedir que me deixasses levar o diadema da impera
trizl> 

cE aqui tem tudo, men caro Holmes. 0 diadem& 
com as suas tre.ze pedras representa o valor de um 
milhao de rublos. Mas eu nio me importo com isso: 
nao e esse milhao que me .fara verter lagrimas! disse 
o principe com um sorriso profundamente doloroso. 
Ha porem um pensamento que me destroe toda a ale
gria: e que talvez tambem eu veja. reaEsar-se na mi
nha pessoa. aquella predicc;ao que tao duramante se 
realisou na imperatriz Catharina I[ ! Quem sabe se, 
uma vez que o diadema desappareceu, eu nao virei a 
perder com elle aquillo que de mais caro tenho no 
mundo! •.. 

-E o que e que n'este mundo !he e mais caro, 
principe? 

Entao o principe Soltykow ergueu -se e disse ao 
mesmo tempo que os olhos se lhe humedeciam: 

-Aquillo que mais amo sobre a terra. e .•. minha 
mulherl ... 

-Desejava fazer lhe uma proposta, priucipe, disse 
Sherlock depois de uma pausa. Veja se me pode 

apresentar a sua aenhora indo eu distarc;ado. Ora es
pere ! E se eu fosse a sua casa dando-me por medico? 
V. Alteza acaba de me dizer que sua esposa e muito 
nervosa. V. Alteza apresenta-me como um medico ce
lebre de Paris, a quern escreveu dizendo-lhe que 
viesse de proposito para examinar sna. <Jsposa. Apre
sente-me como sendo, por exemplo, o dr. Lacrime. 

E o policia desappareceu por uma port& que havia 
no apesento em que estavam e que dava passagem 
para o aposcnto visinho. 0 principe comec,ou a olhar 
para o relogio e seis minutos de pois, nilo mais, a port& 
abriu se e um individuo, trajando com elegancia um 
fato todo preto, suissas pretas e queixo completamente 
barbe11do, o cabello um pouco grisalho, e os olhos e1-
condidos por uns oculos de aros d'oiro, entrou no 
aposento. Este individuo arrastava um pouco o pe di
reito e era um tanto corcovado. 

-0 que deseja V. Ex.•? perguntou o pr;ncipe 
Soltykow recuando um passo. Estes aposentos estao 
occupados ..• · 

-Tenho a_honra de o cumprimentar, sr. principe 
de Soltykow, respondeu uma voz, je attis l• profe•
aeur dr . Lacrime, da cidade de Paris, especialista de 
doen9as nervosasl 

-Mr. Holmes, e o senhor? exclamou o principe 
Soltykow estupefacto. Santo D ous! Pois e possivel 
que um homem em tao pouco tempo se possa mudar 
d'essa maneira?! ... 

-Ora! isto ainda niio e nada: replicou Sherlock. 
0 dr. Lacrime, professor da Universidade, e uma das 
mascaras mais simples. Mas, vamos ao que importa: 
nao percamos tempo. V. Alteza tem ahi a sua carrua
gemJI Sim? Tanto melhor, Alteza, tanto melhor! Quei
ra pois t er a bondade de me levar ate junto de sua 
senbora . 

.l\fomentos depois os dois homens estavam senta
dos dentro de um elegante cou]li. 

0 carro cruzou pelas ruas de S. Peterburgo, e 
Sherlock poude ver o quadro cambiante e movimentado 
que a cidade offerecia, e as bellezas archit.atonicas 
que a capital russa alberga no sen seio. Innumeros 
barcos sulcavam as aguas azuladas do rio Neva. I;>e
fronte do rio erguia-se o vermelho palacio aonde 
Paulo III morrera e por toda a parte innumeraveis 
egrejas e palacios sumptuosos ostentavam a luz do 
sol a sua explendida architectura Renascenc;a. Via-se 
agora o Palacio de lnverno com as suas columnas de 
granito. Em frente erguia se a fachada circular do 
Parlamento. 

0 edificio do Almirantado, com a sua facha dou
rada, e ponto de encontro das tres ruas principaes 
de S. Petersburgo, a vastidao da Perspectiva Ne,rsky, 
as ruas compridas e movimentadas, tudo isto passou 
por deante dos olhos de Sherlock ate que o cocheiro 
fez parar os magnificos cavallos deante d'um explen• 
dido pal11cio. 

Um porteiro gigantesco, envergando uma riquissi
ma libre, Slludou profondamente os r eoem- vindos e 
Sherlock transpoz a largo vestibulo e seguindo sempre 
o joven principe, come9ou a subir uma escadaria reves
tida por um explendido tapete. 

Depressa chegaram a um salilo cujas paredes esta-
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vam cobertas por tape9arias de seda azul. O principe 
Soltykow tocou Um timbre e ordenou a um creaclo 
que acabava de entrar que fos se dizer a sua· Alteza a. 
princeza Soltykow que elle, mais um outro cavalheiro 
precisavam muito de lhe fala r. ' 

- Mas por qu ern e, veja la ·nao se atraic,6e! mur
murou o principe ao ouviclo d e Sherlock H olmes ao 
dirigirem-se ambos para os aposentos da princeza. 

-Nao tenha medo . N'este mommento conhe90 o poli
cia Holmes. Agora sou unica e exclusivamente o fran 
ces, Dr. Lacrime. 

Entraram 
-Sua. mulher! ..• nao poude o policia d eixar de di

zer em voz baixa ao entrar. Mas depressa se compe
netrou do sen pape_l. Estivera quasi a trahir se, a dei
xar escapar um gr1to de es pan to ... 

Porque ... no meio do toucador mo HI ado com uma 
elegancia refinada, e cingida. por um penteador do 
rend~s . estava . .. Irma, a filha. da baroneza de Teleky, 
a fug1t1va da casa de mulheres perdidas! 

CAPITULO V 

Um salto pela janella 

Uma hora depois Sherlock Holmes abandonava o 
palacio do princ,pe de Soltykow. Estava convencido 
d_e ter visto tud o_ bem . Nao tinha dito ainda ao prin
c1pe de que mane1ra e que pensava terem sido rouba
dos. os treze diamantes, mas la para comsigo ja tinha 
a?vmhad~ tu do. 0 criminalista quasi que desa pparecera 
n ell e ; fora relegada para um piano secundario a in
c.umbe~10ia que (he tinham dado de saber o que teria 
s,do fe1to dos bnlhantes. 0 que o interesava immenso 
n 'aqu ella occasiao era saber qne Irma, a filha da ba
roneza de T eleky, era a esposa do principe Boris de 
Soltykow, 

N'aqnelle casamento via Sherlock um caso muito 
inte~essan!e de psycologia. Como se sa.be, a baroneza 
Clotilde_ tmha em tempos amado tambem o principe. 
"N!a.s ter1a ella realmente a cceite de boa mente o prin
C1p10 de ~ue um_a _u_ni ao entre ella e Boris r epresenta
va. uma 1mposs1b1lidade ? T eria por acaso cedido de 
boa vontade o logar a filha? Teria sido ellamesma que 
apresentara Irma ao principe Boris? 

Na r ea.l}dade s6 assim podia ser, pois que s6mente 
em casa d P.lla, baroneza, ti que o principe taria tido 
occasiao de conhecer Irma. 

g uns dias , embora dois ou tres, na oaverna infernal da 
M ai, on <Doree, a casa de mulheres perdidas de mada
me I gel? 

Para. Sherlock Holmes era pen to, assente, convic9iio 
profunda que o principe Boris de Soltykow jamais teria 
r_ecebido por esposa semelhante mulher, embora sen
tlsse por ella o m aior dos amores a. mais profunda das 
inulina9oes. ' 

E a r azao e qu e o principe nao era s6mente cioso 
do sen nome fid algo ; possuia tambem aquelle senti
mento de altivez orgulhosa que torna impossivel a um 
homem nobre o levar ate junto do altar uma menina 
que ja tenha pertencido a outra! 

_Seo principe Soltykow, portanto, tivesse sido posto 
ao facto do que se passara, jamais teria consentido em 
semelbante uniiio. 

De· modo que era positivo que a baroneza Clotilde 
se tinha. callado sobre o que succedera a filha depois 
de sair do con vento . E se se tinha call ado, se escon
dera ao principe o passado de Irma, fizera ella isso 
tudo P?r amor para co~ ~ filha? Fora. s6mente para 
ver a filha ao laclo do prmc1pe Soltykow? Nilo haveria 
no meio de tudo isto, nao residiria no casamento de 
Irma e Boris a punhalada com que a mulher despre
zada se queria viugar do homem que brincara com o 
sen cora9ao para depois lh'o restituir rindo? 

Todos estes s entimentos cruzavam o cerebro de 
Sherlo ck Holmes emquanto seguia pelas ruas de S. 
P eters burgo. 

Tmb:1-se desviado do caminho que o havia de levar 
a direito p ara o hotel. Mas isso pouco lhe importava 
pois que a noite qu e encobria a capital russa estav~ 
suave e linda e Holmes alegrou-se ao chegar junto das 
margens do Neva . 

- Nao ! o principe Soltykow nao snspeita sequer 
qu ern desposou ! dizia o pol icia para comsigo. L' ahi 
que Psta o n6 gordio de todo o segredo. 

cE com isto creio que se liga o desappi:Dclcimento 
dos treze brilhantes do diadema imperial E o facto 
e que vejo o caso tao claro deante de mim que s6-
mente preciso de estender as maos para lhe tocar, e 
que se eu quizesse, podia ate hoje mesmo deslinda-lo 
e trazel-o para a luz da publicidade. • 

«E' fora de duvi<la que Irma esta ao facto de como 
se deu o d.esapparecimento dos diamantes; que foi ella 
mesma que o occasionou talvez: foi ella quem os ven
d eu, e ruandou p6r outros falsos em logar dos verda
deiros. 

E porque razao o teria ella feito? Ah a razilo era 
hem simples: fora compellida, obrigada a fazel-o. 

Mas por quern? 
Havia quasi dois annos que estavam casados, como 

Sherlock Holmes pudera saber . E o casamento d evia 
ter-se reitlisado pouco tempo depois de Irma ter fugi
do do alcouce da sr.• Igel. 

Mas _ag?ra e que se chegava a principal ques tao. 

S6mente uma pessoa e que a podia obrigar a tal : 
uma pessoa que conhecia o tris te $egredo da desgra-
9ada menioa, uma pessoa que sabia que a pobre Irma 
estivera numa casa de prostitui9ilo em Vienna. 

Essa pessoa intimidara a joven princeza., dissera-lhe 
que tudo iria contar a.o principe se ella Irma . .. sim 
e c~aro, toclos adi vinham ja a ameac;a; se ella niio de~ 
pos1tasse em logar d eterminador uma certa quantia 
r evel aria m tudo ao principe. E a desventurada senho~ 
ra , pos ta na con tringencia de, ou ver o marido possni
dor do segredo_, ou de roubar1 nenhum outro meio en-

. 0 prmc1pe soubera do passado d e sua mulher? Sa
bia ell e por acaso qu e Irma, embora contra s ua von
t~de, fora ~ma victims da escravatura brnnca? que 
fora . o~ proprio pae d'ella quern a impellira para a pros
tut u19ao e a vendera as arrebanhado ras d e carne bu . 
manas ? que sua querida esposa estivera e vivera al-
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c<intrara seniio aquelle, realmente desesperado, roubar 
o marido. -Ah! meu senbor! o meu Jack era um animal 

~uit.o esperto; era o macaco mais encantador que po
d1a haver! Usava nm nniforme vermelbo com guarni-
9oes doirados , e trazia uma espiogarda ao hombro e 
ate a sabia descarregar! Estava sempre sentacio nos 
meus horn bros e tirava-me a comida da boca ... E 
agora , .. agora esta morto! morto pela bala de um mau 
homem, um pati fe que nao posso tornar aver! •. , 

. -Ab! eu podia ir ter ja com principe e dizer-lhe,· 
s1ml Tua mulher e a ladra ! ... Podia h mhem expli
car-lhe porqu e razlio e que eila fez o roubo ... 

. c~as nesse caso eu nlio seria ja um dos am igos do 
pri?c1pe Solt-ykow: .procederia como se fosse o seu 
~a1s encarnii;ado inim igo, e melbor teria sido mandar 
_v1r um. assassino para_ o matar a elle proprio! 

_ «Nao este caso ex1ge a maior delicndeza e precau
i;ao. 

· Entretanto a dama de cahellos loiros approximara
se. Tomou o filho nos brai;os, aperton-o muito muito 
contra o peito, e disse para Sherlock: ' 

«Apossar-me-hei do miseravel que tamanha pressao 
exerce sobre Irma, que a obriga a commetter um rou
bo. Mas o essenc'ial a qu e Soltykow jamais venha a 
saber. o que e que a esposn tern que ver com o caso 
do d1'.1dema. E' preciso que o desfecho deste drama 
!he seia coT.?pletamente desFercebido, que nuncr. elle 
poss~ suspe1tar que segredo terrivel e esse que existe 
na v1da da pobre Irma.• 

N'este a momento attencil'.o do policia foi attrahi
da por um caso extranbo que se estava dando nas mar
gens do Neva. 

-Ah !meu born senhor, nem sei como lhe deva 
agradecer! pois e nm meuino muito teimoso e teria Je
vado a cabo a sua louca intenc;ao se nlio fo sse V. Ex.• 

-Sim, este senbor e muito born! disse Toni mais 
socega_do e apontando para Sherlock. Agradece-lhe 
quando estivermos em casa . 

«Mas repito-te, mama: o bomem que me matou o 
meu Ja.c·k, esse e qu e eu. nao posso torr,ar a ver. 

. . Uma mulber alta e loira, elegantemente vestid~ 
s~b1a de ~ma das casinhas que ha junto as margens do 
r!o. Mas 1a ~em chapeu, sem luvas, sem veu , com um 
s~mples ves t1do de trazer por casa .. . O seu olhar tra
:ua u?1a. !embranc;a qualquer, muito remota e certo, 
mas mc1t 1va, a mente do policia. Comtudo Holmes 
n'aqu~lle ~om ento nao conseguia r ecordar se aonde e 
que v1ra Ja aquelle olhar. 

Ia a correr atraz de 11ma creanc;a de sens dez an 
n~*, . a qua!, t~~ '.1epressa quanto as pernitas Jh'o per
m1tt1am, s~ d1r1g1a correndo para a praia. 

. - Tom, por amor de D eus! T oni, anda ca filbo 
De1xa esti.~ que te compro outro novo! 

cJuro-t o: compro te ou tro mais bonito I 
- Nao quero outro mais bonito· quer~ o meu ve

lho macaco! Ell e nao tinh a di rei to de o matar a tirol 
Ah maroto ! patife ! Nao posso viver sem Jack I Nao 
possol Deito-me ao rio! · 

-Agarre-o, meu -senhor! Por compaixao, senhor ! 
agarre-o ! Ah que grande desgrac;a ! Ja esta perto da 
agua! 

Sherlock Holm es nlio hesitou um s6 momento 
e tentou deter a creanc;a, cujos cabellos lo1ro Buctua-· 
vam ao vento. 

Mas teve de correr immenso para cortar o caminho 
ao petiz. 

. Justamente, na occasilio em qne o rapazito se ia 
de1tar a all'ua, e que_ o policia Jhe deitou as maos. 

Agarrou-o com f1rm eza e conservou -o qui eto. 
Mas a empreza nao era tao foci! como podia pa

recer. 0 pequeno, arranhava, mordia e gritava. 
-Mataram-m o! mataram-mo!» gritava em tom 

desesperado e lancinante. 
-Socega ,. menino, socega! dizia Sherlock Holmes. 

A tna mamasrnha, que vem acola ja te prometteu um 
novo ~ack._Eu hem sei o que te~ Jack era, mas que 
~e~omol nao era tao raro que nao seja possivel subs
tit111-lo! 

Dos olhos da crian9a brotava um mar de Jagri
mas. 

-Ah! Entao Jack era um respeitavel macaco? 
p~rgu ntou ~olmes rindo.-Entlio ja comprehendo a 
d_or desta crian_ca. Ate n6s mesmos, as pPssoas ja cres
CJdas, nos aff~19oamos tanto a um animal. que as ve
zes nos e dolorosissimo que a morte no:lo arrebate. 
Trata-se, segundo vejo, da morte vi olenta de um ma
caco? 

-V v_u-lhe con tar em poncas palavras o que acon
teceu-:--d1sse a darna. Jack era um macaco que meu 
~!ho tmha, um macaco muito brincalbao, mas que nlio 
engr<ic;ava com toda a gente, pois que tinha o passivo 
costume de, quando uma pessoa !he nao merecia as 
suas simpatias, atirar-se a ella arranhal-a e as vezes 
ate a mordia!. . • · ' 

:-_-Mas t!nha muita rasao qu:mdo mordeu o ontro! 
-d1z.1a Tom batendo com o pe.-Eu mesmo !he teria 
mord1do, se tu o nao t ivesses protegido . Que temos 
n_6 s que ver uom esse harao huagaro? Querida mama
smha , pec;o t~, poe-no f6ra de casa; nao o qnero tor
nar a ver ma1s! ... 

A verm elhidao que oaquelle mom ento ao ouvir as 
palavras da criaa9a. se espalhou pelas fac'es da senho
ra ?e cabello loiro, deu a perceber ao policia que el
la tmha qualquer liga91io com o ta! harao hungaro, e 
que es!~ e ella natnralmente mantinham relac;oes. 

-:::l1m, o m eu Jack odiava-o! proseguiu a crianc;a 
e no seu olhar luzia um clarao de raiva. - O macaco 
od!ava-o, como eu o odeio, e nao podia ser d'outra ma
ne::a, porqu e o b4rao nao fez nada para adquirir 
am1zade d 'elle. Hontem, mamasinha, deu a comer ao 
meu macaqu ino nns hombons e Jack teve juizo bas
tante para os nao despresar porque bombons, comem
se das maos do peior inimigo. Eu m esm o contei treze 
bomhons, foi quantos elle !he den e Jack pegou e co-
meu os. 

Mas hoje, s61:1ente_p_orque Jack !he pegou no cha
peu, porque quer1a br1ncar um bocado commigo, pu
xou logo do revolver e maton-o. Ah mamlisinha, s6 
um_ ho~em sem cora9ao, s6 um cobarbe e que procede 
ass1m . • 

-Nao te apoquentes assim meu filho! respondeu 
a senhora de cabello loiro. Anda, vamos. Prometto-te 
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que te compro outro brinquedo, um bonito que te b11-
de agradar ainda mais do que J ack. 

-Nao quero brinquedo nenhuml quero o men 
Jack! teimava o garotito. 

-Entao! o senhor harao j a te disse que levava o 
Jack e qu e t 'o mandava ernpalh!lr. Depois tern-lo sem
pre na tua caminha e podes vel -o sempre: quando acor
dares de manha , a primeira coisa que ves e o teu Ja
ck. Anda, Toni, nao chores mais. 

c E o senhor-disse a dama dirig indo-se a Sherlock, 
queira receber os meus mais sinceros agradecimentos 
pelo nobre servic;o que me prestou salvando men fi
lho. Adens. 

A senhora de cabello loiro tomou o filho nos bra
i;os e levou o para casa. 

D e novo o pPlicia perguntou a si proprio-D'ond;, 
e que eu conhe90 esta mulher? 

Mas Toni Je repente arrancou -se aos bra9cs da 
mae, correu para Sherlock, lanc;ou-se-lhe nos brac;os e 
disse-lhe baixinho. 

-Agradec;o-lhe muito, senhor! Se o barao fosse 
como o senhor, entao nao me importava que elle vies
se a ser o meu papa. Mas assim! . .. oh! assim nunca 
!he chamarei papa! 

«Mas veja! la vem el!e. Espere um bocadinho; ao 
pe de si ficarei socegado ate que elle venha. Nao ss 
atrevera a falar comigo, tenho a certeza! 

Da Villa sahia agora u:n individuo alto e magro e 
que pelo seu exterior mostrava hem ser hungaro. l'a· 
recia ser ja de certa idade. Tinha a pelle um pouco 
amarellada e usava barb& orescida . Parepeu, porem, a 
Sherlock que a barba soffrera ja a sua pintura, hem 
eomo o cabello. Vinha elegantemente vestido e mo
via-&e com aquella negligenoia que muitos aristocratas 
possuem. 

A senbora de cabello loiro disse-lhe algumas pala
vras na lin,gua hnngara e o iudividuo dirigiu se logo 
p ara Sherlock. 

-Meu caro senbor, Madame HerisGon acaba de 
me dizer que V. Ex a !he prestou um servi90 muito 
importante. Permitta pois que !he agradec;a em nome 
desta minha boa amiga. 0 meu nome e Barao de Te
leky. 

Sherlock nao pestanejou seqeer e respondeu : 
-E eu dr. Lacrim e, de Paris. 
E de repente Holmes ajuntou como se !be tivesse 

occorrido qualquer ideia . 
-Senhoi- Barao, queria pedir-lhe um favor. · 
Teleky olhou espantado para Sherlock, mas disse 

logo: 
- Alegrar-me-hamuito poder.Jhe r etribuir o servi

c;o que V. Ex.• acaba de prestar a esta senhora. Quei
ra pois ter a hondade de me dizer de que se trata. 

-Ouvi dizer a esta crianc;a que V. Ex.• tinha 
morto o macaco porque elle era mau e que tencionava 
mandar empalbar o mesmo animal. 

-Effectivamente, senhor, confiqnou T eleky, que 
pareoeu niio ficar muito a vontade ao ou vir n.quellas 
palavra~ --era um animal detestavel, esse macaco. En
colerisava-se, nao era possivel ter mao nelle e como 
eu ando sempre de revolver em punho, prompto, den
se uma desgrac;a! •.• 

-Pois eu occupo-memuito com o estudo anatomi
co dos macacos --proseguiu o supposto dr. Lacrime. 
Ando h& tempos a estu Jar nelles uma doenc;a que 
ainda nao pude observar no homem. Se V. Ex.• qui
zess e faze r o favor de me dar o cadaver do macaco, 
tanto mais qne actualmente ja nenhum valor possue, 
era um grande ohsequio que V. Ex.• me prestava. 

-Da melhor vontade o £aria- rebpondeu o barao 
-mas infelizmente e-me impossivel fazer o que V. 
Ex.• me pede. Prometti ao nosso Toni que lhe man
dava em pa lhar o maci.co, e V. Ex .• sabe hem que, se 
n6s devemos fazer sempre o que promettemos a uma 
pess{) a crescida, muito mais o devemos fazer quando 
se trate de urna crian9a. 

-0 que! V. Ex.• vae mandar empalhar o ani
mal? Mas isso em nada prejudica o nosso estudo, rs
plicou Sherlock Holmes. Emhalsamarei o macaco de• 
pois de o ter em meu poder. 

-E en dou o men Jack a es te senbor, prompto! 
disse Toni que escutara a conver sa. Venha, venba, 
senbor doutor, eu don !he ja o macaco! 

E a crianc;a agarrou Sherlo_ck pela mao e comec;ou 
a puxal o para casa. 

0 barao de Teleki ficou um momento irresoluto, 
e depois correu ao encontro do policia e da creanc;ll. 

-Perdao! as • coisas devem ser feitas com tino! 
disse com voz firme e barrando o caminho aos d,,is. 
P romelti a um born preparador que lhe daria o ma
caco a embalsamar, e pec;o a V. Ex.\ senhor doutor, 
que nao va agora fazer com qne eu falte ao que pro
metti ! Mais um ·, vez !he pe90 que renuncie ao ani
mal. 

-Senhor barao, disse Toni muito zangado, quer
me parecer que o senhor se julga com direitos sobre 
o meu macaco ! Tenha cautella! Foi o senhor quem 
m'o matou!, e infeli zmente ja nada posso fazer contra 
isso . .. mas o macaco morto pertence-me e eu ... dou-o 
ao sr. dr. Lacrime. E alem d'isso a mama e que deve 
resolver. 

Holmes deixou-se conduzir pela creanc;a ate casa 
e suhiram ambos uma elegante escada que levava a 
um dos aposentos do primeiro andar. 

Era o quarto da creanc;a, pois havia la uma me
sinha com livros, e por toda a parte se podia ver brin
quedos de toda a especie. Sohre um sofa, coberto com 
um tapete turco, estava o macaco morto. 

A cabec;a do animal fora varada por uma bala, 
mas Toni puzE1ra-lhe uma ligadura na ferida porque · 
naturalmente !he custava muito ver o pobre animal 
com o cerebro esmigalhado. 

A dona da casa entrou no momento em que Toni 
se occupava em most.rar ao. sen novo amigo, dr. La 
crirne, o cadaver do pohre animal. A creanc;a cada vez 
estava mais fnriesa contra a assassino. A dona da 
casa viuha acompanhada pelo barao de Teleky. 

-Senhor don tor, disse ella apressadamente, - e 
Sherlock pode notara que a bella <lama se encoleri
sava -pec;o-lhe ins tan temente que nlio de ouvidos ao 
que essa criau9a amimada !he esta dizendo. 0 senhor, 
barao, nosso amigo e protector, quer levar o macaco 
para o mandar empalhar: Toni, da ca o macaco ! 

· -Nao dou, nao senhora, ja. o prometti ao sr. dr~ 
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Lacrimt! e tu hem sabes, mama, que eu cumpro a mi
nha palavra! Se o senhor bariio quer ter um macaco, 
ti ir comprlll-o vivo e depois dar !he um tiro com o re
volver. A elle tanto !he faz um assassioa to a mais ou 
a menos; eu e que !he nao dou o meu Jack . .. 

E cootinuou, dirigiodo-se a Sherlock : 
-0 barao matou o meu macaco, e portaoto e um 

assassioo . Ora o seohor dontor e meu amigo, e, se o 
senhor quer o macaco, prompto! dou :Jh 'o <la melhor 
vontade! ••• 

-0 que essa creao9a m11lcreada ·estll dizeodo nilo 
tem resposta, disse o ba rao cnj a vo z priucipiava a t re
mer de raiva. Parece -me, sr.•barooeza , que a seobora 
faria melhor se applicasse um correctivo a seu fil ho, 
quando nao, elle um dia da- lhe que fazer. 

-0 sr. barao tem muita(razao no que diz , replicou 
a dama que parecia ser um ins trumento nas maos do 
hu_ngaro. Senhor doutor, p e90-lhe que diga que niio 
leva o animal. 

-Niio ha duvida, sr. baraol repli cou Sherlock d i
rigindo-se ao huagaro, contra a v oatade de v . ex .• e 
a de madame Herisson .e claro qu e nao lev o o anima l. 
Mas v. ex.• niio me fa ra o favor de deixar exam ina r? 

-Ah! quaato a isso, as suns ordens ! respondeu o 
bariio. 0 que eu niio quero e que es ta crea o9a possa 
fazer todas as suas vootades. Q ue1ra pois entregar 
me em seguida o animal e eu o mandarei embalsamar 
niio e assim, senhora Herisson ? ' 

-Exactamente! confirmou a senhor a de cabello 
loiro. 

. Holmes porem, d escobriu o macaco e carninh ou len
tamente para a j anella aberta . 

0 bariio l'>eguiu-o arreliado. 
Aquelle animal, apezar de morto, parecia por o ti 

tular de muito man humor. P arecia ancia r por se ver 
de posse do cadaver. 

Sherlock H olmes parecen tomar uns a res de g ran
de importaocia, collocon melhor os ocnlos d 'oi ro, exa
minou o macaco e olhon distrahi damente para baixo, 
pela janella aber ta . . .Mas o g rande policia es tava me
dindo a altnra que o separava d o jardim e niio ]he pa · 
recia coisa m uito d iffi cil nem de perigo chegar com um 
pulo, da janella ao solo do jardim. 

De repente passou-se alguma coisa d e inesperado. 
Holmes com o bra90 esquerdo aper tara contra o 

peito o cadaver do animal e servindo se da mao di
reita assentara no peito do fidalgo madgyar um murro 
tao violento que este cambaleou , 

Holmes tratou de se aproveitar da occasiiio , 
Com uma ligeireza incrivel saltou para o peitoril 

da janella e d'ahi para o jard im, onde fci cair. 
Mas ergueu-se com presteza, apertou o roacaco de 

encontro a si e tratou de se safa r quanto ant es. 
Soaram dois tiros e duas balas zumbiram-lhe aos 

ouvidos. Holmes porem, niio se deteve . 
Tinha chegado ate junto d'uma sebe que separava 

o jardim, da rua. 
-.Malandro, ladrao! espera que la vae out ra bala ! 

uivara o barao correndo atraz d 'elle, pois que o hun 
garo nilo h esitara ao ver o pol ici, saltar p ela Janella 
e precipitara-se tambem para o j ardim cor rendo depois 
n'uma correria doida atraz do policia. 

.Mas este pulara por cima da sebe e ao roesmo 
tem po qne fo g ia pela rua f6ra g ritava ao bariio, cujo 
rosto desfigurado pela cole ra pudera ve r atravez <l a 
sebe. 

-Treze bonbons, sr. bariio de Tdeky! Pense hero : 
siio treze bonbons que d .., vem esta r no estornago do 
macaco! Sempre quero ver se esses t reze bonbons ai od a 
res ide m na barrig a do animal! a ver vamos, sr. barao 
de T eleky ! . 

Um uivo de raiva foi a r esposta que o bariio de u 
a estas palavras, por si s6 incornprehensiveis ... 

CAPITULO VI 

Um cofre arte- nova 

D uas horas depois S her lock Holmes encontrava-se 
nos aposentos que o priocipe Soltyk ow pa ra e!J e alu
gara no ho tel de Mosco w. Estava a inda com o roes
m o fato que levara a casa do barao e sentara se p en
sativo a furna r no seu io separavel cachimbo . 

Quero se ria aqu ella dama d e cabello loiro que elle 
por causa da creao9a coohecera h avia pouco? 

E ra positivo que j a a vi ra fosse la quando fosse e 
n ' um loga r do qu a! agora se n ao lernbrava, 

0 fida lgo h ungaro c hamara lhe modarne ;Herisson. 
-Herissoo? dizia o poli cia la pa.ra comsigo. Com 

este nome designarn os fr ancezes aquelle animal que 
tern o cor po r ev est ido de espiohos e que presta, t ao 
b oos ser vi9os nas habita96es como c11c;ador de r a tos. 
Nos ca os inglezes ch amamos -lhe hedge hog. 

De repente o graode policia poz-se de pe n 'um 
salto. 

-Espera la) ag ora e que os percebo! E' o nome 
d'aquella boa c reatura qu e me conseg uiu fagi r en;i. 
ce r ta occasiao.. . Aquella boa senhora I gel (i) que 
ainda n ao ha dois annos possuia nm a casa celebre em 
Vienna, casa q ne eu aj udei a deitar abaixo . .. 

cO t al bariio hungaro esse tarnbero me niio e des
conhecido . . . 

• U rn hello parJ prosegu iu o policia sorriodo com 
rancor . N a r ealidade as boas almas 11ttrahem-se ! ba
riio de 'l' deky, o infarne, ea alcoviteira , senhora I gel. 

«De modo qu e j a es tou chegado a resolnc;ao do pro
blema. Espera : ahi vem Harry segundo me quer pa
recer . 

A po·rta abriu -se e o mancebo app areceu no limiar 
da porta. 

-- -Entiio, meu rapaz, o qu e foi que soubes tes? per
g uotou !he S herlock Holmes . D escobristes alguma coisa 
irn portante a r es peito dos moradores da villa qu e esta 
nas margens d o Neva? 

-Sim mestre! respond eu Harry . Nao me fo i nada 
faci l, pois que aqui tenho de trabalhar em terreno que 

: Tanto a pa lavra fr an ceza hdrisson com a_~ in.g !eza lze
dje-hog e a a lle rna Igel dedgnam o m esm o animal- o ou rico 
cachei ro . · 

N. do T. 
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nao conhe90. Se fosse la em Londres, este · trabalho 
nilo valia nem a ponta d 'nm cigarro, m Ls 11q t1i e o 
diabo, primeiro que se possa aver iguar coisa com 
geito! . 

«.Mas inda assim ca me ar ranj ei; padeiros, carm• 
ceiros, o diabo, ' tudo atormeotei corn perg untas e aqui 
tern o que pude averiguar sobre a ta l madame H eris
Eon · vein para aqui havera coisa de dois anooe e apre
sentou-se como franceza, mas austriaca e que ella e , 
devendo ter vivido em Vienna. Parece, porero, qu e 
pesam sobre o seu passado urnas t revas soffrive lmenta 
espessas, pois que ninguem sabe nada a r esp: ito d'e lla. 
Mas coosegui aioda apurar o seguinte: quasi ao mes-. 
m o tem po que madame Herisson, surgiu, oiio se sabe 
d 'onde, um ta! bariio de T eleky , um magnate hungaro. 
E ste a ristocr <L t a, -possuido r d 'um caracter bastaote du
v idoso, segundo e voz corrente, dornina por completo 
a t a! senhora Her isson, que por signal nao e feia e tern 
cabello loiro. 0 tipo , segundo d ize rn , ta mbem ~ um 
dissoluto de marca maior. 

- E qtte negocios tern aqui .em S . P etersburgo o 
b ar iio de T elekyi' 

H arry T axon encolh eu os hombr os . . 
-Isso e que niio pude saber tambern , ass1m como 

o qu e e que elle faz la em casa da Herisson . D e dia 
es ta la eru casa, de ooite g eralmente sae. Assegura
r am -me qne o suj eito niio dorrn e na V illa. E ' sa
bido ternbem que o pequeno T oni odeia o a migo da 
mae, e de vez em quaodo ha por casa soffrivei~ za 
rag atas prov ocadas pelo rapazito, que segnndo d1 zem, 
e muito es perto e li odo zaragatas estas que poem a 
visiohan9a toda em alvoro90 . , 

- Bern es tou contente comtigo, ~ arry , r espondeu 
Sherlock Holmes, mas di z- me a inda um a coisa: es ti
ves te em ca sa do priocipe S oltykow? falas te com elle 
pessoalrnente? 

- S im, roestr e , e disse !he que o mestre !he man · 
dava pedir par a vir ca a noite . Par ece que dentro em 
pouco estll aqui. 

-TBnto melhor ! respondeu Sherlock Holmes. P oe 
esta mesiuha acola no rneio da casa, p i5e em _cima da 
mesa esta bandeja e em cima da bandeja o macaco 
morto que trouxe de f6ra. Isso. Agora , cobre t udo 
com· um panno. 

«Agora, tira da minha maleta o es tojo d e cirurgia 
e traz mo ca. 

H arry Taxon apressou -se a fay.er o que o m <! stre 
!he ordenava, 

Em seguida Sher lock mandou -Jhe que fosse buscar 
um b alde e o coll ocasse a o pe da mesa, 

- Mas d iga-me, mestre, que demonio quei fa zer? 
Q ue tern que ver com o nosso caso este anim al? Sem
pre Ihe direi que o es ta fermo cheira que tresanda e se 
me ptrmit tisse ia, mas era eoter ral-o no pateo, na es
trumeira. Se me deixasse fazer o que !he pe90 era um 
g r aode favo r qu e me prestava! 

- Tu endoideceste, rapaz? ex cla mou S herlock H ol
mes. Entiio qu erias en te rrar no es terco um rr ilhiio? 
Nao esta ma essa! E spera ! cala-te ! oi 90 passos no cor
r edor : .; o principe Soltykow : esta a fa ll a r com o cria
do. Safa-te j a para o quar to d 'aqu i do !ado, meu ra
paz l 

c Ah , al teza ! quanto me alegra por o ver. a<\ui I 
Holmes erguera- se e fora ao en.c~ntro do prmmpe. 
Este agarrou as maos do pohc1a e conservou-as 

por muito tempo nas su as. 
-Ah l meu caro H olmes ! como sou desgra9ado! A 

sande de· minha rnu lhe r comec;a a ench er-me de cui• 
dados ! Nao foi nada born q ue eu o apresentasse a si 
como especialista de doeo9as nervosas , pois q~e o pou
coch;nho que o meu amigo fallou com ella fo1 o suff!.
cieote para a excita r te rrivelmente. Disse -~e depo1s 
qn e tinha g randes <l ores de cabei.a, Uma c01sa s6 . me 
a legra : e que fioa lmeote consegui convencel-a a 1r a· 
Opera italiana para se d is trair um pouco! . . 

- Opera ital iana , e dores de c~be9a, e1s ah~ duas 
coisas que se niio coadunam la mmto bem! rephcou o 
policia. 

- E hoj e de tarde teve um ataque de nervos~! con
tinnou o priocipe S ol tyk:ow . A h! ~ eu caro amigo _as 
roulb eres sao nmas creaturas mmto extranhas e m
compreh ensiveis! .. • 

c De·sd e o desg ra9ado caso do diadema, que roinha 
pobre roulher esta com pletamente mudada. A pobre 
Ir ma perdeu por compl eto a a legria da vida , e quando 
as vezes me ponho a contemplal-a em sil encio, faz-me 
lembrar urna fl or que vae murchando lentamente, por 
qne o sol !he falta ! 

c.Mas o seohor disse-me que viesse ca hoje, pro
segniu Soltykow. Entiio o que e que temos, meu caro 
H olmes? encontrou algum rasto? Nao me atrevo a acre
ditar que sim, porque, na realidade um enigma policial 
d'este fei tio se resolve a ssim , 'Se m mais nem menos ! 

-Tenho uma commuoicai.iio a fazer-lhe, respondeu 
H olmes, porem antes de a fazer, preciso de apresen
tar as minbas condic; i5 es, Alteza. 

0 principe olhou espantado para o policia. 
Mas em se·guida r eplicou apressadamente : 
-Ah queira desculpar sr H olmes , mas ·ja sei do 

·que se tr~ta: .e dos seus honorarios, n iio e verdade? :fil' 
claro qoe a esse respeito estou por tud<,> quanto d1s-
ser . .. 

-Ja !he disse alg urna vez uma palavra s6 que 
fo sse a respeito dos meus hooorarios , principe? disse 
Sherlock H olmes quasi zangado . P a rec~-me ? em _que 
niio !As minhas condi9oes silo de espec1e rnmto d1ffe
r ente. 

- E ntiio falle, fa9a favor , meu caro Holmes! 
- E xi jo de si, A lteza, d isse o grande policia, le-

vantando se e pondo-se a passeiar para ca e para la 
sobre o fofo tapete do quarto , de miios atraz das cos· 
tas, exij o de si, Alteza que me nao dirija nunca per
guntas; que nao sej a curioso nunca. 

cSuppondo que eu-consigo apresentar-lhe ?S seus 
brilhaotes , a quelles treze diamantes de que o d1adema 
se compunha, quero , n 'este caso, que nun~a me per
gunte de que maneira e que eu os consegm rehaver. 
Da-me a sua palavra d e que o fara, principe? 

- D ou ]he a minha palavra ! respondeu Soltykow, 
muito embora nao comprehenda. . 

- Isso mesmo e que me convero: fico mmto con
tente por Vossa ·A lteza niio p_erceber . Deu-me, a sua 
pala vr.a em como niio buscar1a saber, nem ~ o per
guntaria; isso me basta. Agora um outro ped1do: 
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, V. Alteza, amanhii, muito cedo vae deixar S. Pe
t, ,·sburgo; metter-se-ha no primeiro comboio que par
te para oeste. Nao dira a nenhum dos seus creados 
para onde e que vae, prohibira severamente que lhe 
enviem cartas e tornara impossivel que lhe mandem 
qualquer communica,.iio, Fara tambem com qne pes
soa alguma que reside na Russia possa saber em que 
logar e que V. Alteza esta, 

--Mas isso agora toca as raias do maravilhoso e 
muito desejava. qne . me desse algumas imforma,.oes .. 

-Qner tornar a possnir os brilbantes da Impera
trizf Quer que elles tomem a brilha.r no diadema? Pois 
entiio siga as minhas prescripQ5es , 

«Nao e verdade, Alteza, continuou Sherlock Holmes 
com voz branda. e collocando a.mba.s as maos no horn
bro do principe, nio e verdade que esta convencido 
de qne tudo quanto pei;o e para seu bem e que so
mente a sua felicida.de e que eu tenho P.m vista? .• 

-Sim, senhor; d'isso estou eu plena'Dente conven
cido. 

-Pois bem, meu principe, siga as minhas prescri 
p',lies e saia d'esta cidade amanbi de manbll:, cedo. 
E. melhor seria se isso se poder fazer ainda hoje a 
n01te! 

«Deve ir, comoja lhe disse, em compa.nhia da prin
P.Za e escolhera um logar qualquer Suissa. ou dJ Rivie
ra para readir, corta.ndo oomtudo teda e qualquar li
ga9iio coma Russia. . 

- S r. Holmes , eu considero-o como men amigo e 
porisso e que eu fa,_o o que me diz. Dou-lhe pois a 
minha palavra em como partirei amanhii de manhii 
cedo ern companhia da. princeza e ::iao direi a ninguem 
para onde vou. 

- Terceira condi,_ao: proseguiu Sherlock Holmes 
inexoravelmente. 

• Dara ordem ao seu secretario para me entregar to
das as cilrtas que n'estes oito d1as proximos vierem 
sobrescriptadas para V. Alteza.. Reservar-me hei o di
reito de abrir essas cartas, promettendo lbe comtudo, 
que nunca. o farei desnecessaria.mente •.. ver~i apenas 
pelo sobrescripto se o contheudo me interessa ou niio. 

-Darei ordem ao men secreta.rio para fa.zer o que 
me pede. E • . • que mais? 

- Que mais? repetiu Sherlock Holmes fazendo um 
tregeito de alegria que lh" fez mostrar os dentes bran
cos e bem alinhados. Que mais? Agora pe90-lhe que 
me ajuda a dissecar um macaco! 

E apontava para a mesa. 
0 principe olbou de suslaio para o policia., como se 

duvidasse que este estiveese no perfeito uso das suas 
faculdades menta.es. 

- Veja, ca esta elle ! continuon Sherlock sem se 
importar com o espanto qne o principe mostrava, aqui 
temos o cadaver n'esta mesa. Pobre macaco! foi victi
ma de um individuo que o nao podia. ver! 

- Mas sr. Hol'l!es ! por amor de Deus ! que tern 
es{li animal que ver c"m os nossos negocios? 

- Mais do que V. Alteza. julga ! disse o policia. E 
e born que todos nos aprendamos um bocadinho de 
tudo! 

Dizendo isto, tirou de dentro do estojo de cirurgia 
um bisturi. 

- ~ i!o foi em viio que frequentei o amphytheatro 
anatomico de Cambridge! Veja com que perfei,.ao es
ca.lpelliso es te macaco ! 

E num mom ento, com uma. destreza maravilhosa 
Sherlock Holm es tinha feito uma. abertura na. ba.rriga 
da macaco. D eixou cair para dentr" do balde o san
gue ja cuagula.do, e em seg ui ci a abriu por completo o 
ventre do animal. Depois continuon a corta.r ate que 
lhe tirou de dentro o estomago. 

-Que !he pa.rece que isto seja, Alte:r.a?perguntou 
apresentando-lhe a viscera ao principe. 

-Deve ser o estomago do animal! disse o aristo
crats que nao sabia se estaria sonhando. 

-Nern mais ; e nm estomage como outro qua.lquer , 
Alteza, e nao obstante niio ha outro mais valioso em 
todo o mundo! Faz-me favor, pega n'aqnella pa . . . ou 
antes n'este cinzeiro? 

0 principe fazia tudo o que o policia dizia, porque 
tinha comprehendido que este tinha qualquer coisa 
em vista que elle, principe, niio podia comprehender. 

- E agora veja.~os, proseguiu Holmes ao ver o 
principe dea.nte d'elle com o cinzeiro de bronze, ago
ra. vejamos o que e que o nosso amigo Jack metteu 
para a ba.rriga. antes de ser fuzi iado. Vamos ver o con
theudo do estomago do macaco ! •.• 

Um golpe ... o estomago a.briu-se •.. 
-FaQ& favor de seg ura.r bem no cinzeiro. Alteza ! 

Ora veja! la vae o primeiro diamante! .. , agora. o se
gundo .. . o terceiro ..• 

-0 senhor e feiticeiro? .. sr. Holmes? : •• 
- Quasi . quasi ! men principe! Pode-se bem cha-

mar a isto feitii;aria l disse o policia rin.Jo alegremente. 
Na corte dos Uza.res foram roubados de um dia.dema 
treze diamantes, · e substituidos por pedras falsas. E 
nos, sem mais nem menos, vamos dar com elles na 
barriga ·de um mac• co. Quatro . cinco ... SE-is ... 
sete . • . oito . . • Espera ! Aonde e que estiio os ou
tras? .•. Ah! ca estao elles a brilhar no meio d'estas 
hervas mastigadas... Nove . . • dez ... onze.. . do
ze ..• e a •iui esta o decimo teroeiro! Principe Boris de 
Soltykow, mantle ja collccar estas pedras no diadema. 
da Imperatriz, siga a risca as minhas prescrip,.oes e 
fique certo de que aqnillo qne mais ama no mnndo 
nnnca lhe 11era arrebatado! 

CAPITULO VII 

Um program•a fatal 

- Niio, meu caro principe, nao me agrade,_a, disse 
Sherlock, quando Boris o abra,.ava e lhe_prodigalisava 
palavras de reconhecimento . E sobretudo lembre se da 
sua palavra: nunca. me pergunte nada! 

- Descance, qne nunca lhe farei perguntas a este 
respeito. respondeu Soltykow, mas olhe que considero 
islo tudo co mo um milagre! Parece-me nm sonho que 
tenho de novo nas minhas maos os treze brilbantes do 
diadema imperial ! Sr. Holmes , estes diamantes re
presentam o valor de um milhao de rublos . Pois hem, 
permitta-me que lhe offcrei;a. como honorarios , metade 
d'esta quantia! 

-Isso e demasiado! respondeu Sherlock, Demais 
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a tnais n il'.o quero honorarios emquanto aquelle a qu ern 
ajudei se niio encontrar completamente livre de peri
go, Mais tarde falaremos d'isso, Agora o que tern a fa . 
zer , meu caro principe, e colloca.r os diamantes no dia
dema para que se niio percam e .. . E' verdade: a que 
horas acaba a opera italiana? 

-Ahi pela meia noite, respondeu o principe. 
-Meia noite? Nao se importava se eu fosse com-

~igo e sua senhora a Opera? · 
-Pelo contrario, sera ate uma grande alegria para 

minha mulher, pois que niio o apresentarei como o dr. 
Lacrime, mas sim como Sherloc,k Holmes! 

-Sim, umdisfarce agora. .! desnecessario! Olhe, meu 
principe: tenho um pedido a fazer-lhe; antes queria ir 
passar a noite d'hoje com V. Alteza e sua senhora em 
qualquer restaurante! ..• 

-0 que signitica, por outra~ palavras : nio quer 
que nos detenhamos no nosso pala.cio, nem que este
jamos sos! 

-Nem maisl 
-Mas pelo amor de Deus, sr. Holmes! exclamou 

o principe, explique-me que perigo e que ameaQa. as 
nossas cabeQas? Porqne a verdade e esta: de tudo que 
o senhor faz e diz, dP.prehende-se que nos quer prote
ger a mim ou a minha mulher do encontro com qual
quer individuo ... Sim! Ate tern medo de que esse pe
rigo possa attingir-nos por meio de ca.rtas! •.• 

-Alteza, tomo a liberda.de de lhe fazer reco~dar 
que me deu a sua palavra de principe em como ni~ 
seria curioso! 

0 principe inclinou a ca.be,.a: 
-Tern raziio, sr. Holmes! ..• Nunca mais lhe per

guntarei nada. 
«Mas, meu born amigo, disse o principe de repente, 

siio apenas dez horas: podiamos talvez ouvir ainda uma 
parte da opera italiana. 1\ , inha esposa ficaria contentis
sima se !he fossemos fazer uma surpreza. ao camarote, 

-Bern, n 'esse caso vou-me vestir num instante. 
Mas assim como o ga.to nunca pode la.rgar das unhas 
o rato, um so momento que seja, assim eu niio posso 
tambem deixar de me disfarQar. Limitar-me-hei a p6r 
uma barba loira, e o sr. apresentar-me-ha a sna es
posa como lord Dungra.ve. Mais tarde, quando .istiver
mos todos no r estaurante, serei eu proprio quern se 
ha-de dar a conhecer. 

D'alli a pouco Sherlock estava. sentado dentro da 
carruagem do prineipe e ao la.do d 'este, cuja disposi
,_ao de espirito era ja muitissimo melhor desde que 
estava · de posse dos brilhantes. 

A carrnagem parou deante do Theatro da Opera. 
Soltykow tomara um camarote de vespers e foi 

para la que levou Sherlock Holmes . -
Quando Irma viu entrar o marido a companhado 

por um extranho, os olhos lampejaram-lhe de alegria. 
-Permitte, minha querida Irma, disse Soltykow, 

que te apresente um dos meus amigos, lord Dungrave. 
Co_~ um sorriso encantador, Irma, estendeu a mio 

poheta. 
0 principe e Holmes tomaram logar atraz de Irma 

que estava encantadora com o seu vestido riquissimo. 
A orchestra come,.ou a tocar um preludio. No theatro 
havia um zunir como o d 'um corti90 de abelhas. 

N 'isto, a porta do camarote abriu -se e um empre
gado vestido com a libre .do theatro, entrou. 

...,-Vo~sa Alteza deseja um programma? disse ell c 
com uma reverencia tao profunda que Sherlock lhe 
niio p6de v€r o rosto. 

E estendeu o programma ao principe. Este pegou 
machinalmente no impr.isso e deu ao empregado uma 
moeda. de prata.. 0 empregado retirou-se rapidamente. 

Holmes conversava animadamente com a princeza 
e por um momento d e:xou de observar o principe, o 
qua! desdobrara machinalmente o impresso e se dis
punha a lel-o. 

Mas ao ler as primeiras linhas, grossas gottas de 
suor lh1> perlaram a fronte. Deixou se cahir pesada
mente sobre a cadeira, passou a mllo pela fronte e 
come,.ou entao a ler por completo e n'uma pressa fe
bril o texto do programma. 

De repente o papel escapou-se-lbe das miios e foi 
cahir sobre o tapete que cobria o chiio do camarote. 

Soltykow no mesmo instante erguera-se e precipi
tara-se pelo camarote fora, sem se dignar conceder 
um olhar nem A esposa nem a Holmes. 

-Que foi que !he succedeu? disse Sherlot em voz 
baixa, que tern o priocipe? 

-Ah meu D eus!. •• Meu marido naturalmente 
sentiu-se incommodado! exclamou Irma inqnieta. My
lord, pe90-lhe, va atraz d'elle, veja o que e que e!le 
tern! 

Mas Sherlock tinha v isto muito bem que a leitura 
do programma theatral e que exercera um etfeito tiio 
violento no principe. 

-Voltarei dentro em breve a dizer a V, Alteza o 
que succedeu a seu marido. Naturalmente alguma in
disposic;iio sem importancia. 

E, emquanto dizia estas palavras, cnrvava sa ra
pidamente, apanhava o programma e sahia do cama
rote. 

-Mas que demonio de liga,.ao pode ter este pro
gramma. com o principe? ia dizendo o policia. Sempre 
quero ver .• : 0 que? o que e isto? ... Ah! que gran
de infamia]. • . Que grande, que negra infamia.! .•• 
Nunca ninguem praticou outra semelha.nte no mundo! ... 

No programma lia-se o seguinte: 

Theatro Soltykow 

Primeira representa9lio da sensacional pe9a de grande 
espectaculo 

A Princeza das P1•ostitutas 

PERSONA GENS 

Princi,pe Boris de Soltykow. 
Irma, stia esposa, filha da baroneza de Teleky, e 

antes do cosa.mento conhecida pelo nome de a 
Russa n 'uma casa de prostitutas. 

Madame Igel, dona da Maison Doree em Vienna. 
Ba,·oneza Clotilde de Teleky, mulher separada do ma

rido, mae de lrrrv,i e seu digno modelo. 
Baro.a de Teleky, o comlco da pe9a, 
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Logar da scena, Vienna e S. Petersburgo. 

Esta pe911 e estrahida da vida real, e quern acre
aitar, va ter com o principe Boris de Soltykow e di
ga-lhe que pergnnte a esposa se ella foi ou nilo, antes 
do casamento, prostituta em varias casas celebres d~ 
Budapest e mais tarde em Vienna, P erg unte-se 
tambem ao conde Pisani se elle foi ou nilo o primeiro 
amante de Irma. 0 conde Pi•ani es ta actualmente na 
Penitenciaria de Bolonha. 

EPILOGO D.A. PE9 A. 

Expulso da sociedade 
OU 

Um Principe sem vergonha ! 

-Ah men pobre ! men infeliz principe ! disse Sher
lock ao acabar de ler aqnelle infame pasquim. Agora 
e que tu es infeliz, pois ja sabes tudo l . .. tudo ! . .. 

- Acudam l acudam ! . . . gritavam diversas pes
aoas la da escadaria, qne levava do corredor dGs ca
marotes para o salilo. Esta nm homem morto no 
foyer! .... 

-E' o principe Soltykow ! gritavam ontras vozes. 
Sherlock Holmes precipitou se. 
No saliio, estendido sobre um divam estava o ca-

daver de um homem, era o principe Boris. Estava ja 
frio e inteiri9ado. 

Sherlock viu que ja nada havia a fazer. 
Tratava.-se agora de inflingir aos culpados o jnsto 

castigo, e o policia correu para o mais proximo posto 
da policia e relatou ao chefe em poucas palanas o que 
se tinha passado . 0 funcionario, sem a menor hesitar,ilo, 
poz A disposi9iio de Sherlock o numero de gnardas 
necessario para ir p6r cerco a Villa <las margens do 
Neva. 0 genial policia aproximon -se cautelosamente 
da sebe e saltou por cima. Foi deslisando por entre 
as moitas e as arvores e chegou assim a Villa, em 
cuja frontaria se podia ver nma janella illuminada. 
Evitando todo e qualqner ruido foi-se aproximando e 
achou nas proximidades da casa um banco. 

Trepou para cima d'elle. Agora podia ver pel'fei
tamente o interior da habita9ao. 

0 bariio de Teleky parecia ter chegado de f6ra, 
pois que nem tirara a capa nem o chapeu. 

Servindo-se d'uma gesticnla9ilo exagerada, estava 
falando com a tal Madame H erisson (alias Igel, como 
o policia ja tivera ocasiilo de constatar). 

Agora e que era occasiao para assaltar a casa, nao 
fossem as vezes os infames tentar fugir, aproveitando 
a escnridiio da noite. 

Sem fazer o .menor ruido e semelhante a uma co-

bra, Sh erlock arrastou-se por entre as moitas, chall'.loil 
immediatamente os policias e deu o signal para avan-
9ar. 

Em seguid11 o grande policia tentou abr ir II porta 
da habita 9ilo, mas estava fech ada a chave. 

Nilo havia pois ontro remedio senilo toc11r . Sher
lock bateu entao na porta com g rande violencia. 

A lu z apagou se immediatamente no qu arto, em se
guida abriu-se uma jane!la e a voz da mulher de ca
hello loi,o perguntou para baixo: 

-Quern e que vem agora encommodar a estas ho
ras? Como e que entraram eetando jardim fechado? 

-Ja o vai saber, senhora Igel! ... disse o policia 
-e Sherlock Holmes, o policia de Londres quern !he 
deseja falar! 

0 vulto que estava a janella deu um !eve grito e 
desappareceu no quarto, do qua! saiu logo um turbi
lhilo de pragas em lingua hungara. 

-Maldito! caoalha ! - trovejava o Barilo,-- Mas 
aqui represento hem o meu papel, miseravel rafeiro! 

No mesmo instante soaram dois tiros de revolver 
e o Barilo de Teleky attiogido em cheio por uma hala 
veiu precip1tar-se da janella sobre a a reia do jardim. 

0 policia nao estivera para perder tempo, pois que 
a bala do scelerado roGara-Jhe ainda pelo cabello, e 
por isso fizera logo uso do revolver que sempre trazia, 

Alguns agent es precipitaram-se para o cadaver do 
barilo, o qua!, eomo dissemos, caira da janella para o 
jardim. Outros approximaram se da porta para a ar
rombar mas de dentro ap ressaram se a ahrir . Rangen 
uma chave na fechadura e Madame Igel tremendo con
vnlsamente apparecen no limiar da porta. 

Foi logo presa e mais tard~ por decislto dos tribn
naes do imperio deportada para a~ minas de mercurio 
da Siberia, aonde acabou a sua existencia. 

Mas qne succedera a pobre Irm a, a pobre e des
v entnrad a princeza? Ao ver sem vida o es poso qneri
do caira inanimada jnnto do cadaver e os medicos cba
mados constataram que se apodera ra d'ella uma vio
lentissima febre cerebral. 

So sobreviveu ao marido algumas semanas. 
Morren nos brac;os da sna affi 1c ti ssima e tambem 

desventnrada mae, a qnal occorrera logo a S. Peters
burgo ao saber do qne snccedera. 

SherloPk Holmes, acompanhado pelo sen fiel ajn
dante, partiu profnndamente commovido para a Ingla
terra. L evava comsigo o pequeno T oni agora orphao 
e ao qu al poz a educar n 'umdos melhores collegios do 
Reino Unido . . • 
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