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juro-vos perante Deus e a minha cansei'
encia que fiquei completamente curado com o EL1X1R DE NOGUEIRA: c/<e0uet ajfícar completamente cego.

Bemdito sejas 6 extraordinário bemfeitor da Humanidade João da Silva Silveira ....••'
NOTA — 0 original do attestado, que é extraordinário e minucioso, acha-se em poder dos fabricantess do Elixir de Nogueira,

Viuva Silveira & Filho - rua da Gloria N.° 62 — RIO DE JANEIRO.
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O E' a contingência humana
Todos dormem...

Todos comem77!
... mas>...

TODOS DORMEM BEM com as
bellas e confortáveis roupas de cama de

"A" BRASILEIRA"

TODOS COME/W BEM quando sobre
a mesa se estende um "serviço" de puro linho de

"A' BRASILEIRA"

Noivos! pensae nas vossas bodas de prata.
easa-rrar

uA' BRASILEIRA"

O
vi"'' ¦ ' '¦''
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Quando passou a turba pela que-
lha da Hera, atalho tristonho e vis-
quento do cemitério, todos os ser-
vsdores da quinta subiram ao muro
e, curvados, jungidos num renque
de bustos soluçantes, deram o adeus
derradeiro á pobre Florinda, á bôa
companheira, amais radiosa serva
do conde de Eleves Pinhão.

Metia pena. Lá ia, para a cova,
sem ninguém do seu sangue a acom-
panha-la! Mas isso era natural,
porque a única pessoa de família
que lhe ficava no mundo era sua
mãe e essa, toda engamiada na ca-
ma, a engelhar serôdiamenje, esta-
va longe. Vivia á* margens chan-
fiadas do seu nostálgico Córgo;
sobre um alcantil coalhado de so-
calços e engrimpadc de cepas.

Comtudo — sempre era um con-
solo — muita gente estranha mas
amiga o fazia e, olhos perlados de
lagrimas, lhe levava ao coval ramos
cie perpétuas e goivos. Outras pes-
soas, também, que não puderam
acompanhar, desfiaram á noite os
rosários por sua alma, numa sau-
dade viva, mortificadora.

Era porque Florinda deixava, co-
mo jamais ninguém de lá deixara,
uma gratidão sã no coração dos
necessitados, pelo muito que lhes
fizera sempre em mal próprio. Dei-
xava, ademais, muito atristados
e gratos aquelles que, embora nun-
ca tivessem de beijar a sua mão
bemfasèja, tiveram entretanto a en-
centar-lhes tantas vezes a alma
aquella sua alegria, sugestiva e
cantante, —magnífico mordente dos
ressaibos mais encrustados, das
angustias mais perfuradoras. Era
de vê-la nessa alegria ; de vê-la,
por exemplo, quando reparava no
franzido doloroso do rosto de ai-
guma amiga. « Menina ! — dizia
ogo. — A vida não vale um ciga-

mo de amargores. E a pessoa ques tem, ou porque os procurou ou
>orque não os soube arredar, não

sabe viver e, portanto, éfola ! » E,
-bentando-se-lhe a alacridade em
esquinada descozida — casquina-

da capaz de fazer enfrelar o riso á
múmia hierafica, agarrava a des-
gostosa pela cintura e fazia-a rodo-
piar até lhe ouvir, de envolta com
ditos de agastada:. es mais scintil-
lantes palavras de satisfação.

Mas. a sempre risonha brincou
demasiado com o fogo da alegria e
queimou-se. E de que modo !...

O seu corpo- fora encontrado,
ainda quente, á base dos penhascos
talhados a pique sobre a devesa do
sr. Donim. Como elle estava ! Era
demais para olhos humanos. A to-
dos causara repelões de horror,
uma como que instintiva carreira...'
Que Florinda diferente !

Ora, oiçam todos

Ao rolar—todos calcularam que
ella se atirara do cimo daquelles
penhascos — as vestes esfarripadas
e ensopadas de sangue haviam-lhe
lançado, misericordiosamente, uma
mortalha sobre o tronco,Mas todos
os rebuscamenfos das suas antigas
linhas de nú perfeito, todos aquelles
coleios graciosos, toda aquella car-
nação pérola — estavam num caos
macabro, num delírio de carnes es-
magadas, de ossos partidos.

E o mais, na mesma razão. Os
cabellos, que tiveram sempre o re-
brilho de veludos negros, viam-se,
enredados numas torgas, foscos e
salpicados de liquenes. A fronte
escorria sangue denegrido sobre o
seu arco marmóreo e suave, dando
a impressão de ter esse sangue a
borbotar-Ihe dos escalavros de
uma coroa de espinhos. Os olhos,
cujo resplendor de fogo tantos ra-

pazes enleára, não passavam de
um ponto turbado, a pupila sem o
menor aceno, a iris e a cornea con-
fundidas. O nariz, que tantas vezes
aspirara a fragrancia voluptuosa
dos cravos oferecidos pelos pre-
tendentes, tinha a cartílagem reben*
tada e lilaz. A boca — fonte de
tão lindas cantigas e que raro dei-
xava de as jorrar — parecia premir,
nos lábios esfacelados, um beijo
sangrento. E os seios, íaíuados de
equimóses, já não repuxavam, como
dantes, o casaco de chita pobre, já
nada diziam da sua graciosidade
palpitante, perturbadora,

Entretanto, transportaram-na, nu-
ma padiola de estrumeiras, para
casa dos senhores amos.

0 sr. Conde, quando soube que
estava a penetrar no terreiro a pa-
diola, não gostara nada, quizéra
até mandar retroceder os conduto-
res. Àquillo só de telhudos ! Pois
não se lembravam que aquella vi-
sita fúnebre, á boca da noite, ia
esmaecer a festa estrepitosa que,
desde manhã cedo, havia em sua ca-
sa pelas bodas do seu filho Arman-
do com a morgada de Rendufinho ?!
Mas tolerara, depois de crispar os
punhos, e de rilhar os lábios. Tole-
rara a pedido da esposa — uma
santa alma que já se não recordava,
nem por sombra, do que lhe havia
feito a criada no meio do festim.

Mas porque seria que a rapariga
se matara ? Todos os de lá de den-
tro perguntavam e ninguém sabia
responder.

Ha, nó entanto, cá fora uma crea-
turinha do Senhor que o sabe. E'
a sra. Carolina Carriça. A sra.
Carolina sabe de tudo ; não escapa
nada á sua orelha encorrilhada, não
lhe foge a menor novidade do sitio.

Ora, visitemo-la no seu pardieiro
secular, de caibros negrejantes e
paredes gretadas.

A sra. Carolina, não ?
Uma sua creada, para o ser-

vir.
Ah ! Mas vocemecê está oc-

cupada com as suas amigas... Faça
favor de falar, se não é segredo, e
depois ouvir-me* á um pouco.

Então, se me dá licença...
A sra. Carolina atulha desimon-

te as suas narinas cor de pimento e.

:?
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com um langôr sorrelfo, volta a
serrar, á b_la sociedade que a pro-
cura todos os dias, contra todas as
pessoas que rão estão presentes.
A bella sociedade é homogênea,
bem digna de estar sob estas telhas.
São creadas desmoçadas e patra-
nheiras, sempie a vomitarem intri-
gas contra a Ermclinda da Quinta,
que é virgem lirial e não mente, e
contra a Maria dos Outeirinhos,
que é casada com um aleijado e,
todavia, não faz coro com ellas nos
seus amores com o melhor do ra-
pazio. São recoveirasde concub na-
to chulo: beatas que fogem horrori-
sadas dos adelgaçados trasgos illu-
sorios e se aproximam, entretanto,
docemente dos pançudos abades de
autenticidade humana e vigorosa.
E' todo um mulherio ora de baiuca,
ora de palheir3...

De súbito vêrros que não é pre-
ciso fazer a pergunta á sra. Caro-
lina; acaba de barafusfar pela casa
dentro uma s? rigaita e, sem dar fé
na roda, quer saber da dona da
casa o mesmo que rçós.

Porque seria, ó sra. Carolina,
que a parva da Florinda se atirou
do escarpedo abaixo? E porque
teria ella aquelle capricho de dar
cabo do canastro de modo tão hor-
rivel ? Ai que altura de penhasco!...
E ella a rolar, a rolar por elle abai-
xo... Aquillo, o demo, estava louca.

A :tQ. Carolina, não partindo a
linha de dama edu ada, (.ediu licen-
ça aos circumstantes e após atiçar
o borralho que lhe aquecia os pés ;

Lá isso de escolher tão feia
morte... não o sei com certeza. Mas
talvez eu não erre se disser que
aquillo foi para não escapar,.. Ago-
ra o mais sei-o na ponta da lingua.
Ora, oiçam todos. Aquella impôs-
tora gostava de um rapazola muito
nosso conhecido. Vaidahi, e por-
que elle lhe promettesse ricas pren-das, entregou-se-lhe logo ao come-
çododerriço.Onome do guloso quetrincou a primeira vez aquella ce-
reja fresca? Espantem-se todos:
Armando Pinhão ! Vejam como as
apparencias são enganadoras. Nin-
guem deixava de o ver muito serio,
pimpão, um trato de senhor com rei
na barriga para os servos, piinci-
palmente quando tinha perto aquella
figunta de cera que desposou. To-
davia, elle era um namorador, um
femeeiro peor que os outros. Eu
bem quiz amanhar, sem nenhum
proveito, o futuro daquella tola. —
porque isso de amores e prendas o
que valem ? mas ella não quiz.

E, ageifando-se no mocho, con-

tinuou, como em segredo: — O
africano de Villar, rico como era,
morria de amores por ella; e a ingra-
ta, affectando purezas sacudiu-o
malcreadan ente, e ainda por cima
se agoniou commigo, que lho havia
apresentado! Sacudiu- o. E pouco
depois eu sabia que andova a rebo-
lar se, como uma gata, com o fi-
dalgote. Pre eriu o. Melhor! O pa-
go deu lh'o elle lego abandomn-
do>a com enfado e rindo depois da
sua queda e dos seus derretimentos.
E vai dahi a forte pacovia, vendo
que elle se lhe ia de vez com o ca-
samento, mateu-se Mas podia dar-
lhe para peor. Para dar escanda-
los,*por exemplo. Não é verdade?

Assim falou a sra. Carriça. Com-
tudo, pelo que esmiuçámos depois,
passados tempos, de uma pedinte,
ella corroeu o caso. Corroeu-o o
seu tanto, por lhe terem fugido, na-
turalmente, alguns patacos de ga-
nho com o Africano.

A pedinte é uma velhinha diafana
de pelle e serena de alma, — um
aveludado símbolo de bondade das
caminheiras pedintes destes sitios
de montanha. Por isso acreditemos
na sua boca emurchecida pelas
suavidades nuas da verdade e do
bemquerer e digamos,sem a sim-
pleza pitoresca do seu falar, o que
ella nos contou.

Armando Pinhão estava de volta
á quinta havia dois annos. Andara
lá por fora um ror de tempo. O pai,
outras épocas remediado lavrador e
fraco político, mas um tudo-nada
intelectual, e hoje conde, gloria da
politica indígena e bemfadado da
finança, quizéra, primeiro, fazer
delle um letrado, um doutor.

Mas não demorou a arredar esse
desejo. O caloiro, uma \ez instai-
lado na luorenta terra coimbrã, dera
em atirar para os quintos as seben-
tas e em cair, freqüentemente, em
patuscadas infrenes até horas de
alva, com mundágides de ancas de-
senvoltas e guitarrades dulcerosas.

Quizera depois fazer delle um
commerciante, para castigo do seu
ruim proceder, e mesmo porque
pensava que, quando a pessoa não
subia a mais alto. descia a com-
merciante. Fel-o então seguir, dire-
ctamente, de Coimbra para Lisboa.
Não pretendera nem por sombra
ver-lhe a cara de estroina nem,
muito menos, que lha vissem os
illusties, sisudos parentes, lá na
(erra, onde havia repercutido com
estrondo de peça o seu treslouca-
mento de perdido.

Entretanto, em Lisboa, o rapar
perta-se bem, quasi com virtude de
asceta na casa por grosso em que
o arrurrára um tio paterno, grande
capitalis a, membro de quasi iodas
as irmandades, crente que dava de
rijo no peito quando ou\ia a missi-
nha. Poiía _e bem de modo a>pas«
sados poucos mezes, o exctllenfe
tio esquiçar projectos de esponsal
Tinha duas filhas,., Que diacho, o
sobrinho, embora consanguineo,;
podia atirar se a uma... Tii hem di-
nheiro. Ainda erem regularmente
novas e não eram de todo feias...,
Que mais quereria elle ?

Arn ando, comfudo, não quiz
nada. Às primas eram um pesadelo
de fealdade, tinham uma diafanei*
dade de porcelana nas faces arre~
panhadas pela boca a fechar se
em figo. No resto, desde as mãos
aos lóbulos das orelhas, eram de
uma cor tirante a marfim velho. E
os seus typos — insexuaes e agres»*
tes — lembravam os das raparigas,,
ouasi macabras, do paduano Ujg.
Valeri.

Mas dizia-lhes que ellas eram
um encanto, as bellas feiticeiras do
barro ; e os demônios acreditavam
e sorriam de enlangue;cidas. E ao
tio nunca deixara perceber o seu
horror pelas filhas. 0 que queria
era viver, e mais: paper-lhe o almo-
ço soberbo dos domingos, acorri-
panhado sempre de umas placas
para os tourc s e o theatro Era
verdade que tinha de lhe suportar
as estafades madurezas : «Olha lá,
rapaz: tem juízo, que a 5orle não
te fugirá Não te metas por ahi em
bórgas. Foge-me, principalmente.,
de mulheres... Quero dizer —do
mulherio da vida eirada. Essa cesta
dá sempre cabo do provinciano bt-
sonho».

Mas isso, a bem dizer, entrava-
lhe por um ouvido e saia-lhe por
outro.

Entrementes, os patrões. 5atis«
feites com o seu trabalho, fazem-lhe
um excellente ordenado; e o pai,
logo sabedor, rrais do seu bonito
con" portam en to, manda felicital-o
pelo íci. E desde então, a pedido
deste, emenda o fio de correspon-
dencia com elle, que havia quebrado
mal soubera dos seus desregro-
mentos de Coin bra,

Isto conforta-o, fé-lo antever no-
ras ditosas. O papá não era um
milionário, mas sen pre tinha o sul-
fieir te para lhe estabelecer uma
mesadasinha...

E. logo que achou oceasião asa>
da: disse eo pai. em carta subti! e
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convincente, que já estava uti ho-

mera, comas necessidades inheren-
fés e vícios correi itivos. Por isso,
e d-»sde que coiti auava com um or-
denado de fedelho (e afinal os pa-
írões gostavam deHe!) necessita-
vá de mais dinh iro. Que descul-

passe, mas não podia trabalhar
como um moiro e soffrer, nos mo-
mentos vagos, as aguilhoadas de
Tantalo. Denais, h^via de saber

pelo tio como estava cara a vida
aro Lisboa !... Cara como fogo I

O pai quasi que considerou -ra-

£oavel o pedido ; e depois de man-
dar perguntar ao tio que tal ia o
rapaz — se continuava de cabeça
bem ass*nte — deu a mesada.

Beüo. Estava regularmente ali-
cercado. Podia então renascer-lhe,
e altear-se em pira, o fervor pelas
esturdia. E renasceu-lhe de modo
o, de roldão, já não parecer um
caixeiro com suas obrigações rija-
mente pautadas, antes um doidiva-
mas boherriamente a arrastar-se
pelos dias fora. Faltava a miúdo
ã® serviço e quindo isso não acon-
tecia, trabalhava quasi sempre a ca-
fceçèàf de somno ou a resmungar

seca*

entre a nuvem de poeira que os pe-
gasos de alaguei barato levanta-
vam, sarcasticamente. num turbi-
Ihão ciclo lesco.

O p =»i soube raoido, e pretendeu
o bedelho da policia. Pretendêu-o
para intimidar. Entretanto, pesoj
melhor as cousas, e achou que era
preferível suspender a mesada ao
borguista. Oatra cousa seria a
macula do seu respeitável nome,
pelas folhas perversas e pelos la-
bios adulterantes.

E elle, neste caso, — estava de
vêr—volta ao balcão. Volta esgil-
gado, descolorido, bambo de ener-
gia e de emoções. Ainda assim,
agüenta alguns mezes na lida abo-
minada.

Até que o pai...—sempre era
paÍ — ao conhecer essa derrocada
manda-o recolher á quinta Deseja-
va tufar-lhe as pelancas, derramar-

Entrementes, reboou o primeiro
atarma dos compa iheiros de loja :
ce de prompto souberam os patrões
que «o sr. Amando Pinhão ao
envez de ficar doente,, como elles
pensavam, em casa do tio, ficava
na cama até além do meio dia, para
depois, á tarde e á noite, voltar aos
cenventllhos e theatros, onde ha-
ma estado na véspera». Um dos
sócios procurou o tio e este, as
bochechas aoipadas de cólera, pro-
raetteu corrigir o malandram. E fa«
#ia-o não só porque desejava ser
«ml á irmã, que era uma santa mãe,
como também porque o rapaz, a
mo mentir, já estava talhado e ajus-
íado para uma da3 suas queridas
filhas...

E, todo ancho e mazorro, ia-se
momentos após na peúgada do so-
brinho.

Depois de rebuscai o seu quar-
b, nu ti tétrico quinto andar, de
espionar bairros e bairros, e pie-
namente exhausto, encontrou-o ás
portas da ei Jade, num trem aberto,
enterrado no meio de duas rapari-
gas intumescidas de um viço artifi-
tia! e impudicamente desabrocha-
das sobre uns vestidos espavento-
sos, Mas a carruagem estronde-
java. fugia, arrastava-se por uma
parelha árdega; e o tio só pôde
brandir a sua ben 4ala de cana fer-
reteada, em ameaça terrivel, por

.... e o tio só
poude brandir a
sua bengala. <«££>'

<£S>
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lhe sangue, erguer-lhe o peito e
incutir-lhe juizo, cousa que nunca
conseguira.

Os primeiros dias foram de fas-
tio. palavras ásperas, chicoteantes,
do pai, lagrimas infindáveis da mãe.
olhares de esconso dos parentes.
Mas notaram-se lhe melhorias no
fisico. E horas depois elle deliciou-
se com o ambiente descarregado,
sereno, do lar.

Por fim, eil o desejado de todos;
e o pai. para mostrar que tudo esta-
va esquecido, dis<e-lhe que queria
fazel-o homem. E, como prova de
ouro, a b^ter-lhe na omoplata:

— Conheces a casa de Rendu-
finho ? Rica. Muito rica. Sabes, tem
as suas celebradas tresentas e ses-
senta e cinco janellas, como dias
o anno...

E o sr. conde, arredado por
instantes das cousas chãs, refere-se
em seguida, com os seus arrebi-

quês de precioso estafado, á grande
riqueza e á maravilhosa arte do
interior da casa de Rendufi ho.
Que mundo de quadros de alto
valor! Os entendidos, por detraz
dos seus o ulos extaticos citavam,
entre esses quadros,—seria crivei?
—um pequenino Potfer—um *Cre-

pusculo com o seu moinho» de
vento a cravar ronceiramente as
pás no céo triste, — e uma água-
for*e, de motivo terrorisante, assi-
gnada pelo formidável Goya. Mas
o que lá ofTuscava mais os olhos
do visitante não artista como elle
era a disposição encantadora de
tudo. Àquillo gritava como uma
flor escarlate no seio de uma mouta
ve dejante. Oh! com que fluencia
as jarras, de curvas de Salomés.
não offertavam. ao de cima de toa-
lhinhas bordadas, os seus ramos
perenemente coloridos e ímpre-
gnados de viço e perfume! Seria
bastante ver isso como exempla.

E conclue:
— Sabes a quem se deve tudo

aquillo, aquelb como que orches-
tração da Esthetica ? À' Georgina,
filha mais velha do sr. morgado,
jóia sem preço do relicario dos
senhores de Rendufinho, coevos e
antepassados. Ah! como é ditoso
aquelle pai .. e como será o rapaz
que conseguir a mão da morgadi-
nha! Porque não montas e não
vaes até lá, Armando? Entre a
nossa e aquella familia ha um élo
de affeição que as une desde éra
avoenga...

Armando foi.
A mor^adinha — muito loira,

cintura flexil como vime e voz tim-
brada em gorgeios de ave canora
fel-o vibrar, irradiou-lhe sobre a
alma um f lgor deleitoso e pertur-
bante. E ao voltar pela estrada
velha — toda custodiada de carva-
lheiras de um verde musgoso, a
lampejar com uma peneirada de
sol. como se fosse capa de asper-
ges,— devotou lhe todos os senti
dos, dissecândo'lhe todos os en-
cantos.

Como era extraordinária a de-
tença de uma raperiga de tão alta
estirpe de belleza num burgo da-
quelles! N im burgo em que os
demais habitantes eram pategos de
crosta dura e fidalgotes preciosos
tresandando a códices e chronicas
de soporiferos freires!

COSTA MACEDO.

(Conclue no próximo numero)
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OLGA
A mistura consagrada por- todos os fumantes de z
zzzz apurado gosto 
400 cada carteira em toda* a parte =====
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CA5TEL19E
O producto de fama mais
z positiva na maior parte r

¦ do Brasi
Carteira 300
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Experimentem-n'os e certifiquem

falfalfoêlêiâbêlêléiêí.

ESPECIALIDADES DE
Victor a Américo

Deseja
V. Excia.

um Postiço
Pratico,
Leve e

Invisível?
Antes de comprar

aprecie nossos pos-
ticos: experfmen-
tam-se gratuita-

mente em nossos
salões

INSTITUÍ PHISIOPLASTIQUE
BflflflBBBflflflflflflflflflflfllflflflfll BflflflflflflflflflflflflflflflflfltflBflflBBBflflflflBSBflflflBBflflflflP

(SOINS DE BEAUTE')

Dirigido por Mme. B. da GRAÇ
PARIS RIO DE JANEIRO
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POSTIÇOS PARA TC DOS
OS PREÇOS

Deseja tingir seus cabellos?
Consulte VICTOR & AMÉRICO

Tem seus cabellos manchados ?
Igualam-se em nossos calões, em curto espaço

de tempo.
Applicaçôes de Henné, Tinturas inoffensivas,

Ondulações, Pei.teados, etc.
RUA 7 DE SETEMBRO 95 - 1. andar

, (Edifício de «O Paiz»)
TELEPHONE 4848 CENTRAL
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Estabelecimento de pri-
meira ordem, dos mais
antigos e, incontestável!-
mente, o mais reputado,
não só do Rio como do
paiz. Tratamento com-
pleto, escrupuloso, rigo-
rosamente s Jentifico, pa-
ra a conservação e bel-
leza da cutis. — Extino
ção radical . dos pellos
pela ELECTROLYSE.
MANICURE para se-

nhoras e cavalheiros,
^Wm

Deposito permanente dos mais afamados
productos de belleza

Para breve "CRYSÉA"!
(GRANDE MARQUE DE LUXE)

Rua 7 de Setembro 95(1.° andar) Edif. deuO Paiz
TELEPHONE: CENTRAL 4848

Peçam catalcgos. Attendem se pedidos do interior.

ti BITRATO DE ALCATRÃO 9 9

Usae xarope de " Bitrato de Alcatrão " 
para tosse — Como preparai-

rli.tamln^ catarrhos e perturbações dos bronchios cedem imm
Z^MhitSnHp^i^STÀ* nde8?edic,-nae8 cu,ati™s do pioneiro, as quaes se encontram ordinária
£.1 ^i^h^^fU'^'!0-111?odo mai8 Pratic° de usal-o iaddicicnar 55 grammas e

M?^^^A^^°Í0Sses,^°^stiPaÇões' catarrhos e perturbações dos bronchios cedem irnuciente devido as i»roDri€dadpsrr,PHminft«0 -n,ü^,n ^ -:-£-*- ~ -Uaes Se encontram ordinari
grammas em um xarope feito

quente.
xrtCff.rt _, ,^w„ —- -- ^ xarope acabarão com toda a cocega na ear«an*a devida a
feB» ?,a 

°,Z™Tte 
SLa8A°? ,,eg vezes P°r dia faci)n.eme curará as mais teimosas tosses,

2^XCia ?h„- wn !?•• *>mb-T é 'n«mPa'-avel para alliviar e curar todas as formas de incommodosda garganta e dos bronchios devid. sa ter-selicado exposto á humidade e ao f.io.
•wwo£^ obter o bitrato puro. pois as outras fôrmas de alcatrão saoabsolutamente inúteis para esse fim. .
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Uma ou duas colrieres das do ahá ripe,*
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CASA COLOMBO
Durante este mez, Grandes Saldos de Balanço

a preços muito reduzidos

Milhares de roupinhas para
Creanças, marcadas a preços

ABAIXO DO CUSTO
moderno, perfeito 

* e
melhor qualidade

¦¦;;:"::'; -í/^IkS^ : ''''""¦"''" :

da
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Visitem as Grandes Exposições de SALDOS

da CASA COLOMBO avenida e ouvidor
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Juventude Alexandre
 TÔNICO RESTAURl DOR DOS CABELLOS ——

A melhor lcção para combatera caspa. A JLVEN1UDE dá
vigor, belleza c mocidade aos cabellos

-2 PREÇO 3*000 -zzzz.
Nas boas Perfumar ias, Pharmacias e Drogarias

Deposito: O asa Alexandre
RUA DO OUVIDOR, IAS

i Conselho
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ás mães:
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Na puberdade dae aos vossos filhos

VIDALON
e os tereis

SÃOS EFORTES

1
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Em qualquer Pharmacia ou Drogaria do Brasil

AO IlUIJEIRO
Casa especial de Queijo*

ê Manteigas, Molhados fi-
nos e Doces.

Especial requeijão do
norte da Fazenda do Des-
terrOj únicos recebedores e
depositários da Marca
Vacca.

Rua da Carioca, 20
Telephone Central, 1148
Eiid.telefírraphico Queijéiro

CASEMTRO CRUZ -
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128 OUVIDOR 128
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Seios firmes e desenvolvido
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Só com o uso da PASTA RUSSA do Doutor Hicabal
O único Remédio existente no Mundo inteiro, que dá á Mulher a Belleza dos Seres, fazendo
Crescer, Fortificando e Aformoseando, produz?ndo rapidamente o endure-
cimento e firmeza. encontra-se a'venda nas principaes

Pharmacias, Drogarias e Casas de Perfumar/as do bras
Preço de uma Caixa 8$ooo, pelo Correio mais l$ooo ^^^MÁ^SF*leiro
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. DOUBIET ____*
OUVIDOR 149 - Telephone 1263- Norte

Especialidade em penteados de s_/V__- e de noivas, appli-
cações de Henné, decolorações, tinturas, etc.'

-—

ATTENDE-SE A DOMICILIO

i»V.»3L

Ch gnos, da moda, de fódôs os
fcitios, em cabellos ondulados,

ao natural.
Postiços de arte, frentes, transfor-

mações, madeixas, etc.

SALÃO ESPECIAL PARA PENTEADOS

Objectos de arte para presentes
Salão especial para corte de cabelhs de creanças á ingleza,

= Catalogo grátis --_=__. ) f
i í

SABONETE GARANTIDO PURO

. 93-1I
BBVMUVüM

liTOS
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m
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Exigir em vossos sabonetesem vossos sabonetes a marca C. £J. P. C.
A'VEM DA II AS PRI MCI PAES CASAS 

Xompaijhia Usina de guetos Chimicos Rua Soares n. 13 - S. Christovão Rio de Janeiro
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05 ÚLTIMOS
MODELOS

CONFECÇÕES
APURADAS::

:: ENTREGA RÁPIDA .::

Barafeiro
AVENIDA RIO BRANCO, 100
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Os Melhores Artigos
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VESTIDOS DE TOILETTE E DE THEATRO

Os noss
nhoras que ga V. Exa. e d
voreça a sua

Mas para
com o auxilio

os preços
;o9tam de
escobrir a
eleganci

I
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ir. O que mai;
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TLl A noventa e seis annos que no dia de hoje, no local do
J* Ypiranga, no subúrbio de S. Paulo, o Principe D. Pe-
dro, primogênito do Rei D. João VI, soberano do reino
unido de Portugal e Brasil, lançou o grito que inaugurou
a existência histórica do Brasil independente.

D. Pedro fora a S. Paulo para reconduzir á calma a
província, onde se haviam produzidy graves movimentos
de impaciência pelo advento da independência. Já nada
poderia impedil-a. D. Pedro tinha já resolvido escutar e
realisar as aspirações nacic-
naes, que se tornavam comi-
natorias, mas esperava o pre1-
texto que a metrópole ia for-
necer4he mais depressa do
que elle I próprio cuidava.* O
principe usava ]a o titulo que
lhe conferirax> Senado da Ci-
mara, de Defensor perpetuo
do Brasil, eaacceitação des-
se titulo eqüivalia a um com-
promisso solemne, que o seu
caracter cavalheiresco e ro-
mantico não;; saberia ]deixar
de cumprir.

D. Pedro, que voltava "de
inspeccionar as fortificações
de Santos, achava se.^nos cam-
pos de Piratininga, argem
do riachoJiYpiranga, quando
encontrou um emissário que
lhe levava desoichos dei Lis-
boa. Eram 4 1/2 da arde de
1 da Satenbro da 1822.

Contrariado com as noticias
que acabava de receber^que
attentavam contra a sua au-
ctoridade, D. Pedro tirou o
chapéo e, voltando se para os
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officises da sua comitiva e os soldadr s da escolta, com o Q
grito de Independência ou Morte ! proclamou a separa- -

ção do Brasil. Nessa hora histórica surgia entre as nações
do mundo um dos mais vastos e poderosos impérios da
terra, cujos grandiosos destinos já se descortinam. D. Pedro
tem sido analysado, tanto no Brasil como em Portugal, sob
os mais contradictorios aspectos, mas seria impossível ne-

gar-lhe altas qualidades e o desejo romanesco, que sempre
alimentou, de ser um principe digno do seu tempo, inter-

prde e executor dos ideaes
de liberdade que a Revolução
Francesa espalhara em todas
as consciências. FLho de um
monarcha ainda escravisado
á tradição absolutista, era ine-
vitavel que elle ainda estives-
se preso ao passado por in-
números laços, a ponto de
imaginar se a figura indispen-
savel e providencial, a quem
o destino confiara uma mis-
são politica que exclusivamen-
te pertencia aos príncipes.

Elle estimava a liberdade,
mas uma liberdade de que
elle fosse o doador e não con-
quistada pelo povo.

Essas idéas, que José Boni-
facio não se deu ao trabalho
de contrariar, não o impedi-
ram de cumprir a sua missão
politica até ao momento em
que pensou em reagir contra
as legitimas susceptibilidades
de um povo livre, cioso da sua

D. Pedro I, Imperador Constitucional e IMensoi Perpetuo soberania e que não perdoava
do Brasil. (Retrato de Simplicio Rodrigues de Sá, pintor da ao monarcha as attitudes mi-
Câmara de S. M., feito no Rio de Janeiro, em 1826, e gravado _,___.

por Edward. Smith em Liverpool, em 1827.) Mares de um dictador.
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—José Bonifácio deAndrada e Silva, o Pd-triarcha da Independência.
— D. Pedro l (retratoallegonco do grito doYpiranga).
— D. Pedro, ao tem-

po da partida de D
João VI.

— D. Pedro I com omanto, a coroa e o sce-
ptro com que foi sagrado.

5— Aspecto da accJa-maçâo de D. Pedro I, nodia 12 de outubro de 1822.
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A acclamação de D. Pedro I, Imperador do Brasil, no Campo de SanfAnna

S^ria de uma grande injustiça recusar a D. Pedro, de
facto, um caracter providencial na obra da independência
brasileira. A' sua presença no Brasil devemos ter podido
quebrar, sem as perturbações de uma guerra civil, as ca-
deias que ainda nos prendiam á metrópole. José Bonifácio,

a cuja alta cultura repugnavam as violências, assim o com-
prehendeu e serviu-se de D. Pedro como de um instru-
mento para evitar luctas fratricidas e funestas, que teriam
empanado o brilho da mais gloriosa pagina da nossa
historia.

'41111 
^v-^gflW1^* jBBl- *' *»íflk. ^¦f''*,'f'* 

'{• -<£)> 
«!_L tI :f fy Bh>m '*i»»3Bl''*l,^fc"Ba£ii2Sâ> Ir-l^P^) *m>< Jiflí ísfl "»^jv-. _K , fl _B A s

"^ P^l vffln^^T^IÉl ¦ 
'v r^^Bni 

fl BB ff %_sBB •* ""*3t5 «•¦ÉP 1 w« ^'_H K > ^^^^^**^__t_H_Lv Ia ^
' tí^^-Sfe O _U^^£|w^c__|BL'-)Bi BT iwBBr^ 

^wfl BaT vfl BV\Ji • ™P** ?^í Mol_B_tt * Xjjm^^^ Br B*Vj1^_mmBT ¦BBRbB'!™S^P 
_f__ka»BBL'B nKJr^ 

Bfll BB

^Çfl BhsBBr ^»Í? BB^ Bflr jfflfl _fl_íj_?^ 
*T 

^_^_P^T_r HjB ?? A\c __^B Ba: • ^^B**^ $mW>?C '""' C_S& W mm¥ Ámhmi W^Br \j&SF BBBBBBBBBBbI

i^V/tâ* flk vflj _^K- ^_É_k^ÍBHaBBB' |fl fl^H JB__É ^fl t* ___| __Bw^H kJB BmI** flfl ^^«Bm^BB^^^^ .BBE&>tx It jBW * Br £^ _^_^_^_^T _^fl I

KSEpgc.- r-À^- _H B^fl bb1v.«^*bI hBM :' •' bB bHbB ** Ébb. bb^bbT^Í tc w I flafl bI HlEfll I^P' -'jflBP JP^P^Ix ííl •*fi»SS BB

_bsm ¦ v %¦ __f,_B Bk ^w 'MB^Bb ^B' ' aBKBBE^SBSv^T*^ JFSBBBBBBBBBBBh il Bv ^êêíê ¦ ¦ m\sí&jptj&ii^if* i ?BB BBmBBv BlB^B B\]B_ rjBBBI ___ tt «jE^B?BHF^« '¦">¦ »^1Ob*'. K&Bfl BBBB BB 2 BJ B ^__-> jmmmY flBBBBB BBflflflflflfltt£|jra3£_â£í >,. vírflfl BW BBBB __^wpjFaJBBfcr»^. B_ZBfl BSE &W ír t_^_^_^_Jwlfl^Bk.:> • *y^ SrBfl BBS31 BB* ^ flfl BB i__& ___|__^__B^ _^B _J _H
af__^_f«^Hfe'V,J ^__ftf vfl __B BBBbVbBBIb^i^LbbBVbY flBMFMfla^i ¦¦_MrT ií. ^^B^B^u^bW'<' BB ^P^Hal B^T ^^B IbUÉ^JBk^' ""-»MmmW^ ^b1 B BBBBBBBBBBBBBBBBbI
nwl<^_i(_HI Ml RzB^flk ^Bmv^1 ^H' tt^Hrjfl sJ^*^ \í» jfl R_B BzB B_y"wt Bi^^^^ríc^BlB^ ^| S^_^_^__^BJ ^^^^^^^^^^^^^^^B

Bvl II I "fl BbWlí Bv ímJjI ^m ^fl ^E BB Çtí^'' ^H _Ife^"^ A: *? 'flB ^^^BWB%?BBBBBBBb1 B 
BH

^9jFjnH> BJ fl_ai3_rB ' * .'jl B^< _¦ BF %^ ^"*^''?» ;^ -_i^_^_tfSI_ÍB BJfl BI
ft^mÍ! lax *fl BBBB w*Bf^^^vJ^^I^ ^sBflfl BBT ^_s_»í '« £ã___._.,. - -*^^_-_^-., " •«BBBbI Bfl

* "* 
—— im.. .__¦_ ¦!¦ i ¦— " " "-™*—'^^^"—¦"—^*<"*""^"*w"^

I
L

A ccremonia da sa^ra^ão de D. Pedro I nó dia 1 de Dezembro de 1822
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Uma bailada que

durou seis mezes

Prince, demande à Dieu parden !
jenquarte du pied, j'escarmouche,
Je coupe, jeifeinte... Hé ! là donc !
A ia finideiTenvoi, je.touche.

Fu ha seis mezes. Não julguem queo meu amigo teve diante delle um ca-
dete de Gasconha authentico, do XVII
século, de bigodes de tigre, grandecapa romântica, um montante á cinta
e o ar ft ondeur dos esp.dachins do
grande século que Rostand crystalli-
sou com um admirável bom gosto, áfalta de gênio, no Cijrano de Berge-
rac. Não. Transformemos o décor.
Em logar do velho Paris da Tour deNeste, do R olUserie de ta Reine Pé-
dauque e do Hotel de Bourgot.ne
ponhamos o Rompelnayer, o Voi-
sin, a Rue de Ia Paix o Hotel Con-
tinental e o Bo s de Boulocne — po-Jygono que encerrou toda a íonga bal-
lada que me contou um amigo e quea minha iniiscreção literária de chro^
niqu> ur sem assumpto vae fazer co-
nhecida dos meus leit res.

O heroe ? Será melhor dizer a he-
roina. Em logar de coragem e de ar-

rojo, graça e espirito; em logar de
temeridade, ousadia mental; em logar
de agilidade e de destreza no jogo ele-
gante do florete, a destreza e a agili-
aade no jogo mortal do tlhar e da
palavra. Uma frondeuse de cwur.
Peior : uma ptquena duellista senti-
mental que flonava nos chás da Kue
de Rivoli e da Rue de La Paix, como
cutr'ora Cyrano nas brasseries de1600, procurando recentros. Que re-contros!...

O meu amigo viu a rapidamente,
certa vez. Primeiras frases, ptimeiroscruzamentos de espadas e o duello co-meçcu. Que lueta! Ses mezes! Ocombate acabava cada d?a, para reco-meçar no dia seguinte com mais ardor.Só em Paris, duellos desta espécie
oódem durar seis mez( s — porque emParis o ambiente sempre foi pr picioa duellos... de todas as espécies.

Que bravura no assalto! Cada golpede espirito tinha como resposta um
golpe maior. E' inútil dizer que o meuamigo se defendia cem uma resistência
digna de um adversário de Cyrano.Magnífico ! Tidos os tru~s dos verda-deir. s dueili tas foiam esgotados. E a
partida parecia ii decisa. Cyrano mes-mo desanimava de ganhar o combate— o que, aliás, era um contrasenso.

Eu servi de testemunha nesa justa,

que a minha penna banal generosa-mente se permitte chamar gloriess.
Quantas vezes vende-c s tão interessa-
dos, tão ardentes, tão dignos ura do
cutro eu desejei que o combate não
tivesse fim ! Oh ! il usão ! Tudo tei-
mina... A vida é uma carreira do ras-
sadt para o futuro. O presente é tão
rápido que nós só nos apercebemos
delle quanco já não existe. E' uma
corrida de autcmoxel a setenta kilo-
metros á hora — paisagem não existe,
tudo que nos circunda desapparece e
o prazer, o único prazer, é a própria
velocidade.

Assim é a vida. Passamos pelo rrun-
do sem nos aperceber das bellezps
que nos redeiam, dos prazeres tran-
qMillos que poderíamos colher com
mão calma. A própria vida nos arrasta
no seu turbilhão —é ella que nos dá
a illusão de que vamos colher emfim
a grande ventura que não chega nunca.
Nunca I

O meu amigo fizera desta combate
a sua rszão essencial de existir. A'
mesa, no theatro, na rua, em toda
parte, a obsessão continua o duello
— uma idéia fixa, um martyrio. As
idéias fixas são o traicr tormente.
Hugo já o dissera com uma rhetorica
sensacional e Braz Cubas já o repe-



*setw_w%iwp

^tóü^ãq/êffiana

11

u

tira com uni comedimento notável
em homem do trópico.

Emfim, um dia, foi a derrota, o
desastre. Cyrano vencera. Foi á tarde.
Eu acabara de jantar e, para gosar os
últimos raios do sol, puzera-me mo-
destamente sentado num banco da
Avenae da Bois a meditar, a pensar,
a sonhar. A sonhar!...

Subitamente, o espanto, a admiração.
Ergui-me tremulo. Diante de mim, o
meu amigo pallido, com um ar infeliz,
chorava. A espada cahida ao lado, os
braços pendidos, o olhar ennevoado de
lagrimas. E do peito, sobre o coração,
escorria um filete de sangue rubro
como rubis, quente como o fogo. Ten-
tei amparal-o, compassivo.

O duello ?
Vencido...
Cyrano ?...
Triumphante...

Então na doçura da tarde que mor-
ria eu ouvi (claramente ouvi) com um
tom irônico a qljèrenda da bailada
de Rostand :
Prince, demande d Dieu pardon !
Je quarte du pied, fescarmouche,
Je coupe, je feinte... He ! Ui donc
A lajin de renvoi, je touche.

Uma bailada que durou seis mezes!
Que gloria para Cyrano ! pensei.

No entanto eu enganava-me. Ha dias,
contando a historia deste duello a um
outro cadete de Gasconha, elle sorriu,
encolheu os hombros e respondeu :

— Mas não ha gloria nenhuma. Lf-
var seis mezes para vencer um adver-
sario é um verdadeiro desastre ! Eu
vencel-o-ia em seis dias...

Eu creio que este cadete de Gasco-
nha é um verdadeiro fanfarrão. Que
pensará o sr. Afranio Peixoto, o ps)-
chologo feminino, o nosso Bourget
transatlântico, tranquillisadoramente
mais moço e menos sacerdotal do que
o B:urget da Coupole?

Paris— 1918. .
Paulo de Gardênia 0
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Continuam's a publicação das poesias inéditas de
Mme. Lucie rio La Baip- Madrus, que a grande poefiia fran-

cesa confiou á Revista da Semana com auctorisação geniiHmm%
para com ellas brindarmos gs noss s leitores. São cango Os d"

guerra as que reproduzimos neste numero, canções onde a ironia se
veste de heroísmo num coração de patriota. —:¦— —:— — :— ,
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RONDEL DES GOTHAS

Cest une histoire de gothas,
Qui, dans cette cave, nous bloque.
L'oreillle au guet vers Ia berloque,
Chacun est dans tous ses étr.ts.

Canon !... Bombe !... Qiéls résultats ?
11 s'échange plus d'un colloque.
Cest une histoire de gothas,
Qui dans cette cave nous bloque.

Trop heureux, dans ce galeta?,
De nous asseoir sur quelque loque,
Sans^espoir que rien mus dislo]ue,
N">us composons de tristes tas.
— Cest une histoire de gothas.

II

RONDEL DE LA GROSSE BERTHA

La grosse Bertha, de Berlin,
Nous honorant de ses messages,
D'aucuns, pris d'un goút de voyages,
S'en vont respirer 1'air salin.

Sans vouloir faire le malin,
On peut ne pas suivre ces sages.
La grosse B.rtha, de Berlin,
Nous honore de ses messages.

Aurons-nous brevet sur velin,
Nous qui n'allons pas vers les plages ?
A nous les gothas et leurs rages !
Mais rien ne vaut, réveil câlin,
La grosse Bertha — de Berlin.

III

RONDEL DES ALMANACHS

Voici 1'almanach de Gotha
Ou sont tous les gens du beau monde.
Ceux - là, hors de Ia foule immonde,
Forment un état dans 1'Etat.

Or, tandis que dans Paris gronde
La voix de Ia grosse Bertha,
Voici l'almanach de Gotha...
— Ou sont tous les gens du beau monde ?

SDnt-ils du côté d'Etretat ?
Qu'un nouvel almanach se fonde !
Face au froussard, face au rasta,
Pour quiconque à Paris resta,
Voici 1'almanach DES Gothas.

IV

LA BERLOQUE

Joli petit éclat de rire
Qui nous délivre tout à coup,
Berloque vient nous dire :
"Debout! debout! debout!""

Sonnerie exacte et fidèle,
Dès que tu passes nous chercher,
Soufflons notre chandelle,
Allons tous nous coucher !
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Noticias e Commentarios
RIO DE JANEIRO, 7 DE SETEMBRO DE 1918

«O governo eftf
Imprensá.queanB
tou comVjeupât
mo ftoavmo4ncntoa |
vc», st dfijpentar dti
cusso<i InopportM—ianj

A bandeira da Polônia resuscitada é desfraldada no Brasil
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Grupo da assistência á ceremonia, entre a qual figuram o sr.^Ministro das Relações Exteriores, o sr. Ministro da Fr?nça, o presidente
do Comitê Polaco sr. Casimiro Warchalòwski, os cônsules; ejadidos militares e navaes cas naçces alliadas

A's onze horas da manhã de sabba-
do, realisou-se com toda solemnidade,
no Centro Paranaense, sede provisóriado Comitê Polaco do Brazil, a ceremo-
nia commcvente do hasteamento da
bandeira da Polônia, que pela primeiravez.fluctua, como signo de nação so-
berana, ás aragens brasileiras.

Ao acto assistiram os srs. drs. Nilo
Peçanha e Raul Regis de Oliveira, mi-nistro e sub-secr etário das Relações Ex-
teriores, os ministro da França e da
Bélgica, os cônsules de Inglaterra, de
França, dos Estados Unidos, de Por-
tugal, da Rússia, os addidos militares
e navaes das potências alliadas e gran-de numero de polacos e de convidados.
A bandeira da Polônia foi benzida peloKev. Padre Theodoro Kolozychi, tendo•o sr. Casimiro Warchalowsky, illustre
presidente do Comitê Central, proferi-•io um discurso eloqüente, onie palpi-tava a nobre altivez da raça e onde seinvocava com aus*era sobriedade o glo-:"ioso passado histórico da gran le na-«"ào slava, primeira victima do imperia-lismo germânico na Europa.

A acta da ceremonia f ->i redigida em
[atim pelo sr. Eduardo P:oujanski,e c*r-
fl1!?"16 nã0 foi por simPles exhibiçâoerudita e em obediência a uma praxeclássica, mas intencionalmente, que a
jJPÇua latina apparece nesse documentonistonco, accentuando a velha culturaatina de uma nobilissima naçào cujos-^onumentes literários, até ao século

XIII, sã"> escriptos na lin-
gua de Cicero eTito Livio.

Dois mezes antes, em 22
de Junho, o presidente da
Republica Franceza e o
presidente do Comitê na-
cional pola:o, de Paris,
sr. Roman Denowski, ha-
viam entregue na zona da
guerra ao exercito polaco
autônomo os seus estan-
dartes, com a 3 guia bran-
ca sobre fundo amaranto.
Um desses estandartes fi-
gurou já nos desfiles das
tropas, na commemoração
de 14 de Julho, em Paris,
sendo acclamado pelo po-
"O.

Porque figura e sempre
figurou nos emblemas na-
cionaes da Polônia uma
águia branca ? A lenda
conta que o heroe Lech,
fundador da raça polaca,
que passou a vida a caçar
e a realisar façanhas com
seus dois irmãos Czech
(origen da denominação
da raça Tchéque) e Rus
(de onde provém a pala-
va Rutheno) descobriu em
Gniczno um ninho de
águias brancas. Gniczno
(da palavra Gniasdo: ni-
nho) foi a_ sede dos pri-
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A bandeira hasteada no Centro Paranaense,
vendo-se á janella os srs. Nilo Píçanha, Paul Claudel

e Regis de Oliveira
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meiros reis da Polônia. Annexada
pela Prússia em 1772, a cidade hist jri-
ca recebeu dos seus conquistadores o
novo nome de Gnesen, que ainda hoje
usa, mas de que a libertará a victoria
dos alliados. Em memória dessa fabu-
Ia, a primitiva bandeira dos polacos era
uma águia branca sobre fundo verme-
lho rudi. Assim permaneceu até 1386,
durante toda a dynastia dos Piast. Nessa
época, a rainha da Polônia Edwige
Piast fd'Anjou casou com o duque da
Lithuania Jagellon. Este consrrcio trou-
xe a fusão dos dois paizes, em 1413.

Desde então a bandeira soffreu uma
alteração. A águia branca continuou a
representar a Polônia e um cavallero
a Lithuania. Esta bandeira das águias
e dos cavalleiros acompanhou a exis-
tencia gloriosa do estado polaco até ao
ultimo desmembramento.

Depois das expoliações, quando a
Polônia esmagada e mutilada se revr1-
tou, Kosciuszko arvorou de novo o es-
tandarte das águias e dos cavalleiros.,
De novo ella fluctuou na revolução de

{1830, e outra vez na insurreição de
1863, mas dessa vez modificada pelo
governo secreto de Varsovii, que reu-
niu aos symbolos tradicionaes o ar-
chanjo Miguel, representando a nacio-
nalidade ruthena. Desde então, nunca
mais, até agora, a bandeira polaca flu-
ctuara no mundo. Ella resurge para a
gloria. Lego no principio da guerra,300 polacos sentaram praça na Legião
estrangeira, e taes foram cs seus actos
de heroísmo que o governo francez
mandou condecorar com a cruz de
guerra a sua flamula crivada de balas.
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PRO' SANEAMENTO DO BRASIL

UM BISPO MISSIONÁRIO
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D. Antônio Barroso, bispo do Porto, a
cujas exemplares virtudes, como missiona-
rio na África e como prelado, Portugal
acaba de prestar grandiosas homenagens

por oceasião das suas exéquias
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A conferência do illustre e benemérito Dr. Belisario Penna, o inquebrantavel paladino dosaneamento das populações sertanejas, na Associação Christã de Moços

Pr. Randolpho Chagas
Ao nosso querido amigo e compa-

nheiro Dr. Randolpho Chagas, pormotivo da sua eleição para o cargo de
Director Secretario da Companhia
Editora Americana, proprietária da
Revista da Semana e Eu Sei Tudo,
teem sido difi.gidOs muitos cartões e te-
legrammas de felicitações.

A presença do illustre jurisconsultoe influente político na directoria desta
empresa é para todos os desta casa
motivo do mais sincero júbilo.
Cartões posta es

»0 mais difficil não é perdoar, é
esquecer.

25 de Junho de 1906. — Machado
de Assis.

*

Ao elogio da sua virtude, a mulher
prefere sempre o da sua belleza, o ho-mem o do seu talento.

Rio, 22-2 07. — ,/osr Veríssimo.
. *

A modéstia no homem é como o pu-dor na mulher — esse alguma cousa develado, de timido, de secreto, que é ainfinita delicadesa do sentimento.
Arthur Orlando
*

Ser justo é melhor do que ser sábio.A sabedoria é divindade da terra e a
justiça é a sabedoria dos Céus. Ser'jus-to e sábio é attingir á perfectibilidade.

Waldemiro Cavalcanti.
*

Se a moral é absoluta e não relativa— todo o homem político deve ser o co-mentario vivo da doutrina que pregr edos princípios que propaga.Rio de Janeiro, 14 — julho — 911.
Qui mino Boca (/uva.

Estes formosos cariòes postaesforam arrancados ao a]bum em que osr. P. H. de Souza Pinto, guarda com
o mais religioso carinho autographos
de grande valor, como os de Rio Bran-
co, Luiz Delfino, Silvio Romero, Car-
los Guidoy Spano, Mistral, Ouro Pre-
to, iMantegazza, etc.

A cathedral do Rio
Sua Eminência o cardeal Arccverde

tomou a iniciativa de intensificar as
obras consideráveis e morosas da ca-
thedral do Rio, a fim de que, por ocea-
sião das solemnes festas do centenário
da Independência, a cathedral se a pre-
sente totalmente restaurada. Para esse
fim convocou Sua Eminência uma re-
união de homens notáveis e influentes,
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Aspecto externo da Cathedral, ha muito
tempo em restauração.

que se realizou no Palácio de S. Joa-
quim. Nessa reunião se tomaram deli-
berações que certamente conduzirão
ao resultado que Sua Eminência tem
em vista, no sentido de restaurar con-
dignamente a Cathedral do Rio para
as solemnes celebrações do centena-
rio, a que se associará a Egreja^ brasilei-
ra, que tantos serviços prestou á causa ai?
independência e da grandesa nacionaes.
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0 Marat russo

NifRussiacalioticatudo é mysterioso
e incerto. Lenine, o chefe tenebroso do
maximalismo, morreu das consequen-
das do attentato de que foi victima,
como noticiou a Havas, ou conseguiu
sobreviver aos tiros com que o alvejou
uma Carlota Corday russa ? E' ainda
um mysterio, como foi um mysterio,
durante lcngos dias, a execução do

Tzar: o no-
v o Luiz
XVI. As uni-
cas noticias
já confirma-
dis são que
Lenine foi
gravemente
ferido no
pulmão por
um dos ti-
ros e que o
braço vin-
gador foi o
frágil br a-
ço de uma
mulher.'1 A
historia re-
pete-se. Co-
mo Marat,
Lenine é fe

rido e talvez morto por uma mulher.
Para escapar ao fim trágico de Danton,
Kerensky, o «Danton russo», fugiu e
vagueia pela Europa, como um repro-
bo? Só falta que Trotzky, o Robespier-
re, seja executado. Teremos também na
Rússia uma Madame Tallien e um Na-
poleão ?

Será preciso um novo Passos para completar a
===== Avenida Beira-Mar ?

r~ ...
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OuliatToff, conhecido na his-
toria por Lenine.

UM DOS REIS DO RISO
O riso também tem os seus reis, e o

s* ii advento não podia ser mais op-
portuno do que neste momento em
que os reis de verdade são monarchas
de tragédia.

Max Linder, com Charles Chaplin,
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Max Linder photographado no Hotel«Beau Rivage», de Lausanne, com o nosso
patrício sr. Moacyr da Fonseca

é hoje um dos soberanos do filnx co-
mico. Todos quantos, nesta vida triste,
tee.n rido com elle estimarão saber
que o grande actor cômico está resta-
fcelecido da pleurisia* que o ia victi

\ .;:vS:.&^ ¦¦?:':¦; :-'^£'¦¦***'ii*/**^' ¦ TÚm Utr • j| 
' 

QÊ - tm T 
'.-'>?; 

É

Durante annos, o trecho da Avenida
Beira-Mar comprehendido entre a Ave-
nida Rio Branco e o Arsenal de Guer-
ra esteve obstruído á espera que o
estabelecimento de banhos de Santa
Luzia se afastasse, avançando para
alem do cães, sobre a bahia. Ha me-
ses, porém, tendo caducado a conces-
são e expirado o ultimo praso para
conclusão das obras, a Prefeitura co-
meçou removendo o aterre, espécie
de trincheira, que se levantava nos

emfim, até ao seu limite esplendido a
soberba Avenida ?

As duas photographias que publica-
mos mostram o estado actual das
obras... de onde já desappareceram os
operários.

Caberá ao sr. Frontin — que se indi-
ca para suecessor do sr. C.valcanti no
governo Rodrigues Alves — a gloria
de rematar a obra de Pasfos ? A nin-
guem melhor do que o grande enge-
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fundos do terreno do palácio Lafont.
A população do Rio exultou e daqui
dirigimos calorosos applausos ao iilus-
tre dr. Amaro Cavalcanti. Essa satisfa-
ção e essa esperança duraram pouco.
Lá continua de pé, obstruindo o ma-
ravilhoso trecho da Avenida Beira-
Mar, aquelle espantalho composto de
lamentáveis casebres. Será preciso o
advento de um novo Passos, com a sua
energ.a pombalina e o seu culto de
estheca pela cidade, para que se rasgue,

nheiro poderia ser confiado o plano e
execução dos melhoramentos que a
capital do Brasil deve ostentar nas
festas da Independência. Mas, se das
cousas minimas não costumam oecupar-
se os pretores, bem poderia o illustre
Prefeito do sr. Wencesláo deixar con-
cluida aquella pequena tarefa de Santa
Luzia, não a legando em herança ao
seu suecessor. Para deixar um vestigio
da sua passagem no progresso e na
ballesa da cidade...

mando e de que foi convalescer para
a Suissa, que é, mais do que nunca, o
sanatório da Europa, embora o sana-
torio tenha sido invadido pela famosa
ç/rippe hrsparihola, assim chamada
por ter irradiado epidemicamente de
Madrid. No fim de julho havia, só em
Berne, 16.000 doentes de grippe ! Em

Lausanne, onde está residindo no Sa-
voy-Hotel o sr. marechal Hermes da
Fonseca, a epidemia attingiu a pro-
porções nunca vistas. Em Genebra, os
cinemas, os theatros, cafés e até as
egrejas estão fechados. Nos domingos,
os sacerdotes celebram a missa em
casa.
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Uma victoria do feminismo
O ferozmente egoísta preconceito

creado e imposto pelo homem, e com
que elle quiz limitar á vida do lar os
direitos e a activldade da mulher, por
toda a parte se encontra em ruinas.

Seria tão odioso como impossível
impedir metade do gênero humano de
ganhar pelo seu trabalho recursos de
subsistência e, uma vez que não é possi-
vel negar á mulher o direito ao traba-
lho, dilficilimo seria limitar esse di-
reito a um numero restricto de profis-
soes. A única limitação racional é das
habilitações da mulher. Mme. Curie
rege uma cadeira de chi nica na Sor-
bonne. Evidentemente, nem todas as
mulheres podem ser professoras de uma
universidade, como nem todas podemser modistas ou dactylographas, em-
pregadas no correio ou professoras de
canto. Todas as carreiras a cujo acces-
so a mulher não se encontre impossi-
bilitada pelas condições do seu sexo
estão naturalmente abertas á ^ua con-
correncia. Na Suécia, na Noruega,
na Dinamarca, nos Estados Unidos, as
mu.heres não só ex rem toda a espe-
cie de cargos ou profissões para que se
encontram habilitadas, come também

obtiveram
accesso aos
cargos po-
liticos e ad-
ministrati-
vos. Não
vemos pois
porque se
possa estra-
nhar que
uma moça
instruída,
com as ha-
bilitações
e x i gidas
por um con-
curso pu-
blico, não
possa con-
correr a
elle. O Es-
tado tem já
milhares de
furieciona-
rias ao seu
serviço e

pelo facto de ainda não ter nenhuma
dacathegoria a que aspira a senhori-
nha Maria José de Castro Rebello Men-
des não pode deduzir se que ella o
não possa exercer.

Foi esta mesma a doutrinado Itama-
raty na informação obtida por consulta
do ministro ao requerimento da candi-
data ao logar de 3° official daquella
secretaria do Estado.

Um singelo commentario nos inspi-
ra o despacho gentilissimo que o sr.
Nilo Pcçanha deu ao requerimento, ba
seado na informação jurídica de não
existir na legislação pátria disposição
alguma que incapacite as mulheres parao exercício de funcções burocráticas. Osr. Nilo Peçinha, que é uma intelligen-
cia aberta ás idéas modernas e um dos
mais progressistas dos nossos estadistas,
e com um pendor romântico tão pa-tenteado, ainda ha dias, na sua nobi-
lissima nota sobre a independência da
Polônia, accemuou no seu despacho
qnanto, apesar de tudo, seria preferi-vel para a mulher vêr limitada ao lar
a sua acção na vida. Mas, como no
caso presente, a mulher pede substituir
no lar o papel do homem e cada vez
mais será preciso, a bem da justiça e
da moral, permittir á mulher garantias
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Senhorinha Maria José
Castro Rebello

O almoço offereciclo pelos redactores e
collaboradores d'0 PAIZ ao sr. João Lacre

Os redactores e collaboradores d'0 PAIZ photographados em grupono salão da bibliotheca
de independência mi-
terial. Esse será o
processo de moralisar
o amor e o casamen-
to, que para muitas
mulheres é, ainda, o
preço porque pagam
o oireito a ter um lar.

O voto de todos os
corações é para que
a senhorinha Maria
José Castro Rebello
obtenha o logar a que
vae concorrer.

Um convite dirige
a Revida da Sema-
na aos candidatos
masculinos ao cargo
do 3o official do Iti-
ma raty : a desistência
ao concurso em bene-
ficio dessa nobre mo-
ça, que sustenta um
lar com o seu traba-
lho.

Não haverá, porcerto, um brasileiro
que ouse disputar a
uma mulher o pão e
a tranquillidade da
vida.

Leopoldo Gottuzo
No actual Salon

expõe o distincto bra-
sileiro 9 telas, sendo
8 paisagens e um ei-
tuao de mulher bem
executado, desenhado
com consciência e ^5^^^^«,«agradável de cor. Va- """
mos applaudir o pintor nas suas inter-
pretações da natureza hespanhola.

Porto de Santo André e Pia-zuela dei Socorro são duas telasmagníficas. Como são bem desenhadasestas paisagens ! Como é excellente a
perspectiva destes caminhos e destasluas ! Gotuzzo é um verdadeiro artista,um pintor amante de sua arte, quepinta porque nasceu pintor, que não
pensa em commercio, em quadros pourplairc.

Porto de Santo André é um estudosurpreendente pela perspectiva e pelacoloração geral. O contraste das corescomplementares, o claro amarelladodas muralhas, com o azul anilado doceo, é observado com justeza e pin-celado com maestria. Nas pequenas
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Aspecto da mesa |"do f lmoço' armada no vasto salão
da redacção d'0 PAIZ

manchas o pintor é o"mesmo — con
sciencioso e sincero. Não precisa mais
Quando em arte a consciência e a sin -
ceridade predominam, o artista alcan-
çou a mais bella glorificação. A obra
de Gotuzzo, o gaúcho illustre !e nota-
vel, é um attestado eloqüente e as
minhas palavras peraemse na perspe-
ctiva admirável de seu triumpho e de
suajjcarreira que sej"annuncia gloriosa,

V. M..

A reabertura^ei^ Brasileira» jj

Na segunda-feira ultima, reabriu
A Brasileira os ^eus amplos maga-
sins do Largo de S. Francisco.)

A Brasileira, que foi radicalmente
remodelada, transformou-se ;em um es-

1
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UM GRANDE ESTADISTA QUE E' UM GRANDE HOMEM DEjBEM
O BANQUETE AO SR. MINISTRO DA VIAÇÂO DR TAVARES DE LYRA
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A assistência ao banquete promovido pelo Senado em homenagem ao sr. dr. Tavares de Lyra, que se vê no grupo
entre os srs. Vice-Presidente da Republica e Vice Presidente do Senado

labelecimento de primeira ordem, ao
qial os proprietários dedicaram o me-
lhor de seus esforços, dignes de applau-
sos e admiração.

0 publico teve opportunidade de
constatar o quanto valeu a reforma
praticada, que foi ao encontro da arte
e do bon gosto, sob todos os pontos
d i vista. A Brasileira é hoje um
estabelecimento em que, a despeito das

difficuldades da época, é encontrada
a mais completa variedade de tecidos
e roupas brancas. A mais ligeira ins-
pecção aos ateli°rs e ás diversas sec-
ções dos magasins do Largo de S.
Francisco basta para dar a certeza de
que não serão perdidos os esforços dos
seus proprietários.

Por motivo da^inauguração foi ser-
vido um delicado lunch á imprenss.

\

SHOOTANDO

0 Rio empolgado pela paixão do foot-bail
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0 povo, em frente da redacção d'0 PAIZ, acompanhando as noticias, transmittidas
, pelo telephone, do jogo entre cariocas e paulistas, em S. Paulo, no qual os

cariocas foram batidos pelo elevado score de 8X1

Este aqui é o Menezes do «glorioso»,
Um «tanguista» afinado e refinado,
Que o alvi negro defende, valoroso,
Sempre na meia-esquerda collocado.

Vêl-ono «ground» é, certamente, um gos<>;
Vêl-o jogar é um goso redobrado ;
E o Botafogo sente-se orgulhoso
Por ter um jogador tão denodado...

Na «jeunesse dorée» indo parar,
E' tão temido no arraial do jogo
Como num «flirt» á porta do Alvear.

E «footballer» não é, portanto, apenas :
Pois não só «shoots» dá no Botafogo
Como dá volta á «bola» das pequenas...

A revolução na Bulgária
Na lueta em que se empenhou com

as nações alliadas, a Allemanha nutriu
sempre a esperança de que o seu po-
der militar tosse auxiliado no oceiden
te por uma revolução na França e no
oriente por uma revolução na Rússia.
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buna para discutir e esclarecer o grande problema que tão intimamente tliga ao porvir nacional. Os ultimnídiscusos do dr. Azevedo Sodré e _rdr. Octacilio de Albuquerque foramdos mais notáveis da série. As diver
gencias sobre a salubridade ou insalubridade de determinadas regiões nãoinvalidam a these, nem podem ou de-vem servir para diminuir o ardor do<=apóstolos. Naturalmente, ha extensasregiões indemnes ás moléstias aterra'doras que estão destruindo e carcomendo a população serfaaeja. O op ii -mismo é sempre melhor que o pessimismo, nus com a condição de nãoconverter-se em cegueira.

SOLDADOS DE PORTUGAL

Assistência ao grande banquete offerecido na terça-feira ao illustre parlamentar, pormotivo da sua nomeação para secretario das Finanças do. novo governo de Minas.

A segunda destas revoluções, com cuja
cumplicidade contava o grande estado
maior germânica, de facto seprodu-
ziu e em condições aterradoras; mas,
ao contrario do que se presumia na
Allemanha, essa revolução cahotica
volveu-se em foco gatigreiiõso para o
império allemão e seus alliados. Por
toda a Allemanha o povo pede a paz,a Áustria debate-se em convulsões se-
paratistas, na Turquia succedem-se os
movimentos de rebellião — e é, agora,
a Bulgária que se insurge contra a tu-
tella teutonica, revolucionando-se.

As noticias telegraphicas de Londres
annunciam a deserção em massa das
tropas búlgaras, o ataque do povo ao
palácio real de Sophia, que a multidão
saqueou e incendiou. Por toda a parteé o desmoronar do grande apparelho
militarista da Allemanha. E' a estrella
allemã no oceaso.
Lopes Trovão

Na reunião da directoria do Centro Re-pubhcano do Districto Federal foi esco-Iludo, por unanimidade, candidato para

senador o coronel Pedro Reis, já indicado
pela Alliança Republicana

Proclamado o resultado da votação, odr. Brenno dos Santos, ao mesmo tempo
que renunciou o cargo de presidente, fezuma declaração de voto na qual, apoz re-conhecer o candidato eleito como muitodigno de representar o Districto Federal,todavia assim concluiu :«Si, porém, não me faltasse auetori-dade para levantar uma candidatura, omeu voto seria em favor do grande repu-blicano Lopes Trovão, cujo ostracismo se
justifica somente porque o povo, desde15 de Novembro de 89, ainda não assumiuo governo da nação brazilèira, elegendoelle próprio os seus representantes.»

O saneamento doc Brasil

Desde o dia em que um professorillustre encentrou uma phrase concisa
e alarmante para descrever as ende-
mias que grassam nos sertões brasilei-
ros, essa definição synthetica tornou-se
o lemma de uma cruzada philantropicae patriótica. Quasi todos os médicos
oue teem assento na Câmara como
deputados federaes vão subindo á tri-
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O official de metralhadoras do exercito
portuguez em França, sr. Roberto Perei-
ra da Fonseca, irmão do nosso amigo sr.
Annibal Fonseca e que tomou parte na
sangrenta batalha da Flandres.
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O Tiro de Guerra Baptista das Neves, de Cuyabá, Estado de Matto Grosso, cujo Presidente é o esforçadocommandante da Força Publica d'aquelle Estado, capitão Firmo José Rodrigues.
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Hoje n cO

SEM ASSUMPTO...

TlimL. trrlim !... tlim !.,.
Allô!
Bonjour...
Quem fala? !' a... Elsa?

Não. a Sofia. ¦
Oh, bonjour!
Vamos t.èr um dia detestável...

 Nem oor isso deixarás de ir
ao chá na Avenida.

Não, não, ficarei
saio.

Irei ver-te...
Pois vem.
Então...
Dize.,.

Prepara as cartas.
Muito bem, Muito bem.

Poker ?
Bridge.
Acaba-se brigando...
Ora, brigar-se, briga-se

sempre. Vá bridge mesmo...
Trazes alguém ?
Se quizeres... O Sázi-

nho !
Quanto quer pela graça?
Elle se incumbirá de pa-

gar por mim... perdendo o
jogo ; e não ha de ser para
menos!

Pois se promettes que
eu ganho...

Só não ganhas quando
não queres...

Malicioso! Mais tarde,
hei de contar-lhe tudo...

E com que alegria não
virá elle agradecer-me !

Lisonjeiro...
Basta-te o Sázinho ?
Oh !
Nâo, se não queres mais a

Não, não pode ser : tem sab-
batina, amanhã, em Direito inte~-
nacional.

Bom, bom... Então, o Nemé-
sio. E outros, sabes? outros .. Ah,
traze o Emilio, a quem não vejo
desde aquellas sovas de traves-
seiro, no "ground" do "Botafogo" .

Muito bem. Au revoir !
Até logo.
Allô !
A!IÔ!

Esquecia dizer-íe que bem
podias convidar uma das tuas ami-

GALERIA DA REVISTA
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Modos de ver...
Modos de vér... dizes mal.

Ainda honfen, o dr. Edmundo fe-
lou muito nisfo...

__ 0 dr. Edmundo ?!
0 dr. Emundo, sim.

E' que elle está esquecido
dos bordejos que deu no Commis-
sariado afim de rehaver as licenças
de cin^o vendeiros de Botafogo ..
T— O dr, Edmundo é uma pes-
sôa respeitável ..

-—Sim, sim, muito respeitável:
todos elles são muito respeitáveis...

One lingua 1
Uns pândegos! Olha, as-

sim o Edmundo acaba... minís-
tro da Agricultura e... Com-
mercio íllicito.

Bom, depois me conta-
rás...

 Sim, não faltará tempo
logo. Estávamos a esgotar o
assumpto... antes do bridge.

. — Estávamos...
.— Até logo, Sofia !

Au revoir 1
Até logo !
Allô!
Allô!
Reparaste? Já chove...

Ah. sim... chove, sim...
Até logo...
Até logo...

Marquês de Denis
73E2S-

Senhorinha Arminda Dantas,gentil filha do Sr. Antônio
de Freitas Dantas, do alto ccmmereio desta praça.

NOTICIÁRIO ELEGANTE
Anniversarios

i-

guinhas da casa do Lowe Hudson:
já assim, caso o Peary não possa,
sempre se tem americano em casa...

Esqueces que o Commissa

guris amiguinhos... Talvez tenhas em riado estatuirá, também, uma tabel-
casa a Carloíinha, a condessinha, Ia de preços para os açambarcado-
a Maria Augusta... res ? O Lowe Hudson, com tabeliã...

Sim, sím, podes trazer...Olha, —Bem sabes que não é por
não te esqueças do Peary : é muito mim.. E' que pensei levar o
bem, hoje, um americano. Tu sabes, D'Utra.
sempre é agradável andar á moda...

Está bem: o Sázinho, o
Pearv...

—*0 Ney...
O Ney...
O Nabuco...
Está bem.
O Manoel da Nobrega...

E... é verdade?
Nem elle próprio saberia ne-

gal-o. -
E' o cumulo !
Nem por isso.
Achas ?
Acho,
Pois eu não.

hoje (sibbado) — as sras. Thereza
Gomes de Freitas e Francisco Vas-
conceitos.

amanhã —a sra. Gonçalves Viarnia;
a distincia cantora Isabel de Verney
Campello ; o gracioso Jurandyr Muller
dos Reis. f ^ T

segunda — a senhorinha Dava limo-
cen io Pederneiras ; os drs. Armando
Rangel, Uns de Almeida e Ângelo ca
Veiga. r.•'.¦.. _¦:¦¦¦;

terça —a sra. Sousa Lima (José
Luiz) ; os drs. Felix Bocayuva e José
Gomes da Motta.

quarta — a sra. Felippe Xavier de
Barros ; as senhorinhas Guiomar Al-
berto Fontoura c Livia Pereira Leite ;
os drs. Crissiuma Filho e José Nunes
Ramos. m- . ,

quinta —as senhorinhas Mana cia
Penha Mello Brandão e Elisabeth de
Faro Lacerda; o ex-presidente Mar-
condes de Sousa ; o juiz Auto Fortes ; I

.Q
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o deputado Joaquim Osório; os drsHeitor Mello, Gonçalves Leite, AlfredoGomes e Pia:ido de Mel o.sexta — as senhorinhas Laurita Diasde Mendonça e Cecília Barreto Durão-o general Setembrino de Carvalho,'ngura das de maior relevo em nosso
glorioso Exercito ; o rev. e exmo. ar-cebispo D. José Homem de Mello, vir-tuoso e illustrado antiste brasileiro.

*

O ministro Antônio Carlos — Oc-correu, ante-hontm, o anniversario doillustre titular da pasta da Fazenda.Innimeras deviam er sido, por muito
justas, as manifestações recebidas pors. ex. Nome consagrado por múltiplase magnificas victorias na vida republicana do paiz—como já o fora, outr'oraem gloriosos temoos, quando o traziaum de seus eméritos ancestros — tendo '
fulgido nos mais movimentados e me-moraveis debates parlamentares e nosmais accesos prélios da politica psrti-dana, a nação o vê, hoje, confiada-mente, no governo patriótico do pre-sidente Wencesláu Braz, á frente deum ministério que, pela natureza deseus encargos, preside, mais que todostalvez, aos grandes dtstinos e aos gra-ves instantes desta formidável éptcat, bem pode dizer se, as difticuldadesao momento encontraram no ministroda Fa2enda um factor de alto relevona solução prompta e segura de cadauma d ellas, tornando-o credor dosapplausos e da gratidão nacionaesO Noticiário felicita o illustre bra-sileiro.
Casamentos

-a senhorinha Elsie Pullen e o srDouglas Mc. Nair;a senhorinha Edméa MoretzsohnCampista e o sr. Raul Fernandes Clare.Noivados
• - a senhorinha Judith Marques Gar-cia e o sr. José de Figueiredo Coimbra-a senhorinha Maria Dias dos San-

£*_?_ ;6 ° Sr- J0SÍ"° d° Nasci"
-a senhorinha Edith dos SantosFaria e o sr. Akidio de Oliveira Alvim

Navarro da Costa
Depois de longa permanência em Lis-boa, onde seus méritos artísticos esti-veram sempre em destaque e onde o

SP? Se?lpre de 2randes manifes-
£«£ „nep?t'ma e _>P>thta, encon-

Navarrori»°r^ . eni«c° marinüta
«le + td^Císta' cuJas télas moder-nas trabalhadas no seio amigo da ad-
pouco aed?„H 

3d^' farâ0' *entro &
EX-a» e'1Cla de nOSSOS °^0S, naexposição com que nos brindará
Diplomáticas

Dr. Alberto d'Oliveira- A noticiaque parece confirmar-se, da remoção dócoasulado geral do Rio para a Lefaiode Portugal em Buenos Ayres, no postode minjstro d0 sr dr ilbf;t00dP^
,™ 1Vae prLvar a sociedade carioca deum de seus hospedes mais estimados
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e mais illustres. Antigo encairegado
de negócios em Tanger e em Berne, odr. Alberto d'01iveira regressa á car-reira diplomática com a sua transfe-rencia para Buenos Ayres, e deixaráentre nós a saudade que sempre prendeos cc rações a uma individualidade doseu immaculado caracter, das suas altas

qualidades moraes e intellectuaes.
Escriptor illustre, homem de socie-dade accompli, com dotes de seducção

que tornam fascinador o seu convívio,casado com uma Senhora que é a dignaconsorte de um tão raro cc ração e bri-lhante espirito, o dr. Alberto d'01iveirafoi, nc Rio, o cônsul inexcedivel e ini-mitavel;
causou, como era natural, a maiorsympathia, no seio da sociedade cario-ca, a gentileza do ministro e sra. Ruyde los Llanos offerecendo, segunda-teira, no grande salão do Jockeu umbanquete ao en inente chanceller NiloPeçanha e s. exma. esposa ;o dr. Edgard do Monte, moço ta-lentoso e distincto, seguiu para Monte-vídeo, onde vai trabalhar como auxi-liar em nosso consulado.

Escoteiros
O conego André Arcoverde, a quemdevemos ião felizes iniciativas, organi-zou ultimamente um corpo de escoteirosentre os meninos catholicos da fregue-zia de S. João Baptista da Lsgôa. Obrameritona, de considerável valor morale patriótico, deparou elle para logo oauxüio pr«timoso de grandes nomesda sociedade, podendo amanhã, ástrês e meia da tarde, seu beneméritoauctor prcporcionar-nos o consoladorespectaculo de innumeras creanças quevao jurar, na casa de Deus, seus votospelo Bem e pela Pátria.

Na exposição de aves e cães
„3m SÍd0 consjderavel o numero depessoas do grande mundo, na grandeexpcsição annual de aves e cães SI.tallada, alli, no antigo local d0'co„vento d'Ajuda Cntenas de lindosolhos tem-se extasiado deante das gaio-
os esplendid( s productos nacionaes ob-tidos cem os mais variados tvms as-sim as vultuosas e faceiras orpMàíóns
sem° _ífl bantans< ^S
mZtt % _* ou as enormes ply.mouths. Os cães, entretanto, merecemi-»sa'_-_S
ffi___^^™«-
od?r'!Sl»fcl v'-"° recint0 ^Exposição,
e íímofocrl,Tn/'dktíncto «valheiróe ramoso cr ador de aves, offereceu umcha ao ministro Pereira'Lima
Associações de caridade
vantm, W. £ Senhoras ilIust"es le-
das«hS_!! de um chá em b=neficioaas estimadas associações de caridade
zSTr?ú?s c,atholicos Wfè
da F an, n°na e de S" J°a° Baptists
dessa «L£S n°m? das Promotorasaessa reunião e o valor das instituições

beneficiadas asseguram-lhe completoêxito. O cha foi marcado para sabbadoda próxima semana, nos salões dosDíanos.
Dr. Afranio de M. Franco

Convidado para gerir no futuro go-
yerno mineiro a pasta das finanças oillustre parlamentar dr. Afranio de Mel-Io Franco tem recebido, pelo honroso
Jacto, muitas p? ovas de júbilo por par-te de seus innumeros admiradores eamigos. Ha dias, era o significativo ai-moço com que o brindou o notável
gader-.da representação politica deò. Paulo, deputado Álvaro de Carvalho-agora, terça-feira passada, outra bri-Jnantt manifestação: o banquete no As-syno, em que James Darcy, de tão ele-gante e autorisado verbo, disse, em ro-me de um grupo de brilhantes figurasda sociedade e da politica, o elogie doainda joven e já c-nsagrado republico.Essas manifestações ao distincto bra-sileiro sao de especial sympathia paraos que trabalham nesta casa, onde otuturo titular das finanç s mineiras temem cada um de nós um grande e desinte-ressado admirador de seu talento ede suas virtudes.

As recepções na A. E. C.
Os dignos directores da Associaçãodos Empregados no Commercio toma-ram a deliberação deveras feliz de pro-pprcionar ás lamilias de seus como-cios recepções ás 1. ? quartas feiras decada mez.»

Carnet
"Meu amigo :
Desejara dedicar todo o meu car-net, ho,e, á alegria de Regina Moura,a mais expressiva, talvez, das nossasencantadoras. Regina casou 5 . fei-ra. Os actos civil e religioso tiveramlogar na residência de seu distinctocunhado, o escriptor Oscar Lopes, pre-sidente da Sociedade de Homens deLetras. Correu tudo entre um mundode flores, mas na mais discreta inti-rnidade. Desposcu-a o dr. Alberto Tor-res, filho dj eminente ptnsador e iu-nsta. J

? Regina... casada! Dona de um lar. a
pequena gentil e formosa, irradiaçãodos salões elegantes, o melhor par dasmais bizarras dansas, o mais doce sor-riso deste curioso momento mundano!V. não imagina o quanto nos custaráa nos perdermos o habito de'ver essa
quendisdma Regina... Sim, porqueessa não a veremos nunca mais: bemtremíamos por aquelle meigo e ternocoração! Outra Regina virá, d'outratormosura — rainha d'um só coração,soberana de um lar feliz, felicíssimaella própria — mas o que nos atrista emagoa, embora nos sintamos conten-tissimas de sabel-a alegre de sua novacondição, é a idéa de não nos sermais possível ver deslizar nos salõescios Diários ou do Jockey aquelle de-licado quase ideal typo de graça des-cuidada — libellula de asas e perfume

J
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IIde pétalas de rosa - sorrindo o mais
lindo o mais inebriante, o mais intan-
+•? Vrkn °5 homens, pela bondade,

Bemdita'seias, minha doce Regina! vencem mais... eo-n mais mor!Bemuiw. acj —>p»fciüi prcQCt o &om «o frade)
A sra. Henrique Roxo, formosa e ^c/l^re a méssc do Senhor.

distincta esposa do eminente e sábio

/**n Qua bonoonniere oe Doiaiugu, iv- «"«y > «•"•.«•r  •¦ - ^
dís as pS de suas fidalgas relações. Mnor, amor., sempre amo,
Fazem annos suas duas lindas fi- —
Ihinhas Diva e Carmen.

... A sra. João Lage, um dos
mais queridos t\pos de bondade
e sympathia, cujas relaçõs são
das mais extensas no meio cari-
oca, deu uma recepção deveras
brilhante, por occasião do anni-
versario de seu illustre esposo, o
notável jornalista, director
d'O Pai

o

'.£.

Contrataram casamento o dr. Alexandre Lafayette
Stockler e senhorinha Deborah Dolabella. O noivo
partiu para França onde foi servir na Missão Medica.

... Mando lhe, agora, c 2" chro-
mo da promettida serie de Bal-
thasar Franklin Tavora, o distin-
cto e bello poeta cuja mojestia
- como essa inaudita virtude O meu divino precedo,
tem deixado ignorados tantos talen- desde pequeno respeito.
tos de esplendor! - cuja modéstia Ai de mim! neintempre bem...
tão fundamente a imprensa fere, ho- ^ digo mesmo, em verdade,
je, com a publicação de seus delica- 

que mai$ ciwa acaridude
dos e originaes sonetos e redondilhas do que a ^nie amar algue
-este, aliás, seu gênero mais cultiva- Com re
do e aquelleem que mais o estimamos, p1T„DM1A •»
em que o desejaríamos ler sempre Mar.A Euqen.a.

ru em

S. S. Benedicto XV
Um grupo de senhoras de nossa me-

lhor sociedade levou a effeito, hcn-
tem, no salão do Jornal, uma esplen-
dida reunião litero-musical, em signal
de regosijo pela passagem do 4.» ànni-
versario da coroação de S. S. o papa
Beneiicto XV, a quem Deus conserve
á frente de sua Igreja per annos muitos.

Recepções de anniversario
no dia 30— z senhorinha Maria

Magdalena Buarque de Macedo;
no dia!0—* senhorinha Um-

belina Cavalcanti de Albuquerque;
no dia 3 — a sra. Alberto

Maranhão.

Barão da Taquara
Em edade avançada,5 mas;ain-

da parecendo vigoroso e capaz
de viver muitos annos mais, .ia 1-
leceu, a semana passada, o barão
da Taquara, figura interessante e
muito estimavel na sociedade

carioca. Senhor de um magnífico
solar naquelle excellente recanto de Ja-
ca* épaguá, são memoráveis as reuniões
por eile ahi proporcionadas á antiga e
esplendida sociedade do 2.° Império.
A morte do illustre titular causou gran-
de magua no considerável circulo de
suas relações.
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A in&uguração da Cxpo^ieao
doJ Qríisf&s urufjizaYOJ1

Com a presença do srs. Ministros das
Relações Exteriores e do Interior e do
sr. Ministro do Uruguay, inaugurou-se
no dia 31 a exposição dos artistas uru-
guayos, organisada pelo pintor uru-
guayo Milo Beretta. Na exposição
acham-se representados 21 pintores
com 55 trabalhos e 7 esculptores com 12
obras. Na sua maioria, os pintores
uruguayos pertencem á escola dos neo-
impressionistas. Reproduzimos uma das
obras mais notáveis dessa escola, do
pintor Pedro Blanco Viale, que figura
na exposição, reservando-nos para, no
próximo nmmero, dedicar mais amplas
noticias aos trabalhos dos artistas uru-
guayos.

FOOT-BALL
AQUI...

0 campeonato de 1918 está a decidir-se...
e continua absolutamente indeciso. Sim,
poucos «matches» faltam para teu termino
e não se,pôde dizer com segurança qual
seja o seu vencedor.

Os clubs que maiores probabilidades têm
de tal conseguir, até agora, são o Flumi-
nense e o Botafogo.

Entretanto, parece que o «tricolor» co-
meça a fraquear, ao passo que o «alvi-
negro» attinge a um apogeu invejável de
formas. Em todo o caso, ainda é cedo para
prognósticos. Esperemos.
ALLI...

O «scratch» paulista, domingo ultimo,
espancou desapiedadamente o «descombi-
nado» carioca que a desastrada commis-
são de Desportos enviou á Paulicéa, para
apagara má impressão causada lá pelos
dois últimos inter-estaduaes realizados
nesta capital.

Do naufrágio de nossa «equipe», apenas
se salvou Cazuza, que foi a revelação do
dia. Welfare, vaiado e apupado durante
todo o jogo, tentou fazer alguma cousa;
mas,experiente da vida, logo percebeu que
era perigoso «dar soco em taça de ponta».

O «goal» que conseguiu custou-lhe uma
saraivada de assovios e de ditos aggres-
sivos; não insistiu.

Mesmo porque os tres jovens que com-
punham a linha de «halves» por tal modo
se impressionaram com o espectaculo que
correram a buscar a protecção de Vidal
de Netto, atraz dos quaes se conservaram,
timidamente, durante todo ò tempo.

No «team» paulista todos jogaram ma-
gistralmente sobretudo Odillòn, que mar-

^M__r^^H _______l^ if^ilMÍ_l .V' ^i«^'y*li***' ^^^^ví:ê^Hb______________Ih^^^']_í\'íí > £"£¦# _^í§^___s___ I_h1__íí_______P ¦T^^^^.í^^ikiík __^^í£-______________________^ •jf_&% § > ^Ê * ^^% *1^N _3^ll__â 'tf' ^ ¦¦'___ \ ¦ j ^ * ^>'^> ti ^_ s^ í I /1 Ld

cou o segundo «goal» em admirável es-
tylo...

No mais, tudo correu muito bem, in-
clusive o banquete de domingo á noite, em
que um grupo de educados «spcrtmen»
paulistas, sentados em meza próxima
áquella em que se realizou o agape, tive-
ram, para comnosc\ phrases e expres-
soes de uma amabilidade inqualificável.
ACOLÁ..

O Campeonato Sul-Americano.de Foot-
bali realizar-se-ha, no Rio de Janeiro, den-
tro de dois mezes.

Por isso os nossos visinhos e amigos do
Prata de ha muito se vêm preparando
para aquelle grande «certamen», sendo
certo que as suas «equipes» encontram-se
já organisadas e devidamente treinadas.

Sua figura será brilhantíssima, estando
á mercê da Aigentina e do Uruguay as
duas primeiras 

" 
collocações, no referido

prelio.
A' Confederação Brasileira de Desportos

não tem, tampouco, de todo passado des-
apercebido o facto, tanto que— indo além
do que se lhe poderia exigir e era licito es-
perar — vem trabalhando de uma forma
indescriptivel. .

Tem feito concurso de cartazes, tem

distribuído entradas gratuitas, tem visto
as phoiographias das obras do Stadium,
etc, etc.

Um terrível «surménage» dos dirigentes
é a conseqüência fatal de tanto e_forço!

Como, porém, «de minimis non curat
praetor», aorganisação do «scratch» brazi-
leiro ficará para o anno vindouro, quando
o campeonato for realisado na Preguiço-
landia.

E' perfeitamente razoável...

Encontram-se, amanhã, os «*cratches»
mineiro e carioca. Depois do ultimo sen-
sacionalissimo jogo, entre paulistas e ca-
riocas, esse «màtch» de amanhã toma um
novo aspecto. Ha mesmo quem indague,
com exaggerado mas impressionante pes-
simism^ : — e se os mineiros apanham
uma • chance» ? Em verdade, se os minei-
ros vencessem ? Não cremos, não quere-
mos crer ! Mas... tantos têm sido nossos
erros que tudo é possível...

Ferreira, «ei colosso», vem como «goM-
keeper» dos mineiros. Parece teremos as-
sim uma excellente opportunidade de ver
o de que seria elle capaz se tivesse de
tomar parte nos jogos sul-americanos.

Fred-Half. .

Q: =_Q
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dando cabal razão ao nosso
prognostico de um recuo
total das linhas allemãs para
as posições que oecupavam
antes da offensiva de 21 de
Março. À tactica posta em

pratica pelo marechal Foch desde o inicio da sua
victoriosa contra offensiva era de suppôr que levasse
os exércitos alliados á reconquista de todos os terri-
íorios perdidos desde a primavera, inutilisando em
poucos dias a obra realisada com ingentes esforços
pelo adversário em três meses de combates formida-
veis e sangrentos. Desde a Flandres até ás ruinas da
cidade de Soissons ou, mais propriamente, até aos
contrafortes do Chemin des Dames, a muralha hu«
rnana edificada pelos allemães desmorona-se aos
embates dos exércitos franceses, ingleses e america-
nos, com os quaes luetam os italianos, os portugue-
ses, os belgas e os polacos.

Von Ludendorff continua uma lueta desesperada
para dar tempo á reconstituição e refortificação da
linha de Hindenburg e para salvar a sua artilharia.
Pode, mesmo, presumir-se por noticias diversas que,
simultaneamente com a defesa eventual da famosa
unha, os allemães acceleram febrilmente as defesas
do Rheno, na previsão trágica de terem de proteger
contra a onda vingadora dos exércitos alliados as
fronteiras do seu próprio território. À captura de

éronne pelas tropas britannicas toi um terrível

fljí jfjfm flfl ^UÈMíy''' vflflflkft lvV\%
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golpe vibrado na resistência
que ainda oppunham os exer-
citos inimigos e no seu en-
carniçado esforço por salvar
uma parte dos ganhos pagos
com tão colossaes sacrifi-
cios. Péronne era a ultima
pedra de valor no jogo allemão. Actualmente, no
taboleiro de xadrez onde Foch e Ludendorff jogam a
tremenda partida, as torres, os cavalleiros, o rei e a
rainha de Foch avançam sobre os desfalcados peões
do marechal germânico, colocando-o permanente-
mente em cheque. Às forças do general von Hutier
devem já ter iniciado a retirada do saliente de
Noyon. Os canhões dos generaes Mangin e Hubert
cobrem de metralha as estradas do valle do Oise.
A linha de Hindenburg é a ultima esperança que
resta ao inimigo de poder conter o irresistivél
avanço dos alliados e de manter o domínio da Bel-
gica e dos territórios franceses que se estendem atraz
dessa linha fortificada, espécie de fronteira artificial
creada pelo vencedor da Masuria.

O avanço dos exércitos do marechal Foch ge-
neralisa-se. Na Flandres, os inglezes convergem sobre
Àrmentières e ao sul de Péronne sobre Saint-Quen-
tin, em connexão com o progresso dos francezes no
Oise. A barreira vae-se, pois, deslocando, recuando,
e pode aífirmar-se que os actuaes movimentos orde-
nados pelo alto commando allemão não visam já se-
não á evacuação das regiões arr.eaçadas.

1
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Uma bateria de campanha inglesa atravessando a galope as ruas desertas de Bapaume, evacuada pelos allemães
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Natal. Terminara a missa do
gallo. Os vitraes do convento, mer-
gulhados nas trevas, deixaram de
lulgir; os órgãos emmudeceram;
morreram no silencio nocturno os
últimos echos somnolentos do sino.
As devotas haviam sahi do da igre-
,a e, enregeladase ligeiras, com as
toucas açoutadas pelo vento glacial,
as irmãs regressaram silenciosas a
suas cellas, como um bando de
cysnes fugitivos, impellidos pela ne-
vada que descia sobre o ambiente.

Soror Cecília foi das ultimas a
voltar á cella, uma pequena cella
de noviça, humilde e casta, em cujo
fundo se entrevia o leito sob umas
cortinas de morim. Sem poder ati-
nar com a causa, sentia-se um
pouco melancholica, e permanecera
o maior tempo possível na igreja,
até o memento em que a sachristã
foi apagando suecessivamente to-
dos os cirios, corro se colhesse a
chamma á ponta de cada um.

Dir-se-ia que se sentia medrosa
de voltar á solidão da cella. Pela
primeira vez, depois que entrara
para o convento, sentia uma triste-
za semelhante. Tirou da cabeça o
lenço engommado que a cobria e
despiu-se apressadamente, anciosa
por mergulhar no leito, tremendo
de frio ao divisar pela estreita ja-
nella o cahir da neve. Em sua

alma, egualmente enregelada, pare-
cia nevar também...

Arremessou para a cadeira uni-
ca que havia o habito negro e a
touca de amplas azas, e deixou no
chão os sapatos, um junto do ou-
tro, não sem expeiinr.entar uma vaga
amargura... uma nostalgia que cons-
tituia, indubitavelmente, um pecca-
do venial. Pensava no tempo pas-
sado em que collocava ao fogão,
num dia assim, seus sapatinhos de
creança.., E depois, cada vez mais
triste, evocou outras recordações
profanas e doces : o ler, as crean-
ças, a vida em familia. Renunciara
a tudo isso ! Envolta num tristissi-
mo habito negro, era a esposa de
Jesus! Mas Jesus estava distante.
Amava-o como a um esposo ausen-
te... Sentia-se isolada, solitária . . .
e mais do que nunca nessa noite,
em que o vento apenas penetraria
pelo velho fogão de casa e nenhum
presente encheria o glecial concávo
de seus sapatos abandonados...

Pensava assim, por essa noite ;
mas o somno, misericordioso, foi-
se apoderando delia pouco a pou-
co ; um intern ittente tremor de pai-
pebras velou-lhe as pupilas, que de-
pressa deixaram de contemplar a
sDÜdão uniforme da cella, que um
radioso luar illuminava,

Oh ! um raio de luar em um quar-

to ! Trevas que se illuminam ! Lenta
metamorphose das cousas I Onde
acaba a realidade ? Onde começa
o sonho ? Mysterio do claro-escuro
que supprime essa indecisa con-
juneção!

Então a joven noviça, cujos olha-
res se obstinavam larga e tristemen-
te em ficar fixos nos sapatos pretos,
como se fossem de lueto, julgou di-
visal-os rrenos perdidos na sombra,
e viu que, subitamente, appareciam
brancos e nitidos. Seria o luar en-
trando pela janella ? Seria um so-
nho ou um milagre? Dentro em pou-
co, já não eram mais seus ordina-
rios sapatos de couro, escuros co-
mo a noite, identificados com a noi-
te, e sim uns alvos sapatinhos, lu-
minosos, niveos, que desprendiam
reflexos prateados... dous virginaes
sapatos de noiva.

E sobre a solitária cadeira, o
habito sombrio e nocturno da irmã

ffei-— seria, acaso, mais uma veze
to de um raio de lua ? seria um so-
nho ou um milagie ? — foi se tor-
nendo cada vez mais branco. De
instente a instante, ia a noite dilu-
indo-se, refugiando-se nas dobras
de seu manto, até desapparecer,
por fim, banida e vencida pela irru-
pção do branco que transformava
todo o habito religioso em um ves-
tuario esplendorcso e magnífico *."¦".
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deum immaculado vestido de noiva
que esperava o momento de cingir
o corpo da virgem, abandonado em
sua gloria nupcial sobre a cadeira
da cella...

A irmã Cecília, então, como se
acceitasse com alegria a permissão
divina, ergueu-se dentre as cortinas
de morim do leito. Estaria inteira-
mente desperta ou, tomada de som-
nambulismo, representava a illu-
são de seu sonho ?

feliz e gentil.vcomeçou a ataviar-
se para o esposo desconhecido que
o vestuário matrimonial fazia pre-
suppôr. Calçou primeiro os can-
didos e alvos sapatinhos, que con-
tinuavam a brilhar na escuridão e
jaziam dóceis a seus pés, como um
casal de pombos. Depo's vestiu o
rico traje, de radioso tecido, que a
circumdou de respl?ndores,

Dando alguns passos, apsrce-
beu-se de que a cella fulgia como
se fora de prata...

Noiva celeste, faltava-lhe somen-
te para ir aos pés do altar o véo,
que tornaria mais tênue o leve co-
lorido de seu rosto e tornaria uni-
forme, em uma brancura integral,
seu ultimo dia de solteira.

Mas, ao ter essa idéa, a irmã
Cecilia/icou subitamente agitada e
afflicta. Seus sapatos, por uma
complacência divina, haviam sido
transformados facilmente naquella
milagrosa noite de Natal em uns
brilhantes sapatos de setim; seu

v^síiJo estava também prompto,
pois não fora difficil converter o
negro burel em deslumbrante estofo.
Mas onde o luar — o mágico de
suas bodas — encontraria a mate-
ria prima para esse véo de filo, o
véo indispensável, sen o qual não
poderia receber o sacramento, e
sem o qual, portanto, seu casa-
mento era impossível ?

Como explicar tal esquecimento?
E como remedial-o ? A joven noví-
ça sentiu uma inquietação enorme ;
caminhou precipitadamente pela
cella, buscando por toda a parte o
íragil ornamento, tão essencial.

De repente, soltou uma excla-
mação e ficou immovel, como que
absorta ante o esplendor do ador-
no tão desejado, que bruscamente
apparecera ante seus olhos: ali,
dos caixilhos luminosos da janella
recortados pelo luar, pendia o véo
de encontro aos vidros. Soberbo
véo, inconsutil e bordado, mais
lindo que o que a Virgem ostentava
nos officios do mez de Maio !

Maravilhoso filo, como jamais
pessoa alguma viu, como nunca
seus dedos nem os de nenhuma
noviça haviam feito florescer . !
Era de verdadeira filigrana : um
jardim artificial que ostentava toda
uma branca primavera de flores.

E soror Cecília approximou-se
delle, cheia a um tempo de gozo e
de temor. Como fosse soar a hora
da ceremonia nupcial, quiz retirar

o filo dos vidros. Mas o delica-
do tecido resistiu ao seu desejo.

Inquieta e febril, insistiu, insistiu
ainda, perguntando de si para-si
que alfinetes oceultos, que fios ain-
da não rompidos e esquecidos perdescuido retinham assim, máo gra-do seu, junto ás vidraças da janel-Ia, o lindo tecido daquelle véo.

Foi tudo em vão. O tecido rom-
pia-se sob seus dedos. As rosas
cobriam-se de rasgões.. E, todavia,
a noviça obstinava-se em apode-
rar-se do indispensável adorno.
Com uma impaciência nervosa, fez
um esforço supremo, que derruiu
bruscamente todas as flores borda-
das, todos os adornos e appLca-
ções. O tecido cedeu, e o véo todo,
todo o fino filo desprendeu-se sob
a persistência de seus dedos.

Súbito — seria, acaso, a desap-
parição da lua na aurora que nas-
cia ? seria o fim do sonho ou do
milagre ? — a irmã Cecília viu-se
desperta em sua cella, ainda cheia
de sombra, e ouviu o toque do
sino matinal, que convidava as re-
ligiosas a abandonarem o leito.

Vestiu apressadamente seu ha-
bito negro, calçou seus sapatos
pretos, recordando-se vagamente
do sonho branco da noite, e, com
uma tristeza indefinivel, contemplou
na janella o véo tecido pela neve
que se düuia sobre as vidraças...
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A mulher é
eterna cre-

anca...

Sim. E os
seus filhinhos são
as suas bonecas.
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Minhas senhoras: as mais bellas
e elegantes roupas para as suas

bonecas vende-as
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Banco Português do Brasil
CAPITAL; Rs. 25.000:000$000

SEDE PROVISÓRIA :
Rua da Alfândega n. 10

RIO DE JANEIRO

Endereço telegraphico : BRASILUSO
Caixa Postal 479

—«»— Paz todas as operações bancarias —«»— ii

Porque o LUE50L de Souza
Soares

B______r

B_ J l
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deve ser o depurativo preferido ?
-— Porque é O ÚNICO preparado de

accordo com as ultimas conquistas da sciencia!
E* O ÚNICO que foi experimentado dos

hospitaes civis e militares, onde realisou curas
issombrosas.

E' O ÚNICO cuja acção é prompta e
garantida. — Não falha !

Nâo contem álcool!
A' venda no Rio de Janeiro, nas casas •

Silva Gomes & C, — Rua S. Pedro 39.*
J. M. Pacheco — Rua Andradas, 95.
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SimmoriS
Chapeadas com 10 °|G de ouro,

garantidas para sempre

Fabricadas por
F. Simmons Cy.
Attleboro, Mass.

U.S. A.

Representante
J. E. BARBOSA
Rua Buenos Ayres, 54

Rio dejaneir.)

1

Como as pessoas magras

podem engordar
Grande descoberta feita per um

eminente especialista
Avaliando pelos numeroíos preparados e trata

mentos que são continua a amente annunciadcs
para o fim das pessoas magras engordarem, de-
senvolvendo os braços, pescoço e busto, e repondo
as curvas e linhas da saúde e belleza, existea. evi-
dentemente milhares de homens e senhoras quelastimam ser excessivamente magras e assim te-
mos o prazer de publicar anui uma prescripçaosimples, a qual corrige a defriciencia de nut ição
e estimula a actividade de certos órgãos entra-
quecidos e prompta mente produz uma maravilho-
sa transformação na apparencia, augmento de
pezo, geramente de 3 a 4 libras na primeira se-mana de tratamento e muito raramente menos deduas libras. O augmento de pezo também traz em
geral as melhoras para a saúde. Nervosismo, in-somni&s e debilidade quasi sempje provêm daexcessiva magresa. Tudo em bre\e desappaiece:
os olhos amortecidos readqu rem o brilho e viva-cidade, as faces tornam se rosaias, o que denota
perfeita saúde. Esta receita, a qual é absolutamente incffensiva, vos aconselha a tomar antesde cada refeição uma tablette de bitro phospMtoque pole ser obtido em qualquer pharmacia porpouco dinheiro.

Coma o que tiver vontade"mas mastigue bema comida.
PRECAUÇÃO —Como a receita acima é ine-

gualavel para allivio do nervosismo, insomnias edebilidade geral, aconselnamos que, devido d ma
grande efflt acia, as pessoas que não queiram en-
gordar não devem fazer uso da mesma.

_r 1
0 MELHOR DISSOLVENTE DQ ACID0 URICO DIURETICD E LAXANTE

nnG_DXí\?^-EiJMAT'SMü"pRISÃD DE VENTRED0R Drf.^BE(?A BILIOSIDADE INDIGESTÂODIABETES DOENÇA DE BRIGHT *
A VENDA EM TOÒAS ROGARIAS _ PHARMACIAS PRINCIPAES.

AMERICAN A,- THECARIES COMPANY. NEW YORK.
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Oh! que chie!
ULTIrAA MOVIDADE

n'A B8T4 FLUMINENSE
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24$000 Elegantes e superiores sapatinhos de pellica en-
Vernizaua, salto Luiz XV, egual ao modelo acima.

20. 00 o mesmo modelo em salto de solla alto Ns. 32 a 39
i5«noO ainda o mesmo feitio cem salto baixo pai* mocinhaslü* Ns 27 a 33.

RUA MARECHAL.II <r :p>-

22$ e 251000 superiores borzeguins em pellica envernlzada,
com canos de casimira preta —artigo chie e durável —

que em qualquer casa custa 301000.

PELO CORREIO MAIS 2$000 POR PAR.

FLORIANO N. IO 3
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Senhoras!
Nao méis mais sua'louros de borracha, porque nao

ha mais necessidade!

Usai o
Magic

ií5 f

que supprimea transpiiaçâoi das axillas, «vitando as
manchas dos vestidos. — Seu uso é economia.

MAGIC tem parecer favorável da Saúde Publica e

E' INOFFENSIVO
PRFCO DO VIDRO. ... 5$0Ü0 ¦ '

VTDHO DE LUXO, MAIOR 8|000
(Dá para 4 mezes)

Vende--sé em todas as casas onde tem perfumadas,
nas drogarias e pharmacias do Rio e de S. Paulo e ras
seguintes casas: Bazin, r<*unie. Vieira, Pare Royai,
instituto de Belleza, Casa Huber, etc.

Depositários: GRANADO & C, rua V de Março n. 14
RIO DE JANEIROH
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Lacol
Finíssima tinta para pintura esmalte.
Grande brilho e resistência.

Traz
Liquido para limpar metaes. Está sempre
emulsionado, não arranha e não corroe.
Grande efficacia e economia.

¦- ¦
Q TRATAMENTO DA

íl

DISPEPSIA
Importante para a eliminação da

acidez e
fermentação dos alimentos
Durante os últimos tres annos, têm frequen-temente apparecido na imprensa justas referen-cias sobre o valor da magnesia bisurada como

ÍÍE-__ft<ado*e8?bre a d'gest&o, nào deixandoque os alimentos fermentem, assim como neutra-
cstomi|0engOSOS aCÍd°S qUe Se accumulam no

e.30das as«pharmacias fornecem magirsiabi-
«Z^ÉM poq.ue' t°mand<> se uma co heismha
1de cha misturada com um pouco de água,

tMM reJei.oes, cessa instantaneamente toaa àfermentação e neutraliza os ácidos MiJhões de
£?n°-?nem.tud<?i!? mund? têm sid0 beneilciadaspelo seu maravilhoso poder, taes como nas doresde cabeça, vertigens, flatulencia e em todos osoutros symptomas, os quaes são provenientes doestômago achar-se exhausto, e caso não tome odevido cuidado pode ter funestos resultadosMuitos homens e senhoras tem eseripto aos _¦tocantes da magnesia bisurada, enaltecendo aspropriedades deste inegüalavél prodiictó alsiincomo descrevem os benefícios que obtiveramnum curto prazo de tratamento. U0llveram

Quando compre a magnesia bisurada tenhao cuidado de verificar que a mesma se a"heacondicionada em vidro azul, pois assim se conserva por tempo indefinido. °n

1 ,

É DE PRIMEIRA NECESSIDADE EM TO-
DAS AS CASAS DE FAMÍLIA COMO RE-

MÉDIO CURA-
DOR INFALÍVEL

«p* D^ RHEUMA-
__¦ TISMO, QUEI-

MADURAS, NE-
VRALGIAS, TA-
LHOS, MACHU-
CADELAS, DO-
RES DE CABEÇA
E INFLAMMA-

ÇÕES.
Vende se em todas
as boas pharmacias,
drogarias, perfuma-
rias e armarinhos.

Fabrica e escripíorio

107
Rua D. Maria

Aldeia Campisía

RIO DE J4NEIRO
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St Wi
Alba

Modelo Egypcio
Em Bufalo Branco e em Peüica

Envernizada 35íp000;
em Peihca Bronzeada

40$000.
PELO CORREIO MAIS 2$000.

Álvaro de Moraes $ £
34-, RUA URUGUAYANA, 34

Telephone 655 C.

j

mmmm-r ¥ f^ 'Ê% m_^ ^S_
^m fl WÊmfyc fl::;; lltipf;, m^mmmM J^P^ ' ^

IBB ¦' 
'JBBBfi*A'I'*^Bb' *m^Cgm. ^SÊãB-^fmk

BH&Jf'InÃo ha Comtacto I /
JT\^§^/ I PE METAL COM A PELIE | y

Agente :

J. E. BARBOSA
Caixa Pcs^l 1763

RIO DE JANEIRO
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PHOTOGRAVURA

PABIAN
Executam-se CLICHÊS de qualquer espécie,

para obras de arte, cartazes, Revistas,
Catálogos, etc, etc.

ESPECIALISTAS EM TRICHROMIAS

Offícina rua do Rosário n. 173, III Telephone
Norte 5402.

Caixa do Correio 1671 -RIO DE JANEIRO
.0

si ^RMIFUq
B A\.

FAHNESTOCK
Cura as moléstias causadas por

VERMES
NAS CRIANÇAS E ADULTOS

O MELHOR VERMIFUGO DO MUNDO
Pergunte ao seu medico

^M)*mM

BANCO Í1ACIOMAL ÜLTRA/AARINO
SEDE EM LISBO\ ===== FUNDADO EM 1864

F"ilia©s no Porto, Coimbra, Braga, Figueira da Foz © Raro

CAPITAL REALIZADO  12.000.000 escudos
FUNDO D 2 RESERVA 12.000.0U0

Balancete das filiaes do Rio de Janeiro, S. Paulo, Santos, Curpos, Bahia, Pernambuco, Pará e Manáos,
em 31 de Julho de 1918

ACTIVO
Caixa :

Em moeda corrente ... 23122:270^003
Em diversos Bincos . . . .  4 784:735$853 27 907:005$856
Correspondentes no Exterior . . 20 982:180$033
Correspondentes no Interior 11 769:463$ 198
Contas diversas  65 816:094$9b6
Empréstimos e contas correntes com caução 49 045:478$444
Letras descontadas . 24 345:599$326Letras a receber .... 73.t09:u29$101
Matriz e Filiaes 22 046:199$706Valores depositados e em caução  74.f02:479$161

Rs 369 524:429$79l
PASSIVO

1 i

. ;¦¦;. ¦'.*,.

Capital 3.000:000$000
Correspondentes no Exterior 28.704:936$153
Correspondentes no Interior L404:28o$694
Credores por valores depositados e em caução 74 002-479$161Contas diversas 112.445:9C>8$274
Contas correntes a ordem com e sem juros 76 045:889$509Contas correntes a prazo com aviso prévio e letras a prêmio .... 43 627-787$753
MbShiBKi 2Q5:903$120Matriz e Filiaes 29 997:195$ 127

Rà 369.524.429$791
Rio de Janeiro, 2 de deSüembro 1918. - O Contador, T. Capela. - O Oerente A. Germano da Silva.

L
í 1
Hl
? Ri r

| < v %r^ *
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Lustre de christal
cores diversas para

electricidade

a 60$000
Gomes Neve s S C.

7 de Setembro
= 161 =

-zr-P

Perfumes da Moda
CREAÇÕES DE
= R OSTAN D!

„ R°USK * YA : Água de toilette (Bcuquet).ROUSKA1A: Loção. CELIMA: L- ção. PA A-
QUIN JL: Loção tônica. PO' DE aRRl Z

KOUSKAYA

A' venda nas srguintes c?sas :
BASIN, CIRIO, VIEJRA, RAUNIER,

HORTENCE, GARRAFA GRANDE,
CENTRAL e A' BONECA etc, etc.

Pedidos — Telephone C. - 3230

mM ^Hj

m\ *lKllW^/ mM^Mm
m^wiifr^mfimwimm
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CO/W OS PRIMEIROS DEN TES
DAS OREANCAS

deve começar o regimen de limpeza da boca. E' bom que as mães ou amas se
empenhem pessoalmente na satisfação d'esta prescripção hygienica, até' que a
creança tome o habito de consideral-a uma necessidade imperiosa á sua saúde.
Muitos pães e avós devem o ter ainda perfeitos os seus dentes ao cuidado que lhes
dispensaram quando meninos e ao uso do

odont<à°3—~ .[,

I' I

li

Dentifricio antiseptico e de gosto agradável—o que mais refresca, limpa, embellece,
purifica e conserva a dentadura e as gengivas

— LIQUIDO, PÔS ou PASTA —-

A' VENDA NAS PRINCIPAES PH VRMACIAS E PERFUJVUR1AS

HALL & RUCKEL, Fabricantes — 215 Washington St, New York, E. U. A.

eeSÍ 3tS3 3E 3E=^
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^^^^*—aawwsnCabellos Brancos
FR/SOUNA Preparado Ideal, tonifica os cabellos, restitue asua cor primitiva, ondula, e extingue a caspa com-
pletamente; não mancha a pelle, nem é nocivo. Preço 3#000
Correio 5$000. Encontra-se em todas as casas de perfumadas,
posito : casa A NOIVA.

36,-Rua Rodrigo Silva,-3
== RIO DE JANEIRO =====

0

Quando o Menino chora

Algo éque lhe Passa
O Xarope Calmante da Snra. Winslow foi intro-

durido em 1840 e desde então ficou sendo o remédio
normal para as crianças durante o periodo da dentição.

Reprimindo a eólica flatulenta e remediando os
desarranjos no estômago e no ventre, calma a criança
inquieta e desvelada, e permitte um descanço ã mãe
afflicta.

Não contém ópio, morfina nem nenhum dos seus
derivados.

Não contém mesmo um átomo de narcótico.
Cada vidro vae acompanhado de instrucções com-

pktas para a sua administração. Não é genuíno
nenhum vidro que não leve o fac-simile da firma
de Curtis and Perkins, Nova-York, no envolucro
exterior, assim :

Curtis & Perkins

Anglo-American Drug C. — Successorei

Escriptorio* Principais
ANOLO-AMERICAN DRÜO Co

215-217 Ptdton Stwet,
No?» York, E. ü. A.

A' VENDA NAS PRINCIPAES PHARMACIAS
 E DROQARIAS .

0 segredo do crescimenf
dos cabellos

Os pharmaceuticos informam • meio como
qualquer pessoa pode ter lindos cabellos

O crescimento do cabello depende somente
da quantidade de alimento que é absorvido pelasraizes do cabello. No caso que as raízes estejam
enfraquecidas e sensíveis, não podem alimentar
o cabello e por conseqüência depressa tornam-
se resecados, quebradiços e sem vida. Os ger-mens da caspa, que se alojam nas raizes do
cabello, oceasionam a perda dos mesmos, pelalazão de fechar os poros, tirando todo o ali-
mento que necessitam as ratees, dando em re-
sultado o que acima explicamos. Este embaraço
pode ser facilmente removido, destruídos os ger-mens da caspa e dar aos cabellos o alimento
que necessitam, friecionando bem o couro ca-
belludo cem as pontas dos dedos, applicando
ao mesmo tempo este germicida e alimento do
cabello, que compõe-se do seguinte: 1 vidro de
Lavona de Composé, 50 grammas de álcool a 90°.
45 grammas de água destillada e 7 decigramm as
de mentol em crystaes.

Estes ingredientes podem facilmente ser
adquiridos em qualquer pharmacia e este tônico
é tào effícaz que a caspa desapparece na se-
gunda ou terceira applicação ; o cabello cessa
de cahir, tornando se macio e lustroso, e no
caso que tenha falhas principiam a crescer novos
cabellos dentro da segunda ou terceira semaoa
de uso.

:¦ ¦ S

F^O MELHOR LIQUIDO PARA LIMPAR
METAES

Companhia Usina de
Prodnctos Chlmlcos

RUA SOARES 13i
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Senhoras e Senho
E'de vossa conveniência saber que a CH APELA RIA
VARGAS é a casa onde as damas da éllte carioca

compram seus chapéos

issimos
z Próximo á rua Uruguayana

i

baPreços
RUA 7 DE SETEMBRO, 120

fll

M um^ man^r^ rápida- & |
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FREG0L1
A ultima palavra
em tintura vegetal
parado cabello e

. barba :

Não tinge a pelle
A'venda ém todas as
boas drogarias, phar-
macias e perfumai ias

Preço da caixa 1O$0CO

Pelo correio mais2$0C0

Deposito geral para
todo o Brasil £

R. Kanitz
I27-I2Q

R. 7 de Setembro
RIO

WÊI^KÊÊÊÊ&^^SÊ^SÊIÊ^ÊÊÊÊÊI^ÊÊm^Ê^B^M\mWk HÈ

Slfr& rapu&efw(ÈuyaÍnte*%U >o i |

1 V^^^^/^a^A^ 7<ÚJ^^^/^M

¦

CASA GUIOMAR Calçado dado
l20,Avenida Paoso8,l20

^¦ot ^Wb4Cft/Jr? - *c /^ãr

^w -J"*^*' u\Wr^ /

Sapatos ? Altiva», em
kan^urú preto e amarei-
Io, creação exclusiva da
casa «Guiomar», recom-
mendados para uso es-
colar e diário,pela sua ex-
trema solidez econforto.

Sapatinhos de kan-
gurú airarello, ar-
tigo foriissiüiO, para
casa e co legio, n.o-
delo «Guiomar»

creação nossa.

De 17 a 27" 
28 " 

53" 
3f " 

40

• • • 4$800
5$800
7$500

Pelo correio mais 1 $000 por par.
Hemettem-se catálogos illustrados, grátis

para o interior, pedindo-se clareza
nos endereços.

GRAEFF & SOUZA
Telephone, 4424 - Norte — RIO DE JANEIRO

De 17 a 27
" 28 

" 33
" 34 

" 40

4 $500
5$00o
7$000
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Phosphoro e ferro cm gbundanda, c ria-se V. S. das doenças
'ifa~'w''"~MM~wl'"""'M'MWW''w,'"ll~i",M~

O COMPOSTO RIBOTT é a melhor forma de tomar ferro e phosphoro
Ninguém ignora que são erta. duai tubiu*»,,

indispensáveis á boa conservação do nosso organiss»»
e que a deficiência das mesmas ou d*algumas deilô.
produz totalmente desarranjos prejudiciaes a mmsaúde. Nem todos os organismos, porém, podem assa-milar devidamente estas substancias indispensáveis, cwjaescassez no systema traz como resultado infalliveú es-
gotamento physico, manifestado freqüentemente na for-
ma de neurasthenia, debilidade geral, anemia ou pe-breza de sangue, rheumatismo, dyspepsia. etc n
COMPOSTO RIBOTT (pho.pha.oXuginowJT.
ganico) è o tônico predilecto dos Srs. médicos pirasupprir a falta destas substancias ao organismo, ü
isto se explica pelo facto de levar o COMPOSTO
RIBOTT sua formula integralmente impressa em cada
vidro. O medico, o pharmaceutico e o paciente lera
confiança neste acreditado produeto porque sabem o
que receitam, recommendam ou tomam respectivamente.

Se V. S. estima sua saúde não deverá nunca to-
mar um remédio secreto, cuja formula desconhece
Quando V. S. toma COMPOSTO RIBOTT, sabe
que está fornecendo ferro, na forma mais assimilável
conhecida, ao seu sangue e phosphoro aos seus nervos

O COMPOSTO RIBOTT é a ultima palavr.da therapeutica moderna como tônico recuperado?
das torças, carnes e energias perdidas; enriquece o sangue com rapidez assombrosa, alimenta e tonifica os nervos, e corrige as oV«ordens ou desarranjos digestivos.

As pessoas fracas, débeis, nervosas, anêmicas e dyspepticas duplicam suas energias e força de resistência aos poucos dias drtratamento. Se V. S. sente se cansado, débil, nervoso e abatido, com f*lta de appetite, e dores freqüentes de cabeça devidas a pobres»do sangue, não perca mais um minuto e comece a se tratar com o COMPOSTO RIBOTT. Seu próprio medico o recommendaráVeode-se em todas as drogarias e pharmacias acreditadas. Mandaremos amostras grátis ás pessoas interessadas que solicitem preços, rremettam 400 rs. em sellos de correio para pagar o porte, etc. Único depositário no Brazil: B. Nieva, Caixa postal, 979, Rio de Janeiío.
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Olha para aqueile par de rachiticos; porque nâo tomarão COM-
POSTO RIBOTT para ganhar forças, vigor, vitalidade e energias}

R_.l> __l

Ndiuos
Enxovaes Completos _«*

RARA HOMFA/fi
&

:-^^>' f-m&M EA DINHEIRO
lífí

. GRAVATAS DE LUXO %

Collarinhos e
punhos de Unho

ARTIGOS DE
LONDRES

anchestei
Rua Gonçalves Dias

8Ü&ífi&i i í
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- N.° 153 f • f MODAS, COSTURAS E BORDADOS» A VIDA NO LAR,
— »»»!£»* RECEITAS E CONCELHOS PRÁTICOS, ECONOMIA DO- E]«^;C.fl

J k V MESTIÇA, HYGIENE DA BELLEZA, ALIMENTAÇÃO. J ¦ l
Addi Setembro de 1918
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Pf^R Toucas e roupas /y j^\ 
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ü — Costume em sarja azul mari-
nha. Golla, cinto, botões e bonet
em fersey branco: 2 metros de
sarja de i metro e 40 centime-
tr,os; 50 centímetros de jersey.

Para substituir a clássica touca de banho temos

agora uma grande variedade de toucas, umas em tafe-
tá vermelho, guarnecidas com fita branca, cutras pre-
tas com peixnhos vermelhos bordedos, outras todas
feitas com fitas de dois tom, outras em leda de bolas
ou de arabescos.

3 — Costume de tricot de seda.
preta, forrado com tricotine cm-
zenta:2 metros de tricot preto de
1 metro e 40 centímetros; dois me-
tros de tricotine de 1 metro e W

centímetros.

* ^P
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N. 3 -

N. 1 — Vestido em lã cor de barbante guarnecido com tiras de tricot de lã azul vivo.
N. 2 — Vestidinho em lã azul com bordado búlgaro de diversos tons d e s« da.Sobre um vestidinho de lã branca bordado com lã verde e vermelha, um figaro de shantung preto.

jr^^^ \ __*7_L_rT_.* __"Ow»ífl "ru^^____ll¦^_5S_S"
DIFFERENTES OVOS

De todos o ovos, é o da gallinha osuperior em gosto e qualidade; é o mais
conhecido, o mais procurado sobre toda
• superfície do globo.

O ovo de pito contem mais matérias
azotadas e princípios gordurosos.

O ovo de perua e de ganso differem
pouco do precedente. O ovo da gallinhada Angola tem só o defeito de ter mui-ta pequeno: o seu gosto é excelente. Se-riam precisas mais eu menos duas dúzias
d elles para fazer uma omeleta regular. O
«vo de pavoa, tão gabado pela imagina-
çío doentia dos Vitnliur e Calígula, dis-
tingue-te por um sabor e_.joativo, assuca-
rado. Oi irlandezes tão gulosos dos ovos
de gaivota, que tem um gosto de óleo
acentuado. Os árabes e os colonos do
Cabo não conhecem petisco superior ao

ovo de avestruz, enterrado de fresco na
areia. Com os ovos da tartaruga faz-se no
Tibet e Madagaicar grande commercio.
E' um alimento tão substancial quanto de-
licado, muito apreciado dos chinezes.

: O ovo de faijão é um prato de luxo,
d'um sabor delicadíssimo. No ovtomno o
seu incomparavel aroma tem analogia
acentuada com a carne da ave.

MENU ^ÈL\^

SALADA DE OVOS

PASTEIS DE
GALLINHA

SOUFFLÉ DE
ESPARGOS

V__/í PERDIZ ASSADA

ESPINAFRE SOBRE
TORRADAS $

O-
PUDIM DE LEITE

Soufflé de espargos
Meia garrafa de leite.

» lata de espargos.
50 gr. de manteiga.
» » de queijo Parmezào.
40 » c_e farinha de trigo.
3 ovos, sale pimenta.
Põe-se na panella em primeiro legar o

leite com a manteiga e a farinha, depois
junta-se as gemmas, os espargos e o que:-
jo, e por ultimo as claras bem ba tidas.
Assar em fôrma untida com manteiga.

Pasteis de gallinha
250 gr. de farinha de tr go.

50 » de manteiga.
1 gemma.

Sal e água em quantidade necessária
para fazer uma massa pouco consistente;
mistura se tudo, amassa se bem e deixa-
se detcançar uma hora.

Abre-se a massa com o rolo e coloca-
se, com uma colherinha, montinhos de re-
ch.io, uma azeitona e um pedaço de ovo
cozido, distantes cinco centímetros uns
dos outros em todo o comprimento da
maisa; dobra-se a beira que se deixou
sobre o recheio e corta-se os pasteis, com
a carretilha ou com uma faca, e apertam-
se as beiras com o garfo.

r ¦
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avisto áa/ynana
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Pos-se os pasteis para frigir cm gor-
dura muito qusntj; tira-se da gordura com
uma escumadeira e põe-se num passador
para escorrer.

Pudim de leite

2 garrafas de leite.
350 gr. de assucar.

12 ovoj.
Ferve-se até engrossar o leite com uma

lava de baunilha e o assucar.

J&Y,,

Depois de bem (rio misturam-se as
emmas e as claras batidas.

Cozinha-se em banho-Maria em fôrma
tintada com assucar queimado.

ÍPr
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A ordem não deve firmar-se só nas

grandes linhas da vida: deve regrar os
menores dtta'hes; é o cumprimento me-
thodico das pequenas coités, ê a prepa-
raçãoe a con r<buição indispensáveis a toda
a empreza. Um dos primeiros benefícios
da ordem é a economia das horas, mui-
iplicandoas por assim dizer. O tempo

representa muitas vezes mais do que o
dinheiro; a ordem é o administrador
deste theiouro.

Ao lado da ordem interior—do cora-
ção, do espirito — a exterior é talvez a que
contribue mais para a prosperidade e para
o encanto do lar: portanto a mulher deve-
se preocupar com ella tem cessar, o que
se impõe a ella em todas as condições
sociaes e em todas as circuimtancias da
vida. A mais nefasta das desordens é a

nanceira, que consiste no desperdício
aparente e no orçamento imprudente e
errôneo. Para ter ordem é preciso terça-
racter. A ordem ex'ge o império sobie si,
a perseverança, a disciplina. A cada ini-
íante ella obriga a renunciar a uma phan-
iasia, impõe um esfoiç», lembra uma
obrigação. Eis ahi porque se deve ineul-
car a ordem ás creanças, para fazer gente
útil que trilhará bem a vida.

m: CD CD

E* preciso ter chorado para saber ser
feliz.

Gustave Droz.
-&-

O silencio é* muitas vezes a mais clara
das explicações.

-*-

Os prazeres do pensamento são os re-
médios contra as feridas do coração.

Jftf.lm Statl.
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ENFERMEIRAS Oe"7
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> GUERRA <Jg§í [(CONSELHOS PRÁTICOS jj
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As senhoras da sociedsde ampliaram
os limites de seu papel de enfermeiras a
ponto de authorisar entre ellas e ceitcs
feridos manifestações d um a estreita inti-
midade, constituindo uma espécie de ca-
maradagem ao mesmo tempo fraternal e
affectuosa.

A maior paite não acreditaria cumprir
toda a sua missão limitando a sui sohci-
tude aos cuidados médicos e cirúrgicos.
Graciosas esmoleiras, curando as almas
depois dos corpos, el'as tornam se simul-
taneamente secretarias, confidentes, deli-
ciosas camaradas alegres e risoihas. £
tudo isto —encanto de sua conversação,
caricia de seu olhar, ternura de seu sorri-
so—não é senão o complemento neceisa-
rio do tratamento. Pela sua ecuação,
seu critério, sua força de vontade, h se-
nhora da sociedfde, ressente ao centa-
cto permanente com o st ff rimei) to numa-
no, uma adaptação da sua sensibilidade
que, livre de toda a sua influencia sexual,
se eleva d'uma fonte junicad'excitação: a
piedade. Consegue realizar em si um de-
senvolvimento do instineto maternal e o
seu predomínio sobre todos os outros ins-
tinetos. E' tanto mais notave! qu*», trans-
formada a este ponto a sensibilidade
d'uma mulher, com o encanto da ternura
e da sedução que se manifesta, traz em si
uma espécie de reflexo interior de pureza
que basta para impedir aos homens os
mais incultos todos os d aos desejos e todo
pensamento desrespeitoso.

<\/P
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PRECEITOS DE
- HYGIFINE —

~^S" ¦^r "S^

Hygiene das vias respiratoiias

A acção nociva do frio provoca ccn«-
tipações que nunca deveriam ser des pre-
sadas, pois podem attingir as partes mais
profundas dos bronchios, invadir os pul-
mões, implantar-se alli e só dificilmente
serem desalojadas.

Devem ser tratadas as constipações,
mesmo as mais ligeiras, não somente no
seu periodo agudo, mas tomadas todas as
precauções hygienicas para pôr as mucoias
em bom estado e cicatrisar as irritações
que se produzem no momento agudo. O
tratamento é simples. Eis aqui as regras
essenciaes para limtar ao minimo a dura-
ção d*uma constipação: ficar no quaito,
est ir agasalhado e mesmo procurar trans-
pirar fortemente. As bebidas quentes são
úteis, a infusão de folhas de laranja ou •
chá de casca de limão dão bons resulta-
dos; comer sobriamente, tomar á noite
uma cápsula de qu nino de 25 cent. e, se
a tosse é forte e freqüente, algumas co-
lherinhas d'um xarope calmante.

Desprezar as constipações é expor-se
a contrahir moléstias muito mais graves.

<^~==P? "^^jy

As toalhas de mesa durarão o dobro
se, quando engomadas, uma vez forem
dobradas em três, e da outra vez em
quatro. Isto é, se nunca forem dobradas
da mesma maneira.

Para fazer voltar a côr de rosa nas
roupas dascreanças, a juntem meia chicara,
das de chá, de vinagre para um quarto
de litro d'agua e deixarem a roupa de mo-
lho nessa mistura dursnte dez minutos.
Er premer e passar a ferro de leve emquan-
to humida.A côr voltará immediatamente.

:22k

PAINNINHÓS PARA ENFEITAR
PRATOS

O primeiro em linho branco; o dese-
nho representa camarões bordados em
pento aberto com linha vermelha.

O segundo é todo feito com linha
branca,e o desenho representa uns pavões.

Ü
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Dá fida t figor. Ef o melhor
tonfeo. Deposito.

ARAÚJO, PRCITA8 ft C.
88—Rua dos Ourives—88

RIO DE JANEIRO

8éd» am
LisboaBANCO NACIONAL ytTRAMARINO

FUNDADO EM 1864
CAPITAL 12.000 CONTOS PORTES
Saques á vista e a praso sobre todos os paites.
Depósitos á ordem e a praso ás taxas mais

vantajosas do mercado.
Empréstimos caucionados. Descontos, cobraa-

cas e todas as operações bancarias. __..__
Filial no Rio de Janeiro, RUA DA QUITANDA- ALFÂNDEGA.
Agencia na Cidade Nova, PRAÇA 11 DE

JUNHO.

TOLUOL Cura tosses, bronchites, etc, em
48 horas - Deposito: ARAÚJO
VREITAS & COMP. - RUA
OURIVES N. 88
O o RIO DE JANEIRO o o

i=garre
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OUEREIS comprar quaesquer mercandorias;

Artigos de luxo, de toilette, de
uso doméstico, etc, em retalho ou em grosso, em Paris
e em toda a França, nas melhores condições possíveis

de Garantia, Preços e Rapidez ?
Remettei as vossas Encommendas¦f bem claramente explicadas, HOJE MESMO ao

OFFICE DEXPANSION ÉCONOMIQUE
47, rue Vivienne, PARIS, acompanhada do cheque equivalente,

e recebereis a resposta por volta do correio.
CASA FRANCO BRASILEIRA. REPRESENTAÇÕES, CONSIGNAÇÕES

End. Télégr. Cruzeiro. Repu nas principaes cidades do Brasil.

:?av^=:?V//ss;//'A':s\&
SAQUES

Sobro Portugal, Hespasuia,
Halia, França, Londres, et*.

ZENHA, RAMOS & C.
Rua Primeiro de Março, a. 73r

_J__ toSIALtt-SL __
eoa»PRi_ movais

RED-STAR
Pagamento á vista e em
prestações combinadas

R. GONÇALVES DIAS. 71* "PUGUAVANA. 82 :

LIVRARIA FRANCISCO ALVES

l

Wt> — Rua do Ouvidor
ROCHA POMBO: Dicdona-

¦afio de âynony mos da Un-
gua portuguesa, l vol. 651
PSf^UtaSj ...........

JüàU DO NORTE: Praias e
Vatitas, 1 vol

AHtAJNK) PEIXOTO: Maria
bonita, romance. . .

PAblO LUZ: Enas Barrlo,
i vol. biochaoe.

166
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Dr. Albino Pacheco
Rc&u&bou tía Europa e participa
aos seus patrícios e amigos que

reabriu o con sultorio na
Roa Assembléa 39, das 3 ás 6

Clinica Ocial. Doença das Senhoras
Tratamento especial da Qoncrrhea
e da Syphilis -Teleph. Villa 2712

Siri
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SEIOS
D§MBnvolvido$, Reconttituidot,

AformozêÊOOÊ, Fortificada

Pilules Orientales
O único produeto queerr

dois mezes assegura o desen
volvlmento e a firmeza úc
peito sem causar damno ai

frum 
è saúde Approvado p#

as notafeilidades medicai
J.RATIÉ,fanno945,r.Echiqine)'
Paris, frasco com instruecões w
Paris Ir, 6.36, As Pilulee
Orientales acham-se à venà
fusprino, farmaeiai « drotrar*^

Dactylographia, Traducções,
Aulas de Dactylographia, Cur-
sos de Línguas estrangeiras,

Desenho e Pintura.
Acceita-se qualquer trabalho de

Dactylographia e Traducções.
As inscripções para o curso

de línguas, desenho e pintura
adiam-se abertas desde o dia 1°
na rua da Assembléa 71.

~ CASA 
'

S£ll-

Loterias da Capital Federal— Companhia de Loterias Nacionaes do Brasi •
SABBADO, 14 DE SETEMBRO DE 1918 - A's 3 horas da tarde - 355 - 8'
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, _,._. POR 7$000 EM DÉCIMOSAgerie. Gerae.: NAZARETH <S C. - Rn. ao 0««dor, 94 - C«« 517 - Teleg. LUSVEL J*
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Deodora — Ecn todas as perfuma-

rias se encontram á venda diversos
cernes d<* massagem e varias marcas
d: S/ia/npoo. Nâ> me compete dar
opinião Süüre prep irados de que des-
conheço a composição. Sempre que
me refiro ao Creme de N as-
sagem ou ao Shampoo Pote-
der é a preparados meus que
faço referencia, únicos que
posso ccnicienciosamente rc-
commenüar. O modo muito
simples oe evitar o que lhe
suecedeu é mencionar no seu
pedido o meu nome. Já por
diversas vezes tenho expli-
cado os metivos por que não
correspondem quaesquer cré
mes á eíficacu de uma mas-
sagem útil. O meu Creme
de Massagem é especial-
mente destinado a tsse fim.
E' um prepaiadonu ritsv< da
pelle. P;)o que se rtf_ie ao
meu Sfianifoo sua composi-
çáo lhe aa un;a acção muito
mais enérgica e medicinal do
oue a que possuem os outros
Shampoos que se encontram
no mercado. Nem mesmo á
vista se parecem.

Lia e Léa — O mesrro pre-
pando não pode servir nrra
as duas. A Loção Adstrin-
gente destina se ás cutis óleo-
sas c contiane os poros, cor-
nge a excemva oleosidsde
da pellr, desinfectando os
peros e assim evitando a
formação ârs poutos pretose cravos. Sua acção tonira
é muit) activa e seu uso
diário embranquece a pelle.
Já a Loção de Embellezar a Pelle,
pelo contrario, destina se, especial-
mente, ás cutis seccas. Ella ama cia a
pelle, corrige te das ps suas aspe-
resas, sendo o melhor aihesivo parao pó de arroz.

Mlle. Luz —A grande maioria des
dentifrinos destina-se a perfurar a
bDcca. O meu elixir Radio Actuo é,
porém, um medicamento para a hy-
gt ne da bocea, que elle desinfecta,
evitando a formação da carie, cen

mm
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Mme. Selda Potocka.es-
pecialista diplomada, an-
tiga assistente da clinica
do Dr. Buehener, de Lon-
dres, directora do Insti-
tuto EleetroTherapeuticc
de Lisboa, sócia do Insti-
tuto de Coimbra, respon-
de gratuitamente por car-
ta a todas as consultas que
Ihensejam dirigidas sobre
os tratamentos da pelle e
do cabello e hygiene da
mulher .—Dirigir a corres-
pondencit para a r. Pay-
oandú, 111. Riodejaneiro

servando a belleza e alvura do es-
malte, tenificando as gengivas, com-
batendo as entras do máo hálito.

Adelaide Faria — Todos esses ma-
les se evitam com uma boa hygienc
da cabeça. Só tem caspa quem a quer

ter. Lave sua cabeça todas as sen anas
com Shampoo-Powder e frieci* ne-a
diariamente com o Tônico n.° 9. A
sua caspa desapparecerá por complete.

Ruth — Em legar da brilhantina
escove o seu abcllo com a escova

ligeiramente huraedecida no
Tônico n.° 10. Seu cabello
ficará sedoso e macio, per-
dendo depressa a asperesa
que lhe desagrada.

Mme. L. — Pode tratar-se
de uma grave doença uteri-
na. Não deve experimentar
quaesquer medicamentos sem
a approvação do seu medico.

Mlle. Dora —O prospe-
cto de meus preparados é
gratuito e lh'o darão em
qualquer dos estabelecimen-
tos onde elles estão á ven-
da. Para curar a vermelhi-
dão e os pontos pretos do
nariz faça o seguinte trata-
mento. Todos os dias faça
ferver em 200 grammas de
agoa, durante de* minutos,
uma colher de Pó de Mas-
sagem. Passe depois pelo
coador e junte uma colher,
das de chá, de Tônico da
Pelle. Com essa agoa lave
diversas vezes ao dia o nariz,
servindo-se para isso de um
pouco de algodão. A' noite,
ao deitar, app^que a Poma-
da para os Cravos.

Marianna — Para alisar e
dar brilho aos seus cabelles
passe-os diariamente com a
esceva h^miedecida no To-
nico Ti.'0 10. Para clarear a
pelle do rosto e das mãos

humedeça diversas vezes ao dia com
um pouco de algodão embebído na
Loção Adstringente. A' noite, ao
deitar, applique uma ligeira camada
de Creme de Massagem.

Selda Potocka.

Os teiebres preparados de Mine. Selda Potocka acham-se á venda, no Rio, nas melhores perfumadas e nos grandes
estabelecimentos: Casa das Fazendas Pretas, Casa Bazin, Pharmacia Orlando Rangel, Casa a Exposição
(Av. Rio Branco, 119),— Ramos Sobrinho & C. (rua do Hospício, \1),— Cami$aria Gaspar (Praça Tiradentes e 7 de
Setembro).—Em Petropolis no estabelecimento de Modas de Mme. Pongetti (rua 15 de Novembro, 285).—Em S. Paulo
na Casa Lebre a na Casa das Fazendas Pretas (rua de S. Bento, 35 B).—Em Bello Horizonte Narciso & C (rua da
Bahia, 1221).—Em Juiz de Fora Araújo Santos & Carvalho (suecessores de Cynno Carvalho &C.)—£m Victoria Cruz
Sobrinho & C—Na Bahia Manso & C—No Recije A Rosa dos Alpes.—Em Maceió J. Lages.—Em Ouro Preto J. B.
Mendes.—No Rio Grande do Sul— Palais Royal.—Em CanavierasL. Guerreiro.—Em S. Luiz do Maranhão A Ma-
ripos» e Notre Dame.— Em Porto Alegre Casa Queimada.—Em Campos Casa Lamy.—Em Campinas Casa Americana.
—Em Fortaleza Xavier Pinto & Irmão.—Em Aracaju (Sergipe) Andrade de Almeida & C—Em Pelotas A Torre
Eiffei—Em Ribeirão Preto Vaieriano T. dos Re»s- Em Uberaba Ao M< tu Continuo.—Em S. José do Rio Pardo A
Central.—Em Barbacena A Filial.—Em Ponte Nova (Minas) A Brasileira.-Em S. José do Paraíso Salles & Irmão.
—Em Mandos Loja Jacintho.- Em Mococa ]. Moreira Salles.- Em Bagé }. L. Vaz & C. (rua General Osório)—
Em Cachoeira de Itapemerim (Espirito Santo) A Nova Esperança.—Em Parahyba do Norte A Rainha da Moda.—
Em Barbacena A' Filial, Souza Marques & C—Em Curitiba A Carioca —Em Corumbá (Ladario) Nicola Scaffa.—
Em Palmyra (Minas) Pharmacia Central.- No Pará Perfumaria Central. -Em Santos Miguel Guerra.—Em Uru-
guai/ana (E. R. G. do Sul) Beheiegarai.—Em Franca Benjamin Stembng.— Em Conde de Araruama (E. do Rio)
Ribeiro & Filhos.—Em Caxias (Estado do Piauhy) Guimarães Silva & C

Depositários geraes para ttdo o Brasil: Costa Pereira & C. — 53, Rua da Quitanda, 55
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