
ANNO XXII-N. 11--12 de Março de 1921 ' S^átóí^f Pre?°")aratodo °Brasil m I
¦ •..'¦¦ '"^^Jxflt^^ak'^ *i-ff '''"• *fy:'"','>-^-'r>t'''' ~^*fr '\ t .';¦''" L-Hi* ¦,'¦¦''¦'*>'.¦¦ ¦"¦

tÊLu^f 
*^^^r ¦ I;^^-^HflffltflB!>*'N '•''*SflflH^_^'-—i^^^-l '#**••*,.¦''¦ ''*llili

/ Jp; /jÉÊmí -w"''; .¦ '*„y^BP^•• ¦¦¦'*/&?'< iÇ«-f

j&^" "X' $$ •¦ V;'¦¦s'''~'''»fljfl^SÈm^m^my~f"^^"^V'\. I»_íí_flBHV^i^j__H!:<-¦¦ &•*_¦ '• tf'''~','3fMfly^_y í

^-,„ ^í'- ? », ,-t >"^*v *' .flB P^A^fi,,-^^_^'

-flfll H^r^S. \ 
^^^B H^F V^^^fll Hfl

^fll ¦¦ ' "$í* '• ' - ~-mWv JB&'' \ uB ¦Tv"^-*/'^ 
' ' "^*f-'Í;. SgflHK flfl

"i> "'wS*" - jt/\; )*^T ¦ :Àmr: -*-lMi*H B-T "* •- 1 *' ; VjrfT ^HV

' _4^í,-,; '&$<&&'':'!".' »*" ;7 ' .-'y',í'ljur'. f^^M P^^^'.v— \ i' ._4f6{_5 -Bfew^^NW^^SSsi^-SBBB»» > ^^__fli

flflr ' ^H '»-*i^iflBÉt*i *¦ '-''^l'-'* -^'^-v ,H. ^*"l''"W'i*:^rwy^,<^ -¦-:¦ iV^v/yt^^nMfl-*'jflflflfl¥^a_-^^_fl?"' v^i^i ^^flflk.
AaV __aJflH fl^^''^fl ¦¦¦"' '"4^Ü ¦& '**-.*' ''"•/'-* V*_T ¦*"**^K^^^^:V'''Í-'S ^^^^T^SH^^SfMH IK^^Slm^^ *-. ~'"'"r^^mW -flfll aflflflav

^^^fla_l ^H*^ ¦ «l* ¦¦ -i* "5 Hií^#aÂ **•¦**. ¦'¦'"'¦ - - "^ '"aTflKfi^i v .... flfllL - *-.i3* HR-Safl flt_t Jl_>_lflBr

, —'i__L. ¦.'^•'¦'?8 Bafei? * -'" . f-^dSal __¦» ...iaglH^^X ^^^•"*¦¦_. f. 73M1 Ma_»sK_E5w_t«l?«KfS-*.. - • *• ¦ y- .<_b_MMF~ _afl_r: ^-ytMaMM Bár^T^.^.^."«^_fl_ 4_g B?SflEÍÍt_flPtiifp^3ÍiãHc!M - ."-*•¦ "3M_MaT „^^fl»! »,V,<^{_B _S*l 
\

^j^j2^T-",~****í&"''*" .¦ «v* .--*;^9ÍB-:--l#*HHHHHfl^ffl^"''-" , ^^HHIflBnflB^-^Jft»5ff*iS" ¦¦ '_i*'jtf#?jw"íIs!_hB«^^ H^^-BEHaHJHHHHHHpHjES I ,*.__*_»< ¦£_MMMflfl—*/—-- ***¦*¦ *™ ^irilaWl BE*ll_fcSE3_Kl3Htt^^«iea&Bw * ': '^sHflB P^W^ - ^'fiS BHfl^^



r

IIiia

!!«

j^^Ã^^-.v-.. ;7Í ^V___ff&til^jjaH^ -." ^'jjQ^tg^BKlBBHBS^.m^^^^iJJi^ft^ **+" * í*** "*jX '*«**'»¦ " jJ^i.+^M^H"*' "***"*' A,ii *(

^^-_-_^_t_W-B-S__-___-__-_fl fl_!^^^_Mk«' *'^i_Jfl^__Rí^^f-*v^ ''"¦Y-*;- V~'^i'*'^"'•!£•¦•'-<^*._;' 
"V.-V"'"-",'",-.¦'¦ -^^***' ~**>^*"\i^$-.fr4^?''^

-V-, "^_s___________PSlPí^_________B Ir dfr llP^* *í s <* 2Ü(____. 'I ' * »5*^ i***' *"*í **^C*f*»*i "^'"ÍT^T *****Vt f'J * ****.< *"

|| y.i.íÇ«-,< . * 1 JflS^^^^^^^^^^^^fl* I ^^HffifljjB fl ^KÍ;^-** .'**"2T,'~ *¦ tHÍ)_!_!l_--jÍ&^ Sp^^j^pü

|r JiVt'£"-^UVr-r>*ií..'i't'íV:-^_-__l 1 ¦¦ BÉÉH ¦¦¦_l___^ flflfl'1'! F_í' ~^*fli''_____¦¦ IPflT flflr *V^__lK-'' '_____ 
__¦

_l I1,' lt *í , , ^_^^___-_-__-li_f^--_fi^^_í- B-^fj__|| ?__•/* 1 • ¦ £_-_H i&Kflfl mmAmáAm mm^y—m fli|;>wm
I _?» tc$sí*>*!^^'ffiíí;^^s!&|^ ______ ¦^¦w^wÍQwB l**__B fl w ^^_üfôwtífc?«/; t%' &I __Bv______t ___Br• __H BBBBHJ HJflWfMflM

¦fll " ^^~|ar_> '1 fl Í^^H ___^_H ______^^^Hj ^H*4 ' fl \ '• "•"' í-i^ti^flj Í__H_H ________ BSf _____ _______BS ______

ü 111^*** " '(__¦' 'fl-L 'fl- 
¦ 'v'*^_^l__________kJí *J______L*-_'r_- 

_¦__! * *^j____ '< "**^ ^ríÍB JllllÍiÉt ¦"BE-gB&__fcl_____Bfll ____k___B BflflBt?'. m^. ; feV MflflflflflflBB_B__l ______

S_______^__»' 7wi^_fl_l _B;-'iÍ irtiia'? *V* __5^_^_.•3fltft^_"ÍI__P— ____r"$fl^_ttiííí^' flHJ@____í flflH^^'*^ _E__^__*í^^^^l H^_^ ¦ fl^Hl : i___B ¦ _HH H^fl :'^:$wSífi

mmr*'**^ T____ ^yL •flflfl V^^lfl_L_ ____1 .!¦ flfl H___________u___ fl ^i flflü^B _Hf ** "',," u^___-_fl___fl __B__fl____fl_B_I_wii§l IkfiíSS !^flfl%ISv^M^Pflfl] fl__É_____J_l flfl flfl___fl ____T ¦¦ ¦„__________.flfl flflfl-fB flflB 'lil - ^fflBflflfl __H Bll
H ____¦¦¦ H___| |B-__É!L 

"*' ___fl"~i_i- 
flflfl _____________________¦ ________________H___H 6

________________________________________________________________________________________ ____! _P^T_____^Sfl iflflv _______ flfl flfll

____r _fli_K_SH________n^^ ____! "i" ' 'v^^^^^l flfll^fl __Bt _LB_fl_fl ________¦__. '^^^^__fl^fl BB _______ ^^m____________3 ____ _
_-Ba«B-Bhp__-__B _E>*fc-__- B ji fl ^^B _Bl

-fl fllP"jfli _fl__r^v**^li __B"¦ it^ 
'" ;*fl"' - ^__ ____2

^^^^BBBBbB-JPWI.*»^'"" "* '^•_BÍ5WBB«*3_..fl___R_gB*^ * *• • ' ^^^j^TjjwSz Cfciljuli -»___- ____E___l-__ri'^^^*__^i^^^
_^_^fl_Bff_SBP-^___WP^__tBP*^^^^--S^^s •* •**'•¦ • >"*...: ' i *i^..* '^^^Q^__^^flB____^^Bfl__!___?T^__Bfl____^^5í^í .j*^^

__________________fl|_^ ¦™-jJ^Í« j_f^C-_>lV 
(*_rtf^^* Aí ^V» * 

^^"Hfl^

MOBÍLIAS
E

TAPEÇARIAS
Y. Excia. encontrará nas
melhores condições, di-
guando-se fazer uma visi-
ta aos maiores armazéns

d'esta Capital

Magalhães, Machado ô Cia.

Rua dos Andradas 19 e 21
(Baixos do HOTEL GLOBO)

0 Tiro da Imprensa
i.tr.
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Grupo tirado por occasião da inauguração do retrato do sr. commendador Ferreira Botelho, di-rector ao Jornal do Commercio e um dos beneméritos patronos do Tiro da Imprensa

0 correio de New-York
Os seguintes fados poderão dar uma

idéia approximaddída grandeza do Correio
da cidade de New-York, que conta com
315 filiaes e 12.000 empregados.

1 Recebe e entrega diariamente 15 mi-
Ihões de cartas de porte simples e
50.000 registradas. Despacha diariamente
300.000 jomaes c revistas.

Encontra diariamente 140 dollars em
dinheiro incluído em cartas mal endereça-
das que não se entregam por não se saber
o endereço. Recebe annualmentc 40 mil
dollars pela venda em leilão de encom-
mendas não entregues.

Recebe diariamante 2.000 avisos de
mudança de domicilio e corrige .325.000
peças de correspondência mal endereçada.

Encontra diariamente os destinatários
de 300 encommendas sem nenhum endere.
ço e 40.000 cartas sem o endereço da rua.

A entrada diária da venda de sellos é
de $146.000.

Recebee paga 750.000.000 dollars an-
nualmente.

Despacha em vales postaes 38 mi-
Ihões de dollars annuaes e paga por anno
135.000.00Odolla rs por vales postaes.

Conta 160.000 pensionistas com
um total de 42.000.000 dollars na Caixa
Econômica Postal. £"•

0 invênuf em França
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O sr. Sousa Soutello e sua esposa, em Lour-
des. A photographia tem de especialmente
interessante o mostrar-nos o rigor do actual
inverno europeu. Ha muitos annos que não
nevava tão abundantemente no sul da França.
Em Londres, a neve attingiu um metro de
altura e o barometro marcou 8 grãos abaixo
de zero-
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Os torneios juvenis de Water-Polo, reaüsados na enseada de Botafogo, em que foram vencedores os feams dos clubs Boqueirão, Gragoaiá e Icarahy, disputando respectivamente comNatação, vasco da Gama e Boqu"irao.
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do/s annos que a Liga Brasileira contra o
Analphabelismo repeliu nos seguintes ter-
mos calorosos o apello dirigido, em 1915,
a todas as corporações municipaes :

«Cellulas do organismo nacional, as
municipalidades tudo podem fazer em bem da
Pátria, trabalhando-empr^L-do-te^ajaio-da-AEexiLa-
Brasileira, confiado ao seu patriotismo e ao seu
espirito de iniciativa. Nos paizes republicanos
como o Brasil, grandioso e decisivo é todo o
impulso progressista partido das municipalidades.

Por isso, vimos recorrer, ao mesmo tempo,
ao vosso brio civico e ao vosso amor pátrio, pe-
dinclo o vosso concurso valioso e indispensável
para a extirpação do analphabetismo do terri-
torio nacional.

E' preciso que as escolas se multipliquem, é
urgente que se torne realmente obrigatório o en-
sino primário, afim de que, ao celebrarmos o pri-
meiro século da nossa independência, não osten-
temos ao mundo civitisado a actual percentagem¦vergonhosissima de 80 % de analphabetos.

O nosso sentimento de pundonor civico exige
a eliminação urgente dessa grande vergonha.

Se, inspirados em vossos nobres sentimentos
de patriotismo e de amor ao próximo, resolverdcs :
— l.°, INSTITUIR DE FACTO NESSE MUNICÍPIO A
OBRIGATORIEDADE DA INSTRUCÇÃO PRIMARIA; 2.°,
AUGMENTAR O NUMERO DAS ESCOLAS DO MUNICI-
pIO J 3.°, CREAR O PROFESSORADO AMBULANTE,
PÁRA LEVAR O ENSINO AOS NÚCLEOS DE POPULA-

ÇÃO RURAL, C 4.°, PROMOVER A FUNDAÇÃO DE CAI-
XAS ESCOLARES DESTINADAS A AUXILIAR ÁS CRE-
ANCAS QUE NÃO VÃO ÁS ESCOLAS POR FALTA DE
roupa, contribuireis de um modo decisivo em
prol da honra e do progresso da nossa Pátria bem
amada...»

Não lemos noticia dos resultados que obteve
est'' brado de patriotismo, em prol da diffusão do
ensino primário, mas não deverá collocar-se na es-
tricla dependência da percentagem do analfabelis-
mo o aferimenlo da cultura c da civilização brasi-
Uiras,

Comecemos por dizer que essa percentagem en-
(JÍoba a população geral do Brasil c não apenas a
de edade escolar. Dahi resulta que o quadro desani-
mador de 80 % de analphabdos abrange em gran-dissima escala as gerações anteriores á que, no mo-
mento aclual, recebe nas escolas o baplismo da ins-
lr^ção elcmcnlar, e os iinhügrantcs que nos chegam
da Europa c se incorporam com essa macula na com-
"ninidade nacional.

O serviço militar obrigatório, a disseminação

da instrucção de reservistas, a instituição, em mo-
mento opportuno^ de uma lei, similar á dos Esta-
dos-Unidos, vedando ao emigrante estrangeiro anal-
phabeto a entrada no território brasileiro deverão
exercer uma sensível è salutar influencia no decres-
cimento do analphabelismo, parallela á funeção mu-
-nhipat-de- inMrucçãxr-d^-iiTfxtii^xn

Não deve, porem, esquecer-se que múltiplos
faclores difficultam prodigiosamente o êxito de uma
lucla organizada contra esse mal social. A pequenis-
sima densidade da população, a vastidão formida-
vel do território nacional, a extensão das áreas so-
bre que se exerce a jurisdição dos municípios, a de-
ficiencia dos meios de communicação, em estradas
de ferro e de rodagem, em caminhos e até em vehi-
culos de transporte — tudo são causas progenitoras
do analphabelismo. Como todos os nossos grandes
problemas de saneamento e de producção, este se en-
contra na dependência do problema máximo, daquelle
único em que se concentram os remédios heróicos das
nossas enfermidades ingênuas, cs tônicos vitali-
sanles da nossa anemia : o augmento da população
pelo acréscimo da immigração'. Com trinta milhões
de habitantes não pode pensar-se em dólar o Brasil
com umi civilisação intensa e dispendiosissima
alcm^da orla litloranca c uma producção ao nível
das nessas vultuosas necessidades econômicas. Fal-
la-nos sangue humano para tão vasta rede arterial
e venosa. Somos um gigante hemiplegico.

Pelos prejuízos sofiridos em nu nos de cine»,
annos de guerra, numa minúscula porção de terri-
hrio que cabe dez vezes no pequeno Sergipe, a Fran-

ça exige da Allemanha a somma fantástica de Ire-
sentos milhões ck contos. Se nos lembrarmos de que
o Brasil, depois de um século de vida independente,

guarda apenas nos cofres do Estado a insignificante

quantia de 61.800 contos em ouro — foituna infe-
rior á de muitos milUonarios noHe-americanos e
inglezes — defrontaremos a causa geralriz das nos-
sas difficuldades internas.

O problema financeiro e o problema econômico
nacionaes hão de forçosamente aggravar-se de anno

para anno ale que o acréscimo da população pro-
duetora corrija o desequilíbrio ruinoso que já se
observa entre as capacidades do contribuinte e as
necessidades imperiosas e progressivas do Eslado.

Não podemos ainda, como a Argentina c o Chile,

guardar uma parle do ouro correspondente ás nossas
exportações, pois que precisamos de rtcxporlal-o em

pagamento de malcrias primas, mercadorias, di-
videndos de empresas estrangeiras, juros e amorli-
sações de dividas. O nosso aparelhamenlo civili-
zador lera de ser adquirido, na máxima parle, nas

nações induslriaes do mundo. Em ouro o leremos de
pagar. Somos obrigados, para não paralysar a obra
do nosso progresso, a produzir; em maiores propor-
ções aquillo que ouro vale : o café, o algodão, o assu-
car, o cacáo, o fumo, a borracha, a carne, ele. e som-
mar a essa produç£ÕQ_jmim$--pf:^

iJõlíslmwlnundial, eliminando das nossas despezas
as injustificáveis e ainda enormes verbas alimenti-
cias, como a do trigo. Ora, tudo isso só pode conse-
guir-se com o augmento da população. O immi-
grante é o material imprescindível á nossa prospe-
ridade. Como melhorar e desenvolver as nossas
vias-ferreas sem corrigir o coeficiente da Ínfima
densidade da população ? Como drenar para o Ut-
tp.ral a producção agrícola sem um vasto sijslema
de commumcações ferro-viárias? Como arrancar,
da terra os seus thesouros sem machinas e sem
braços?

A prosperidade da Argentina conslilue a me-
lhor exemplif icação -do problema que temos, a resol-
ver. Em 1914, a nossa visinha meridional possuía
uma população computada pelo recn&eamenlo em
9.300.000 habitantes, distribuídos por um terri-
torio de 1.135.810 milhas quadradas. O Brasil fi-
gurava a essa data com uma população de 25.000.000
num território de 3.218.130 milhas quadradas de
superfície. Quer dizer : a Argentina, paiz de pia-
nicies, de cultura incomparavelmente mais fácil e
menos dispendiosa, dispunha de um material nu-
mano em egual proporção ao do Brasil, e que, pelas
condições climatericas e gcographicas, produzia
com menos de metade do esforço, ou seja com o du-

pio do beneficio, o trabalho produzido pela popula-
ção brasileira, dispersa por uma área gigantesca,
condemnada a luetar contra os obslaculos tremendos
da natureza inler-tropical.

£' ao equilíbrio entre a sua arca (45.883 milhas'

quadradas) e a sua população (3.000.000 habi-
iantes) que a pequena ilha de Cuba deve a sua prós-
peridade vertiginosa. Para que o Brasil conquiste
a mesma proporcionalidade será necessário que o seu

recenseamenlo demonstre a existência de uma po-

pulação de 192 milhões.

Os fados e os números demonstram a veraci-
dade axiomalica da declaração do sr. Presidente da
Republica sobre a indispensabilidade do auxilio do

braço estrangeiro, do material humano importado,

para se cumprir a obra do nosso progresso.

Ou incorporamos mais alguns milhões de col-

laboradores, ou eslacionaremos.

F. L.
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RÈDERICO BESLIER c0ntava trinta an-

nos quando des pos ou Clara Maufroid.
Não linha nada de seu.E morava num
quarto pobre, numa rua triste do Bairro
Latino —- pois que o estudo da PhHoSo-
phia não enriquece ninguém. Em competi-
sação, os seus mestres tinham-no na mais
alta conta; e delle se dizia no seu meio :

— Mais dia ou menos, fará qualquer
coisa de grande , *^!

Clara' trazia-lhe em dote a sua mocida-
de loura, uma alma cândida, uma admira-
ção sem limites e quinhentos mil francos.

Os parentes delia, a principio, haviam sido contra
tal casamento. Tinham, sobre certas coisas da yt-
da, idéias simples e precisas : para elles, a união
de duas pessoas era principalmente a união de duas
fortunas. Tanto, porém, Clara supplkou, chorou
que acabou vencendo.

Que pena .'suspirava sua mãe, emquanto
tratavam do enxoval — Se andasses com mais jui-
zo, terias rendas maravilhosas, jóias, automóvel.

Mas, respondeu Clara, vou ter melhor q
tudo isso : amor.e gloria !

TVa egreja, yeniiu-se cheia de orgulho. Com
effeito, não havia lá fora outros automóveis senão
os dos parentes e amigos da sua familia ; mas alli,
defronte do altar, estavam representados o Insli-
luto, a Sorbonnc, q Collegio de França.. . E os pãesde Clara não deixaram de sentir certa vaidade;
viam-se assistindo, em logar de honra, á_reçepcão

ue

binele cie trabalho, com. a sua grave phimonamia i
pensador cada vez mais severa; seTíTeuTLf
Wm áe «m u™ Palavra, lazer Éfl|fÍCSIdesapparecia sem ruído, como uma sombra %ôa hora do almoço lhe tomava a apparecer.. DeLlselle sana para varejar o espirito» e, de volta n vamente se jeehava, para trabalhar até o jantar 

';"",.
chatamente a casa mergulhava em silencio ; rMue%"""• __^ ____.

Mais um triumpho do SABÃO RUSSOsegundo a opinião de um cidadão criterioso
Rio 2—2 — 920.

Illmo. Sr. Jaime Paradeda
c A Nesta.Saudações.

T_Troo^,nd0' -de ha muit0» o seu preparado "SABÃO
RUSSO , unicamente para lavagens des cabellos e docorpo, o qual eu achoexcellente, nunca suppuz que o mes-mo iosse tao l.om para a cura de impigens, pois ana-nhando algumas impigens nas pernas de caia.ter feio tive
graças a Deus, a acertada idéa de curar como "SABÃO
RUSSO , lavando três vezes ao dia; qual não foi o moucontentamento de ver-me completamente curado no fim decinco dias, desapparecendoas impigens como por encanto!Em agradecimento, |>rom.tto-lhes beneficiar a todosmpus amigos, indicando lhes o seu poderoso produto.Sem mais sou de V. S. com estima, att. vem am.mto. nbf. — Edgard Panteaio. — Rua do RUchuelo, 217

Banco Português do Brazil
Capital - Rs- 50.000:0008000

Sede — Rio de Janeiro
FILIAES EM S. PAULO E SANTOS

Endereço-lelegraphico Brasiluso — C. Postal, 479
Por contracto com o governo portuguez, cie 4 de

Maio de 1919, assumiu funeções administrativas
da AGENCIA FINANCIAL DE PORTUGAL NO

RIO DE JANEIRO
Abrecp de movimento, p[C limitadas com talão"

dé cheques, CjC a pfaso fixo e Cjc em moeda
estrangeira rias melhores condições do mercado e

encarrega-se da aclministraçãode propriedades.

Rua da Candelária, 24 — Rio de Janeiro

de seu genro na AcaderM^__i_£--qffi^ o
¦;lüntâylú$^ para a Itália, o sr. e sra.
Maufroid admiravam a simplicidade de Frederico,
a modéstia com que elle acçeituva as felicitações e a
naturalidade das suas palavras e maneiras no meio
de tão illustres personagens.

.Ao cabo de três mezes de ausência, voltaram os
esposos. Fora seu primeiro projecto- habitarem um
apparlement confortável tia Plaine- Monceau ;o sr. e a sra. Maufroid entenderam, porém, que a
gloria do seu genro merecia mais e arranjaram—lhe,
em Passij, uma linda casa, com jardim.

Ao entrar no gabinete de trabalho que lhe li-
nham preparado ; 6 vista dos seus livros, agora to-,
dos elles encadernados e alinhados em prateleirasde carvalho ; da alia lareira, sobre a qual se osten-
lava unia Minerva ; da poltrona vasta e profunda,
propicia á meditação ; dos reposteiros de damasco ;da mesa, copia da de Colberl ; do Unieiro de faiançaantigo, vasto como um bebedouro, da penna de ouro— Frederico apertou gravemente a mão de seus so-
gros, beijou a esposa na testa, dizendo apenas ;— E agora !. . .

Os velhos Maufroid e sua filha retiraram-se
em silencio, dando-se por pagos e bem pagos de to-
dos os seus trabalhos e cuidados, com aquella ex-
clamaçãp tão eloqüente, de tão longo alcance ; e Fre-
derico ficou só, com ôs seus pensamentos.

Começou então para Clara uma existência
nova — e admirável. De manhã, tendo-se levantado
antes delle, ia ao escriplorio do marido, verificar
se tudo estava em ordem, se a temperatura era suave
é a luz agradável, se havia flores frescas nos vasos.
Por volta das onze horas, Frederico entrava no ga-

Instituto Ludovig
TRATAMENTO DA CUTIS

#

Ülli
\

O Chême Ludovig
é o mais perfeito
creme de toilette.
Branqueia, perfuma
e orriena a pelle.

Tira cravos, pon-
tos pretos, manchas,
espinhas, pannos e
sardas.

Os preparados do
Instituto Ludovig
curam e impedem
qualquer moléstia da
pelle.

Para a pelle e ca-
bello usem os pro-
duetos de Mme. Lu-
dovig.

Os Institutos Lu-
novio do Rio de
Janeiro e S. Paulo
mantém nmasecção
especial para atten-

der (gratuitamente) a todas us consultas que lhe sejam
diriyidas sobre pelle ou cabello.

Temos tintura de Hennécm todas as cores
em liquido o em pó, garantida. Loções para
o cabello, impedindo a sua queda e acaspa-

RUA URUGUAYANA N- 11--Sobrado
HIO DE JANEIRO

Succursal RUA DIREITA —55-B
SÃO PAULO

ENVIAM-SE CATÁLOGOS GRÁTIS
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MARCA «eClüTRAOA

A. BELLEZA. ER_A_iSIl_.EI_R.___
-o-»>«._

AS MAIS LINDAS MOÇAS DO BRASIL
¦'¦-¦¦¦ ¦ A.

H*nrt^i^i2LAH?AJ!^^^ pe,a Ph°tographla os diversos typos de belleza de oada Estado e região. No ter-
sMelra dèSde - __S-«"líSí!.^? _* _lna t ^ultiforme ootno a flora. Reunir as varias representações da belleza da Bra-
M..ih«n JSÜSJÍ ÍT°h "ÍL J?° ._loríe-até °? «x©mplares loiros do extremo Sul, será prestar a mais eloqüente homenagem á
^h___i__2_fa_*^__t £.. ?U - 2ade8 ^Perlores da nossa Raça. mostrando o Brasil no s0u aspecto humano mais e-thetièo. Esto em-
fôríS oE.«__!_£ m°%n Í^"S. _,.i.odof 08. Photographos da Capital e dos Estados, terá um duplo objeetlvo de arte e de pátrio-
fâoT?eD?eMnter^ntSt_ÔerfaSm_ d°, mSuLJnlVâSSiSrXSfr **&"£? "JoSSfonsideradas as ma» lindas; que cada município se
eo9mJ?Sm hym^o"d6;XlXol™'no-sã^ça.2* 

BRA8,LE,RA-9 » "AVISTA "A SEMANA arehivarâ nas suas paginas essa dooumen?acão,

veren*aPdevidSaà toer?1*08 
""' "°8 '°Pem enVlado8 Para a 9al«"-|a d» BELLEZA BRASILEIRA será cercada do respeito e da re-

olwdtEli^MiSí-W^ as condições a que devem

regionll 
°8 retrat°8 deVerâ° rePre8*ntar typos de formosura, quanto Possível os exemplares mais representativos da belleza feminina

trás cí-afe _ vttlílTjZStfZX um. 
CaPUae8 ^ E8'ad°8 P°derá enV'ar a" 1° retrato8; cada P*«*>g«P*o profissionai das ou-

~~2! 
nnoír_?_^_ío°!._fir?dí^^^^ mesmas condições para a galeria da BELLEZA BRASILEIRA.De preferencia, os retratos serão de busto, e só excepcionalmente de corpo inteiro.

denciaT retra«o 
deve ser acompanhado d0 nome ou iniciaes dc modelo, e da designação d0 Estado, Cidade ou Villa de resi-

O nome do photographo será publicado com o retrato.Não serão incluídos na galeria da BELLEZA BRASILEIRA quaesquer retratos sem a garantia de honesta procedência, poisella devera ser, ao mesmo tempo» a galeria da Virtude e da Formosura-
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Declaração
Concurso da "Revista da Semana9'

AOS HOMENS:
Como deolararlels o vosso amor numa carta de vinte linhas, no máximo?

A'S MOÇAS:
Como responderlelsi numa carta de vinte linhas, no máximo, a uma de-

| ciar ação de amor '

A REVISTA DA SEMANA publicará as cartas que lhe forem enviadas para
este concurso, e que devem obedecer às seguintes condições:

1.» — Não excederem de 20 linhas de texto manuecriptoí
2.» Não oonterem expressões impróprias da compostura moral desta «Re-

vista»
3.»  as oartas deverão 8er assignadas com pseudonymo ou pelo primeiro

nome seguido pelas iniolaes dos restantes, podendo ser endereçadas nas mesmas
condi çõe8.

O concurso está aberto pelo espaço de seis mezes. Terminado o praso (que
pode ser prorogado caso haja concorrentes cujos trabalhos esperem ainda publica-
ção nessa data) um Jupy composto de tres homens de letras procederá à classificação.
Os prêmios deste ooncurSo serão opportunamente annunciados*

Consoante o espaço nos permittir, continuaremos a publicar as cartas que nos forem envia-
das para este interessante concurso, pela ordem da sua recepção. Eis as recebidas no decurso

da semana transacta: . .

Para Ignaciniia

Owmdo em leu ústo meigo è pallido,umlõnQõMiJo.apaixonado: ¦

A minha bocca exangue deu-,
Nesse leu beijo doce e calido,
Tive um supremo e desvairado
Sabor de mel, do beijo teu l... .

SÜlo de amor, ideal, romântico, »
0 beijo, louco,- na minlialnvi,
Guardei, lembrando a soluçar
Num mis mo infindo, eterno cântico,
A hora de amor, a noite calma.. .
Suprema dor de recordar !.. .

Biijar a f.i.mbria dsssa. lanica,
NJíui-povso mais ! Fugio o sonho

¦ DiqUüic beijo ejnbritigador !
Mis o imub"ijo, ventura única,
iria palpita e aqui tristonho
Diçlãrà cm pranto o mui amor!...

Gjaralingueta

minto, bem sei! Mas... perdôe-me, Nenen. Esconder nos recon-
lichs do coração um sentimento que nasce e vive na esperança fa-
queira de realisar um sonho de primicias seria sacrificar os de-
oatieios dlalma, entregando-a a0s desalentos de uma tristeza in-
finda. E confiando em que se não esquivará a definir-se ante a
sinceridade desta minha confissão, espero que, traçada por essas
delicadas mãos, me venha a certeza de que mereço ser correspon-
d ido.

Não le.prometto muito : nada de jóias nem outros adornos ; duas
loiletles por anno para as tuas visitas ás amigas e mais as neces-
sarias para a vida caseira que será a tua. Alem disso, boa meza
e a minha companhia: Uma condição apenas imponho visando
a nossa felicidade ; nada de ciúmes. O ciúme é o veneno dos casaes.
Aguardo resposta urgente porque preciso também responder a
alguém que me atormenta com os olhos e que se acha no meu cora-
ção, ou antes na minha cabeça, em segundo lugar.

Recife

Faustinha

J. A.MOROSO
Dáras

Eugenia

Ama-a, amo-a com verdadeira paixão. Desde que a vi, a cal-
ma abandonou-me de todo ; as horas que passo em sua compu-
nhia, conlemplando-a ou ouvindo-a, sãojiapidos-minulos ; na sua
ausência, não me sae a sua imagem do pensamento. Acordado,
dormindo, o meu espirito só se oecupa da sua pessoa. Durante o
dia: constante mente interrompo os meus trabalhos, esqueço-os, para
imaginar o qm a senhora faz^o que diz, o aue pensa. Perdoe-me

-trenty&dia de lha escreõer~é reslitw-me a Iranquillidade perdida,
correspondendo ao meu amor.

Sendo a generosidade 
'um-dos mais bellos predicados dos co-

rações jovens, peço-lhe para este humilde admirador a sua hene-
volenle attenção. Tomando a liberdade de lhe dirigir uma carla,
incorro, é certo, em grande culpa de ousadia ; espero, porém, ser
perdoado pela grandeza do meu affecto.. Cedo assim ao impulso
irresistível dcrrmrarcoração ;e aguardo, sereno e confiante,-na sua.
amável resposta, o prêmio do meu sincero amor.

Bruno C.

Candiniio

Gentil Nenen :

iYíb 
'fÒra 

a veneração profunda que consagro ao culto-da
belleza è da graça, talvez não ousasse dirigir-lhe estas phrases —

expressão fiel do senliimnlo que fez despertar no meu intimo a sua
radiante fonmsura. Dirá, certamente, audacioso o meu procedi-

Recite

A' SENHORINHA K

Luiz O. P.

Queres te chamar Mme. Amoroso ¦ ,¦
Fazendo-te esta proposta tenho em vista a constituição inlelli-

gente do meu lar. E's de boa raça c robusta : os meus filhos serão
fortes. E's intellígente e àètivá ;'« nossa casa será bem dirigida.

li U LAMA

Esgollou-se o praso que eu próprio me havia marcado, para
a esquecer. .Durante estes longos dias em que deixei de a.ver, a mi-
nha vida tem sido um verdadeiro supplicio / Não-, sei se vou
magoal-a com estas palavras ; só sei que, escrevendo-lhe, fico mais
alliviado, por ter desabafado comsigo. Seja justa, Eulalia. rJ- —
o coração nas mãos, aguarda'a sua sentença

Santos
Paulo F.

Com

'entrava ríáqüelle recinto sagrado ; desligava-se o
leíephonè e, para que nada pudesse perturbar
aquella meditarão, ale os criados tinham ordem de
faltar baixo, na cozinha.

Annos assim passaram, durante os quaes tre-
derico não produziu coisa alguma. O sr. e a sra.
Müufroid. que tinham is per ado uma gloria mais
rápida, mal ousavam, de vez em quando; formular
uma pergunta indirecla, como por exemplo :

Ènlãu, Frederico, já sabe que o sr. Bergson
foi eleito para a Academia Franceza ?

Frederico, sem se alterar, respondia :
Esperem, esperem. Ha de chegar a minha

vez. . .

E Clara, acompanhando os pães alé o alto da
escada, dizia-lhes :

— Tenham paciência, não lhe façam pergun-
tas que o contrariam, o aborrecem.. . A obra dum
pensador não se realiza dum dia para o outro.. .
Mas, de repente, verão !

A\$ vezes, outros sábios vinham visilar Frcde-
rico e conversavam longamente, discutiam. Clara
assistia a essas palestras, eruditas. Frederico falia-
va pouco ; e se algum delles o interrogava $E esse

trabalho ?» respondia, com um sorriso calmo, de-
signando a gaveta da escrivaninha :

-f-' Quando isto se abrir !. . .
Ora, uma noüe em que o marido Unha sabido,

Clara acordou em sobresalto, sentindo na garganta
uma impressão afflictiva de fu?no. Saltou da cama ;
havia fogo na casa ! ..

Clara precipitou-se, tonta, procurando uma
sahida, ouvindo vozes que a chamavam de todos os
lados. Alcançou emfim a escada de ferro, já quente. . .

A " Revista " no Pará

^VcoripnMd
Os Comprimidos PiçãrxV, formula do celebre

Prof. francez Dr. El. Picàrd, são uma combinação
scieritüíça de vários produetos veçetaes, aventes acti-
vos dosyslemi nervoso e írenitaC apresentados numa
fónna tão concentrada e assimilável que os cs'oma-
Cos mais Ciacos os direreiri com fecilidsdé. Procurem

Resultados immediatos
na falta Ce vitalidade, debilidade renttl em er'a-
de avançada, perda parcial ou tot'il dá potência
sexual, perdas seminaes noctiun.s, fiaqueza cereiral,
es7ol".mentonervoso e pnísicò, e neurost henia- Seus
>n?reiientes são inòífensivós e os icsu!t:n!os sempie
sejuios e permanentes. Nuic.i falham. A* venda
nas drogarias. Único depositário: 1 ouis S. Ciul-
Caixa 1 oslal. 1S75 —Rio de Janeiiò.

DEBILIDADE SEXUAL
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ftflká/^ :B__ti- 1 / fl^ w^flLl^fll IIB^fll L~ 7k .flT* ^^B >¦¦¦ «*^ _fl

E^flbl IN>VB I v> m*. *b^t| WL~ TáÉ b_W ^ílL^r*
L _Bfll fl^flflfl^flBlfll I ^;,g t "flflK^B fll flB flfP*^* flfll fllk^fllfl ^*^B ¦¦ 7

K.^_Afl^__BflB_fl ÉBB ¦• * - >•"'jflr '' flk. fl flfl Bfl flvflnT JBVflB BB«B| Bflr^^ifc. ^Cl__flflflfl_c_t^ ¦ flflflfl-^flB Bfljiflfl BflflB flwflfl flfl 11 flflxBflBcE- -flflk^Bl HB -flflr ^6k_ jflflHW fl Bfl fl#Hl flk* *¦Ibhb^b lJfll___j___ii ^_bBa fl H jflflJ
HflflflV 

^^flflBflHHHHHHWMi^Z 
HWr |flflfl™J ^^1 B^^vV'^i BB

fl fl fl | _B ^| ^B^ V Bfll B_L^S_J|
[EflBT flfl BB Wfl flB^r^flrflfl P^^^"^*"_ flfl ¦¦ ^H ^^F ^.**^"^^^^fl»' ^HâjBThUi

Bfl __L' ife_l __r ^ B> BBH_H^^^BflBBflBBflHBHjHf __^^ -> j8j

O Rèveilhn m noite de 31 de Derembro na Assemíléa Paffen?e
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A, alimentação das Crianças no Brasil
O «LEITE INFANTIL» E

MEDICA
A CLASSE

Este producto tem Jâ salvo centenas de crianças. Neste
momento, cerca de MIL usam-n'o como único alimento,,ou
como auxiliar do leite materno.

O seu valor como alimento já está perfeitamente expe-
rimentado por dezenas dè médicos em seus próprios filhos.

Estamos, neste mpmento, fazendo uma reforma radical
nas novas installnções do Leile Infantil. Contratámos novo
technico pára dirigir o serviço; fizemos acquisição de novo
homogeriéizador e machina para fechamento automático,
peças que importaram em mais de trinta contos de réis.

Acreditamos que nestes quinze dias estejam funccio-
nando esses novos épparelhos com real vantagem para as
crianças.- Dificilmente hoje um lactante deixa de aproveitar éo__
o uso do Leite Infantil.DR. RAUL LEITE St C.

LEITE ÁLBUM INOSO
(FINKELSTEIN)

E* um leite modificado pelos Allemães e, como alimento
dietetiCQ^ Opera resultados maravilhosos.

Aconselhado nàs dyspepsias, na intoxicação alimentar (a
gastro-enterite aguda dos írancezes), depois da dieta hydriça;
na decomposição (atrophia e hypotrophia dos francezesj^al-
gumas vezes. . £'-•¦

O seu preparo está sendo feito por um technico que veiu
especialmente da Allemanha, onde durante seis annos traba-
lhou em productos alimentares para crianças, na clinica do
notável pediatra Professor Neumann.

_g»^gjjjjBjBj»j3jig"jHjjj""jsjjj^^gj"j _BBE

fl ^BP^^^fl fll
flfl Bfl flflr í fkííY* f Tfi

¦¦m* "' W* _i_fl. ¦ , ¦ ¦ W*- • "^BBflflBBBBI
Bfl» _ flCiiMk •.. **'•'* fl_B_fl_t * í-j'*',*.* _Mt_ÉÉri_t__. -'^ PB—BflflflI¦ flS<-jflR ¦'• 'ÍSèfl ¦__£__.__¦_ ¦_>_>__SiH _i||Hfl le-¦ j_^___£ '__i_fl KflB II

i! Só não fortalece.os seus filhos com uma alimentação sadia e
adequada a mãe descuidada ou não affectiva. O peior legado
para um^ho é nãtrse cuidar com cautela da sua alimenta-
ção e hygiene devidas. E\ um verdadeiro crime permittir-se
que as crianças tomem alimentos em horas indeterminadas.
O alimento deve ser bomi, em horas certas ; egualmente a
creança pre&isa-tfrr-toda a hygiene e deitar-secedo. A robus-
tez é o melhor legado que se pode deixar ao filho. Cuidar de^
uma boa alimentação è, alem de tudo, fazer economia no
futuro com medico» e pharmacias, e torna a creança apta
a vencer na lueta pela vida* Qualqa^nna^-ntesmo—pohre_

ESPERIA— Filha de Mme. Elisa Santos,
aos 10 mezes de idade, pesando 10 kilós. —
Esta criança, ao começar o regimen, com 3

mezes de idade, pesava 4-100 grammas-

pode auxiliar bem a alimentação de seu filho depois <in R«vto mez com qualquer dos Cremes Infantil (em pó dextrini™do). Alimento simples, de digestão quasi feita; não se eqt™ca; não dá bicho; não mofa e não deixa resíduos no ornania^nO pacote custa de I$200 al$300. Éscrevendo-rios, com o !JSi
or prazer enviaremos esclarecimentos sobre a alimcntnrVn
de uma criança e remettendo-nos a quantia de 5$000 W

^ pa cha remos pelo correio 3 pacotes desse precioso producto!

Crianças enfermas do apparelho digestivo
Consulte ao seu medico se tem indicação sobre o LeileAlbuminoso ou peça-nos informações," mesmo por escrinto

Este precioso alimento tem já salvo dezenas de crianças. '
mm———————————_—_—_—_—¦

CREME INFANTIL
E' hoje do conhecimento de médicos modernos e da-

quelles que lêem um pouco de doenças das crianças quetodas estas, mesmo quando alimentadas ao seio, precisamdepois do sexto mez, auxiliar sua alimentação com uma boafarinha, devido a se esgotarem, neste espaço de tempo, as re-
servas de phosphoro e ferro, sendo o leiteinsufficiente, quan-do dado exclusivamente.

O uso das farinhas impõe-se.
As únicas aconselháveis são as de composição simples*

aveia, cevada, centeio, arroz, trigo, etc. Ãs de composição
complexa são de emprego reservado ppr conterem cacáo eoutras substancias extranhas, contra-indicadas a crianças na
primeira idade.

As farinhas simples muitas vezes bicham, mofam, aze-
dam e tornam-se indigestas. v

O ideal para as crianças são os Creme Infantil em pódextrinizado, Arroz, aveia, tapioca e sagú (em pó)« Cincocereaes», etc. Estes productos são dextrirfizados; em suas
composições não entram substancias extranhas: têm a pri-meira phase da digestão do amido já feita ; não mofam, não
bicham, são completamente assimiláveis. Únicos productos
alimentícios com base scientifica que estão ao alcance das
crianças pobres, devido aos seus módicos preços.

Custo
Pacote 1$200. — No interior 1$300.

Este alimento é também o ideal para as pessoas
soifrem do estômago e dos intestinos.:

A* venda nos bons armazéns e pharmacias.

que

Dr. Raul Leite & C.
. Eàcriptorio :' 73 GONÇALVES DIAS

End.Teleg. INFANTIL

A' VENDA NAS BOAS CASAS
O PREPARO DHSTES PRonÜCTOS K' KEITO NV GRANJA DOINFANTIL

Realengo
E. F. C B.

(40 minutos do centro da
 cidade) 

_Director clinico e scientifico — Dr. Orlando Góes, Chefe da clinica do Dispensario Moncnrvo e especialista de doenças de crianças — Assistente, Dr. Cah
DEPOSITÁRIOS:— Ângelo Neves, Mandos. — Saun d Srs & C, Pará. — Francisco Aguiar, M aranhão — Adolpho Queixada, Fortaleza. — João V. Miranda,
Pires Ferreira, Recife.—LustachíoC Villa, Maceió.— Durval Freire, fíahia (Rua Pnrnn ft5nt.« r. i RR\ ne«-t. * r.. Rp//a TTnrir.nhl. íRna ria Rahia 901V..—- r.omn.
ae Fora.

tzans Luz.
Natal. — Francisco

. , ,-.„„ „„.,._ _„„„... „„,. „„.„. ~.,~„.. v     . Renato Dias, Juiz
José Ferreira Braga & C., Vidoria. — Leiteria Campo Bello, São Paulo (Rua S. Bento, 14 B.)—Carneiro Fleury & C, Curiluba. — Cláudio Madureira, Ponta Grossa. —

Antônio Leivas de Carvalho, Pelotas.— Abel Asti&C., Rio Grande.— Leiteria Oeste, Nictheroy.

O fogo rugia, engolfava-se pelas portas arromba-
das, com um estardalhaço de galope... Chegada ao
patamar, sentiu que dois braços a amparavam, ao
tempo que uma voz berrava : «Coragem, nós aqui
estamos!» Com a noção do perigo vencido, voltou-
lhe inteiramente a razão. Estava silva, ella ; mas,
lá em cima, no gabinete de trabalho, talvez toda a
obra de seu marido estivesse ardendo! Dez annos
de trabalho... A obra prima do seu pensamento. ..
a flor das suas idéias, a admirável recompensa pro-meliido ao seu gênio! Comparada a isso, que valia
a sua mesquinha existência ?

Grilando, debatendo-se, mordendo, Clara rom-
peu para o andar de cima ; entrou no escriptorio,
arrombou a gaveta, e, com o mais precioso dos ihe-
souros apertado contra o coração, rodou os degráos...

Frederico Beslier chegava justamente a tempo
de a receber nos braços. Clara mal leve força para lhe
dizer, offerecendo-lhe as folhas de papel entre as suas
pobres mãos descarnadas :"— Ahi tens. .. toma...

E desmaiou. Amigos que haviam acudido fe-licitavam o philosopho pelo heroísmo de sua esposa
e exultavam porque, tendo salvado a própria vida,
ella lhe salvara a obra. Frederico poz a mão na lesta
ensangüentada da mulher, murmurando gravemente :
« Santa criatura.. . >> e escondeu debaixo do paletotos papeis meio chamuscados, em que estavam escrip-
tos, com tetra caprichosa, versinhos brejeiros —
a única coisa que elle fora capaz de produzir depois
que havia enriquecido !

Matjrice Level.

í—

ECHOS DO GARNÁYÀL

CJJRDAS
Pannos, Espinhas,

Manchas de Gravidez,
Rugas e Cravos, desapparecem

em poucos dias, usando SARDOGEN,
preparado infallivel, único que elimina
os defeitos da pelle.

nAo é creme nem pomada
Approvado pela Director in Ger.il de Síiúdc Publica.
A' venda: nas Pharmacias, Perfumar ias c Drogarias.

^L^^L^L^L^L^Lp* L^L^^L^L^Bí^Li L^Lf^^LV BUl fvfl __[ \^F'-"¦•" *«^9^LV fl Bk_v^Lw ^L^Ll ^Lw^* • _É_i^_k _^s_^ »*" _^^flkL^i B_^ík * •• ^_l
_p_*j^fl _h^_I _H_5_H _^___^_T«_^_H _^_^fl\^L\ ^^LV^L^Lt _fl9^^L&. _k. fl ^Bb^L^i^* _t_flr*_i^^LBIP¦ -^H

^fl^B fl*_*_^_l LmKs^L^LmÉB L^i^^^L^LVJl^Ll BM^^^^^-^^J H^*-*tB ^LwJ^.^^^Ktff - ^S^flF w*- í^-f^-^-^É^fffV-L B^L^LrS_i t^LhB_H | J^fl ____Q!9 ^H ^_^_^l_^^_Ei_^ mWU s^P^LkV^L^Lh«' Wr_Tt ^T *_H H_^^ r^^Vfl-^V' - **'^L1 rn^m

m^Ê i _r_^K*/' WTTr8 fcy^^X 'àW'~ » 3 _r" í^B^P^A ^^^ flj 'vi fl*'*' __k '^L^L^t ""' V - "^T^ ll^l __Ék_HH _^__ H

"**,*"-"?!^ - ~-i¦'¦' "*¦"* ~":"'~i^'-- -v-T*'""'"* ¦ "t"" "*"^''í*''"'"¦.-' '.v*^-j^ff^y_!_i<^^i__:T~*"<^^ " '^^sjwiptSKK^Sj^ÉBg^fcfl

Os sorrisos da historia
Théophile Gaulier, para quem a musica era «o mais

desagradável e o mais caro de todos os barulhos*., deles-
lava especialmente o piano. A uma senhora que lhe pedia
um dia a sua opinião sobre esse instrumento, declarou :

— Confesso que o prefiro ã guilhotina.
'/,;¦* 

* *

Saint-Ange, o çxccllente Iraduâor das Matamorpho-
ses de Ovidio, escreveu uma vez ao dr. Vèron : «Queira
emprestar-me dois mil francos: E'Mo feliz que não se me
afigura impossível que um dia eu lh'os paguei».

O baile á fantasia no Hotel Vista Alegre

GYMNASIO PIO AMERICANO
* OIDE MAIOK RENOME F. TRADIÇÕES NO BRASIL

¦fevlr.-- \ v ... v.,^^-gflB- hS^^ij1
J
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pVNoife dar Cancha/ *A Mi-Careme 11 j I
•^^^y^-"""^fT-í —- ^^^^^_-^PM^bBbBB1BbBBBbB^BB>M-i ' ^^^^^S^j^ ^*"^^-r ^^*~~^ /) fl BflBBBBBBBfll Bfll B

li KfiííHB] BB^iSi,' f^^^vBBiiB Kof.a\B BB Bfl Bn Bfl BcBfl ^Bfl B^^CTjfl bTC HS^^S^Sfir^^dr- ¦¦ íl Bv'fl HBIífllnBV H.-1' ,^l H'»"'Abflrl!lA fl BS&^iiLflflBIill IHI B8v#if<llfflBu Wilfl RB^^l BB Ml BB W Bfl EH B SiPflklJsfflfliVJ^SSWir^-^fli flK» fll flfl^^-âflfllflflljflflfc^ »*fli fll flPflP^*»*' ;¦ M»^#fllWt Wfl *T^% 'Ti Rtfl flflwTi Br' «8] K^^fl Bfl fl J6^*r 1»^™ »ir * a*^B att! BJ Bffiv BrrfiflW: JÍ Sr ^¦BEK^rs

jjV fl| BLBpmI K3J flfll çBJÍéW^wBJ BBJiL.'B"BraJ P?>PBr^B4BBh.. l»¦ % Ex2m*.t jEmbEIM»Sbmbbbr ^ fl B—Br^b«¦'i^wffifr"

B^Bk.^Hflfl9LflEflflMfl\ A ^"iX BH fll BB 1^™^ B^4^Ji ¦ A.^S B/ .^bVJ flflflflr IflflV^T&Ênflfi^^flBflBV flVflflflfll^ ^F¦ I* flWBTlv' "^ .BB™"^^^J^tÉbÇJf 1 f** frflPflWlTfl ST^BkI / . Ifl Bk^&flflflT^taflflflM K^ZysT^M^hMáà ^ r ^f*íàl W^^^Ê HV flJT ^*üf/!fl i^mMoLm aoí. flk 4fr iV 1/^' ^-iMim •. «si / MBflflW "fl"" ¦¦* ^fl***fll BBflp,BMBWBflfl MlÂ—flCTtf ^^**M»I ¦ *_ Bfc r ,_—Mfcw 
'i^aÍSbBBBBPBbP^ 

.^BBBBBBBBBbVH EV-S ¦'' .aflH.'. ¦ ¦¦ "^^ 'ilflWBMHF\lRfl«f i<iai- —Br Vj-V* T* y */J * * KflflT flflfl flaC /LÈ/ÉbBV9I Bw^Bpmfll ¦MhIBmí nilBMifÍKliiiVfji9fll ET^ I ¦ IHft flflE«^'^flflFflflT*i',.• I*flRàí$£llflMBP*ÍSifli* ia JsííV :&flfl""M-Vtfl¥ "BBfltfi^i I
flflíflPBiB fl«w 'AfeiA BE3 fltflnflMifl flM2áJB flfl>^ ^Bl B ¦ Bfl»,. , JlEflar. ^£aBa«?MBagaM^gaSMBKmai^Bg ?- 1 < HPra^"flnR^fl|i'! fl BMIB/fll B*BB>_^^fl BT*^flJ inP B"^BrL-ji>^^^^éBl I ÜBII k IfBJilf ifBBgflBMI JÉtlpj Bfiliflj ' *>^ J^BbyM If' fll !

b»'1?^» bbV fl* bbm ¦¦¦¦¦ mmr 1 bbbbbbbbb^  ^^p-mpBbbbB bbI ¦ ¦ " Sr,_«u» i'$ HE?* ¦ ^BF» bbbbbBbbbbbM^bb»!bkSk^^bbbbbbkb 3flh*"V^kN^«flB> \ *' •'•blJ.* .Wbb A¦BI- :ji ^F^fcflkw"l Bfl Ar ^ flPfl H If''jfrBlLc jy • x-^ t^BBpBBgBWBBBjMBIBBBBpH^ • I

^k^ffl^*^ ^Bv^^flF flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflB flflflB 1 Bfli^TtJflS^lS^k? I BB í BE^^jM fl ¦ 1 &flfl^T^flflfl I fl hhIü.BBBflMBSBBBBKatflBKjr ^nr- v^^ ^M Bi fl B 1 fl B ¦ fll BBv@flP?vfllit I fll Vi P ¦mi»*-' KflHfl^fl flfll. I flfll. I, I BiBflBBBBBBflflBttw""""^9r'fll'^^"Kflr .- Jf,mn*»^ '-*-.«¦«„ flk ^^ÉBl Bflfl - flfl Bflflr ;'í¦¦¦'¦''fll >,'flfl flfll flflpwpflfll ;:1flfl flflflB ',-:¦::-.' BB"flB "r I''": -flW - flfll ''"'Bfl:<-'-flfl flfll flfl flfll' ¦' flfll flfl¦Bflriw w-^jf y " tZK •«¦^^H H ¦ ¦ lllfll r I K'':lvBM;;.| flUl BI ¦'¦ I H 19 IJ-I I B..-fl "*nH

.B^^fll P^^^B^jIp^Tt flTflC^ BLJjfcffi fl mt à \( 4 ~~ CaPrichosos da Eslopa. 5 — Re-

fl I^bI fl<? ?Ih!«Í larmH 11 ' fW"x fl BbI P\ crei'° dcrs flores. \

~'>s«nMbV' I BBb -'fiSifl Bflflnp^ .^bíLf — -£•£- -'JÍ^r^B>^SIflwfl Qp^iaT8" ¦rfl"^ÍE^flfllfli''i.'^aa;-fe;-' T»':' ,;í^ ' BTB I liJ/ii _«•¦-Saflp/ wP'"-^^ÍB^^I^^TBbSb ^S«lwí^lflWII«Bk ' v flfr.,j r~*x "¦ /--fll flfl xJzJy^— :^l^~"."1í: '":^^!?,!:
; 3 [ 'flflfi * 'áÊM^TW-'^- Tfá JV-'^;ral» .faPflV'-'' r''-^--flW|^'r:*cr-: ' ¦*¥''L - J ^-VflflpflB ^— . ..  ..- '-. ; fv
->.¦ fl flf  " r^ SlüL- V- /¦¦¦> ,1 AJB>i • flflflllflflfli Tfl flf^-^^^^í flfl fl BP*' !¦¦¦¦¦: .'•¦¦fl^ íslh'-fl Bk flr /Jm- ¦ W ¦ * ikflflr 1 Iflfl ¦ ¦ ^!"flpf/- BB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflF% - * ¦ -flfll i• fl i W; ^Qflf 9 ^BflWk 1 . "J Br iflfll' fl"^^^^^B BSF'•••'' ' ^B^ I
lá fl wt YU' Vfl ,r;''> 

/' tot B* *'^- -flUVflr ''i^BHp*.'''¦''•' '"'' *-':- ¦ ' -:^'ÍÉ fl fl B^^ '* «¦
flfl /¦ flMk-^flflaM-nflâ dl BflBBrite^flBflBflM»r^i ^ AVfllÍm^B**f fflflfl fl BT^fl ifll fl '. 1 '!wfT ¦  fl Btoi VJflfl flaav—-jfl¦ "flfll ¦ I ffll flU I flfll K flflflfls lr"':"fl ¦¦'"Ifll flfm íW iTT fll B BB m m^'w\ B B' Br J 1*1» fll I lll fl ¦ Vfl B flifljfll B«* ^1
Jl * ¦ w* 1 BB flrflf flfl Bfllfll B B*-'-'í"m.'^BA flf sfl I ^^^m IJ- B Bwlf-B B BflSSfll ¦lll- rt*l9 í f A BBBB p Bf flfl flfl u t fl b ¦ m-M " fl ¦ ^ * fl«^^ 1 flBl Bir- *': 'Sg^^^^-_-pj i

SLm I i-fj Iptil Ifll ¦^.—^^^^^^^¦^^¦¦¦¦¦pBHHMBflBJ^flflBfll IJTjfx VA B^^ul Bfl I' I ,:ta^f^

Flor do Abacate- para J.l . W^Si H wM W!$Êm ü iwfxj'
3 — Arrepiados. jft\S ^""j jfl BÉ IÜH BflBlS^liá^ il ¦ j^YÍ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJBBBBB ifllf^úBpi IBEBbwI í1 ''» U- ^.: W «3 B^É^fll li ' ^fl^/ -^^W»- Pfáftfl i'J. ^*tWfll (#K1 fll VrBflflflflflW'; --'-mií:- • ^".-^&W'-M. 'vê.' flF*^BtiBflflflflfl^W'-" :^9nflBK&F'' s_a %flllÉSS^ fZímSiSÈ _ >\flfll fl| --».-\ PPflJ fl Qpaw Q «VI: ¦ BFrr^"htflM lfl~^ ^""~~ fl 
ifll 

Br^ I ;'1 ^^B'• - /~~\ \
BBI flfll ^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBbI flTflflflB i ' '' "1 

BM bibííF 'B^Tb""' liFifljflflV íMbé 'áiif " ' • ^ff» il iffi^/ - •-' í^u\-
| I bV"VvVS' -' 1 ¦ fl» ^Brfl Ilt ^SatMr Aaf^BJ "^^-^^BbbbI sPll

^-,B BrflUÉ flflUflflfll »\ de'^KA^fla K"fl*-fll flfafll H&"fl(^l ¦:.^flTlKfl || |k - « biK^ Bfl I* £"A\ »» .
fc'i" íí Bfl t^B flfl fl Tui rfas Ma9nolias.

fl IlÍ* ^BaS "flãflB/ HSsimfl flafll fl«I^Bl fld^Bl H flflfl fll BI BI fllfli BIBIBiBflBlBlfll BI BI BlfltBI fllfll flfll
a-x*fBB IB ' ' 'flBflflfll flflr ' " 

Bfl iflB^AKJ I MBBfllWfcflfllfll flWBtflfll BfllflMBfliflBflflfllBflflfll Bfl BB Bflfl"! BflBflPrSi BfllflfllBflrJI IBfll BflB^TBjWfll M
BoÜÍjfll flfll 139 rZr' ^Hflfll BflBÉfl^TflflPQfll BflW' flVl HPflJ Bflflflflfll || l| ||| Iflflfll Ifll làflflLfll DflTt llfl í flVirfll flr l«1Péfl ¦.« ;BB B a^B STLBWflflfl flèl "¦¦¦¦ ||l|B"llflriflW9lflFTfl Drrn Re Hliy I jnpjji i

Iflc F JrMÍl^W^jrTFflTfl^M ^R^^^fl üp*i U^J fl —^flfliTfl^Jyfl^InV^O^flBsíHi^ 1 
'fll 

^flvrl ^t 
'Tr '' 

«fl y
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Secção Bibliographica da "Revista da Semana9'
Por uma combinação entre esta Empresa, a Livraria Francisco Alves e a Sociedade Editora PORTUGAL-BRASIL LIMITADA, serão postas

simultaneamente á venda em Portugal e no Brasil as obras^íe-a^tores^i>J!^lleJr^^^ortuguezes, editadas por aquella empresa editora

Ultifias edições da Sociedade Editora Portugal-Brasil Limitada

OBRAS Á VENDA
OBRAS DE EMILIA DE SOUZA CoSTA

Estes sim... venceram, historias para
crianças, com gravuras, 1 vol..........

H. LOPES DE MENDONÇA
Gente namorada, 1 vol...............

SAMUEL MAIA
Entre a vida e a morte, l vol. —

JÚLIO DANTAS

3$000

Soror Maria na, l vol
D. Beltrão de Figueirôa..
D. João Tenorio
Mui heres ....:
Espadas e rosas
Como ei Ias amam. •;....• ..... •
Um serão nas Laranjeiras..........
Rosas de todo o anno.— .
Car lota Joaquina  • •. • 
1023
A Castro, notável peça de theatro do

—século—IX— Os amores de D. Pedro e

1$500
l$50o
4 $000
4$000
4$000
3$S#0
3$500
1$000
1$500
J:

Seres e Sombras, por Oscar Lopes,
1 vol

Os cem sonetos brasileiros e portu.
guezes com um prefacio de Moyer Gar.-
ção, 1 vol.. . •.... • •.. •. . 

Cartas de Mulher, collecção das mais
sensacionaes cartas de Iracema, 1 vol... .

Gente d'Algo, pelo conde de Sabugosa,
com um prólogo inédito, 1 voj  . .

Cem cartas de Camillo» por L. Xavier¦ Barbosa, 1 volume illustrado
Sangue português, contos historicps, de

H. Lopes de Mendonça, que a critica
comparou ás Lendas e Narrativas, de Her-
culaho  v* •••••• •

A Grande Aventura, por Antônio
Granjo ..,. .

O ultimo Senhor de S. Geão, por vi-
cente Àrnoso

De Roma e suas conquistas, por M.
da Silva Gaio, secretario da Universidade
de Coimbra

3$000

2$500

5$000

5$000

4$000

2$500

2$000

4$000

MS.RIA AMALIA VA Z DE CARVALH
Paginas Escolhidas, 1 vol ....

CARLOS MALHEIRO DIAS
Esperança e Morte, 1 vol
Verdade Nua

Dra. AMÉLIA CARLHA

Episódios da guerra, 1 vol. . 
MARIO DE ARTAGÃO

( Di Academia de Lelreis do Rio Grande do
O Psalterio (versos), l vol

J0ÃO MADAIL
Cultura de arroz, l vol

o

4 $000
4 $000

3$p0Q

Sul)
2$Q00

o $000

OS PEDIDOS DEVEM SER ENDEREÇADOS A*

COMPANHIA EDITORA AMERICANA
Proprietária da Revista da Semana e Eu Sei Tudo — Praça
Olavo Bilac, 12, Rio de Janeiro — e aos seus agentes em todo
o Brasil, ou á LIVRARIA FRANCISCO ALVES —Rua do
Ouvidor — Rio de Janeiro.

D. Ignez de Castro — adaptação, em 4
actos, por Júlio Dantas, 1 vol......... 2$000

JOÃO DO RIO
A mulher e os espelhos, uma obra que

se esgotou em 8 dias, 1 vol....  S$500
CELSO VIEIRA

O Semeador, considerada uma das obras
primas da lilteratura nacional contempo-
poranea, 1 vol .'..  4$000

E. LASSERRE
Delinqüentes passionaes, 1 vol...  4$0€0

~~0tf¥E4^A-

• • • •
Da outra banda de Portugal (quatroannos no Rio de Janeiro), 1 vol
Eça de Queiroz, l vol..............

SOUSA COSTA
Fructo Prohibido, romance, 1 vol
Paginas de sangue, 1 vol

EDUARDO SCHWALBAÇH

Historia da Carochinha, 1 vol

4$000
4$000

4 $000
4 $000

2$000v

St

A Forca, o Vidor e o Valor vâo unidos ao sangue
rico e glóbulos vermelhos

0 Ferro Nuxado forma um sangue rico em glóbulos vermelhos e dá saúde robusta, ambição e alegre energia a todos

Porque o Ferro Nuxado é chamado o maior formador de energia e de sangue

Essa energia, vigor e capacidade para o
gozo de cada fugaz segundo, que se experimen-
tam na creancice, podem ser vossos outra vez.
Esse fundo de reserva de energia, sempre
prompto para ser aproveitado quando se ne-
cessita, pode restaurar-se. Vossa efficiencis
pode augmentar-se o necessário para encher
todas as demandas que se vos façam, sejam
physicas ou mentaes. ,;-

N'uma palavra, podeis volver a ser fortes,
sãos, viris, magnéticos (tanto o homem como
a mulher) tudo por meio da quasi mágica acção
do ferro vitalizado, do ferro orgânico. (Ferro
Nuxado) no systema.

. O vigor musculare o nervoso são totalmen-
te dependentes d'uma adequada provisão de
sangue rico, vermelho, nutritivo e vigorizante.
O ferro é essencial no sangue e, quando a dieta
fracassa para proporcionar o ferro na quanti-
dade requerida ou na forma digerivel adequa-
da, o resultado é a miséria dos nervos, dos
músculos e dos tecidos, e a fome de ferro. Em
nove casos de dez, o mal da debilidade, da in-
differença, da falta de ambição e do estado
valetudinario do homem ou da mulher 6 a
falia de ferro orgânico em sua provisão san-
guinda. Esta falta é melhore mais rapidamente
suprida, e seus effeitos vencidos, tomando o
Ferro Nuxado, e esta é a razão pela qual o Ferro
Nuxado é receitado por todos os médicos em
todas as partes.

O dr. M. L. Catrin, de Paris, famoso es-

pecialista, diz ter encontrado Ferro Nuxado
de grande utilidede para as mulheres dobei?>.
pálidas, sem appetite, com pobre sa de san-
gue e desarranjos geraes. O dr. Catiindiz: <To-
da a mulher necessita de vez em quando um
tônico poderoso e nada do conhecido até hoj<
produz os resultados do Ferro Nuxado como
re constituinte enriquecedor do sangue e crea-
dor de forças. Toda a mulher pode fazer a pro-
va em poucos dias.

Ferro Nuxado é inoffensivo ainda para as
mais delicadas. Em quinze dias melhorará sua
constituição cem por cento».

. Deixem de ser um homem ou uma mulher
a meias.

Adquiram de novo o fogo. o desejo e a ef-
ficiencia vital da juventude. Reconstrui vossa
energia e fazei de vós mesmos uma potência
entre todos os demais, por meio da vitalidade
e do poder magnético da saúde perfeita do
corpo e do espirito. Podeis fazel-o, justamente
como milhares e milhares de outros que no
mundo ganharam victorias semelhantes.

O vosso grande inimigo é a demora.
Não deixeis este ininigo p-rsuadir-vos;«

esperar um dia, uma hora ou um minuto mais,
que não são necessários absolutamente.

Exactamente agora é o tempo de começar
a tomar o Ferro Nuxado-

Comprai um frasco e começai a uõal o com
confiaíiçá completa, que não v.-s arrependereit-

Agentes geraes para o Brasil: — Glossop & C.
Rua da Candelária, 57 RIO DE JANEIRO

m\
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DE DEUS
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SEIO

Humildade de ingênua creatura ,
V_ oih0<d'agua a brotar de ao pé elo monte.

Bondade franca, natural doçura
.__ pela relva a correr límpida fonte.

A nuvem da paixão vela uma fronte :

LüXuria, orgulho mau, cólera dura
___ Troveja a tempestade no horizonte

E turvo o rio rola na espessura.

Trahições, invejas vis.'..— Águas funcreas,
Negras correntes de lethaes paues.
E ao mar vão águas sans, vão deletérias.

Mar ! Do seio de Deus, ah, como instrues !
São lá nossas virtudes e misérias
pelo sal do'perdão, mares azues.

Arthur Lemos

X

CASA COLOMBO
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ESTATUARIO

Empunhanelo o cinzel, aeleanlc, alraz, de flanco,
O esboço a pfoseguir, que tem forma indecisa,
0 èstatuario contempla e, logo, talha e alisa
De Páros o alabaslro, o mármore mais branco.

Trabalha muito tempo e a pedra, que ella pisa,
Põe sobfe o pliniho, emfim, já de forças estanco.
Eesculpe e esculpe mais, num elerratleiro arranco,
Dando ao bloco disforme a plástica precisa.

«Falia li diz lhe depois, por querer que f aliasse,
Pensando o fogo nelle haver da vida acceso.
Por isso quando, um dia, o vireles feice a face,

Caminhanle, parae, numa alliluele séria l
Esse mármore è um Deus acorrentado e preso
Pela força do Gênio aos grilhões ela Matéria l

Francisco Giraldes Filho

Sorrisos da Historia
Dizia-se em presença ele Fonleneüe} já muito edoso

que o café era um veneno.
— F possível, observou elle; méis deve ser muilo

lento, porquanto ha oitenta annos que elle me mata.-

V. EX. DESEJA COMPRAR CHAPÉOS7

S6 pode encontrar os 
"mus lindos

modelos na

CHAPELARIA
VARGAS

Rua 7 de Setembro, 120
TELEPHONE 4125 CENTRAL

Passatempo

Á> íMaTIIÈMATICA FKITI-
GEIRA

METHODO PARA
ADIVINHAR A IDA-

DE DAS PESSOAS

Pergunte-se a pessoa cuja
i.dade se deseja adivinhar
em que columna ou co-
lumneis se encontra o nu-
mero de sua idade. Som-
mundo os algarismos quesc encontram na cabeça
das coluninas, ter-se-á eles-
coberto 0 segredo.

Sr- a ielade da dita pes-son é, por exemplo, 17
tjnnos, cita dirá que a sua
idade se encontra na pri-'Mira c quinta columnas ;somniados 0s números 1
c 16, que são os primeirosd'is eli ias colu nineis, o re-
sutlado é 17 . „ idade quese procurava. Proccdei-se
da mesma maneira paraos demais casos.

Milhares de pessceis oteem usado com reconhe-
ei d o êxito

1 A 10 32
3 5 17 33
5 10 18 34
7 11 19 35
9 10 12 12 20 30

11 11 13 Í3 21 37
13 14 14 14 22 38
15 15 15 15 2o 38
17 18 20 24 24 40
19 19 21 25 25 41
21 22 22 26 26 42
23 23 23 27 27 43
25 26 28 28 28 44
27 27 29 29 29 45
29 30 30 30 30 46
31 31 -31 31 31 47
31 31 31 31 31 47
33 34 36 40 4 4 8
35 35 37 41 19 49
37 38 38 42 50 50
38 39 39 4.5 51 51
41 42 4-1 4 52 52
!3 40 15 45 53 53
.15 46 46 4 Ai 51 54

j 7 .17 17 4 55 55
49 50 52 56 5(5 50
51 51 53 57 57 57
53 54 54 58 58 58
55 55 55 59 59 59
57 58 60 60 60 00
59 59 61 61 61 61
61 62 62 62 62 62
63 63 63 63 63 63

GRANDES ARMAZÉNS É

Faça hoje mesmo o seu terno jé^ ^k 
1
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Uma rápida vi agem tran-
satlantica

3 décimos de um se-

gundo é o tempo que leva
umsignallelegraphico para
ir dos Estados Unidos á
Inglaterra, ou sejam 3.100
milhas.

O VOO DE UMA BALA. K

MAIS RÁPIDO QU_ O

SOM

Uma bala disparada de
,um rifle moderno corre
mais rapidamente que o
s0m. Por exemplo, sup-
pondo que um homem rc-
cebe um tiro disparado de
uma distancia de 400 me-
Iros e morre instantea-
mente, o som do disparo
chegaria depois de ter elle
expirado.

A delegação brasileira na primeira assembléa da Sociedade das Nações

As virtudes perdem-se no
interesse como os rios no
mar.

L\ ROCHEFOUfeAUI-D
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Sentados da esquerda para a direita — Embaixador Gastão da Cunha, Dr. Rocfrigo <p<^*0>
subsecretário das Relações Exteriores, Dr. Raul Fernandes e coronel Andrade Neves. De Pe-Com
mandante penicto, secretários Moraes e Barros. Álvaro da Cunha e Fernando Mendes .Tumor, e

sr. Barbosa Carneiro, representar te da Comnussao ae tfinjuiças.
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Templos, sobretudo catholicos, foram,
são, provavelmente serão depósitos de

arte, pelo mundo.
A arte é muito chegada a Deus _ aos

d'Elle. Compraz-se em exallal-o, em me-
moral-cs. >,'

Nossos templos não fogem á regra. Até
nos menores a arte deixou pegada. Uma
obra a contemplar, um talento que se louve.

N'elles, hontem, hoje, sem duvida ama-
nhã, arte, artistas abalisaram-se no ser-
viço do Omni potente, em vousas, grandes
ou pequenas.

Apreçamos a fachada sumptuosa, a
torre buscando céos, a custodia cinzelada
para a gloria da hoslia na belleza do ai-
lar, a pia de água benta cavada em pedra
fina para dedos de fieis ou borrifos do
asperges.

.'¦¦':'¦¦'¦¦¦ '.-;-...

Quem, no Rio de Janeiro, desconhece
a igreja do Carmo ? Alli na rua Primeiro

_de Março, ao lado da Cathedral, vetustas
companheiras da remota cidade.

Lançaram lhe pedra fundamental cm
1755. Só em Julho de 177.0 iVella ceie-
braram primeira missa. Festa entre pro--
cissão, anjos, coretos, ruas. cheirosas a

. folha de canella, colchas ricas rios sobra-
dos. luminárias, fogueiras, fogos de ar-
tificio, -theatros cobertos e ornados de
sedas, as musicas da cidade andando e
soprando as melhores solfas.

No interior do templo «a harmonia
dos instrumentos locava algumas sonatas-».
Assim reza documento ccevo asolemni-
dade, Ioda no louvor da Virgem.

A fabrica era esmérõTN'elta couberam
os primores da arte e do meio. Deram re-

compensas aos principaes da obra : «ar-
tes de vestido de fazenda de lã honesta,
chapéos finos, meias de seda».

O marquez de Lavradio, vice-rei, Iam-
bem capitão general do Estado, com as-
sistencia e gahos, participou do júbilo
da população.

Affirmou, segundo desbotado papel,
«com a. exoggeração nascida de seu nobre
e honrativo animo, talvez para nossa con-
solução, que nem em Lisboa se faria me-
lhor».

«Talvez para nossa consolação» — fa-
ceirice do chronista carioca, contente
dentro de si mesmo, a lembrar dama ser-
vida e galanteada, que só no exterior re-
cusa finezas.

Na igreja do Carmo, em corpo e alma,
viveu o mestre da arte colonial, Valenlim
da Fonseca. Observaram-lhe os riscos,
pagos a conto e seiscentos, porção de di-
nheiro avultado no século XVIII, sobre-
ludo por frueto de trabalho drs que tinham
perfeita luz de officios.

Ha quem pense haver muilo Valen-
Um da Fonseca no medalhão que em alio
relevo, desde Janeiro de 176!, orna a por.
ta principal do templo.

Muita idéa de Valenlim no medalhão
mais reduzido, da mesma Virgem do Carmo,

na porta lateral do templo, rua Primeiro
de Março, entrada do becco dos Barbeiros.

Porta formosa, oulr'ora famosa. A his-
toria da igreja do Carmo é tecida de luclas,
entre frades Carmelitas e Terceiros. A's ve.
zps o Senado da Câmara, presumido fiscal
do bem publico, envolvia-se nas conten-
das.
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Senado e seus homens bons embargaram
Porta Tatêrai da igreja do. Carmo, á entradado becco dos Barbeiros, tsquina de Primeirode Março

o patamal d%s Terceiros, no principio debecco da rua Direita (Primeiro de Março)
para a rua detraz do Carmo (do Carmo)

Exige d'aqui, reclama cVacolá. Afinal
algo se deu em composição da demanda 0Senado consentioque os Terceiros do Carmo
continuassem a botar-se, fazendo adró cdegraus da frontaria de sen templo, occu-
pando toda a largura de vinte c cinco oét-
mos para fora da face.

Compensação do prejuízo causado «'Republica, 
obrigaram-se os Terceira \

permitlir que o Senado se mettesse pelachácara do defunto Paulo Carvalho, ar-
mando no fundo da rua do Alecrim (Büé-
nos Aires actual) sahindo para o campo
(praça da Ra publica) por dentro da dita
chácara, trocada pela porta do becco dos
Barbeiros e adjacências. Não foi não é
porta qualquer. Occupou e valeu, üinda
oecupa e vale.

Sobre ella cinzel de arlisla exarou, em
medalhão, o busto Ja VirMni do c«rm
sustendo nos braços Jesus menino.

Docemente apparece a divina mãe, doce
sorri ao filho em quem as prophecias se
haviam de encher.

O medalhão da poria principal, bem co-
mo o painel de José de Oliveira no teclo da
Cathedral, ambos triumpho e figuras de
adoração, soberanizam a Senhora do
Carmo.

No medalhão da poria lateral da rua
Primeiro de Março ha intimidade e singe-
leza.- mãe e filho, entre cabeças de anjo e
alguns adornos, muito céo iVumq pouca de
terra.

Conlemplal-o, analysal-o,eis o dever de
quem,sentindo arte ecomprchendendo pas-
sado, se não limita a ser transeunte de
pensamentos rasteiros.

ESCRAGNOLLE DORIA.
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solemnemenle empossada no dia 7 a nova Direciona da Associação dos Em-
pregados no Commercio, a grandiosa instituição que é um modelo de organiza-
ção e de quanto pode produzir na esphera do altruísmo, da cultura e do civismo

o principio associativo. A' actual Direcloria estão adslriclos os sócios srs. Antônio
Olavo pu Lima Rodrigues, Antônio Moreira Monteiro, Antônio ;'d'Almeida*
Ramoa, Affonso César Burlamaqui, Edgard de Sousa Carvalho, Francisco
Doti, Francisco Bento Oliveira, Honorio José Rodrigues, .loÀo Mendes
Pires, Luiz Leite Velho, Manoel Mora, Paulo de Almeida Lopes, membros
das diversaa commissões auxiliares do Conselho Administrativo.

Os maiores louvores são devidos á gestão da Direcloria transada \a que pertenciam
os actuacs Dircclores srs. Raul Ramos Villar, Arthur Osório da Cunha Cabrera, Pe-
dro Magalhães Corrêa e Antenor G. dc Carvalho.

Entre, outros melhoramentos introduzidos naquella grande Casa, no período
administrativo findo, salientam-se pela sua importância : a mudança da grande Bi-
bliotheca para o vasto salão da rua Gonçalves Dias e a perfeita catalogação dos seus
16.500 volumes ; o alargamento e remodelação da secção de cirurgia, que possue actual-
menle magnífica installarão, com salas de consulta e espera e 10 gabinetes para injec-
ções c curativos ; retirada da grande escada que. oecupava considerável espaço, inlerce-
plando a luz da sala dos consultórios ; e, finalmente, a inslàllação de um elevador que
facilita o accesso a todas as dependências do edifício.

Cumpre salientar lambem a magnífica situação econômica em que se encontra,
actualmente, a Associação, pois a administracção cuio mandato terminou, lendo res-
galado 268:850$000, deixa a divida hgpothecaria reduzida apenas a 779:Sõ0S000. O
balanço do ultimo exercício aceusa uma renda dc Gl7:3793889 e uma despesa de
439:926§650, resultando em favor da receita um saldo de 177.-543S239. Tudo deixa
prever que a administração do actual Direcloria representará nos destinos da bene-
merila Associação mais um biennio de progresso e de benemerencia.
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«i.cK/i MÃO F PFLO BRASIL É CONTRA

gU|RMASN|L iSemana .Ilustrada de 25 de
Junho de 1865).

a;resposta do brasil
(Semana Ulustrada de 1 de Janeiro de 1855).

^STVDO-MAIOR DO MARECHAT. CONDE D'l-:U, CO MM AN DANT1T EM CHEFE DO EXERCITO BR.VSILEIKO NA
0h" ULTIMA 

PHASE DA CAMPANHA DAS CO RDlLHEIRAS.
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Composição allusiva á proclamação do Im-
perador aos habitantes do Rio Grande.

(6 de Agosto de 1865).

alé ao Passo da Pátria onde, em 16 de Abril de
1866, pitaram território inimigo.

Enlre o aprisionamento do vapor Marquez de
Olindn, a 11 de Novembro de 1864, primeiro acto
de hostilidade contra nós, e a invasão medeiaram
l anno, 5 mezes e 5 dias; a victoria contra o Para-
guaij custou-nos 5 annos, 3 mezes e 19 dias de es-
forços ininterruptos.

Agora, passados 51 annos, convém que se exa-
minem os acontecimentos, não só para juslifical-os
como para conhecer as lições decorrentes que não de-
viamos haver esquecido.

Tenho lido, mudas vezes, com grande tristeza,
apreciações, injustas, escripias por brasileiros,- res-
peilantes.á nossa acção na guerra.

Comoé que nós com uma população dez vezes
maior, ajudados ainda embora fracamente, pela
Argentina e o Uruguan, dispondo de maior cultura
e maior riqueza, precisámos de 5 annos para vencer
o pequeno Paraguai}? . .

A resposta não é difficil, c será decisiva. ^_^
^^muja^-da-ton^r-dmo^ '
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No primeiro plano t-Coronel Rufino Enéas Gustavo Galvão; cirurgião ^esquadra 
dr Ribeiro de Almeida.; corone,Idr. 

^l^^j^ SSíÁ
maré <uerra Salgado; Sua AHeza o Conde d^Eu; capitão Alfredo d'Escragnolle Taunay; conselhe.ro Pinhos; «rone 1 Desc hamps, ™tend«ws

lenenle Fausto de Lima. o ultimo de frente á direita da photographia. No segundo plano ;• -Tenente pharmaceu-co A *J**h™:^^?™\£

Jeronymo Francisco Coelho; capitão Mayer; capitão Gama Costa; capitão;. Almeida Torres; criado part.cular do pr.nc.pe, cap.tao Argolo, major

Hilário; capitão Re.naldo; capitão uuarana

ser classificadas em principaes e secundarias.
As secundarias são varias : a nossa falia de

preparação nó começo ; « distancia do theatro de
operações ; o desconhecimento do terreno ; a diffi-
culdade dos abastecimentos, através de uma região
desprovida de-meios de viabilidade e de recursos de
qualquer sorte..

Mas a causa principal residiu, acima de tudo,
em nosso systema de recrulamenlo.EmquaniooPa-
raguay applicou o systema da nação armada, isto
é o serviço militar e obrigatório generalizado até
ás creanças e aos velhos, nós confiámos ao volun-
tariado e á conscripção imperfeita da Guarda-Na-
cional o fornecimento dos effectivos necessários á
victoria.

...

051.° 

anniversario da terminação da quer-
ra contra o Paraguag, que passou enlre
nós em meio da indiffcrença geral, ape-
sar de ser nolavel ephemeride de nossa
Historia, merece que eu o^ aproveite, afim

de recordar lições esquecidas.
Em Agosto de 1864 eslava o pequeno Paraguai)

completamente preparado para a guerra. O seu exer-
cila possuía um effeclivo de 70.000 homens, dislri-
büidos cm 56 batalhões de infanleria, 40 regimentos
de cavaliaria, 3 regimenks de arUlheria de campanha
e vários batalhões de aiiilheria de praça e silio,
com 400 bòccàs de fogo.

A organização militar, aperfeiçoada por Solano
I-opêz-, baseava-se no serviço militar geral e obri-
galorio, sem isenção de espécie alguma. E foi assim
que., apenas com uma população de l milhão, poüde
o Paraguag, no correr de 1865, elevar seu effeclivo
combatente a 100.000 homens.

Os estadistas do Império revelaram, em tal
occasião, a mais completa imprevisão, não levando
em conta os preparativos militares realizados pelodielador, cuja poíiiiçà aggressiva demonstrava cia-
nuncnle o propósito deliberado de resolver, pelas ar-
mas, a velha questão de limites e a da livre navega-
Ção do Prata e seus affluentes.

Em Agosto de 186-1, por occasião do celebre ul-
'imatum de Saraiva ao governo de Montevidéo,
pielexlo aproveitado por I.opez para iniciar a pha-se òffensiva de sua política da guerra, o exercito
brasileiro, espalhado na vastidão do Império, con-
lavi 16.000 homens.

O dielador paragiiayo conhecia a nossa silua-
Ção de fraqueza e hão imaginava que o Império
pudesse crear a organização militar capaz de ven-
wl-o. Esqueceu-se, por outro lado, que dous elemen-
los invenciveis constituíam a nossa oqbòrjurá —
os desertos, que separavam o exercito paragiiayodos ccnlros vilães do Império, e a hegemonia naval
que havia de impedir os seus movimentos nas gran-des eaudaes fronteiriças <; conservar-nosa liberdade
dos mares, por 0_./<' iriamos receber Iodos os elemen-
tos para a preparação material da lucla.

Os rhsérios . a esquadra derom-nos o tempo
necessário para, com todo o vagar, ajustar as nossas
aWanças, organizar nossas forças e lransporlal-as

GRUPO TIRADO NA VILLA DO ROSÁRIO EM 13 DE JANEIRO DE 1870, REPRESENTANDO S. ALTEZA O

CONDE.ü'EU E ALGUNS OFFICIAES DO SEU ESTADO MAIOR, (MENOS OS NS. 6, 7 E 8).

SR.
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, - M_io. HH.no M.ri_„. d. 9M, __*-> deS. *!_.. 2-Capino M^d. Çotó de Uj^<S-Çgjj^gfigfS cllt
ajudame de ordens e secretario particular. 4 - Capilão de mar e guerra João Mendes Salgado sec^iano 

^V^fWÍJ ^
Dr. João Ribeiro de Almeida, medico de S. Alteza. 6 - Tenente Carlos de Andrade Neves, ajudante de campo. Conde d'F.u.

sao.
/'^ent^onel João de Macedo Pimenfel, ajudante d^ordens 9 -Capitão Gama M. '^^^^ 

^^2^A ^Mütíadés
dantes d'ordens. 11 - Conselheiro Dr. Bonir.cio de Abreu, cirurgião mor do Exerato .ner.no 12 -Cap.--o Argolo.

de Azevedo Pedra, membro da Junta de Justiça Militar.

S. th. o principe (WH. d. Df_.ns c os No, _.*_.- ocab.v.0, de cheg.r do ri*. , eSlõo por i,5o sOT d,s„nd„M »¦!,..«..
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E' agora o momento culminante para o exame
d essa preciosa lição. A mocidade brasileira está fu-
gindo dó dever militar.-0^ésExercito está ameaçado de dissolver-se por
fà1^^é0tetijio.,Qual é a situação aclual na Ame-

vv t\'..:Todõs:-os^pauêsjjuectiôs cercam, com exeepçao
^¦^ttruguayf aâopTtfamiÚ serviço militar e obri-

gaiprio':. Q Arger}Iwa{'o;vPè%aguay, o -Chile, a Bo-
. íivia, oi Peru' e a Colômbia /

Á situação hoje mudou : não podemos contar
com a hegemonia naval, nem com os desertos que nos
cobriam e protegiam. Varias Unhas de caminho de
ferro, de• bitola larija¦ e grande rendimento, locam as
nossas fronteiras 

'e 
podem transportar, em poucos

dias, centenas de milhares de homens. Oue vamos
opúôr ás nações que nos circumdam, se um dia o
hom-senso desertar dos povos sul-americanos e a
guerra explodir ?
\ Hoje não serão 100.000 paragiiaijos, parahj-' sados pelos desertos e enqarrafados em seus panla-
nos ,e rios pela nossa esquadra, que nós leriamos de
enfrentar: ."„ ,

Um milhão de homens, patriotas que nao fu-
(/iram ap dever militar, olham-nos do outro lade da
fronteira. Direis : são pacíficos. Concordo comvos-
co. Mas se um' dia mudarem de atlitude?

Não devemos-èsqweer á mais_s^pigLJiçãc_que
a guerra nos deu: .

¦ Sem o serviço militar e obrigatório, praticado
por todos a quem a lei confiou o honroso encargo
de defender a Pátria, o Brasil terá dias sombrios de
derrota. ' __'
jV CAPITÃO A.

Nota da IIedacçAo
Na ultimaphaseda guerra contra o Paraguay]o

nosso Exercito foi commandado por S. A. o sr. Con-
xle oVÈur Reproduzimos hoje, em nossas paginas.,
como preciosas reminiscencias históricas, tres pho-
lographias tiradas no Ouarlel-General, tres me-
zesaniês do epilogo de Cerro-Cará.

AS pjioiograpliias apresentam o generalissimò
Conde d'Eu, cercado por officiaes do seu Eslado-
Maior e Quartel-General. 1^-——^

As legendas_jmslr(im
em Rosário, do Norte de Assumpção, justamente
quando o sr. Conde effíu, depois de vencer o inimigo,
na Campanha das Cordilheiras, se dirigiu para o
Norte do Pardguay, afim de preparar a^perseguição
de Lópcz, que fugia em direcçâo á fronteira do Apa,
com o desejo de escapar-se para a Bolivia.

Vis
bra

ta de um grupo formado por parte do estado maior general e diversos generaes
.sileiros e argentinos. Tirado na Villa do Rosário, em 13 de janeiro de 1870, ao che

V GAREM DE VIAGEM (DO GuRUGANTy).
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Da esquerda para a direita da phoíogrophia vêem-se os seguintes ofticiaes : Capitão Pedra; Capitão Rodrigo Augusto da Gama Costa; Ma)or Hilário
Mariano" da Silva; Coronel Rufino Enéas Gustavo Galvão; Capitão Francisco de Paula Argolo; Coronel T.burcio Ferreira de Souza; Ma|0r Ffrreira

da Cunha (Pacáu)- Cirurgião de Esquadra Dr. João Ribeiro de Almeida; Official argentino; Coronel Wanlerley Lins; Coronel Ivanosky, com.nnn-

dante dos Argentinos; Tenente pharmaceutico Antonio_^kuís-4e-TMjrêoi^àpÍ^^^^ Herculano Sanchez
da Sj]vaJP£ditt^-£aí^^ Sua Alteza o Conde d'Eu; Tenente-coronel Jõàõ-TÍ*---Maí^P!m^í^

TeThal de campo Victorino José Carneiro Monteiro; Coronel Pereira de Carvalho; Brigadeiro José Luiz Menna rtarreto; Corcne Hermes Ernesto^di-
-Fonseca; Coronel Dr. Francisco Pinheiro Guimarães: Capitão Cartucho; Coronel Francisco'Lourenço Araújo; Coronel Francisco Vieira de Faria Rocha.

Todos os que es»ão de chapéo como o Principe"chegavam da viagem; os,que estão de bonet tinham ido ao encontro de
•' Exceptuá-se o Coronel Dr. Pinheiro Guimarães, que veio em viagem de sobrecasaca e divisas.

S. A.

nasMuitos- nomes que figuram
ioqraphias incorporaram-se com brilho
historia militar c política. E é por i

mesmas pho-
em nossa'

isso \ que a

Revista, no 51.° anniversario da terminação da
guerra, lhes prcsla hoje eda modesta e merecida
homenagem.

0 que falta ao Rio para ser a primeira cidade da America do Sul?
A AVENIDA DO MANGUE
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Premeditava deixar para mais-.- tarde,
quando a benemérita campanha dessa Re-
dacção entrasse na phase pratica, ende-
reçar-lhe meus applaüsos e também mi-
nha modesta achega.jViy-porem,sque o as-
sumplc de que desejava oecupar-me já
foi superiormente tratado por um dos lei-
lores da Fbvisla da Somaria. QAierò¦ re-
ferir-me d'remodelação archifetonica Cio
Mangue. Qualquer arsftileeto-.poderá cal-
ciliar em não, menos de cinco mil pessoas as
que encüiitrari.ajm moradia nessa Avenida;
quando devidamente edifiçada com pre-
duos - de qp atro andares (20 • metrôs de al-
tura-do /alicerce á cumieira )'Ç destinados ti
hahi l <?'Ç ões de- fa ijii li as da ,peq uen a bür-
guezia, dèfuncciònarios públicos* empre-
gadtós de cúmtjièrcto'; professores, etc. Bas-
laria, talvez'/ a" concessão de.certos privi-
leffiós. aciuando como estimulo, para que

se iniciasse esse grande empr.chendimen-.
to, de importância não só debaixo do pon-
lordcvistaesthelici) como lambem social
e financeiro. A construçção de grandes
edifícios de, quatro andares com acommn-
dações pdrd-dcvfamílias cada um, no es-
Iqla dos immeubles de Paris, subordina-
dos a um typo architeclonico previa mente
approvado, contribuiria para resolver o
problema da habitação e dotaria a cidade
com uma dás mais grandiosas vias piibli-
cas do mundo, ligando-a ao campo de' São
Chrislovão e á Quinta da Boa Vista pela
Avenida do Exercito.
.Aliás, a idéa de transformar o Mangue

numa imponente artéria não é nova. Ha
mais de meio século, um architeclo chegou
a propor a edificaação nesse local da Ave-
nida cio Imperador, como complemento
do projecto anterior de canalização, em-
bellezamehto e saneamento cujas obras fo-
ram suppldhladas pela avenida aclúal, de
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Perspecliva do ajardinamenlo do Canal do Mansue por Ed. Francisco Mariscai ( 1875).
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AVENIDA DO IMPERADOR ^projecto datando de 18S5J

aucloria do sr. general Lauro Miiilcr e
do Prefei Io Passos.

O velho projecto mostra evidentes vaii-
tagens sobre o que alli está, como se vê de
um quadro existente no Museu Histórico
do Archivo Nacional, que a Revi«la de
Semana poderia reproduzir como curiosi-
dade. Na disposição actaal da Avenida
do Mangue, o canal não pode deixar de
ser coberto, desenvolvendo-se em sua subsli-
tuição uma vasta pclOitsc de. gramado
para logradouro das creanças, c conser-
vando-se as ruas laleraes para transito de
peões, bondes e automóveis.

Ha, como este, diversos outros pro-
blemas a resolver no Rio de Janeiro, sem
despesa para a Municipalidade e que re-
querem, apenas, um senso utilitário da
parle da Prefeitura. Estou ainda dr per-
feiln accordo com a unanimidade dr vistas
dos leilores da Revista sobre a arclülcciu-
ra da cidade. O que para ahi está c dcplo-
ravel.E' indispensável fazer pela e.slhclicu
da cidade o que Os wà Ido Cruz fez pela sua
hygiene. Aguardando o que certamente
nào deixarão de dizer de sua justiça os
meus colleàas, reitero os meus apptaúsos
á campanha patriótica du Revista da Se-
mana.

UM AIlCUITKCTO APOSENTADO».

0 Presidente do Conselho de
Ministros de Hespanha
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Quando sahia da sessão nocturna da Camar;"
dos Deputados, foi assassinado no (ia 8 o ene-
fe do narli Io conservador e presi 'ente do nu-
nisleiio béspanhol, D. Eduardo Dato. E' o ter-
ceiio (!o3 cnefes de soverno de Hespanha n1,n
morre assassina 'o- Os seus antecessores no
inartyriolo-io |;o'iIico foram D. Antônio Cano-

vos de1 Caslillo e D- dose Caiíalcjàs.
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reproduzindo da Viagem Pitlo-

re-.-a no Biasil, de Bugendas, a sua notável

qàleria de figuras e costumes populares do
'principio do século passado. Como acentuámos em
nosso numero anterior, o texto com que o artista
allemão acompanha as suas bellas composições é,
infelizmente, muito succinto. Eis o que elle nps

' I-. _ .... ( _•«.' ,. rlfO o/ltlll tn/ju rt II1ÍP Qíconla da indumentária e des costumes a que se =
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Habitantes de MINAS GERAES

ter am facilmente o tecido e a côr do seu vestido, qWQ
mais das vezes é de atlas prelo. 0 preto.é também a cor

clássica da mantilha. Para alegrar esse tom sombrio,
usam mm freqüênciaflores no cabello e na cintura
Os costumes da província nao aifferem sensivelmente aos—
da Capital Em S. Paulo e Minas, devido ao clima, o

chapeo de feltro com plumas substiluc o véo de filo e

de renda. O chalé é de uso quasi geral, no inverno. Os
costumes mais òriginaçssão os dos tropeiros de Minas e

de Gogaz. Trazem na cabeça um grandechapéo de feltro
cinzento. Vestem camisas e calções castanhos e bolas de

montar de couro flexível é um grande manto que enfiam

pela cabeça (o ponche). Andam armados, e as seitas e
eslribos lembram os tempos antigos da cavallaria.»
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COSTUMES DE S. PAULO
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CAPITÃO DO MATTO
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O PROBLEMA Dfl LONGEVIDADE

Prolongar 
a uidor, restabelecer a mo-

cidade, com o senli mento próprio desta,
a alegria instunianea, o prazer feliz, a
volúpia de ser, é o programma de alguns
sábios europeus, biologislas e médicos,
novos alchi mistas do século, attcntos ú
renovação dos tecidos, á creaçâo de collu-
Ias novas, procurando, investigando os
segredos des pequenos órgãos tnyslcriósos
produclores de hormônios.

Aclualmente prooecupam aos sábios in-
glezes, americanos o francezes a f.hyrevide
e asglandulas intersticiaes do homem,sen-
do que o cirurgião americano Lgdslon,
que reivindica para si a honra do melho-

T v«. . F

CARIllAGEM
DA L/WYNGE

^GLÂNDULA' TYROlDE

1 rac^ea

A localisação das glândulas (hyxeoides

do que corre consagrado com o nome de
Voronoff, denominou-o Sex—gland— im-
plantalion de homens vivos ou de homens
attingidos por morte violenta em desas-
três.

Contam-se milagres.. . O doutor Faus-
lo no seu laboratório nslá hoje á vontade :
o grande sonho empírico já se entremos-
tra verosimil na relorta da chi mira ins-
tanlanea de órgãos minúsculos, de fun-
cções complexas, ligados á sensibilidade
sublii da evolução psychica e mental 0u,
por outro modo, rglh mando os diversos
eqiii li brios do corpo humano, um surlo
de creaçâo e evolução.

Com a noção moderna da complexidade
do alomo, elemento inicial da vida, po-
de-se calcular em que altura de sgnlhe.se
se colloca a concepção lheorica da secre-
ção interna— talvez uma espécie de cons-
ciência do inconsciente, traduzindo em
termo.* metgphysi.cos os valores novos da
biologia. Têm estes elementos uma acção
catglytiça ou de presença ?

Como desvendar neste mysterio o papei
considerável representado por partículas
ínfimas de manganoz e iodo, que existem
sob a fôrma colloidal na glandma ihyreoi-
de? O bro mo acompanha o iodo. Tem-se
encontrado na glândula tliyreòide e Iam-
bem na hypòpfiyse.

Alguns asseguran que osle corpos agem
estimulando o metabolismo e dando ao
organismo um equilíbrio humoral mus
ou menos estavoi. Parece mesmo demons-
irado a plenas provas que a evolução nar-
mal do organismo é condicionada ao fun-
ccionamento hygiào das glândulas de se.
creção interna. Partindo dahi viram ncs
perturbações endocrinicas uma das causas
communs da ihvoliiçao senil e no seu
desequilíbrio ou desvio de funeção uma
ameaça na integridade da defesa anli-
ioxica. Certo é que a glândula ihyreàdc
se alrophia no velho e a tesão concomitante
de outras glândulas, como assupra-renaes,
pôde produzir manifestações senis. Assim
sendo, a senilidade nos apparece como
simples dystrophiá glandular, implícita-
mente vinculada a perturbações ehddcri-
nicas.

Estas glândulas represcnlr.ni na reali-
dade um centro tróphico de alio valor,
regulando o metabolismo das li ocas e. o
equilíbrio do cálcio e. do phosphÒro. Para
os sábios allemães as glanduU.s de se-
creção interna são reguladoras dQ cir-
culação c da nutrição, sejam (ls funcções
essenciaes do organismo humano.

As recentes experiências tentadas porHuxley com o extra etn thyroidco no desen-
volvimcnlo do AxoíÓtlè, com resultados
espantosos, locando mesmo ao milagre,
vêem de novo açluahzar de mentira pe.l-

pilanle o problema da longevidade, com a
volta instantânea da melhor phase dá vida,
com a somma de percepções de belleza e
alegria, que redouram a mocidade do um
esplendor maravilhoso ! Muitos filtros
para transformar a velhice, en. adolescen-
cia lêm sido procurados. E agora, escreve
Goorge F. Morreu, parece um fado que
o exiiaçio I liyroideó não só nos rejuve-
nosce, como nos traz maior desenvolvi-
mento Mo percursr. para a perfeição. Bi-
conhecendo no extraclo thyroidco notável
poder de aclfvar a natureza o estimular
a reparação dos tecidos, Huxley, em ex.
perionrias felizes, com Axoloites, ali ma.-
tando-as com extraclo thyroidco, consc-
guiu desenvolvei-as do tal maneira que um
sábio inglez affirma "qualquer pcss.Cá
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Vasos da Thyreoide.
I (Preparação do dr. Veiga Lima).

ao vcl-as crê seguramente num milagre».
Outros vè m nó extraclo thyroidco um es-
ti mulo ao desenvolvimento precoce das
creanças enfèsãdas emquanto os velhos
com o seu uso procuram voltar ú mocidade.
fbfere miss Connie Edilh que ,dop,,is
de algumas injecçõos do extraclo Ihyroidfo
no espaço de A mezes, "sente-se mais com
18 annos do que com cihcoênia*, c con-
fessa uma predilecção particular paru
trepar ás arvores, correr atraz dos omnibus
c outras curiosidades da mccidcdc ! No

capitulo das hypotheses não podemos dei-
xur de citar a opinião de Gèfard-Máv-
clian,que considerava a glândulathyreoide.
Como um órgão di rocia mente ligado aos
ciclos da vida gonilal o as correlações fun-
ccionçtcs dosia com as 'giandúias inlersli-
ei aos e o corpo amarello do ovario, expli-
cahdo de alguma sorte o valor de seus Iwr-
manias no rejuvenescimento das espécies.

Sabe-se que ficou scienlificamenie às-
sentada a lheoria da synergia funccional
das glândulas de secreção interna, cnn-
formo P ri Mario, Gley, Ilallion, Uri,
Kohh, ele Não se pôde negar que o ex-
IráçlP tliyrõidèo tem influencia cor.side-
ravol sobro o crescimento do indivíduo
o a sua nutrição, como ficou ainda iilli-
ma mente provado com as experiências tic
lluxley no Laboratório do Oxford.

/i" conhecido pela experiência do Alio-
penlio o rsullado geral da Ihyroidcclomia
predicada em coelhos, gaios o cães de 3
a 4 semanas dé vida. Todos os órgãos •vo/-
freram. após a Ihyroí docio mia, um alrazo
no seu desenvolvimento.

Ahopenifo eftabelecia enlão o cretinis-
mo experimenlal. Huxley agora, mais fe-
liz do que Moussu, pondo produzir com
ás Axolollts o gigantismo experimenlal.

A glândula thyreoide goza, pois, na da.
boração da maioria azedada, um papel
considerável e regula do maneira iv<la-
vel a aclividade nervosa o os metqbolis-
mos geraes, particularmente os dos corpos
pròlcicps.

Com estes dados scienlificos regular-
méhie apurados, póde-se tentar rçslabe-
íeèer a voga crescente o, milagrosa do me-
ijiodo do Voronoff — quf pretendo crcqr
a mocidade perpdua com u sex-glan9"
iinj.lnnlnlion. Lydslon, cirurgião do <-/"-
cago, affirma que lem obtido rosullados
qrii madorès.

Não sei do outras experiências fcli:es;
nus o que ha, em hypolhesç, basla para*
ccnsÓiar aos velhos, animados da subli-
me esperança de voltar à mocidade, a0

grande sonho do amor reconquista^.
Bons tempos, diria Dichens.

Kin de .Inneiro 1021

C. da Veiga Lima
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ASÍ%' Âti*$P&r» §/X O PEQUENO VAGABUNDOo opiz.

/i>hfò »^r j_»uTn/'«j \>:,\>f:.-»"',.•" "° jornal

'4»
. -„„f^ //o r/iíe nunca.

>>aue cadi um defendia as suas idéas, ten-
"t 

„(lnJcônvímeer da superioridade dellas
velho Bnrlon fizera avaliada fortuna ex

no seu jornal casos escandalosos, segredos familiares, intrigas políticas e

*'¦' Scenação da Fox-Film Corporation
SHIRLEY MASON

sociaes, e o filho
ploranat^ rf ,{(,./e „eriíj/.0 tfe jornalismo. E fazem, ama aposta terminànllõ~Jt~^hGiissão com a chegada da
era contrario 

^.^ ^^ (/,; B lvU>n a aposta consistia no seguinte : Burlon-pai daria, por um anno, o
Ua e int g 

^ ^ ^ dirigisse a sua vontade, si este conseguisse pròoátque: um criminoso se regenera
i' anno de bons e vem pios i de trabalho e de felicidade. Na mesma noite Larrg deixa a casa paterna e
C0'n)n'bitir em um b.nrro miserauei, afim de encontrar um exemplar de degenerado arrependido.
'"" t in nu noite seguinte o joven leve a sur preza de ver entrar em seu quarto um pobre garoto,

Logo '.« . ;>.. i ri „„„.,.. i„lii„r
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t/c 15 annos. lalvt
que lhe vem pedir au-
xilio, por estar perse-
guião pela policia.

Ldrril dá-lhe escen-
dérijo e! pouco 

'

depois observa,
com assombro,
que acolhera
cm sua casa não
um rapaz mas
um a r a pari-
ga! E ouve-lhe
a historia com-
mcuenftf.JuNNY
per dera sua
mui na primei-
ra edade e seu

<>sta cum-
p-indo pena
numa prisão

a**a_»r_i

r__a
k< >i mm

im

Adule
centeella fora trabalhar
com o Dr. Mudge, velho
clinico que vendia suas
drogas pelas ruas com

grandes reclames e ella
era a suprema aUràcção

daauellas feiras. Mas semelhante vida nào lhe poderia servir; mal tratada e esbordoada

f," um È £'<líi vertir-se de homem para mais facilmente encontrar meios de

[luaTatX. Viverá assim alguns mezes ,, nagadla noite, -** ?^-^&$«
obrigada a pedir alli refugio, para não ser presa ; Larrg apieda-se e resolve encarregai se

daqucllu reg&nèiaçüo. Encontrara emfim. um caso. " „„„;„„ pn,onlm
Dias após Jknny transformada do Irefego garoto na mais gentil rapariga *"conrJ

colloeaçã o, ^intermedia ,k Larra, no Òn>1 Restaura vi.- Mas nao era W™™"'* *
•o ideal que formara o rapaz para sua protegida. E elle acaba por colçea-a ao lado de sUa

irmã, em seu lar, digna emfim de entrar para sua família, tomando 
^.

B! que Larrg se apaixonara pela gentil J,nnv, Poucas semanas depois ningutm

reconhecia o pequeno vagabundo naqiiclla graciosa figura de adolescente, que animava com

seu encanto a casa dos Bnrlon. iWhiinnòÁ w,i filho nor
Mas o pai de Larrg, voltando de uma viagem e sabendo da inclinação do filho por

aquella joven cuja familia era desconheci,da, oppoe-se ao casamento.-
' 

Entretanto, longe eslava o velho Burlou de supporque a noiva dtl^rryera filha
única de seu sócio Carson, a quem elle cansara o maior dos males e aquém «»«"' ,nn0

cenle, às grades do presidio como ladrão. Eis que o pai de Jbnnv recobra a liberdade 
j 

o

ódio que alimentara durante lodo o tem pó da prisão pelo homem que causara a sua nW a

explode violento ao bel-o rico, considerado, invejado, feliz. nnn.snP nnP o,i„o lheorias são maléficas e capazes de erichèrP 
Mas a licção é cruel para Burlo;. Os lúcios se encangam assun d* prosar .«"^ '£*£*'" ™ 

rLbe novo golpe, porgue
gue as applica no iornalisL, Alem da derrota mora »««•*«"••»» lTZZ'r0'o7m mais do gue o „dio mesmo guando o é um
eé JennV quem intervém em seu favor, demonstrando lhe que a piedade ^jfMipoae 

ma ,

E pzrdoado elle é o pri nüro a inplonr a mio di filha do gale para o filho qüt e ga

de remorsos a
Carson está res

ódio justo.

si^y

alma daqiielle
olvido a matai-o
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Prefeitura e realisado no Campo de
S. Christovão.a 28 de Janeiro e 1 de
fevereiro ultrttos. í e 2 — Dous sal-
tos do capitão Evaristo Marques. 3 —
A commissão julgadora e os directo-
res de pista, vendo-se ao centro os

¦¦.^m^Tr '•V; -li
« \v.

;ía_

¦•¦•p.*

rr

11;

m*

-:<^»^'««^U»
S'-«WSF

*.-^»«

1^

^_á__^.
ais».

_mfít

4^'

^ 1

MiM:"
.¦•¦¦______¦-..* M-fc»^iag>__»<-ac•*Mbi«(.-4-#-

AA^A



ifcM^ir»«Wrj;^;^
,,^-.' wi-.t"-'»"'^;-

<./ . Vi.J-J

ria

'•'"-~«iíí»<>0-'«-*.

«fil ItXiuA cr|

ãi

%

tí^

fyíi

i --

*'"*% 'fm

n &„¦:!-'(

"Ta

S I

hí ¦:
v% t

•%*:'
.* ; MM!

SS

AA;/M

-íÜ

T»

^WwWifaM^Wffr»».

,,:.¦.,v,iíw»»UÍ 1

^*si»»¥*

9**^ft

* *

R

KfrftMttiiNiSw

*>ffi* ugJi

>

•¦ ;¦ .-l ¦

**SÍWÉ .> :i,gmm$££&&{,

generaes Andrade Neves e Du-
rand n. 4 — Um salto do
tenente Marimbondo,- do 1°
Regimento deCaval'aria. 5 —
Os concorrentes de São Paulo,
vendo-se da direita para a es-
querda o tenente Álvaro Car-
doso, o c;vil Antônio Celso
Vieira, os capitães Musa e Mi-
guel Costa e o tenente Octa-
viano. 6— Os vencedores da
prova diffic:l, tenentes Car-
doso (da direita para a es-

íãpftães ;
Miguel Gosta e Evaristo Mar-

quês, que obtiveram respecti-
vãmente o 1?, 2°, 3° e 4o lo-

gar, sendo o 1? e 3? da força
paulista, o 2?e4?do Exercito.
7 — Revista dos concorren-
tes da 2. prova. 8 — Revis-
tados sargentos que concor-
reram á 1. prova. 9 — Um
salto do capitão Musa. 10 e 12

|- Saltos do civil Celso Vieira,
da sociedade Hippica Paulista.
11 -14 - 19 — 0 tenente
Óctaviano. 13-15-18-0
Vencedor da 1? e 2? provas,
tenente Álvaro Cardoso, mon-
tando o Caju e o Bandeiran-
te. 15 — 0 civil de cavallaria
portugueza Furtado Coelho. 17
— 0 salto de um sargento
do I? Regimento.
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A cidade de Millnxi-
da, da velha, pesada,
rabúijfinta.;. mas boa
Sáxpnid, ho tempo em

<pie se procurava
e s c n l a c para
educação dos fi-
llios e em que a
guerra < ejropciu
parecia um so-

nlw sacrilego, houve um genuíno paraiso
internacional. Uma escola de engenharia
reunia, por 

'gerações siiccessivas, povos
dos confins da esphera. de todos os fei-
tios e de todas as lingoas. que se ligavam
pelos laços robustas ue uma mocidade jo-
vial e... util ou inutilmente laboriosa.

Muitos dos que de lá voltaram e ciri-
gem hoje circumspcclamente grandes em-
prehcndimentos ou se empenham em la-
bgrinthos de lucübrações imaginosas terão
olhado um momento para o passado e sor-
rido à comparação com o presente.

S'' alli era simples a vida. extrema-
mente simples (não havia convenções... )
enredava-se ella por vezes de forma tal
que faz;.'i sóssóbrar atpi-lle que pulo en-
genho não conseguisse solucionar a crise
formidável.

E no. emlanlo quaisquer cem marca.;
eram sempre uma solução magnífica...

jyesse glorioso tempo csqüccià-se ori-
gem, religião, conselhos, preconceitos, por-
que imperava a dcsprcnccupação e...
adorava-se à cerveja. _^ .

Chinezes iiú/tezés, Icheco-slovaquios e

pai agonias próstraúd in *•' idolatras aitle
o pneiosò luptillo; comtudo, mais do que

os próprios allemães, ns hollandezes en-
trãgavam-sç aos prazeres da bebida; como
aulhmlicos Gambrinos e, conscientes da
bonhomia do müo, semprd cnmplaanlc
por maiores que fosse.m os desmandos,

sua iniciação a colônia hollandeza entrou
num perenne festim, no qual os gulden
se transformavam cm marcos e estes cm
ondas de cirveja e algazarra.

P:irtiam-se bancos e copos sob b sorriso
benevolente do hospedeiro, fartamente com-
pensado, e as gargalhadas dos creurnstan-
les.

Van der Kolff de pé, sobre as mczas lor
nou-se um monumento vivo ao fermento
da cevada, einquanto não resvalava para
iunlo dos barris vazios.

¦Ora essa epocha de supremo gozo foi
marcada por um dos acontecimentos mais
sensacionaes da historia da engenharia.

\s ondas sonoras daquelles charivaris
ampliaram-se gradualmente e, galgando
fronteiras, passaram lambem em Veerlen
p"los ouvidos do papá e mama Van der
Koiff e estes, hollandezes de fôrma, rc-
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viviam quasi per m mente mente num es-
lado intermediário.

Van der Kolff. o mais novo, o mais pe-
queno c o mais rubicundo do bando, mal
chegado a Millamdg,dcdicòu-se com en-
thusiásníu às libaeões e depressa se impo:
á sgmpathia dos compatriotas. Desde a

colheram nesse dia prcoccupadm os can-
qirões dr l-ile c a., bollus vermelhas de
queijo. D'pois. sentados ..<> banco iojco á
pnrla de casa, por longo tempo cónSúíla-
ram >*s bicos dos sqccos amaiellos. Um
ganso audacioso que se chegou de mansa
e colheu uma slalGclile de nata da saia

azul da mama Van der Kolff é que chamou
o casal á realidade do magno problema.

Foi o papá Van der Kolff quem faltou
primeiro :

Ondula, aquelle pedaço de màriola
eslã-se estragando.

São os outros, Franz, são os outros
que o arrastam. Eu mesma não acredito.

Pois sim, Ondula; mas deste gcito,
não me parece que o Tilenio seja um dia
engenheiro e consiga que as nossas vaccas
dêem mais leite e que dos seus liberes
saiam queijos quasi feitos.

Coiludiln ! as saudades que elle terá
soffrido ! File não era capaz. . .

Esculu, Ondula, em trez dias le-
mos feira em Veerlen e eu vou trocar os
nossos dois bezerros magros...

Pela vuceu mais gorda do tio
Kulhun; e então ?

-- Deves tu, pois, pai tir para MUI-
iveida amanhã mesmo. Tu falluràs por
nós dois ao nosso filho e a tua presença
retemperará o rapa:, se é verdade que elle
esqueceu os bons conselhos que nós lhe
dêmos.

Tomada assim solemnemenle a deci-
são, o papá Van ..'¦/• Kolff accendeu -
cachimbo] cru:eu os braços, esUrou as per
nas e encostou-se ao humhral, emquanto
a mama Ondula recolhia os gansos para
dentro de casa.

Foi morosa e cheia de novidades a via
gem de Veerlen a Miltwtida. A mama
Van der Kolff, entregue ás reflexões sobre

a sua missão e júbilos a de poder, ao fim
ue oito mezes de ausência, voltar a ver "

filho, não deixou de sentir o cheiro da*
salchichas cozidas e do charuto de viagem
allemão. Entretanto o queijo flamengo
foi gradualmente desappurtcendo da cès-
linha até que finalmente ás 3 da noite
terminou a viagem. Desenrolando a lia-
gua, conseguiu ella atinar com a pensou
tni que vivi.i o filho prodiyo.

rilenio Van der Kolff. que não fôr"
prevenid<. não eslavf.] mas a decidida
senhora, dado o s^u direito de mãe. ponde
entrar no quarto d< filho e nclle passou «

primeira hora examinando minuciosa-
mmle Iodos os bilhetes poslaes pregados
por paredes r portos. Eram retratos de

quanta mulher o muihlanisnm universal
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As transformações da cidade

ENIBELLEZA-SE 0 MORRO DA VIUVA
morro da Viuva não tem grande retevo

na vida panorâmica elo Rio de Janei-
¦„ 'como 

não o tem na lenda nem na

ladicão Sua hisloriasinha pallida co
Lçc com um pequeno observatório astro-

Zmico e com o forte gue D. Pedro 11

mandou construir em uma ele suas encos
,„. em 1866, 

'no 
propósito de poder, com

a,'suas Ires faces, defender o Flamengo,
àenseaià do Bulofogo e as fortalezas fron-
leiras' proposUoesse baldado pelo acanhe-

mènlo do morro bem antes de se orce,.-

a oPoca vicloriosa d»s tiros mdireclos
O próprio n-me eh>ni«i-'i elev ç<;, ip°~

rn ne sgmpalhico e sugestivo, daxaneh-
erlrei)<i' 

' 
ás Índoles mais imaginativas

eilqiim romance dessas viiivinhas cariocas^
sm cuja caprichosa psgchologia primou a

penna de Machado ele Assis, anda, por
associação natural ele idéas, ligado a egií-'sas 

prosaica* da administração local.
O que nelle halc existe, á parle a belleza

inexpressiva das minas elo forte, é. um ele-

peito de aqua e outro de lixo.
Mas, se o Morro ela Viuva não tem re-

alce penioramieo apreciável, é todavia,
aos que se aventuram a galgal-o, um ma-

Unifico belveelere, apezar do muito que o
air.esquinheim as proporções cijctopiceis
do Pelo de Assucar. De oitenta metros ma-
:,:imas é a redunda altura de seu vértice
e toda a sua superfície orça por 750 mil

nieiròs quadrados.
Elle está alli. contornado das águas,

tão desgracioso e feu. que não parece vi-
ver em meio áquclla onda de rhglhmos
constantes que sobem das próprias veiejas
da dupla enseada que o senhoreia, isln e
da tranquillo Flamengo e da eirislocrali-

ca Botafogo. E' uma solução desagrada-
vel ele continuidade entre a avenida Os-
maleta Cru: e a sua companheira do outro
lado. E não é só isso : é ainda um obsta-
culo inestheiico ao desafogo ela viação do
bairro ele 3o*afnqo e uma ameaça latente
á saiiile publica.

Não foi portanto fora ele. tempo, que
a Prefeitura volveu as vistas ao Morro do
Viuva) procurando, com o seu cmbelleza.
mento, que ora se inicia, resolver dous
problemas : um ele saneamento, ele viação
urbana o outro. Para tanto foi primiU-
comente projeclada a construcção ele uma
avenida ele contorno, com as caracteris-
licas das que limitam o morro, isto é uma
avenida ígpq Passe)s, com 33 metros ele
largura. Seria portanto seu proloneiamen-
lo. ou üma juncçelo -enrcurvarda-^O^wãldõ
Cruz com a Botafoqo. Fsseprojecto porem
foi posto de lado, tal o vulto elas eleSpezas
que exigiria, orçadas em 4.300 contos,
sendo cerca ele um terço de trrl somma re-

presenlado em trabalhos de aterro, despesa
que, seja dito ele passagem, desappare.
ceria se a demolição elo Morro do Castello
se effectivasse a ponto ele facilitar o apro-
veilcuncnla de seu aterro no Morro da
Viuva.

Nessas condições começou a executar-
se: um projecto Mais} modesto. O leito ela
avenida de contorno está sendo prepara-
elo, e correm com certa animação os ser-
viças eleenrocamenlo, muito facilitado pelas
pedreiras do próprio local. Mas essa ave-
nida lera apenas ele: metros ele largura em
vez ele 33 c os despezas com sua cons-
trucção estão avaliadas em 900 contos.

Mesmo assim o duplo problema será
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Projecto typo do Hotel a constiuir no morro da Viuva.
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Um asrecto des òbràs em vias de reaüsação da nova Avenida que contornará o morro da
lJmal;eC 

viuva, communicando a Avenida Beira-Mar com. a praia de Polalogo.

resolvido, porque com a innove.ção vão
elesapparccer os elep0silos de material,
as pedreiras e aterros que afeiam ainda
mais o morro, e aquella zona, alem de sa-
neada, irá, com a referida avenida, eles-
congestionar o trafego elas ruas Marquez
de Abrantes e Senador Vergueiro, dando
maior movimento á Avenida Oswaldo
Cruz. que vae eleixar ele ser uma.avenida
ele luxo, cedendo este titulo á ele contorno,

por onde transitarão os automóveis. /?'

preciso assignalar ainda que a avenida
em construcção terá uma calçada fie cerca
ele oito metros ele largura, alem do quebra-
mar.

A originalidade ele que se vae poíé.n ro-
vestir o Morro da Viuvei consiste menos
no avenida do que na construcção ele
um hotel no seu cimo, segundo concorreu-
cia aberta pela Prefeitura, que dá como
modelo daquelle estabelecimento g tgpo

que illustra a presente pagina.
Não se ha ele pretender certa mente com

o proiectado hotel de cinco andares rcsal-
ver o' problema que assoberba a nossa cex-

piieil, onde é leislimosa a deficiência de
hotéis e-restaurantes. Alguma cousa com-
tudo representará o projecto no encami

o andar térreo doas restaurantes, uma
ampla ,sala de portaria, seda ele barbeiros,
ele tcile.ite, etc. A Prefeitura auctprisa os
concorrentes a apresentarem modifica-
ções que não alteremradiceilmenieo modelo,
cujo fachada reproduzimos, o que é de
certo bastante a dar aos nossos leitores,
depois elo que dizemos ela Avenida ele
contorno, uma visão ideal do que será o
Morro da Viuva depois de embellezadc,
ermo requer o adeanlamenio do Rio ele
Janeiro.

—-o-x^-c-c-o^—

AS FESTAS DO CENTENÁRIO

0 cerco ao Castello

Osr. 
Carlos Sampaio, na sua campanha

contra o morro elo Castello, n do pio» a
leiclica eiixadrezisla do cerco De fado, a
localisação da Exposição nos terrenos do
antigo Arsenal de guerra, estendendo-se pelo

m,

velho e sórdido bairro ela Miserlcorelia,

que eles a p parecerá sob o cainartello inexo-
ravel elo progresso, e a propr>a escolha elo

nhamento ela solução por lodo o mundo local para o futuro Palácio ela Justiça fe-
reclamada e, ojpie é mais, no aprovei
tamenlo e gozo de certos pontos tèo piltn-
rescos elo Rio, cuja contemplação nem sem-

preenlhusiasma as iniciativas da industria.

IV que teremos talvez, alem do hotel,

que ha ele dar tanta vida ao Morro da Viu-
va, um belveelere cuja construcção o sr.
Prefeito planeja justamente sobre o ter-
raço formado pelas Ires faces do antigo
forte, c belveelere que será valorisado so-
bremaneira como ponto ele chá elegante..

Vem a propósito notar que o hotel a
ser alli edificado terá 61 quartos em cada
um elos seus cinco andares, alem ele ler-
raços e ele mais ele penelenci as. O primei-
ro andar contará duas salas de. refeições,
tres terraços, um salão ele festas e um de
banquetes, alem ele outros serviços; e terá
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cham por esse lado o assedio ela civilisa-

ç.ão á callina histórica, sobrevivência ob-
soleta do Rio colonial. E' um plano habi-
lissifno de valorisação ele. terrenos ela zona
central, aclualmcnte depreciados, e que vi-
sa a integrar na cidaele < e luxo e de es-

plendor uma arca até hoje seqüestrada do

progresso e gue representava uma noeloa
no mappa ela capital-do Brasil.

A Avenida Wilson—prolongamento
da Beira-Mai— vae ser a.entrada de honra
ela Exposição. Por que esperam os proprie-
tarios elos terrenos q"c ele Santa Luzia
se prolongam até a avenida Wilson para
levantar as fachadas de seus prédios ?

Continuação de "Á Voz do Sangue"

relcbrisou e a mama Van der Koíff pen-
sou que o seu Tilenia eslava relacionado
com pessoas muito de bem.

Dos poslaes passou ella aos álbuns da
mesa, cheios de retratos e deelicalarias.
Toelos e todas estimaram o seu filho. Era
bem justo. Pelas gavetas, em desàccordo
com a abundância de retraias, rareava
a roupa em phehomcnal desordem. A tna-
mà Van der Kolff pgz tudo em ordem e
sentando-se na cama achou-a macia. Pre-
feriu entreianlc ir reee>star-se numa pol-
trona no canto fronteiro á petrla o. pas-
sando pela janella, olHoú. Era bem alto,
uns Ire: andares, e na escuridão só se via
em baixo o bico corüscanlé do capacete
de algum policia. Deviam já ser quasi otite
e meia e todavia o despertador hickélado
de Tiíenio bateu petulantemente tre: ho-
ras. A excellente mama Van der Kolff
sentou-se então, lembrou-se ainda de que
dahi a dois dias teria mais a vacca do
Ho Kalhan e, vencida, adormeceu afinal
pesadamente.

A que eleilavam as escadas abaixo,e as pare-
des gbalddaS faziam estremecer portas
e jcuicliàs. Gradualmente crescendof aquelle
ruido exlranho acabou num formidável
estrondo na pcrta elo quarto.

Surprehendida mas conservando a

fleugma pátria, a mama Van der Kolff
não se moveu.

Abriu-se então a poria de par em par
e Tilenio Vem der Kolff surgiu no limiar,
num solavanco, sem chapéu, com uma

garrafa vazia numa elas mãos, mais eston-
leado ainda pela luz repentina elo quarto.
Logo da entrada viu a imagem inesperada
e quieta ela excellente mama Van der
Kolff. Então estacou, oscillanle. franziu
os sobrancelhas numa exforçada inteiro-

gação intima, passou a mão com força
tia fronte suada e com pura sinceridade
exclamou :

— Onde diabo vi eu já uma cura
assim ! ?. . .

Clareava o dia, uns retalhos de ceu en-
tre telhados negra, quando a mama Van
der Kolff acordou em sobresall». Parecia
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| O aosso primoro
exempLar -^
—de umaJ^

í reçidenciaj
0-~sola.renfi{

SrMinÍ5tro
Oscar deíeffi

as

bem dizer, só um ar-
lista poderá devida-
mente avaliar a dôr,
talvez occultã por na-
tural Gltivez, do sr.
dr. Oscar de Teffé,
obrigado a abando-
nar n mansão senho-
rialdeS. Manoel.no

preciso momento cm que completara a
obra laboriosa da sua admirável decr
ração interna, para ir occupar na
cadaverica Áustria o cargo palonico
de Ministro Plenipolenciario.

O sr. Oscar dv Teffé, submetiido ao*
deveres da soa carreira, parte em. bre-
ves diafi pa<-a etúre os escombros d0
ex-imperio tios Habsburgos e entrega
a um sijndicalo americano — ao quese diz—a ma propriedade de Corrêas
onde edi ficara com os requintes de um
artista a primeira mansão campestre,
de nobre estylo solarengo, que se cons-
tráe nas proximidades do Rio de Ja-
neiro e, porventura, no Brasil, depois
da Independência.

Quanio se pode avaliar peios deli-
ncamenhs da rbra considerável, a que
o illustre diplomata dedicara, com
a dupla paixão de um estheia e de um
patriota, os mais carinhosos desvel-
los, o parque e solar de S. Manoel
constituiriam o nosso primeiro grandeexemplar de uma mansão senhorial,
no gênero dos castellos de França e
de Inglaterra, com vastas polo usos
ornamentadas de estatuas, bosques,
roseiraes, pergolas, lagos, avenidas
e pomares. Revela-se logo á primeira
inspecção dos grandes trabalhos em
vias de conclusão o arrojado propo-
sito de adaptar a nossa natureza re-
belde ás symelrias, aos alinhamentos
geométricos, ás paizagtns eslheticas
dos parques europêos. Essa audcúosa
tentativa bastaria para imprimir á
obra admirável do illustre artista um
caracter patriótico. Tendo podido
adquirir na Europa, por menor pre-
ço, uma residência rural principtsca,
elle preferiu os gastos e os inconce-
biveis trabalhos de improvisação e
creação de um manoir e do seu parque
na lerra amada da pátria. A nature-
za teve de submeller-se á energia do
civilisado, deixar-se domcslicar por
esse domador de floresta, que armou
num scenario magnificenlc de mon-
tanhas e enquadrou numa moldura
grandiosa e verde-negra de serranias
um parque traçado pelo mais celebre
archilecto paizagisia de França c

nelle edifkou com a pedra bra-
sileira da sua propriedade e a
madeira das suas maltas, um
castello inspirado na architcctura

solarcnga e feudal da Escossia...
Pode, á primeira vista, accusar-se de
exotismo essa obra surprehendenle, mas

íedifica eitb
SfCorreas ü,
I—sumphxosva—>pPesidenaa campes hxz^

civilisação, se podem converter em
parques e solares senhoriaes as
nossas primitivas fazendas. Le-
vando até aos extremos limites o

seu projecto grandioso de adaptação
da flora exótica, persuadido de que na
mesma terra privilegiada onde se pro-
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O solar de S. Manoel,

esta impressão resulta de um preconcei-
io injuslo. A contemplação dos traba-
lhosjá realisados persuade instantânea-
mente c espectador de que, do mesmo
modo por que convertemos as nossas ve-
lhas cidades coloniaes em metrópoles es-
plendidas, com Iodos os requesitos da

em Gorrèas (Petropolis)
duz a rosa, a azalea, o cravo e a hor-
tensia podem desenvolver-se o carva-
lho, o castanheiro, o cimo, a Hlia, o
choupo, o pinheiro, a araucária, o
cypreste e o cedro, o diplomata —
transformado por patriotismo em gen-
iilhommc campagnard —encommen-
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Aspecto parcial do parque á ingleza.

rfoa aos hortos mais afamados da
Europa as espécies vegetaes Ir adi-
cionalmente adequadas á ornamenta-
ção da paizagem, e dispunha-se a
planiar as suas arvores, a alinhar
nas senhoriaes aléas os seus cedros e
os seus castanheiros, quando a inler-
prelação rigorosa do regulamento do
Ilamaraly o exila para uma vaga,
estéril missão diplomática num vago
paiz quasi desapparecido do mappa
europeu, onde os philanlropos são mais
necessários que os diplomatas.

Sem rhelorica, poderá dher-se que
o sr. Oscar de Teffé foi desterrado
quando acabava de levantar em terra
brasileira o seu lar de familia, depois
de trinta annos de uma existência no-
mada de diplomata pelas caries da
Europa. Todos aquelUs que sabem
como o brilhante diplomata instalou
a legação do Brasil no palácio Anjos,
em Lisboa, e no sumpluòso palácio
Mollke, em Berlim, podem imaginar
como esse consummado artista lOiuc
beu e realisou a decoração do solar
campes Ire de S. Maneei.

A casa maravilhosa de CorrCas é,
mais do que um museu de arle, uma
escola incomparavl de bom gasto,
creada-por um gentleman que conquis-
tou nas capitães da Europa a fama
merecida de um estheia.

As pholographias que illusiram es-
Ias pagitus só imperfeitamente dão
idéa do adorno inierr.o deste lar magni-
fico-, das aii\sas salas onde os moveis
antigos, as peças elegantisdo mebilia-
rio inglez do principio co século pas-
sado, as laccas, os xarões, as faianças,
os luslres, as lâmpadas, as porcdla-
nas, os iap les do Oriente, os bjbclols
harmoniosamenle se distribuem numa
sabia misc-cn-scénc, dispostos r.afres-
ca prntjmhra rnmo ^mqua^ro de sua-
ve polijchromta.

A arte do sr. Oscar de Teffé não se
applicou a realisar uma decoração
Ihealralmehle sumpluosa, mas em ada-
plar ao conf rio domeslico do homo um
mebiliario intelligerdemente afinado,
sem falsas e suspe Ias pompas, cm in-
limo accordo com o caracUr de um solar
bem brasileiro, sem quaesquer exolis-
mos.

A maioria do mebiliario de S. Ma-
noel remonta á época da Indcptndcn-
cia; algum pertenceu á herdade de re-
creio que D. Pedro 1 adquiriu em
Corrêas; do mesmo estylo e do mesma
período histórico são as elegantes p£-
ças inglezas, canapés, cadeiras, conso-
les e Iremos, como inglezas são a maicr
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Uma das preciosidades de 5. Manoel: a sumptuos. commoda-oralorb em jacarandá, soberbo especi.en do
Uma aas Prc mobiliário luso-brastleiro do século XVIII.
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por a^un.s bellissimos e raros exemplares, entre os quaes avalia uma

WMiêÊÊmÊMmmmmmás ^Mas nmm mmM
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sit/arfe aue caractèrisòü, em algumas cidades, a vida da colônia* .--;•  ..

1 
^iTn/r. 

asjoial da orna solarenga de S. Manoel, merece.m .</.;«<=«.« o aí/cr «

par/e das /ouças de decorarão mural e

que projceiam sobre a misc-cn-scè:vv
um hío adequado caracter de arfigii'--
dade, sem anachronismo dcsriacio::ado
com a nossa juvenil civiUsação.

tissxs louças são, precsamcnlv, as

que sc usavam nos primeiros tempos
do Império. Neste particular . vollec-
ção do' sr. Oscar de Tcffé è tão n0la-
vel como a do sr. Bastos Dias no que
rcspela ás porcctlanas do Oriente, un-

portadas até o fim 'Io século XVIII,
c que figuravam nas mesas dos vice-
reis e da nobreza territorial. A faiança
da Tlha do Governador 'está repfcfn-
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üt7/or /zisíoríco e artístico, r?ph-sentando incompar.aveis conlri-
buições para um museu de arte re~.trospediva, suüeram a do sr. Oscarde Teffé, que não obedeceu a um
critério de collecdonador, mas mais
propriamente ai critério de um de-corador. O seu logar dislindUsimo
na pequena galeria dos nossos ama-¦^pes-^-aríer-im^ue 

figuram, sa-lienlemenie, alem d cs já citados,
os srs. dr. Galeno Marlins,'dr. José
Marianno e dr- Fernando Guerra
Duval (para só nos referirmos aos
mais conhecidos), foi conquistado
por uma das mais brilhantes, an-
daciosas e dispendiosas iniciativas
a que o culto da Belleza pode con
duzir um est ela. O solar de S.
Manoel é um exemplo surprehen-

dente do que podem a cul-
tura e o bom gosto aluados
ao brio patriótico.

!'y:yyy.'-

a imagem de Nossa Se- v
nhora de Copacabana, esculpiu-
ra do século XVII, venerada
na igreg:n;ha, cuja demolição
foi imposta pelas convenien-
cias mil tares da defesa do
fí o.

Seria difficil, sem 0 auxlio
do proprietário de S. Manoel,
compor o inventario minucioso
das obras de arte que adornam
as salas e os aposentos da pro-
priedade de Corrêas; mas o
que constitue o realce maior
dessa casa senhor tal não é tan-
to a raridade de algumas das
peças de mobiliário como prin-cipalmente a arte que rege toda
a sua decoração. As ccllccções
preciosas dos srs- Bastos Dias,
dr. Rego Barros e J. c yel-loso, pela sua abundância e
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E1 possível que 'ninguém se
lembre de agradecer ao nosso
ministro ern Vienna d\Auslria
o servço relevante que nos
prestou, dando tão salutar li-
ção aos homens ricos e legan-
do-nos um exemplar de casa
solarcnga, de tão requintado c
aristocral co ambiente, nvslran-
do ao nacionalismo antilradi-
cionalista como a irspiração do
passado nos reconduz cvm in-
fallivcl segurança a um ser.li-
mei.lo rac ai, familiar, s u i -
gene ris, que immed aiamcnle
t.os re nlegra no nosso próprio
caracter, pur ficado do ccsiiió-
polismo degenerativo qu" aniéà-
ça dissolver a nossa personali-dade histórica, dando ao Brasil

uma alma amorfa c flu-
ctuante.
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amaria Bnisson, domingo M«, Io*, adeanfe, «moufro aafo oWflfl-no, o mu- baixo de agua,o passeio 0aqui a Theresopons, regressar*.

dosQnka a Petropolis
E mal desembarco, rodeia-me o grupo vivaz do

LTsL mundanos: uma risonna mn^M^a^

dar de assumpio.
D. Anna Braga '
Precisamente.

Faço parar os carros, sallo.

vi-

néo-chronitm!?Zúeló eatfaveis, „ue vivem a pôr a cldadcsi-

ZTZianna-- lio t^guesita e repousantc- num

rodopio de festas e de tangos.
L E- chuva e mais chuva !
-- Hoje, porém. ..
.- Sim, mas desconfio de sol côr de manteiga

frWEu 
próprio, que. sou de: annos mais velho

imo mais velho d'elles, scrrio.
1 1 Mas... o festival campeslre dos Diários?

__ E' para onde, iremos, carregando você.

Dcnlro de pouco, o aiilo roda, Weslpha-

lia cm fora.
0 Irajeclo é o encontro, a cada ins-

lanle, com oulros, que lambem comparli-

lharào da fcsla lindíssima ideada pelo
bom-goslo de Eugênio Goudin, a cuia

pertináciae Uno conduclor se deve are-

surreição do grande circulo aristocrático;.
Este Goudin è admirável!

_ Oh, sim, uma inlelligencia mui-

Io Una !
Depois desta, virão outras reu-

nines, cada qual mais interessante.
O bal de têtcs, sabbado de Alie.

luta.. .
Os fliós ú surpriso . . .
Que nade ser isso ?
Sabe-se. lá! Alguma causa curic-

sissitna...
0 migiion Borja de Almeida, que tem,

por milagre; eslado silencioso, chama-me a
aÜenção para um dquble-pliaetori azul marinha,
cujo rodar lento dá bem a impressão de que os h

seus passageiros se deliciam com o dia de luz suave,
apôs semanas de garoa e dilúvio.

Vem alli 0 Afranio Peixoto. . .
De fado. O carro passa. Tròcam-sc cumprimentos.
Afranio está acompanhado de sua gentil esposa e da

senhorinha Lúcia de Faria.
—- Que faz elle, cá em cima ?

Fera neta. . .
A7ão ". isso : em que livros trabalha ?
Ah! cousas de sua especialidade scientifica, um

novo romance, artigos para a Revislu do Brasil . . . e,se-
(jimdo se sabe, em, varias outras obras que merecem, de
ha mui Io, os seus cuidados.

Bella forluna !
«A constância no trabalho, vigílias da inlelligencia ..
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A senhorinha Marianna- Eastos Salles, filhando Deputado
dr. Salles Filho.

 Minha encantadora amiga !
Que prazer! Não avisara.

procure. . ¦
Não irão á Crémerie l

Espero que nos

— Um pouca faligada... Fizemos, hontem, de

do á tarde.
Que violência !

 Fartos de aturar as chuvas por detráz das

draças ...
E D. Anna Braga nos estende a mao pequenina e

doce. , -
 Penso que o meu querido amigo não deixara de pro-

curar-nos. . ,
— Mas... sem duvida. E que noticias me da ae

sua distincta amiga D. Maria de. Nazareth ?
— Pois ignora? Com o filho, um pouco acloen-

lado. em Caxambú.
— Cousa-ligeira.? <

- Felizmente.
Então. . .

— Até logo.
O melhor dos seus sorrisos. E o auto abala.
— Não vá esquecer ! -
— Bem sabe que não. . .

E nós, também, proseguimos.
Na Crémerie Buisson, momentos de-

pois, c o enxame.
Está quase toda a sociedade veranista.
No lago, pequenos barcos engiiirlan-
dados'de cravos e hortensias.

Como está bonito !
E a surpreza ?
A batalha «naval...» de flores.
Este Goudin !

 Se todos tivessem as suas tendências
c.slheticas, Petropolis mesmo com o di-

pivio, seria uma delicia.
Andamos por aqui, por alli.

Num grupo, em que a graça de Maria Ma-

lafaia e a jovialidade de Sarah La Rocquc são

o mais vivo encanto, falia-se-me da ausência

dxisTarmosas sras^ Nina Reis e Lálà Welligch,

Ücòfpo&àsc^
VV possuem uma technica verbal embaraçanie !

One cousa chamam, por aqui, a sociedade .grevista?»
Pois não sabia ? E' assim que tratamos o grande

numero de pessoas habituadas a veranearem Petropolis
e que, no esti o que corre, protestaram nãodeixaro Rio. . .

Era engenhoso. Como não sorrir ?
Mas, instantes depois, um carro chega, trazendo exa-

ctamente as duas elegantíssimas senhoras cuja falta se

fizera tanta sentir.
Oh, que alegria !

Foi o sol que as conduziu !
E D. Nina Reis e D. Lálá Wellisch vinham dar mes-

mo um esplendor ainda maior á festa dos Diários.

Marquez de Denis
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Ao dia 12 — as sras. Carlos Calheiro de
Alencastro, Oscar Augusto Lopes, Leopoldi-
na Vicente Martins e Tatricia Hildebrando
Bònoso ; as senhorinhas Silva Rabello, Mana

^Sbuza Nova, Ottilia Odette de Barros e Evan-
(?eIlíryrisioraês-OeHBa«:os-4_o_. deputado (.osta
Rego ; o dr. Aprigio dos Anjõspo-«ominan-^
danie Augusto Fernandes de Araújo.

* *
IVísta data oceorre tamhem o anniversa-

r|o li sra. Gilka da Costa Machado, a nota-
vel j.oetisa, a quem as nossas letras devem
uma obra brilhantíssima.

* *
Aro dia 13 — a sra. Odette Wandeck da

Cunha Costa ; as senhorinhas Stella Moraes
Ppdroso, Aggripina Dalmaoio dos Santos,
A.lda de Sá Vinhaes e Laura Guilheime Krom;
o distincto facultativo dr. José Júlio da Cos-
? r, »»_ _-?_ TVT nA A- \t „ /• li «a_

qIpIIi de Oliveira e Antônio Renault; a-grà-

SiiSftro da Fazenda ; o commandante Octa-
VÍ%oedfay'l6 - a sra. Paulo Alves Beltrão ;

«nínrsnhaa Beatriz Portella e Luciola do
gfiíò Ca°brâí o professor Morales de los Bios ;

lano da CunhI; o eminente professor e pbilo-
logo dr. Mario Barreto.

\r A-.n is — as sras. Guiomar Mayruirk

cciínaíio da^Caixo de Amortização e perfeito
cavalheiro.

— a senhorinha Vera da Costa Ferreira e o
sr Mosart Bacellar t . , _,'_ 

a senhorinha Marieta Monteiro de Bar-
,.n, e o sr Arcy Tenorio d'Albuquerque ;9-6 a senhorinha Elvira Franco e o com-
mandante José Furtado Rodrigues ;

_ a senhorinha Ophelia de Oliveira Roxo
e o sr. Armando da Câmara Leal.

* * *
Em Corityba : a gentilissima senhorinha

Sara de Loyola Machado, íilha do fallecido
republico dr. Vicente Machado, e o comman-

-dante Léo-Cavalcanti. '¦_

Noivados /

iça Alves Ribeiro ; as sennonnnab ^ui*.«
"ditcisco de Castro, Maria de Lourdes Rodn-
sues Martins, Alice Sousa Gouvêa e Consue-
«o Maria do Lago Padilha ; o deputado Fran-
cisco Paoliello, os drs. Heitor Silva Costa,
Eurico Cruz e Mario Vai verde ; o comman-—danie^ Octavio Nunes Briggs.

No dia 15 — as sras. Maria Luiza Fleiuss
«Cecília Braconnot Lase ; as senhorinhas
Alexandrina de Oliveira Meneses, Elsa Kam,
Aair Deschamps Cavalcanti, Selomita Unzer,

n ^enhorinha Maria Celeste Sampaio
Toms e o commandante Lauro Mendes de
MÜiaa 

Jenhorinha Ala ir Fontes Garcia e o sr.
HÜ"„ £__&£$!»£ Cástifes . o dr.
^iní^o^f^l'.Silva Braga e
n sr Álvaro Pinto Marques ;

Il a senhorinha Ambrozina Malagutte de
<?ousa e o dr. Ovidiò César Nascentes Coelho.

— a senhorinha Arinda Sucupira de Aran-
pe e o dr. Arnaldo Alencar Aranpe ;

Casamentos
a senhorinha Aiminda Brito da Fcr.seca

e o sr. Amancio Earrera ;
a senhorinha Mana Augusta Brsnco e

o dr. Alberto Adcodato .
_ a senhorinha Palmyra Ferreira de Abreu

e o sr. Archimedes da Gama e Silva ;
a senhorinha Rosalba da Costa Rego

e o sr. Japyr Moreira da Silva ;
a senhorinha Elza Maciel e o dr. Godo-

fiedo W nter.
DIPLOMÁTICAS

No Gelria chegou ao Rio o novo ministro
do Paracuav, sr. Modesto Guggian. Em sua
companhia veiu s. exma. esposa, que é uma
do illustre presidente Manoel Gondra.

Com a cheeada des. ex. deixa, mais uma vez,
a direcção dos negócios de seu paiz no Brasil
o distincto e estimadissimo dj. Silvano Mos-
auera. que, por sua cultura c aíiabihdade, con-
quistou as maiores sympathias nas rodas bra-

— Vae oecupar interinamente o cargo de

cônsul geral do Brasil, em Roma, o sr. Altc,r-
t0_írRegressou a Lisboa, pelo Demerara, o sr.
Henrique Marques de Hollanda, que reassu-
mira suas luneções no insulado brasilcno

— Seguirá, breve, para o Havre, onde ira
servir em nosso consluado, o sr. Jayme do Nas-
cimento Brito.
CONDECORAÇÕES

Foram agraciados, pelo governo POÍJJÇ»*»
reoectivamente com as insígnias da Gra-Cruz
e áo Ofiicialato de Christo, os srs. Leopoldo de
Bulhões, ex-ministro e ex-senador dajtepi^
blica, e deputado Abe^ChemifiiiJ*—
OS QUE VIAJAM . ..

A bordo do Lulctia partirem, ^-ítf*™ ?í
recreio, para a Europa, os srs. JoaoPioe,Ha
e familia e Alberto de Faria, filho, e senboi?.

* * *
Para Florianópolis, seguiu o joven J-tfc

tre deputado catharinense Edmundo da Luz
Pinto. ttt

Afim de veranear, encontra-se em gAPaujo
a sra.^iuva Villabòim e sua formosa e dileda
filha, senhorinha Ruth.

* • *
rara Luerpool, onde ficara addido ao nos-

so consulado; tomou passagem o sr. Álvaro
Gastão de Aragão e Mello.

PpIo Andf^ deixou o Pio, aüm de reassu-
Js^fatAa i-uropa, o «nsel^iro de em-
baixada Alberto Ipanema Moreira.

—Vieram do norte : o senador Antônio Mossa,
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,°!i51eiDU-tnC!0SlAgrripr)i?0 de A?evedo, Miguel

•-Veío^Mandos, afim de fixar residência noRecife . deixou. P, Rio, acompanhado de gexm?.v™»ia, o sr. Acacio Leite, antigo com-merC;ante e figura de relevo, por sua acthi-dade e intelligencia. no seio de sua classeCardeal D.m0oquim — Regressou de suaestadia em Taubaté % ema. D. JoaquimArcoverde, arcebispo do Rio de Janeirrt-.— Após uma excursão de grande êxito á Fran-ça, volve ao Rio, a bordo" do A vare, em com-
panhia de ss. exmas. mãe e irmã, a gentilis-sima e dis tine tis sima cantora senhorinha Ma-rieta de Verney Campello. a quem está reser-vado um desembarque festivo. ,:
Veranistas'. "'';-••

Para ;FfiburQo — o sr. Eduardo Augustode Barros. *
Para Cambuguira, — o coronel AntônioP^2ro e o sr. Germano. Dias.
Pfara Poços dè Caldas — o dr. Sá filho •

a âra. Elisa Machado Braga. '
Para Caxambú — a exma. familia CunhaMello: o deputado C0llares Moreira, os drsPedro Nolascò e Henrique Inglez de Sousa,o coronel Benediofo Marcellino de Araújo-o sr. Antônio Jannuzzi Filho. 'Para Theresopolis — o dr. Ramos de^Fi-

gueiredo.
Para S Lourenço — o sr. Joaquim Ferrei-ra de Sousa.

Em Pètropolis
hoje, 'boa 

musica, no villino hran-Klin Sampaio.sexta-feira, animadíssima a festa embeneficio do Asylo dos Des validos,, havendosido incansável a commissão promotoracomposta de illustres senhoras e senhorinhas'a caça d raposa, devido .ao grande fes-tival dos Diários, foi transferida para amanhã.abrirá, dentro de poucos dias. os ma°-ni-ficos e estimadoSTSalões de Quissamã o illus-tre casal Santos Lobo, cuja presença em Pe-tropolis é garantia de êxito da estação.
a/t~~„° *Vexl e talentoso chronista mundanoMoacyr da Fonseca offerecerá, amanhã, noialacc-Holel, um .jantar aos seus collegas eamigos, o qual acabará, na certa, nor um as-su-tfido com tangos e recitativos

— 
p alto mundanismo aguarda anciosoa festa de caridade organizada pela illustresra. Angela Varsas Barbosa Vianna. cem o

pvestar.oso e brilhante concurso das distinetassenhorinhas Maria Malafaja e Conceição Bar-ros Barreto e do conhecido professor AdrjenDejpech. que fará uma conferência sobre...Totet mòi. ?
SPORTSMEN ¦¦} >'/ | 

'¦,','.. '

Em sua magnífica sede, ò Fluminense F. C.

/offereceu aos seus associados um chádansante,
que esteve encantador e concorrjdissimo sob-bado passado.

" """*"»- J-^Kj^j^^***

canto

A distinctissimu cantora senhorinha Marief-ta Bezerra, figura de formoso destaque nogrande-mundo carioca, e o festejado tenor Al-oerto Guimarães acham-se em Friburgo onde
pretendem realisar uma série de concertos

Petj'aiqlis!

" *"' ^ ' ' ¦" f'»1*»^™ reansar uma sene cie concertos. Agora, por exemplo desci ei Mü0
A festa catnpestre do Club dos Diários em Pètropolis ^XS^^^Í&^!

....¦' linista.il/iiriri.. PcMutna c ger
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iVo lago da Crémerie Buisson

pintura
Obteve o maior exilo aexposição de aguarellas»o amplo e bello dêcor do

CARNE*

«Mei; caro om^o :
. E' com indizivel prazer ohp Ut-\CW 1" „u™ ™»m dee'MS„reCMC!!»nae ^

«te dos
ünista patriciar'" 

" pcquena c S««in°l ^Deixe chamar -~ genial — a m* ¦tista, exemplo ainda de graça eiolJ Ven ai"rninina, o que, tudo junto, lhe dán 
,Mul'a'e-

singular e aUrahcntissimo ntll u',u realce
estranho, o seu pouco de milSema C°,JSa deManna é incapaz de esquecer-mo^ «mim, cada vc*z que relembro as viL, 

GU' p°rescutei seu vibüno maravilhoso ,n?h em ^euma saudade fina e harZ£' „ h°"M ^-.ma por uma, as sona™os aíl^grt /epete'ÇÕ^blf?nel,a' ^^istralmente 
g°ór; "^

Sabbado, executando Max Br r p »Kreisler, Schwab, Lalo Shubert\ T^Uessa creaturinha-ímoressionanSma S/Íní'tou em mim yxuimmo^mM^T^-
-&t^í qufi1eu Paginara haver per ti dnBati-lhe palmas .calorosas, jóSlhe fífinedi-lhe insistentes renetícftps íl oroS'

Maria Eugenia.,
anniversario

OlileiííV 
~ ° senhorinha Dulce Cândido de

ma^anhoT" 
Senh°rinha Mí"^«"» «.sia-

c£S Tin" ?nh°rlnha E,e»°OT» P'»l.™
.Vo rfia :) ~ em,sua linda casa de Pp^i r,.deza, a illustre e éleganttesiSa sra AlSidS S"milear da Cunha; Aiaide Bo-

* * *
Nosso illustre e estimadissimo confrade fir"st 

hr^,11™"' «fêPS» s,'°-e s«° nu» *rileswjjiam, no dia S, seus anniversarios.
M.de D.

RECEPÇÕES DE

ítf0 Fim"
OD.M a Mimosa, de ^ae/ri nos nccupimos
\i na edição anterior, levou a companhia
l<rôes a scena o acto origina Ido sr. Alvesde Sousa, O Fim.

Ha certa semelhança entre q assumplo

réplicas daquclla espécie, de polemica sen-
hmental um movimento e-um colorido:de-
veras apreciáveis. A, sra..' Abiqail Maia
fez valer, mais uma'vez,'as úíds preciosas
qualidades de ingênua de comedia.
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pior da Bahia"

LudLlA PERES

des/a peça ç 0 das Rosas de (odo o annodejulio Dantas: Não quer, porém, istodizer que o sr. Alves de Sousa imitasse
a obra do illustre' coniediographo portu-
guez ou de qualquer modo por cila se dei-xasse influir. O mais certo c que a nãotenha lido ; e em todo o caso, o que impor-
Ia saber -— e dizer'—' c que o sr. Aires de
Souza, , pelas próprios recursos thealraes
e literários assignalados:na.sua peça, não
precisa absolutamente, das idéias ou da
fôrma alheias. ' '

As' duas pfosonagejis do Fim foram de-
sempenhadas pelas- aras. Lucilia Peres c
Abigail Maia. O' papel da primeira é o
mais imporlant/',' o.qüc domina e dirige a
acção. A sra. Lucilia Perc.s imprimiu-
lhe uma perfeita naturalidade, dando ás

pi plena quaresma, a companhia doU S. dose continua a dar peças camava-
lescas. Ha aqui, sem duvida, um ana-chromsmo; mas, sem duvida também, estáa direcção daquelle
theatro no seu di-
reito— e até der-
tro do seu dever,
se realmente as
bnrletas do typo
da Flor da Bahia
merecem ainda os
melhores favores
do publico do Ro-
cio.

O aulor, sr. J.
Miranda, não xes-
t"-ve para fazer
grandes Ücspèzás
de j magi nação.
<iFlor da Bahia»,
a protagonista, é
ti ma mulata que
faz bolinhos doces

, no Mercado, e que
dá o nome a um
«rancho» constitui.
dó pelo "pessoal
vüsinlio. Casada
com b proprietário
duma quitanda.
deixa-se f a zer a
corte por vários
outros represen-
lanles do commer-
cio ou da indus.
Iria locaes.'Dahi se originam vários epi-
sadios mais ou menos cômicos e nes quaestomam parle um velho mineiro e sua es-
posa — o rèpisàdissimn, eterno casal
de caipiras cm visita á Capital. FederalMas o enredo da peça não tem imporlan-
cia alguma nem o aulor UVa quiz darAs condições a que cite altendeu foramduas ¦; fazer rir o publico e dar ensejo
ao. maestro Bento Mossurunga para com-
por ou applicar alguns números' de mu-si ca alegre e caraderislica mente enlru-desça. E Com essas condições satisfeitas

no-sabor das nossas platéias chamadas
«populares», a Flor da Baldo agradou
em cheio.

A; sra. Oltilia Amorim desempenhou
¦> papel da protagoniza, com a desemud-
tnrae a graça que a tornaram, sem con-leslação, a primeira estreita do gênero As

.suas Mancas, tendo por par o sr. PedroDias, causaram, como sempre, enlhiisias-
mo. Destacaram-se lambem no desempe-nho os srs. Alfredo Silva e AsdrubalMiranda.
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Ottiüa Amorim

1 peça dos srs. Alfredo Breda e BubenH Gill, representada no Recreio, filia-se ri-
gorosamente ao gene.ro regional, que tãoexplorado tem sido, de ha dois annos paraca, pelos nossos autores ligeiros.

Uandgra é uma aulhenlica filha dos
pampas, que vae morar algum tempo numa
grande cidade c chega a esquecer-se ou a
lembrar-se sem saudade das bcllexas e
primores do torrão natal Deslumbrada
pelos esplendores do grande centro de po-pulação, onde, naturalmente, não faltamapreciadores da sua graça rústica meiobarbara, de flor da campanha, Jandgra
deixa de amar o gancho que lhe inspirara
os primeiros anceios sentimenlacs e os
primeiros sonhos de felicidade. Maistarde, de volta à terra que lhe foi bercn,
pouco a pouco se vae arrependendo dassuas leviandades e voltando a ver a gviiee as coisas agrestes com os antigos olhos
qMrlosá luz naquellas paragens. O gaúchocontinua fiel. extremamente apaixonado
por a lia. K são as phqses desse amor re-napfido que consliiuem a acção da apercla
por enlre episódios e scenas a que os an-lores tentaram dar a maior som ma possi-vej de cor local. Em razão desta preocupa-
ção, que'fez com que fossem. arredadas
para o segundo piano as condições delechnica thralral, a peça dos srs. Breda eGill tornou-se, como enredo, uni tanto mo-
nolona e apagada. Salvaram-na os reque-
silos sentimenfaes c pillorescos do dia-
logo e a musica da sra. GhiqWiha Con-
zaga ~ musica singela, mas sempre aqra-
darei no ouvido e cm que predominam as
motivos ternos e plangenles tão dilcclos da
aplaudida compositora.

No desempenho, distinguiram-se os srs.Oclavio Rangel, no' gancho protagonista,e João de Deus. numa alegre caricatura
de allemão de Santa Catharina.

Brulé. D. João
M EN my Matai lie escreve no Figaro um ar.
11 ligo de enthusiastico louvor aosr. André
Brulé, cregdor do pralogonista da sua
peça ainda aclu-
almenlc em scena,

1 VM o in ni o á Ia
rose.."

«André Brulé
— escreve o dro-
maturgo — è um
comediante capri-
choso, escrúpulo-
so, destro c forte,
comediante que
pode percorrer lo-
da a escala, á cx-
cepção, talvez, das
notas extremas do
teclado humano.
Não é oferrabraz,
acm o papão rc-
belaiseaho, nem
o Hercules medi-
lfdivo, mas é o
Amante empe-
nhado no duello
vehemenle dos ai-
mas e dos corpos,
com todos os suas
capei osida des ,
fraquezas, ansie-
dades. Dentro *.11«. MONNA DELZA
flrlminK an 9ue> no 'aí,° de André Brulé,Or. iguns a n n o s , obleve recen,einente nolavel exi-
SCI'a egualmcnlc, Io na peça de Henry Bafaille
sequizer,ohomem L'hommc á Ia rose.
por completo amadurecido que domina
os seus Ímpetos com o freio da própria
vontade como. aos vinte annos. foi o àdr-[
lescenle tão bella c timidamente cruel...

ChTubim, D. João, Seneca mais lar-
de... por que tl(-ll? Qw>m pode prever 6
desenvolvimento • cxaclo desta individuali-
dade ?. Em lodo o caso, a sua carreira é,
entre todas, invejável, porque segue o cur-
so da vida humana, traduzindo-lhe sue-
cessivamenle as idades, as perlurbações,
os fervores e os lormenlos. E assim, por-
que a sua carreira vae coincidindo com as
etapas da sua própria existência — «
não é essa a verdadeira encamação do
Comediante?— é guc, no fim, onde nós
só pedíamos um simulacro, elle nos terá
dado uma realidade*.
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0 rei Nicolau de Montenegro e o marechal Sir DougW Haig,
generalissimo dos exércitos inglezes.

Em Anlibes, cidade^ mo-
desta dos Alpes francezes,
onde se instalara pouco
depois da invasão do seu
paiz pelos Austríacos, veio
a fallcccr, ha dias, o rei
Nicolau do Monlencgro.

Ha neste desfecho da
vida dum monarcha ai-
(jiima coisa de especial-
menle, agudamente tragi-
co, que é como uma injus-
liça, um sarcasmo do desti-
no. Nenhum soberano sou-
be mais e melhor amar a
sua terra e o seu povo.
Nikila l era como o palriar-
cha duma tribu consli-
tuida por todos os Monte-

negrinos. Cuidava cons-
tanlemente, amorosamente,
do bem estar e da felicidade
dos seus subditos; e desse
ponlo de vista tanto ¦ lhe
interessavam as persona-
gens mais Uluslres como
os monianhezes mais obscu-
ros. Concedendo audien-
cias a quantos lh'as spli.
citassem, inlcressando-se
por tudo, providenciando
pessoalmente pelo bom an-
dqmento de tudo — este
monarcha vivia realmente
a vida dos seus vassalas.

O Monlencgro tornou-
se-lhe devedor dos serviços
mais preciosos. Foi elle

Para julgar machinas de escrever "compare o trabalho"
No fim de contas ha só um modo para se certificar porque a machina
"Royal" é acceita como a mais perfeita machina de escrever. Experi-
mental-a. Experimeritem-na no seu próprio escriptorio, na sua classe de

trabalho, sob a sua própria fiscalisação.
A "Royal" nunca mostra tão bem as suas vantagens senão quando
comparado o seu trabalho com as outras machinas de escrever. E' sem-
pre a mesma resposta quando se "compara o trabalho" Boyal. Na "Royal"
ha diversas invenções exclusivas que facilitam e augmentam a " rapidez

do dactylographo ".
Agente exclusivo para o Brasil Rua do Ouvidor, 115

Casa Edison *m*< Telephone: norte 3687

Ti

que promoveu a criação do
Código Civil monlenegrino.
Nas guerras que o paiz le-

ve de, sustentar — desde
a primeira do seu reina-
do, em \ 9m, contra a Tur-
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quia, até a Grande Guerra
foi sempre Nicolau I

o inspirador e, não apenas
como titulo protocolar mas
de fado, o chefe do Exer-
cito. Os soldados adoravam-
no ; viam ne.le con.o que
um camarada mais velho

e glorioso. E de todas
essas guerras o Monte-
negro sahiu maior e mais
famoso, no seu vigor e
no seu heroísmo.

Nicolau I era poeta e
como tal compoz um dra-
ma em verso, muito admi-
rado, A Imperatriz dos
BalUans. Mas o resto da
sua obra poética, princi-
palmenle, se compõe de
hgmnos, odes c paginas
descriptivas, que celebram

as glorias e as bellezas do
Monlencgro. Os maiores
cuidados da sua vida, o
seu amor mais exaltado, o
melhor do seu talento, tudo
elle consagrara ao Monte-
negro — para morrer ton-
ge delle, mal pago e, a
bem dizer, esquecido. In-
coherencias da Historia,
ironias do Destino ...

A consciência è a fa-
culdade que o homem pos-
sue de contemplar o que
se passa em si, assistir á
sua própria existência, ser.
por assim dizer, o especta-
dor de si mesmo.

Guizot

********* *********

DEBILIDADE, NEURASTHENIA
OONSUMPCÃO, CHLOROSE
CONVALESCENÇA ^

/0&^ ?****>*.

tí&*^

A hcmcnaccm da assembléa da Sociedade cas Nações n Jean-Jacques Rousseau, de iniciativa do delegado brasileiro
Dr. Rodrigo Octavio.

VINHO
E XAROPE"beschiens

de Hemoglobina
Os Medlcoa proclamam que este Ferro vitel do Sanguj

restitue saúde? força, belleza a todos. - Mugo superlo*
A carne crua, aos íerruginosos, etc. — fAt%A9t

********* *********
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O cmte. Robeito Veiga e scntoia na Fromenadedes Anglais

0 que a Aliemanha
já entregou

A commissão franceza
das Reparações enviou dos
jornaes a seguinte nota
relativa ás entregas feitas
pela Aliemanha até 31
dè Dezembro de 1920 :

«¦Tendo decorrido um an-
no depois que entrou em
vfgor o Tratado de Versa-
lhes, é interessante saber
quaes foram as entregas
effecluadas pela Allemã-
nha, em execução daquelle
tratado e. das convenções
do armistício.

Eis as entregas feitas
até 31 de Dezembro, a
titulo de reparação :

Carvão (inclusive coke
elinhite, considerados equi-
valentes) 1-7.818.860 tone-
ladas.; sulfato de ammo-
niaco, 19.000 toneladas ;
vapores, veleiros, barcos de
pesca, 2.034.729 toneladas
brutas.; unidades de ma-
terial de navegação flu-
vial, 38.730. toneladas;
animaes, 360.176 cabeças;
sementes, 6.802.558 kilo-
grammas'} matérias corantes,
10.787.827 kilos; produ-
cios pharmaceuticos, 57.823
kilos ; material rodante :
locomotivas, 4571 ; vagões,
129.556 ; caminhões au-
tomoveis,, 5.000 ; material
fixo de caminho de ferro,140.000 toneladas; mate-
rial agrícola, 131.505 ma-
chinas e aparelhos.

Entretanto, a commissão
entende dever declarar que
os algarismos recenlemen-
le publicados; pela Alie-
manha, em relação ás 

"suas

entradas sobre os 20 bi-
Ihões de marcos que essa
potência é forçada a pagar,
em virtude do artigo 235
do Tratado, vão considera-
velmente além dos alga-
ris mos reaes. As espécies
em que mais se notam as
incertezas ou os desvios
de valor são as propriéda-
des publicas em território
cedido, os navios, a bacia
do Sarre, o material aban-
donado pelos Allemães de-
pois de 11 de Novembro de
1918 e uma parte do car-
vão. ¦ j

Além das entregas refe-
ridas, registou a commissão
as seguintes restituições á
França e á Bélgica :

Material agrícola (nu-
mi.ro di machii-üs) : Fian-,
çy .r>.d4ò. Be í,n.'i 14.000.

M<ii-:r.al inunJüai (^o
miadas) \ Pronça 134 iòl,
Bélgica 87.046 — total,
271.207.

Material rodante (loco-
motivas) : França 13, Bcl-
gica 394 

'*— "total, _ 407.
Vagões : França 6031,

Bélgica 12.897 ~— total,
18.928.

Foram ainda reslitui-
das outras categorias de
valores, laes como títulos,
certa qualidade de mobília-
rio e obj.ectos de art e_.

Sais annos de pertinaz sofírirnento
Bello Horizonte, 31 de Outubro de 1914.

Illmos. Srs. Viuva Silveira & Filho
Fio Ce Janeiro

. Isaac Augusto de Queiroz, proprietário da Tintura"
Von í^í3' em Bell° Horizonte, á Avenida Commercio4yu a 490, vem por meio d'estè attestar que soffrendodores agudissimas no esto-mago, a ponto cie não poderexercera sua profissão, edesconfiando que asyphillsse tivesse apoderado de
seu estornas o, sem cônsul-
tar a nenhum medico lan-
çou.mão do Elixir de No-
gueira, tomando uma sóvez ao dia, e no espaço cie3 mez<s já estava curadoe exerc.ndo sua profissão.Aos 6 mezes estava
com pi í temente curado dahorrive] moléstia que ha 6
annos lhe acompanhava a
ponto de,estar quasi ou jácom principio de thvsica
misei.terica, salvnndo-s;
como Elixir dz Nogueira, a
quem deve abaixo dé Deus
a sua vida.

Como prova de erati-
dão ahi fica o Presente at-
tstádo que de livre vonta-
de dou.

Poleis fazer o uso qi.evos aprouver, ficando sei-
ente de que o nome I de
isaac Queiroz r muito conhecido, servindo assim de gron-de reclame i aia o medicamento que tãoutü é á huma-
nidade.

Isaac Augusto de Queiroz
Testemunhas rLucindo Caetano dos Santos. Emilio

Leite è J. Ç. Faureaux.
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Á audácia duma
mulher

A ascensão do monte
Evercst, o mais alto pico do
Himalaya, com os seus
penhascos agudissimos e
os seus desmoronamentos
de neve, conslilue um cm-
prehendi mento que apnl-
xona todos os amadores
dos desportes de monta-
nha. Pouquíssimos, po-
rém, ousam pensar sequer
em tal tentativa. ..

Pois uma valorosa Nor-
te-americana, Mrs. Bul-
lock- Workmann, resoU
vcu acompanhar seu mari-
do, o dr. Workmann, na
arriscadissirna aventura da

conquista do Karakorum.
Após vinte e tres dias de

marcha para alem de Sri-
nagar, a expedição, que
comprehendia cento e cin-
coenta pessoas, teve que
acampar nos gelos e alli
ficou, vivendo entre mil
privações — mesmo por-
que fora necessário aban-
donar parle das provisões,
cerca de 3.000 kilos de vi-
veres, pois que os coolies,
portadores das bagagens, ti-
nham, como vários ascen-
sionistas, suecumbido ao
<(mal das montanhas p. Só
oüo guias d ali anos resi<j-
tiram. E mrs. Buíiock
Workmann teve, por sua
vez, que se dclcr a 7,118

A Capita 55

está fazendo uma grande
reducção nos preços do

seu enorme stock de

camisas finas

Também durante o mez de

Março fará grandes abatimen-

tos em perfumarias estran-

geiras dos melhores

fabricantes.

Vejam as suas grandes
exposições com preços

marcados,

metros de aililude, vencida
pelo cansaço, e deixar seu
marido seguir, sósihhv, até
o fim.

—<>4><.—

0 maior tkermome-
tro do mundo

Por mais exlranho que
isso pareça, o maior ther-
mo metro do mundo é a
Torre Eiffel. O destino
não lhe tem sido mesqtii-
nha, e assim, decorridos
tantos annos sobre os que o
viram celebre, volta esse
tradicional esqueleto de
aço a figurar por algum
tempo na ordem do dia.

Com cffeilo, q professor

Charles Guillaume acaba
de. çommtinicar á Sbcieda1
da Suissa de Phtjsica que
na segunda plataforma da
Torre, accionando um re-
gislrador, collocou uma ala-
vanca especial, cuja ex-
Ire mi dade é ligada ao sedo
por um fio de certo melai
inalterável : o únvar». Esse
apparelho, logo que o ven-
to determina sobre o fio
uma dislcnsão apparenlc,
inscreve, por uma curva
continua, os movimentos
verlicaes dos andares in-
feriores da Torre, movimen-
los esses que se àltribiiem
ás mudanças da tempera-
tura.

O problema, assim ex-

Tratamento inten-
sivo da syphilis por
via gástrica. === do

IHTIGIL
. Machado

Com base de ledhydrar-
girato de rubidio arso
niado- — Tolerância
perfeita, segurança de
effeito, rapidez de- acção. '



Restaurante ftssyrio
0 êxito alcançado pelos jantares elegantes

mais bello e distineto dos nossos restaurantes

deixa prever que'o inicio cia estação de inverno

eleja mais esse ponto de reuniões para o encon-

tro cia sociedade. Nenhuma Sala, aliás, se presta

melhor do que o ABfyrio para essas reuniões.

ÜL« excellenfe orchestra, um serviço hors-ligne,

arribieríte de arte, tudo se encontra alli.

Menu do jantar de hoje
12 MARÇO DE 1921

Hors cTceuvrc-Ollasra

DOTAGE5 — AmbassaHenr — Consommé Colberí — Consommé
chaud ef frappé. ^

POISSON — F'lel (,e sole b?lle de nuií ~~ *-)nrne de r°lal'°
frit.

F LLEV/L — Vol-au-vent MogaJor.

FNTRÊES - Suprême de volaille Jeannefíe — Fdel piquée Dau

phine*

1 f'GUME5 — Haricoh ver's —- Xu-.hu — Epinards— Palmüos

oQfj __ Poulet à Ia Broche — Train de cô'e à 1'anglaise.

ENTREMET — Grand gatemi — Peches Melba — Creme cara-
me Abacaít: au ci'ron.

plicado, parece muito sim-

pies. Colombo não achou
mais facilidade no velho
caso... Entretanto, o in-
vento de Guillaiime foi
coroado de suecesso. Va-
rias dezenas de. mestres da

phijsica, qüizeram estudai-o
de visu. Houve debates
nas assembleas vencraveis,
e «La Nalure», que é um
órgão merecedor de cre-
dilo, constata que «a com-
paração dos movimentos em
questão com o diagramma
lher mo métrico revela um
parallelismo que se exlen-
de aos mais ínfimos dela-
lhes, mostrando que a Torre,
graças á leveza da sua cons-
Irucção, acompanha com
muita rapidez as mudanças
da temperatura aérea-,,.

Ahi está, portanto, mais
um «rec.ord» de grandeza
que os americanos se es-
queceram de alcançar.

Gallinhas e oyos
Na cidade de Pdaluma,

perto de S. Francisco da
Califórnia, ha cerca de
G.000 cidadãos que se de-

dicam á criação de galli'
nhas. Esses criadores, que
possuem, ao iodo, cerca da
um milhão de gailinhas
expedem ovos para todos
o.s pontos da America do
Norte. No anno passado,
os algarismos dessa ex-
pedição sommaram mais
de 150 milhões de ovos.

E parece que todos esses
avicultores estão prospe--
rando, enriquecendo rapi-
(lamente... Que pena não
se lembrarem metade delles
de vir, com os capitães já
ganhos, para o Rio de Ja-
neiro, e continuar aqui o
seu negocio !

Immortalidade
provisória
Os jornaes parisienses de

9 de janeiro notaram que
nesse dia se completaram 2
annos sem que houvesse
fallecido um só membro
da Academia Franceza.

Ey um record ; porque
até agora sempre se con-
lavam dous ou trez óbitos
por anno entr? ó? immo"-
iaes da f an;a.
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00 ESPECIALISTA FRANCEZ

OR. EO. PICARD

Rejiresenta a ultima palavra da therareuUca
moderna no que diz respeito a um tônico cliçestivo
assimilànte. Formula de fermentos diseslivos em-
pie ada com surprelienlentes resultados em to os
os pai.es europeus durante os últimos oitenta annos.

SEMPRE EFFICAZ
Nas differentes formas de tivspépsia nervosa, ahnica
ou flàtüfèntá c nas gastrites antigas ou recentes.
Produz bem estar uastro-inlestinal rapidamente nas
indigestõés, acidez e embaraços gástricos e elimina
todos os svmptomas de deficiência digestiva: taes
como: máo halili, nervosidade, dores de estômago,
Ungua suja, nauscast ardor na gangania e bocca, gosto
desagradável na bocca, magreza, irritações da pelle,
prisão d& ventre, enjôos e resfriamento das mãos e pe*.
A' venda nas drogarias. Único depositário no Brasil
Louis S. Curt—Caixa Postal 187o — Rio-

- A.„lajn nffereceà à vossa juventude trium-
No dia que a^slgnalar o termo de voes o n°!^do, ojfereoe ^ ^^

phalí â vossa esplendida beleza, a moldura preferido,
recordação imperecivel no espirito d aquene qu*

E se desejardes
ENXOVAES DE TODO O QENEROíENX° 

ENXOVAES DE QUALQUER GOSTO,
ENXOVAES DE QUALQUER PREÇO,

não procureie noutra casso que sò enoontrarels no

PEÇAM O
Catalogo Especial de

NOIVAS ,
PARC ROYAL

A MAIOR E A MELHOR CASA DO BRASIL

I

Um producto na-
cional de grande
efficacia para a
cura rápida das
Anemias, Neuras-
thenias, Fraque-
zas, Nervosismo.

Ml Dá saúde ero-
bustez ás se-
nhor as, crean-

ças, adultos
e velhos

O Anmiario Pon-
tifícal

O Anmiario' Pontificai
para 1921 declara que o
Sacro Collegio se compu-
nha, a 31 de Dezembro de
1920, de 59 cardeaes, dos
quaes um reservado in
pectorc. Onze desses ti-
lulos estavam vagos. Trin-
ta cardeaes, inclusive mon-
senhor Canassei, morto a
18 de Janeiro de 1921,
falleceram durante o pon-
lifiçado de Bencdiclo XV.

O Corpo Diplomático
junto á Santa Sé compre-
hende 5 embaixadas e
19 legações.

Ha no Anmiario uma

nota relativa à Guarda
Franoscanada Terra San-
ta, nota que accenlua a
acção exercida, ha séculos,
pela Santa Sé em favor
dos catholicos e dos Santos
Logares, assim como os
accordos feitos com os di-
versos soberanos. A nota
em questão lembra que a
Guarda Franáscana, em
virtude dos accordos inter-
nacionaes, deve ser sempre
composta dum custodio ila.
liano, um vigário fran tez c
um procurador hespanhol, c
devem ser assistentes um
Italiano, um Francez, um
Hespanhol e um Allemão.

A 31 de Dezembro de
1920, contava a Egreja

Calholica 6 sedes subur-
banas pertencentes á dio-
cese de Roma, 53 títulos de
Cardeal, 16 diaconatos, 14

palriachados, 214 arcebis-
pados, 595 sedes titulares,
24 abbadias mulliiis», tu-
do isso pertencente ao rito
latino; e 15 delegações
apostólicas, 185 vigaria-
tos geraes, 68 prefeituras,
6 palriarchados, 22 ar-
cebis pados, 4$ bis pados e 9
vigarialos do rito oriental.

Brulé victima do can-
saco ou da emoção 1

Henri Bàlaillc, em
«Vhomme á Ia Rose», que

^VJTOq

-CA5AÒ y

_ matm

é a sua obra mais recente,
reviveu para André Brulé
o papel de D. Juan.

Reunidos na mesma peça
o fino escriptor e o arlis-
ta elegante, tanto bastou
para que Paris, em peso,
accorresse ao delicioso en-
canto da «premiérc». Desde,
muito, os jornaes e revis-
tas apregoavam as perfei-
ções da obra, cercando o
autor e o aclor de aneedo-
Ias mais ou menos inedi-
Ias.

Talvez por isso mesmo,
o espectaculo não correu
como se previa, do começo
ao fim, com os applausos

•J
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ENCONTRA-SE Á' VENDA NAS MELHORES
CASAS DE PERFUMARIA

decorrentes da impressão
girai. Lá pelos meiadvs do
segundo acto, o «Úandy»
da scena, que ia sendo um
admirável seduclor de mu-
lheres, declarou que não
podia mais representar.

. Cahiwo panno e.alguem
veiu explicar a «ces mes-
sieurs et ccs dames» queAndré Brulé se achava
totalmente exgollado por ex- ,
ccssivo trabalho. O artis-
ta elegante, a «coqueluche»
de Paris, precisava repou-
sar algum tempo, até re-
cuperar-se inteiramente,

, Mas as más línguas de
Paris, como todas as más
línguas, entraram a ba-
dalar em lornô do caSo.

Brulé fora vi clima da
emoção, dizia-se. A im-
prensa, commenlando o seu
papel na peça, revivera um
doloroso incidente : o sui-
cidio de Chou-Chou.

Aclrizinha do «Alhénée»,

essa creatura, que se cha-
mava Julicile Charlier no
registo civil, andava louca
de amores pelo galan en-
cantador.

Desprezada por elle, um
dia, no seu borboletear de
homem querido, vestiu-se
lindamente, com as me-
lhores sedas e as melhores
jóias, e disparou um tiro
no coração.

Isto provocui escândalo,
em 1912, tanto mais que a
jarnilia da artista abriu
lucla contra Brulé, a quem
ella) num gesto romanesco
de «midinetle», constitui-
ra seu herdeiro universal.

«UHomme á. Ia Rose»
serviu para resurgir o ca-
so. Brulé estará bem no
D. Juan,murmurou-sé, por-
que os seus olhos Iam-
bem matam . . .

Tal lembrança, entretan-
to, commoveu-o dolorosa-
mente, segundo elle pro-

:??

UNHOLINO
Com o uso

constante do
Unholino, as
unhas adqui-
rem um lindo
brilho e excel-
lente côr rosa-
da, que não
desapparecem

ainda mesmo
depois de lavar
as mãos diver-

sas ve^es.

Tijolo 1$000

Pó 1$500

Verniz 2$000

Pasta 2$500

Pelo Correio
mais 500 ^réis.

Deposito geral na Perfumaria

A' 0AWAFA 6flANt)E
Rua Uruguayana» 66

E em todas as Perfumarias
Cuidado com o grande numero de imitações, iodas preju-diciaes ás unhas. — Exijam UNHOLINO.
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£*a|j|a Kaloderma de fama verdadeiramente BI

Iimivftrsal. 

Indispensave! para a toilette. BI
SãbonCtâ Kalodeima. O sabonete de B

Pó de Arroz ^aioderma, muito apreciado P

Ca Kn ti aí a alumínio, para a barba. BSaPOneie KaloderiSia em estojo de |

ÍA 

venda em todas as casas importantes d'este artigo, fl

F. WOLFF & SOHN, I

1 r '-'

i

0 TRABALHO HONESTO PROGRIDE SEMPRE!
O conceito no commercio pssim como a con- alhlelicos tomaram em nosso pai7 o muiio nm ,fiança do publico não se adquirem com vãs pala- mente, na cidade do Rio de Janeiro ' 

vendo f U"
vras, nem surgem do dia para a noite sem uma por que se difundiam os jogos ao ar SZ ,!?"razão que os justifique. São, sim, o frueto de um nados pela Confederação Brasil,^fie£f"mmãmi w:mm%mmm: m mmmmm mM^m,

pelos
cão de capitães e na attenção aos justos reclamos pela Associação dos Chronistas SftòítiVò^e „,,do publico. .4 Casa Stamp é bem um exemplo institutos officiaes e particulares de I 

° Pel°
,l.sso e, si hoje desfrueta aS preferencias c herideu,: Casa S^,m/a n S dc dT ter CSTns .™„.th... „„ .._.. ...... CIhn(ÍIa> é pDr. dancia, toda a sorte de artigos adequ^lesC^po,";

que se pratica-

as sympathias de
que entendeu'
que devia ser-
vil-a com cuida-
doe ca vinho, ten-
do^ sempre vas.
tos slocks das
m ais modernas
mercadorias,por
preços os mais
r?soaveis,de f ór-
ma a poder at-
tende 1-a c agra-
dal-a. Fundada
em 1915 e giran-
do sob afirma J.
Braga & C., nu-,
nca foi outro o1
seu programma,,'
de sorte que,nos;
sei s annos de sua:
existência, con-
seguiu impor-se-
e firmar um cre-:
dito e um con-
ceito de que mui-
to se desvanece.
Verificando o
assombroso de-
sen volvi mento

uma vasta
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que os Spcrts^^FACHADA. DO PRÉDIO ONDE E3TA' INSTALLADA A CASA STAMP

se
vame conseguiu
o seu desj clero.
tum, ápreseh.
tando em seus

.armazéns o mais
completo e va-
riadosortimenlo
de apetrechos
para o footbái]T
tennis, cri citei
remo, base-ball'
watcr-polo. bas-
ketball e outros
jogos, desde as
colinas e meias
apropriadas até
os gorros. Em
suas novas ins-
tallações da rua
da Assembiéa 41
todos estes arti-
gos são encon-
trádosem profu-
são, de fôrma a
que o freguez te-
nha muito onde
escolher. Visitem
a Casa Stamp. á
rua -da 'Assem-
bléa 41 e verão.
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UM ASPECTO INTERIOR DA CASA STAMP

prio declarou aos seus ami.
gos, e foi por isso que ai-
guns jornaes de Paris se
penitenciaram do cansaço
que atacou o interprete de
Balaille.

0 príncipe dos
cômicos

Noticiam 03 jor.iaes in-
glezes que sir Harry Lan-
der visitou um hospital e
conversou amistosamente
com os enfermos.

Diante daquelle titulo de
nobreza, ninguém imagina-
rá que se trate dum cômico
de Music hall. Muito cari-
doso de seu natural c ten-
do soffrido o golpe de per-der um filho na guerra,
o alegre artista passou a
consagrar uma parle dos
seus ganhos a institui-
ções philantropicos e em
especial ás victimas da
guerra. E ia aos lios pi Ia es
e ambulâncias, distrahir os
enfermos e feridos com

o seu hilariante reperlo-
rio.

Foi em recompensa des-
ses serviços que o Rei
Jorge llie concedeu o titulo
de sir. E sir Harry Lan-
der é hoje na Inglaterra uma
grave c solemne persona-
gem.

Contra 04 f«l-
sificadores
Nada ha que hmlo se

falsifique romo r.s obrat
primas da pintura anligi.
Raro é o Museu, mesmo do±
mais notáveis, que podeassegurar a aulhenliàdade
dos primores que possue.De muitos quadros famosos ha duplicatas e tripli-
calas em Museus egual-
mente sérios, sem que se
possa affirmar qual d'cllcs
expõe o único verdadeiro ;e raro é o rnez — para não
dizer raro é o dia — em
que não são vendidos porbons preços, como antigas.

pinturas falsificadas pornegociantes sem escrúpulo.
Agora um francez, o sr.

André Chéron, acaba de
submetler á Academia das
Sciencias de Paris um
processo, que parece infal-
livel, para auihentifiuzrras
telas antigas. Esse processoconsiste em radiographal-as
c seu resultado é seguro,
porque os pintores antigos
empregavam tintas com
bases mineraes c portantoopacas aos raios X, ao
passo que as tintas moder-
nüs, com base de lacca ou
de anilina, são transpa-
rentes.

O sr. Chéron apresentou
á Academia varias radio-
graphias, que demonstram
cabalmente seu asserlo.

Orgia aquática

Tendo-se declarado in-
cendio numa fabrica dê
Francforl, na America do
Norte, foram despejadas

numerosas barrigas de ai-
cool no rio a cuja margem
ella se eleva. Dentro cm
pouco, o lago visinho of-
ferecia um curioso espe-
ctaculo. Cardumes immen-
sos de peixes haviam acn-
dido, de todos os lados, ai-
Irahidos pelo esquisito sa-
bor da água. E eis que os
peixes, excitados pelo ai-
cool. absolutamente embria-
gados, começa m a pular para
fora do seu elemento, dan-
do saltos consideráveis e
fazendo no ar verdadeiras
loucuras.

Infelizmente para mui-
los de lies, semelhante de-
boche Unha que lhes ser
fatal. Uns cahiam fora
da água, outros pareciam
ler adormecido à super-
ficie, de barriga para o
ar. ..

E assim os pescadores
de Francforl tiveram, nesse
dia, uma pesca extraor-
dinariamente pro ducli~
va...



^j^ítfastfíWa^^*-

fíipi'

r*BO&-DADp£,A- VÊJDA . V 
° 
sê»v\ ^tíÉÉ?Uí ^CCWOJ^£4 DOMÉSTICA

a/0 £AP > peCBJ TA. $ X ^^^^^^^^F li ^ ^ LTNLBNTA.ÇÃO •

_ " _""; _ ;;  ? ti ^
A-í-1 C/êacao aaMoaa

^Ê:iti:2-ffik 3s_L_

v.7 ?Z ¦ *

filhos áe-vem testemunhar a seus pães um respeito inalte-
ravel e uma franqueza confiante, os pães teèm o. dever de

. velar pelo caracter, os modos, a linguagem e condueta de
seus filhos. E' na familia que se forma o espirito e o
coração da creança. Os pães devem ser severos com os fi-
lhos desde o berço : os peiores hábitos depressa são contra-
hidos. Não devem tolerar nem os gritos nem as exigências.
As creanças devem se habituar a exprimir-se conecta-
mente.

i^j

I

N.° 1 — Vestido de c/épon azul marinha, guarnecido-com
gallfio branco. ! .

N.° 2 — Vestido de gaze estampada plissado, guarnecido
com setim do tom* da gaze. k V5

___J| Conselhos socíaes s |
A polidez dos filhos

A influencia da familia é decisiva sobre o espirito
da creança.

Assim como os pães fracos de mais são responsáveis,
ntè „,„ ai • , r • - e:ii ~^ N.° 3 — Vestido de linho côr de mostarda, golla e pu-ate uma certa meaida, peia imperfeição de seus filhos, do ;itówr,rfne'm.avainSfi' r J-¦ ' nhos em Unon branco. Bordado e graN ata pi cia.mesmo modo estes conservarão sempre nos seus modos VeS- N.° 4 — Vestido de foulard côr de rosa pallido com de-
tigios de suas más inclinações Contrahidas no lar. Se os senhos azues, guarnecido com tafetá azul marinha.
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PLAQUE

QURQ
PLATINA
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LONGINES
DE TODOS MELHOR

ALGIBEIRA
RELDGIO

PULSEIRA
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0 melhor
para as

creanças

Entre os sabonetes fabricados no Brasil
o Santsl mo é, sem duvida, o mais hygienioor
inoffonsivo e refrescante, por isso mesmo que,
sendo fabricado pelos mais modernos proces-
sos seientificos, não contém substancias cor-
rosivas.

Milhares de pessoas, que o usam diária-
mente e não querem outro, têm reconhecido
o Santelmo como o m(^lhor sabonete para a
cutis, o que mais contribúe para uma per-
feita e salutar hygiene. Por isso elle é o pre.
ferido por todas as pessoas que desejam man-
ter a sua epid©rme em permanente frescura
e suavidade.

GUITRY
(PERFUMISTÀ)• - — RIO —

Companhia Conta Própria Limitada ,

fl UENDA EM TODAS AS BOflB CASAS

Revistas japonezas
Um dos espantos do viajante extrangeiro no Japão

é o numero extraordinário de revistas empilhadas nas vi-
trines dos livreiros.

Segundo a verificação pita no «Tokio-do>\ a maior
livraria de revistas, existem mais de 500 espécies só na sua.
casa : e acerescentando as que são distribuídas aos as-
signantes directdmente o seu numero elevar-se-ia a mil.
Os Japomzes, de natural vivo e despreocupado, preferem
a leitura fácil e curta dhtma Revista ao estudo mais árido
e mais longo d'um livro inteiro. A tendência é até di-
vidir uma Revista em duas publicações distinetas. No Ja^
pão não existe verdadeira sociedade mundana; por esta
razão a leitura é muito procurada, tanto mais que a situa-

ção financeira da classe media não lhe permitte dis-

trações fora de casa. O theatro, por exemplo, é mui-

to caro.
A maior parte das Revistas são mensaes e appare-

cem no dia \.° do mez.
As Revistas hebdomadárias não teem suecesso no Ja-

pão porque os Japonezes não vivem por semana, mas por
mez: o repouzo semanal è ignorado em Tokw.

... J :
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, N-0,1 — Vestido de linon branco, guarnecido com presase bordados.
M.° 2 — Saia com corpete em li nho azul, bluza de linonbranco, guarnecida com preguinhas cosidas com linha azul.

0 que as mães devem saber
O PERÍODO infantil DO CRESCIMENTO

período de dentição

„Os dentes apparpcem geralmente dois a dois, do seguinte modo •
De 6 a 9 mezes, 2 dentes embaixo
De 8 a 11 mezes, 4 dentes em'cima fazendo um tofaLde.'.'.''.'. 6De 12 a 15 mezes, 2 denles em baixo /
De 12 a 15 mezes, 2 mo lares em baixo.................
5e }% ai? mezes 2 m°lares em cima, fazendo' 

'àrn 
total"dê". 

'. 
12De 18 a 24 mezes, 2 caninos em cimaDe 18 a 24 mezes, 2 caninos em baixo, fazendo um total de'.','. 16De 24 a 2o mezes, 2 molares em baixo

De 24 a 25 meces, 2 molares em cima, fazendo um lotai dr'.' 20
SEGUNDA DENTIÇÃO

Aos 6 annos, 2 molares em baixo e 2 em cima, total 4De 7 a 8 annos, 4 den/es em baixo e 4 em cima, total'. .'.'..'. 12De 9 a 10 annos, 4 molares em baixo e 4 em cimav /o/a'/..!D3 11 a 13 tmnos, 2 caninos em baixo e 2 c/n cimo, total.'.
Y? }% a 15-an/ios, 2 molares em baixo e 2 em cirno, /o/a/..De 17 a 25 annos, 4 molares de siso,2 cm baixo e 2 em eitoial

20
24
28

una,
32

HE
PESO E ESTATURA DA CRIANÇA

IDADE PESO APPROXIMADO
KilosA.° "ascer 3.450a

J '";*;•••• 3.910
\™?m 4.830
fmms 5.520
}.!"**&.  6.900b0 mzzes

íi rhizes .-.•..'.!...!!..!!!!
18 m izes  

••-.•.........
annos.

7.300
10.680c
12.420

.. 14.260
? annos 16.330
't ann^ 18.400
r» annox 21 '>!0
6 ann°" 22.080d

a : K. 2,300 a K..5,520
b : duplo do que ao nascer
c : triplo do que ao nascer
d : peso scxluplo do que ao na ser

ALTURA APPRÔXIMADA

Centímetros
Ao nascer. 19 a 50

6 m?zes 59 // (3«2
12 mszés 66 a 72
18 mízes 70 a 79

annos 74 a 85
annos 79 a 94

1 annos 84 a 101
5 annos S8 a 106
o annos. • • . • ........... • • ............... 9o a 111

m

Sua Popularidade
a Sua Qualidade

Considerando assolas Neolin, V. S. de-
veria lembrar sempre que ellas são feitas
de um novo material -- um material
que consiste em um distineto melhora-
mento em solas para calçados e que é
inteiramente diffèrente de quaesqueroutras solas.
Este material é fabricado e vendido
apenas pela Companhia Goodyear.
Isto é da maior importância para as
pessoas que se queixam de que as solas
de borracha, fibra, etc, que têm usado
esquentam os pés.
Essas pessoas devem saber que as solas
Neolin são usadas por milhões de con-
sumidores de calçados em Cuba, Ame-rica Central, Europa, no Oriente sob osmais rigorosos climas de verão. Prati-
camente, a sola Neolin é adoptada paratodas as melhores marcas de calçados
nos Estados-Unidos.

Em Havana, Cuba, onde muitas ruas
são calçadas de ladrilho tornando insup-
portavel a sola de borracha ou de fibra,
as solas Neolin são usadas em larga
escala, com inteira satisfação dos seus
consumidores.

E' importante lembrar aqui que, caso
a sola Neolin não tenha maior duração
que a que costumam ter as solas usadas
por V. S., um novo par lhe será forne-
cido em substituição ao que se estragou
antes do tempo esperado por V. S. e
este lhe é dado livre de qualquer paga-mento.

Tal garantia não lhe poderia ser dada
se as solas Neolin não fossem, defacto,
as que mais completa satisfação offere-
rem a quem as usa, seja em climas frios
ou quentes.

The Goodyear Tire & Rubber Co, of S. A.
Rio de Janeiro, Avenida Ri0 Branco, 253
São Paulo, Rua Florencio de Abreu, 108

Solas fleolin
MARCA Ot FABRICANem Borracha, nem Couro

~*f^^^flj^l' I 1 1-1 I Immmí a/tmev/acão
Menu

As feculas
Das feculas,,a mais apreciada no commercio é cer-tamente a da batata. Cozida no leite ou no caldo, forma umexcellente alimento.
Vem em'seguida a de aran.ta, a de inhame, ataptocao sagu, composto degrãosinkos éxtràhidos do miolo de uma

palmeira. Todas estas feculas cozidas no caldo augmen-tam as propriedades nutritivas das sopas. O arroz c0m-
quanto que desprovido de gorduras e mincraes for-ma o elemento principal, senão unico.de consideráveis po-pulaçoes da Ásia e Oceania.

A tkeoria que vê nas substancias azotadas o mais ei-ficaz alimento põe o arroz no ultimo lugar àos cereaes,eo considera mesmo como menos nutritivo do aue o milhoA experiência parece dar indicações contrarias O fadoe que o alimento não alimenta sznão cedendo seus minei-
pios â assimilação : se é de fácil digestão pode susten-tar as forças mais do que um outro ric0 em nutrição mosd uma digestão difficil De todos os cereaes é o arroz o únicocereal que poae servir para o cozimento e assimilação semvariados preparos.

SOPA DE FECULA DE BATATA

FILETE DE PEIXE

ARROZ

XUCHUS COM MOIHO BRANCO

. PERNA DE CARNEIRO COZIDA

MACARRÃO

BEIGNETS DE MAÇÃS

BI A
[_~"Te![ f Prova

"O Pilogenio" S$serve-lhe em
r caso

Se já quasi
nãotemserve-

lhe o PILOUK-
NIO porque

lhe fará vir ca-
bello novo e
abundante.

Se começa a
ter nouco Ser-
ve-lheoPILO-
GÊNIO rorque impede que o cabello continue a cabir-

Se ainda tem muito serve-lhe o PILOGENIO porH»elhe garante a hygiene do cabello.
AINDA PARA EXTINCÇÃO DA CASPA

Ainda para o tratamento da barba e loção de toiMte
O PILOGENIO

Sempre o PILOGENIO ! O PILOGENIO Sempre •
A venda em todas as pharmacias, drogarias e perfumar*38

ââfl



hüióta âã/m<:/ia

Ohr/zzfd
efaoftíada

TRÊS ALMOFADAS

< *

\ primeira cm tecido de palha macia, de tom natural; a
resta c as früctàs em linho azul bordado com seda preta. Uma
fita preta debrua os lados e termina com laços. A segunda
cm seda verde jade bordada com seda e contas pretas;uma tira
de seda preta é enrolada em volta da almoíada e scíuira com
collàres de contas brancas. A terceira,cm tela de ouro.é dc lor-
mato comprido; flores originaes em setim branco sao appüca-
dás com pontos de seda preta.

A franja é feita com contas pretas segurando os tios de seda .

SOPA DE FECULA DE BATATA

Desmancham-s* três celheres de fecula de batata, em
meio litro de caldo frio, indo depois ao fogo para cozinhar,
m?xendo-se com uma colher de páo para não encaroçar.
Junta-se, em seguida, um litro de caldo e deixa-se ferver.

Desmancha-se na sopeira, quatro gemmas, com três
colheres de caldo frio; despeja-se a sopa, mexendo-se para
ficar bem ligada com os ovos.

PERNA DE CARNEIRO COZIDA

Tira-se primeiro as glândulas que dão máo cheiro
& depois, fazendo-se incisões profundas nas partes
carnosas, introduz-se cebolas de conserva, pimenta e
toucinho fresco, e cozinha-se a perna de carneiro em uma
pamüa,com manteiga, cebolas partidas ao meio, pimenta,
meia garrafa de vinho tinto, meia de vinagre, água de ma-
neira que a carne fique coberta, e um ramo àe alecrim.
Deixa-se ferver em fogo lento até que o liquido se evapore
e a carne vá dourando pouco a pouco.

BEIGNETSDE MAÇÃS
Pôr de molho fatias de maçã em cognac, retiral-as,

passai as no assucar e na massa de fritar, em seguida fri-
gil-as na manteiga ou banha quente.

Pousal-as sobre um guardanapo, salpical-as de assu-
c«r e uassal-as um segundo no forno quente.

;¦ j^p£^ %

Conservae os sovacos seccos e limpos
mesmo com o tempo mais quente

^TAO 

vos molesteis com a trans-
J piração! Não receeis que mesmo
1 o tempo mais cálido dê a con-

hecer ás outras pessoas a humidade ou
o cheiro da transpiração nos sovacos
dos vossos braços.

Podeis conservar os sovacos seccos e
limpos com o tempo mais ardente e sob
as condições mais penosas.

Odorono, uma água de toilette pre-
parada especialmente para este effeito,
dar-vos-há a certeza completa de um
regalo que nunca imaginarieis possivel.
E'. formula de um medico, perfeita-
mente innocua, corrigindo sem damno
a transpiração excessiva/ de modo a
poder evaporar-se como é mister.

Gomo conservar seccos os sovacos,
dos braços

Use-se regularmente, duas ou três
vezes por semana, o Odorono. Ap-
plique-se debaixo dos braços com um
pedaço de pannoou de algodão nydro-
philo. Deixe-se seccar. Deite-se-lhe
por cima algum pó de talco.

Ficareis sempre immune a humidade-
e mau cheiro debaixo dos braços!

Começae a usar Odorono immediata-
mente. O frasco á vista representa uni
quarto do tamanho real. Comprae-o
ao vosso fornecedor ou escrevei á Con-
solidated Commercial Co.Ltd., Rua
da Alfândega, 97, Rio de Janeiro.

THE ODORONO GOMPANY—Blair Ave., Cincinnati, Ohio,E.U.A.

QDO-RO-nO
^I^^^F Se quereis adquirir conhecimento mais minuciosoSe quereis adquirir conhecimento mais minucioso

sobre as causas da transpiração e como^ allivial-a,
escrevei á Odorono Company, Cincinnati, Ohio, -pe-
dindo o nosso opusculo "The Appealing Charm of
Daintiness." 

'

Fm
z\ m\ SerKxtrtne \\\j=4 Ifíll Jkrspirtffon Im\ ~
lljlf\ «itWKtSji /íjfitt

li, Vmmrnl4;il
&ti

EE, .' 
'¦ 
\i

': i--;'-'.í

MASSA PARA FRITAR
Desmancham-se quatro colheres de farinha de trigo

comtrescolheradas de manteiga derretida morna, umagem-
ma e um pouco de leite; deixar descançar um pouco, em
seguida misturar uma clara bem batida.
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At Pequenas Pílulas de Reuter,
tomadas regularmente, farão desappàrecel-as, £ r \â vida apresentará um aspecto muito distinct-D.

*t~ cwâULi ntw,'

COMPANHIA NACIONAL
DE LOTERIAS

HOJE, 12 de Março
às 3 horas da tarde

50:000$000
Por 4$8oo, em quintos

AGENTES GERAES

Nazareth & C.
RUA DO OUVIDOR, 94

Caixa 817 — Tel. LUSVEL

cQonselIortfkiéicos"
Limpeza dos tecidos de côr

£=5^5 tecidos não devem nunca ser deixados de molho
na água, mesmo pouco tempo, porque desbotarão. Prepara-
se de antemão um recipiente para lavar e um ou dois ou-
tros para enxaguar, todos com água fria.

Lavar a roupa na água com sabão frio, sem esfregar
o panno com o sabão, servir-se de uma escova macia para
limpar os lugares mais sujos. Enxagual-a immediatamen-
te em muitas águas : enrolal-a num panno secco, tendo o
cuidado que o vestido não seja enrolado sobre si mesmo, mas
que tenha sempre o panno entre as dobras. Nunca depem
durar o vestido, para não escorrer a água: estendei-o sobre
um panno. Não se deve nunca lavar ao mesmo tempo
tecidos de diversos tons.

Lavagem dos objectos tricotados
Põe-se ri uma vasilha um litro d'água, 200 granimasdc

sabão de Marseille cortado em pedacinhos: deixar ferver
e tirar na terceira fervura. A' parte, ferver uma grande
quantidade d'água. Wurna bacia cheia d'água quente,
despejar um copo d'água de sabão : bater este liquido com
a mão para obter uma espuma abundante. Lavar toios os
tecidos de lã nessa espuma, sem os esfregar, mexendo-os
em todos os sentidos. Quando ficam manchas, esfregai-as
devagar e com precaução.

Aslãsiâ limpas são postas á medida aue vão U-

i':..
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O que distingue
paiticulaimente p ODOL de todos

:os outros productos destirades áhy"
giene da bocea é a maravilhosa
propriedade que tem de revestir o
interior da bocea com uma camada
microscopicamente fina, poiem for.
temente antisepetica, que reage por
muito tempo ainda depois da la-
vaçem,

, Esta acção duradoura, que ne-
nhum outro preparado possue, dá
plena convicção a toda a pessoa pv
que faz uso diário do ODOL "::'::":
de que a sua bocea está segura-
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vitaes fia respiração, e no ar atmospherico o calar aíto^-s* tór/aw/p que, se a circulação é impotente nTPrJ'força, nutrição e saude, a respiração nãn ifa dar
i/m ar alterado não pode levar aos pulmões sentJ^'pios alterados, assim como alimentos ruins nãoZiP J1'mar um sangue rico e generoso. O homem estámrisV*'to a doenças se o ar respiravel ê máo. pos'

In

mente protegida contra a
ácção da carie e dos ele-
mentos de fermentação
que oceasionam a des-
truição dos dentes.

^;::XvX:::X:X;:íí«k

cando promptas ri uma bacia cheia de água quente, na mss-
ma temperatura já empregada para a lavagem; deixa-se
o menos tempo possível: é preciso operar rapidamente.
Enxaguar abundantemente as lãs em três ou quatro águas
suecessivas, sempre na mesma temperatura : a ultima água
deve ficar clara.

As lãs não devem nunca ser espremidas: para ex-
pellir a água,põe-se dentro de um panno, que duas pessoastorcem nas suas extremidades: retirar a roupa ,saccudil-a,
e pol-a novamente dentro do panno que se torce outra vez.

Passar a ferro as roupas na largura, depois na ai-
tura.

Aquellas que esticaram na altura devem ser torcidas e
passadas na largura e as que esticaram na largura serão
torcidas e passadas na altura.

ÍCWW^XOt^

Consultório Medico

Suissa (Mocóca) — Enviei caria registrada. \„m„do ordens. -lí/«o/.

ÍXyX-X-XXx.:
*'"'*ÍiÍV&B'.

Uma função capital retira os velhos materiaes do or-
ganismo e os substitue por materiaes inteiramente novos ¦
é a circulação. Comprehende :

l.o um liquido contendo todos os elementos do corpo
e o sangue. 2.° um motor que imprime ao sangue um mo-vimento enérgico è o coração : 3.° conduetos que se rami-
ficam ao infinito e distribuem o sangue em todos os órgãossao os vasos (veias). O sangue encontra suas propriedades

X:
K
X
X
X.
X

X
XPRECEITOS DE HYGIENE i

'¦ r- r- X

A circulação
Póde-se considerar a vida como um movimento quegasta a machina humana e a repara ao mesmo tempo, con-solidando e augmentando as engrenagens durante um pe-rwdo de força, deixando-as deteriorar-se e diminuir du-

rante o período, de fraqueza até o momento em que arre-
bentam com a morte. •:••

Banco Nacional Ultramarino
8ÉDE EM LISBOA - FUNDADO EM 1864Banco Emissor e Caixa do Estado

nas colônias portuguezas
Eso. 48.000.000$00

m 24.900.000100
Capital social .
Fundos de reserva
Saques á vista e a prazo sobre todos os paizes. De-
positos á ordem e aprazo, ás taxas mais vantajosas.Empréstimos caucionados. Descontosf co-brancas e iodas as operações bancarias.

FILIAL NO RIO DE JANEIRO :>
RUA DA QUITANDA E ALFÂNDEGA

AGENCIA NA CIDADE NOVA :PRAÇA ONZE DE JUNHO

^«^^^««4S^«««^^««ÍS^íS<^«^^^^íSíS^«^^«l

3ue 
o estômago faz quando está são. Um dispeptico é uma pessoa com um estômago cansado, ij*

ebil, exhausto. Para o estômago recobrar a faculdade de digerir bem, deve-se tomar uma me-
dicina que faça as suas vezes e seja elaborada precisa e exclusivamente para o estômago e

para nada mais. Essa medicina se chama:

A DIGESTÃO
Não o que lemos, mas o que lembramos é o que nos instrue. Não o que comemos, mas o que•digerimos, é o que nos nutre e fortalece. Não é com fome que se curam as doenças do esto-
mago. Não é com purgantes que se curam as doenças do estômago. Não é com tônicos, ainda
sob fdrma de pilulas,"pós ou líquidos, que se curam as doenças do estômago. Quando o esto-
mago está fraco e doente, precisa-se dar lhe todo o descanso possivel tomando algo que faça o

do
Dr. Richardsí Pastilhas

JJj^ Que é o que chamamos dyspepsia? O paciente sente-se cansado, somnolento e com mau
gosto na bocea, especialmente de manhã. Accumula-se nos dentes uma saliva viscosa e repug-
nante. Perde-se o appetite e o bom humor. Ha no estômago uma espécie de carga ou replei-
ção, que por vezes se troca em sensação de vácuo que não desapparece nem mesmo tomando iJK
alimento. Olhos cavados; mã^ e pés frios. O dyspeptico está sempre fatigado sem tirar alli- ÍL
vio^do somno, e com o tempo torna-se nervoso, desgostoso, taciturno, timido. Ha um certo ^
enjôo qual se tudo volteiasse em roda, sobretudo ao erguer-se de repente. Occorre prisão de Aventre; secca-se a pelle e aquenta-se ás vezes; urina escassa e avermelhada, depositando sedi- £mento. Ha eructaçõei; o alimento sobe á bocea ou á garganta, umas vezes com sabor agro
outras doce; o coração palpita; apparecem mancas e pontinhos no ar e sente-se grande'
prostração e debilidade. ISTO CHAMA-SE DYSPEPSIA, e cura-se com as PASTILHAS
do DR. RICHARDS, não com cúrá-tudos.

O MELHOR LAXANTE
LAXOCONFEITOS do DR. RICHARDS para os que^jyidecern de hemorrhoidas (almorrhei-

4mas), prisão de ventre habitual e suas conseqüências. PROVE-OS!

^4&4&#S#^dS4ã^lS^^

***

Bianca Maria (Bahia) — Experimente as com»tes de alta freqüência ou 20 goltas, 3 vezes ao dia do sol 
'

çao á 1 por 200 âechlorhijdralo de yohimbina ou1] 
"a 

a §blettes de 5 milligrammas.. ily't
Aconselho também Neurodose do dr. Fraussei tablettes por dia. Cessar o tratamento 8 a 10 dias no mezSi não obtiver resultado envie noticias. Acredito de mainrvantagem no seu caso a psijehotherapia.

***
J.UDEX (Cascavel-S Paulo) - E' preciso exame desangue. ut

***
Alfredo Quintas (S Paulo) — Ha uma uaccinacontra os cravos, espinhas, etc Procure um especialistaem moléstia da pelle. Sei que o dr. Parreiras Horln nolavelespecialista patrício, lem obtido resultados com a uaccina.

. ***
A. L. R. fRio)— Venha á consulta. Às informaçòkii

enviadas são insuffiei entes para uma indicação salisfBloria. Aconselho o exame das urinas.
* **

Mme. Araújo (Recife) — Indico a seguinte formulade Elvald :
Carbonato de potássio  (
Carbonato de bismutho. .'. . 

'. 
.... . ,\ aa 5 ST-

Para 10 papeis. Tomar 3 a 4 por dia, 3 horas apósas refeições. Alimentação láctea em doses fraecionadas.Pode também experimentar os medicamentos do grupotropeinico. que modificam a fiyper-excilabilidade das fi.bras secretorias das glândulas chhrhgdro-pepsicas e mo-deram ou fazem cessar a hifpersecreção chlorliydrica, como
a atropína.

Aconselho :
Ext. de belladona  0, 20 cenl.
Água disüllada de louro-cereja '; 20 gr.XX goltas 3 vezes por dia.

* **
Maria-Angelica (Rio) — No seu caso os alimentos

mais aconselhados são o leite e os vegelaes frescos. As su-
pas, além dos saes de potássio, contem muitas plomainase são contra-indicadas. Em uma palavra a dieta laclo-ve'
gel ariana de Huchard.

Tomar:
Sol. álcool de trinitrina a 100.°  60 gottasÁgua disüllada  300grammas

Três colheres por dia.
O emprego da asclerosina contra a arleriosclerose

(produclo nascido da idéa de empregar preparados unia-
gonicos aos tecidos chromaffinos e parasympalhicos, ad-
diecionados com substancias que têm acções peculiaresantitheticas das suprarenaes} ainda que ensaiado com
êxito (Terrible) necessita de novas experiências para
que possa entrar na pratica corrente.

Aconselha-se muito as correntes alternas de alia fre-
quencia.

***
Basilio Pires (Rio)— Pillulas indígenas. Lavagens

com a solução de permanganato. Só com exame.
***

Álvaro Santos (Rio) — O syphiloma inicial
no nariz é raro. Quasi sempre e trata de lesões secundarias
ou ierciarias, especialmente de syphilis hereditária. Pia-
cas mucosas e uiccrações. Thcrapeulica geral aciiva dasy
philis. Contra a rhinile toques com nitrato ácido de incr-
curió puro ou diluído 1 por 20 de água. Insuflações de
pô de calomelanos. E' preciso recorrer ao especialista.

**#
Garibaldi (Rio)— Venha d consulta. O tratamento

da tuberculose pulmonar varia com o caso clinico òbserç
vado. £" quasi certa a sua cura.

Dr. Veiga Lima

P. S. — A correspondência deve ser dirigida ao D'!-
Veiga Lima. Consultório, Rua Uruguvanna, 5 — lo
andar — Rio de Janeiro.

===X

DR. ALBINO PACHECO
Regressou de Lisboa.

Mudou o consultório para a
RUA DA ALFÂNDEGA, 95

Das 3 áB 6 horas.
TELEPHONE VILLA 2712 EM rnmW-í#f M:
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Mme. Selda Potocka, an-
liga sssistente da clinica
do Dr. Buchener, de Lon-
dres, responderá a todas
as consultas que lhe sejam
dirigidas sobre os trata-
mentos da pelle e do ca-
bello e hygiene da mulher.
— Dirigir correspondência
para a rua Paijsandâ, 111.

Rio de Janeiro

. : lã.

V1"*-..

okia— A^ pasta e o pó de denles são

Joarados antigos, que servem á limpeza
P não baslam á conservação dos dentes.
T\ciencia prophylatica moderna com-

fie de preferencia as causas de ordem

Irobiana, que atacam e destruem os den-

, 0 Dentifricio Radio-Activo e resul-

indo dc longas experiências de auclorida-
L odontologicas inglezas. Foi adoplado

dll0S denlislas mais notáveis da Europa.
' 
[cbnselho-lhe seu uso diário. Três ou qua-

Iro aollas em meio copo de água garantem
uma escrupulosa desinfecção da boca. O

ncnlifricio Radio-Activo possue um agra-

davel aroma.
Uuk. Jewis — Não deve lavar seu ca-

bello com o Sylkale. Esse meu sabonete é

fabricado para clarear amaciar e alimentar
a pelle. O sabonete descolora _ cabello e
deposila resíduos gordurosos nas raizes.
P.trn lavar efficazmenle o seu cabello, de-
sèmbaraçal-o da caspa e de todas as impu-
ruas, empregue o Shampoo-Powder. Cada

pequena caixa deste preparado, contendo
a (iiianlidade necessária para Ires lavagens
da cabeça, custa 2$000 réis. A lavagem
com oShnmpoo-Powder Iransmille á ca-
beca tuna agradável impressão de frescura
arotmlica. O cabello fica sollo, macio c

fofo.

Paulistana — Uma apparencia juve-nil raramente pode harmonisar-se com um
cabello precocemenle encanecido. Porém
tingir o cabello tornou-se uma operação
muito delicada e até perigosa. Quasi todas
as Tinturas aproveitam na sua composi-
Ção o nitrato de prata e oulras substancias
tóxicas, que queimam o cabello, alteram a
vista, provocam cephalagias dolorosas,
havendo mesmo casos de intoxicações gra-ves. A minha Tintura Vegetal Liquida
permitle restaurar, sem perigo, a côr na-
lural do cabello. Não só ella é inoffensiva.
como contem substancias tônicas, que pro-
movem o vigor e o crescimento do cabello.
Numerosas clienles minhas, que tinham o
cabello queimado e deteriorado pelas Un-
luras nocivas, hoje possuem um cabello
abundante e sedoso. A Tintura Vegetal
Liquida colora o cabello sem lhe atacar a
vida, sem acção deslruidora sobre o seu de-
licado organismo. Encontra á venda a Tin-
tura nos tons prelo, castanho, castanho
claro, louro e cendré.

Vera e Margarida — Já experimen-
taram a Loção Adstringente ? E' o me-
lhor correclivo contra os effeitos do sol.
Não só conlrahe os poros dilatados pela
transpiração, refrescando e tonificando a
pelle, como a clareia e lhe Iransmille uma
c^r saudável e juvenil. Adoplem a Loção
Adstringente como fixalivo do Pó de Ar-

ro/ Hygieuito (branco ou rosa) e, sempre
que voltem da rua, de uma mais ou menos
longa exposição ao sol, appliquema Loção,
para limpar e refrescar o roslo.

Goquette — O Rouge PoziomUa c
inoffensivo e de uma fixidez absoluta.

Cliente amiga, Juiz de Fora — De-
pois de ter feito a massagem com o meu
Creme de Massagem comprehenderá por-
que é elle differenle dos Cremes que tem
usado. Sentirá a sua acção immediata na
maciez e belleza da sua pelle, na fortifica-
ção dos tecidos, no graduai desappareci-
mento das rugas.

Adelina Camoyo — Porque, aos 40
annos, conformar-se com os estragos da

pelle? O presislenle tratamento hygienico
da sua cutis transformará por completo
esse conjunclo de imperfeições. A epiderme
é um delicado organismo que precisa de
ser cuidado. O roslo, exposto ao.sol, á poei-
ra, ao frio, ao vento e á humidade, exige
ailenções especiaes. E' por isso que o rosto
envelhece mais depressa que outra qual-
quer parte do corpo. Os pannos, as rugas,
os cravos, os pontos negros são pequenas
disformidades que se corrigem e evitam.
Os perfumes, os maquillages e os pós de
arroz não são remédios. Peça o prospecto
de meus preparados na Casa das Fazendas
Pretas, na Perfumaria Avenida ou na

Casa Bazin e guie-se pelas inslrucções

qae ahi lera. Se prefere, posso mandar-lhe

pelo correio esse prospecto.

Selda Potocka

Os celebres preparados de Mme Selda Polocka acham-se á venda, no Rio. nas melhores per-
lumarias e nos grandes estabelecimentos ; Ramos Sobrinho & C (Rua da Quitanda). — Perfu-
_____ Silva (La do Theairo). - Casa das Fazendas Pretas. - casa Bazin. ^ 

Pharma-
cia Orlando Rangel. — Perfumaria Avenida (Avenida, esq. Assemblèa). — Pharmacia
Granado (Rua Primeiro de Março, 14... — A' Brasileira (Largo de ^.Francisco). 

— 1.° Bara-
teiro (Avenida Rio Branco). — Pharmacia Araújo Pena Filho (Rua da Quitanda). - Em
Pelropolis, no estabelecimento de modas de Mme. Pongetti (Rua 15 de ,Novembro, 285 J. - Em
S. Pau/o, Vi casa Lebre. — Em Bello Horizonte, Narciso & Ç. (Rua da Bahia, mi). — Em
Juiz de Fora, Araújo Santos & Carvalho (suecessores de Cyrillo Carvalho & CJ. — Em
Viciaria, Cruz Sobrinho & C. - Na Bahia, Manso & C. - No Recife, A Rosa dos Alpes -
Em Maceió, J. Lages. - Em Ouro Prelo, J. B. Mendes. -No^Rio Grandejo lSul, P alais
Hoyal. - Em S. Luiz de Maranhão, A Mariposa e Notre D ame. — Em Porto Aíegre. Casa
Queimada. - Em Campos, Casa Lamy. — Em Campinas, Casa Cazuza — Em For/aíeza,
Xavier Pinto & Irmão. - Em Aracaiú, Ao Preço Fixo. — Em Pelotas,, A Torre Eiffel-
Em Riberãol Prelo, Valeriano T. dos Reis. — Em Lavras (Eslado de Minas) A Brasileira.
-Em S. José do Rio Pardo, A Central. — Em Barbacena, A Filial (Souza Marques & C).

- Em Ponte Nova, A Brasileira. - Em S. José do ^rawo, Bal« ; e Irmão. -J0^0^ 
,

Loja Jacintho. — Em Mococa, J. Moreira « Sallbs Azevedo^& C. 
^uM^^Em Pa-

& C (Rua General Osório). - Em Cachoeira ^age™r'm£^rahgba do Norte, A Rainha da Moda. - Em Caryliba, A 
^RiocA. 

*m w>u 
^ __ ^

ScaÍfa. - Em Palmyra, Pharmacia Central. - No Para^P|^FUMARiA ^E 
g_EM.

Santos, Miguel Guerra — Em Uruguayana, gjm|Ç/_^i^Séf Guimarães Silva & C.

BSftS &WEcRN^m& &_¦ A SSflW^SÃ^iS^^^sa^w& _x. wm='_£_. m^^mi^^m^mm
Therezina, Apiirodizio Thomaz de Oliveira - Em Patr°"n'°± *£)£}£ * C* *m °
yicioriado Pa.mar,CA8APRBçoFixo. — Em Quissaman, Carneiro & Souza.

Depositários geraes para lodo o Brasil; COSTA PEREIRA & C - Rua da Quitanda, 55.

?%?".-?-?- ?---•?^?-? ¦ • ¦+¦ -*--»- ¦«- -*- -_ -?- ¦*¦ •+¦¦+¦ ¦? .?.'?¦?..-¦. ?•?.?J»

Consultório Odontologico

Marta Silva (Capital) — Exaclameiite.
Si seguir á risca o que me diz em sua carta, em breve

icrá oblido resultados satisfaclorios.
Sem Sentir (Capital) — Acho que sim.
A pzrmmencia de lal apparelho em sua bocca pode

trazer conseqüências desagradáveis. Segundo o que me diz.
o trabalho foi bem execulado, mas o tempo e o uso encar.
regaram-se de damnifical-o, tornando-o anli-hygienico e,
por conseguinte, prejudicial a sua saúde.

D. M. D. M. D. (Capital) — Diariamente.
Pela manhã, á noite e após as refeições.
Saltimbanco (Capital)— Ê- viável a sua idéa, desde

9»c « eslhelica e a hygiehe buecaes sejam respeitadas.
Horta Azevedo (Capital) — Não tem o direito de

Migir mais.
Não compensou a importância despendida ?
Dzpendc de muitas causas que cilal-as seria oecupar

lodo o ps paço de que dispomos. O tempo, que tudo desiroe
e consome, é uma das causas primordiaes.Vicente (Capita 1) — Pois não7~

O fíozoral é encontrado á venda na casa Gentil, Mi-
™nda St c. à rua Gonçalves Dias, 29.

Adolpho Cintra (Minas Geraes)— Suspenda, tem-
Poraridimnle. as injecções msrcuriaès. Procure seu den-
iisla para fima limpeza de bocca e use uma gramma de
ÇMorato de potássio para cada copo com água, como bo-
chechos, Ires vezes por dia.

O. da C. Miranda (Minas Geraes) — As medidas
Copiadas pilo Departamento Geral de Saúde Publica
e que têm por objecto afastar os «curiosos» dos exercidos da
imdicina, pharmacià) obslelricia e odontologia só podemmerecer applausos calorosos, não só dos profissionaesc°mo da população em geral.Orestes Bicai.ho (Minas Geraes) — Os pós quecontem as substancias de que me falia alacam o esmalte
do dente, l

Narciso (Minas Geraes) — Nem em todos os casos.
Não ha regra sem excepção.
Victor Taveira (Estado do Rio) — Em qualquer

perfumaria de i.a ordem.
Sérgio Lima (Pernambuco) — Use, de preferencia,

o alcalino.
Esmeralda Bueno (Pernambuco) — Varia muito.

Em geral, ans 21 annos de edade.
Emmanuel Fareze (Pernambuco) — Esfoliação

dos denles.
Esta moléstia é caraclerisada pela destruição do es-

malle dos denles, a ponlo, muitas vezes de expor a dentina
ás impressões thermicas.

O remedio aconselhado e a obluraçâo dos dentes ala-
cados.

Joanna & João (Sergipe) — Conforme tem sido
aconselhado nesta secção, a hygiene da cavidade buccal é
indicada para todos os casos, independente de um outro
tratamento a que porventura o cliente esteja se submctlen-
do, quer na bocca ou em outro órgão qualquer.

Ella quando é aconselhada de um modo geral visa

prevenir qualquer mal que possa apparecer resultante da

falta desses cuidados. A hygiene é preventiva e não curativa.
O anliseplico commumenle usado para a cavidade

buccal é a água oxygenada. que segundo a escala de Mi-

quel oecupa logar de destaque.
Para a antisepcia da cavidade buccal cm geral, a água

oxjjgenada é usada na pcrccnlagem de duas eolheres das
de chá para cada copo com água.

Joselino (Sergipe) — O liquido de Dakin é um po.
deroso anliseplico.

As experiências feitas durante a guerra europeu ga-
ranlcm a sua acceilação pela classe odontologica brasi-
leira.

Cardoso Júnior (Amazonas) — E' possível.
Observe os seus effeitos.
Nortista (Amazonas) — Em regra geral.

Alexandrino Agra

Toda a correspondência para esta secção deverá ser
dirigida para o consultório do cirurgião dentista Ale-
xandrino Agra, á rua da Carioca, 10, l.° andar— Te-
lephone, 5208 Central — Rio de Janeiro.

J4.
#

Consultório Jurídico J
—

*1* ?_ ?!?- ???> ?tf

R j _ Tendo-se V. S. casado com uma senhora

casada, foi o casamento annullado, como de lei. E, como

lenha morrido, agora, o primeiro marido da mulher com

quem V. S. se casou, pretende o cavalheiro revalidar esse

aclo que só foi annullado por estar vivo o marido da bi-

gama.. .

Não é possível, sr. R.J. Oseu casamento foi annulla-

do pela mais forte e poderosa das razões.

E não foi só annullado, foi considerado inexistente

para todos os effeitos.

Si, porém, o amor ficou latente, como parece, o vin-

culo matrimonial se dissolveu, ou melhor, nunca existiu.

Fácil, porém, tornou-se, agora, a solução de seu caso :
espere dez mezes e case-se, legalmente, com a mulher do

pobre homem que, em bôa hora, se lembrou de morrer,..

A. G. de S. — Não pode, não, minha senho™. Os

bens de orphãos, inlerdiclos,elc.só podem ser vendidos em
hasta publica.

J. A. M. — O juiz andou muilo bem. Quem andou
mal foi quem se mclleu, como commercianle, a requerer
a fallcncia de um collcga, sem provar que linha a sua fir.
ma registrada.

£' tão clara a disposição do arl. 9.° § 1.° do dec.
2024 de il de Dezembro de 1908 !

Dilermando Cruz

Ad vo gado

Escriptorio— Rua do Ouvidor, 08

ii
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