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Eis. meus senhores, uma das loterias mais vantajosas pela
I orpisaçio ds seu novo plano.
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QUARTA-FEIRA, 3
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BALDOMERO BARBARA, HORTENCIO LOPES e J. N. MACHADO COELHO

Sede: VICTORIA, Estado do Espirito
EXTRACÇÕES EM JUNHO DE 1925 =

BI9
ísCSa

II

QUARTA-FEIRA, 10

50:G00$000
nteiro 15$000 .. 

'Décimo 
1$500

Só jogam 12 milhares

QUARTA-FEIRA. 17

50:000$000
Inteiro 15$000 Décimo 1 $500

Só j bga m 1 2 mil In a res

QUARTA-FEIRA, 24

50:000$000
nteiro 15$000 Décimo 1 $500

"Só 
jogam !2 milhei res
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assam os annos, augmentando as-
sim pela copia as boccas de fama
dos heroes c dos feitos magnos.

Ha cincoenta e nove annos
foi ferida a primeira batalha de
Tuyuty ou de 24 de Maio, nome
d'ella mais popular.

Os annos do meio século de-
corrido são outras tantas boccas
de fama para Osório, e o ruido

augmentará imn*Mtalidade adiante.
Na campanha do Paraguay o marechal Solano Lo-

pez, infatigavelmentt inimigo, deu um dos grandes gol-
pes da anciã de vencer-nos no dia de Tuyuty.

Confiou a tarefa aos melhores officiaes, e ser der-
rotado pelos melhores ennobrece até o adversário, pro-
clamando-lhe a qualidade.

Os generaes Barrios e Resquin, os coronéis Dia_,
Pereyra, Balmaceda e Rodriguez e outros obedecem a
El Supremo no pensamento de abater a pátria alheia
honrando a própria, contrasenso de todas as guerras.

Começa a Iucta, numa extensão de mais de légua.
O inimigo açode, despejando massas' das três armas.

Recuam as tropas ailiadas, commandantes orien-
taes jazem mortos ou quasi sem vida. Precisamos de
um homem, surge, é Osório. Scintilla-lhe o olhar, brilha-
lhe a espada.

Ajudado por Sampaio, falia aos batalhões hesi-
tantes, já cedendo, breve retrocedendo. O segundo do
desanimo transforma-se, num minuto os alliados car-
regam a baioneta, brigam no corpo a corpo.

Tudo é furor, fumo e pó. A artilharia de Mallet
alveja a cavallaria pãraguaya, que recomeça as cargas-
ao diminuir heróico cios cavalleiros.

Na phrase cie Bormann, o nosso, os paraguayos
parecem ter a alma da substancia de que se fundiram
as terríveis baterias dc Mallet.

Alguns, a morrer, abraçam-se ás boccas de fogo e
rugem : ês mia! exhalando o ultimo suspiro nas portas
do desespero.

Honremos taes dedicados e o respeito cubra-lhes
a memória.

Novo lance de guerra atira a victoria para o lado
dos paraguayos. A cavallaria e a artilharia argentina
são surprehendidas e correm risco. Paunèro, o oriental,
precipita-se rasgando o caminho da salvação.

Não basta porém. Pela segunda vez Osório é pro-
videncia divina. E a pugna recomeça em todo o seu
bello horrível.

Falta-nos cavallaria, a maior parte da pouca que
temos combate a pé e á lança. Briga-se ha três horas,

ninguém quer ceder terreno senão á morte. As ban-
deiras trapejando vivas no principio da batalha são
crivo de balas.

Afinal o exercito paraguayo fica dividido em duas
fracções. Não foi sem custo, nem á mingua de cora-
gem d'elle.

Osório dá o signal de avançar sobre um solo de
cadáveres A baioneta rasga massas e ventres. O ini-
migo combatendo sem cessar, mas disperso, aniqui-
lado, volta ao seio das mattas de onde sahira para a
aggressão e a surpreza.

Treze mil dos seus juncaram a terra da peleja con-
fundindo-se com cerca de quatro mil brasileiros, argen-
tinos e orientaes mortos ou feridos.

Innumeros cavallos estripados ou mutilados, de
intestinos á mostra ou de pernas quebradas, mostram
quanto padeceram os anirnaes pelo maior d'elles.

Canhões, bandeiras, caixas de guerra, cometas,
estandartes, espingardas, arreiamento,. munição for-
mam o trophéo do sangue vertido com tanto denodo de
lado a lado.

Diante dos vencedores exhaustos alinham-se qui-
nhentos prisioneiros, e para engrandecel-os foi registado
que d'esses quinhentos homens, só vinte e um estavam
illesos.

Tal a triste somma da jornada de Osório; por cruel
necessidade os louros guerreiros serão sempre mais
vermelho do que verde e as fitas que os prendem hão
de pender gloriosas, mas fúnebres.

O poder publico, representante de povo agradecido,
recompensou os feitos de Osório com um titulo nobi-
liarchico.

Caxias era titular desde 1841, Porto Alegre desde
1852, Tamandaré desde 1860.

O quarto ministério Olinda, tendo o organizador
por ministro do Império, o ministério das graças, con-
cedeu a Osório o titulo de barão do Herval, nome sul-
riograncícnse, "com honras de grandeza, para distin-
guil-o e honral-o em sua qualidade de commandante em
chefe do exercito imperial em operações contra a Re-
publica do Paraguay", segundo expressões officiaes.

A nobiliarchia de Osório não ficaria no baronato
com grandeza, de 1866; iria adiante, ao multiplicar de
serviços do agraciado.

Herval era titulo que ninguém havia usado antes,
nem usaria depois de Osório, como succedia.com outros
títulos de nobreza distribuídos a famílias extranhas
umas ás outras.

Ao assumir o Conde d'Eu o commando das forças
brasileiras no Paraguay, encarregadas dc fechar a guerra,
teve logo olhar para Osório.

Não o encontrou: estava no Rio Grande, a tratar-
se de grave ferimento na face, recebido em fogo.

Lamentou o principe tal ausência, mas Osório lhe
poz immediato termo, erguendo-se do leito, regressando
ás luetas, presente em Peribebuy.

Dous annos depois do seu baronato o trocava por
um viscondado, concedido em 1868, no terceiro gabi-
netc Zacarias, ministro do Império o senador Fernan-
des Torres.

O decreto de II de Abril de 1868 trazia menção
especial: a graça era outorgada "pelos serviços pres-
tados na guerra contra o governo do Paraguay" e a
expressão "contra o governo" muitas vezes usada pelo
Brasil queria mostrar quão pouco nos sentíamos hostis
ao "povo" 

paraguayo.
O viscondado do Herval, na nobiliarchia brasileira,

constituía apenas estagio de gloria para titulo de maior
porte.

Antes do fim da guerra, em Dezembro de 1869,
Osório quasi emparelhava com Caxias. Acabava este
de deixar o seu antigo marquezado de 1852 c de receber
ducado, em Março de 1869.

Em Dezembro do mesmo anno o segundo gabinete
Itaborahy, ministro do Império o deputado Paulino
de Souza, entregava a Osório o titulo de marquez. Ha-
via-o ganho antes de obtel-o, cousa que o mérito sabe
muito bem o que é, pois não basta só obter.

Tratando do marquez de Herval vem a pello ane-
docta recolhida pelo dr. Fernando Luiz Osório.

O marquez jantava em casa de alguém entre cujos
convivas estava o barão de Cotegipe. Em certa altura
do repasto, c conservador Cotegipe saudou o liberal
Osório, em termos encomiasticos e geitosos, mas talvez
não despidos de ironia através dos circumloquios.

Palmas ao orador. Cessadas, disse Osório, entre
modéstia e bonhomia de sal: — Senhora, por minha
vez, brindo o sr. Barão de Camaquam.

Camaquam não; Cotegipe, corrigiram os ouvintes.
Osório fez-se de surdo e repetio — Sr. Barão de

Camaquam, viva!
Camaquam! Marquez, não comprehendo! acudio

o saudado.
Eu me explico, Camaquam é um rio da minha

província que dá muitas voltas
Homem de espirito, apreciando o vaior do seu

no preço do alheio, é possível que o assetteado fosse
o primeiro a rir da sctta bem frechada.
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Bom dia, senhor Jacqües!
Bom dia, senhorinha Yvonne!

A joven sorria e continuava a caminhar.
Elle apanhava o livro abandonado sobre os joe-
lhos, mas os seus olhos acompanhavam a esbelta
silhueta que devia desapparecer no canto da
rua. . .

Bom dia, senhor Jacques!
Todas as manhãs elle esperava essas quatro

palavras ditas ligeiramente e que se lhe afigura-
vam uma musica doce, emotiva, a musica do
seu coração inquieto.

Yvonne Rieux instailara-se havia pouco
tempo, com sua mãe, na linda cicladesinha. Ci-
dade, esse recanto encantador, perfumado de
jardins, preso á vertente da collina ? Não é, acaso,
a cidade a febre, o tormento, o ruido? Era tão
bom viver ali que aos próprios habitantes não
amargavam as dores humanas. E era natural que
as senhoras Rieux se tornassem amigas dos seus
visinhos. As duas mães eram viuvas, o que as
approximara. Cada uma dellas tinha apenas um
filho. Vivendo a mesma vida e de rendimentos
eguaes, nada tinha a temer uma da outra.

E depois havia, para estreitar a sua intimi-
dade, o riso fresco de Yvonne, a bella natureza
grave e sentimental de Jacques. . .

Teriam comprehendido as duas mães que
passava por elles o sopro quente do sonho desa-
brochado no silencio? Ter-se-iam apercebido de
que a esperança perpassava entre elles? Muitas

vezes os seus olhos se
encontravam, mas não
interrogavam. . .

Yvonne voltava do
passeio, cantando do-
cemente uma ária cuja
melodia o joven apre-
ciava.

A espera dava-lhe
um certo medo.

— O céo está todo
azul, olhe, senhor Ja-
cques; as arvores estão todas floridas, ha uma

grande festa pelo mundo... não quer partilhar
delia ? Ha longas semanas que o senhor se vê sen-

tado. Agora que está melhor não quererá deixar

a sua chaise-longue ?
E, erguendo o dedo que a luz do sol tornava

todo côr de rosa:
O doutor acha o senhor preguiçoso...

E eu também acho. Imagine que ha tres mezes

que somos suas amigas, e eu ainda não o vi de

pé! O senhor é alto ? Muito mais alto do que eu ?

Adiantara-se até a janella e Jacques se dei-

xará impregnar pela sua presença querida.
Venha, faça um esforço. . .

Uma angustia horrível esboçou-se nos olhos

do joven. Ella notou-a, sentiu-se admirada e

temendo uma indiscreção:
Sente-se fraco? indagou, contricta.
Sim; careço ainda de forças. . .

23 in Maio de 1325

wL^Amm^^-Ái-'^^^i^''''- 'A' '"'' -';¦¦ i'': It'"'1 ¦ SiiV .' AÍ-S^!lÈ^^^Í^S-":;,A .'¦'¦.' '¦ ¦¦'¦¦'"'"'.' ¦ V --'¦'¦'' '' ¦ VvA ¦ ¦"¦ *'*~x »¦'*.**<*-- '-' ¦'- ",'¦.

Então — objectou ella a sorrir, com a

cabeça pendida como quando se fala a uma

creança — será... amanhã, talvez?
Oh! sim, amanhã, implorou o rapaz.
Adeus, senhor Jacques.

O dia seguinte amanhecera radioso, ao can-

tico dos pássaros, com o sol a dourar os ramos

floridos. Os jacinthos tinham um aroma que
enchia a alma.

Hoje é'irremediável: o senhor vae dar

os seus primeiros passos. . .
Elle sente uma grande alegria ouvindo a

ordem, e teme-a ao mesmo tempo. . . Erguer-se,

caminhar, vêr-se ao lado dessa linda moça. . .

Era abominável!
Emfim, ergue-se, pousa os pés no chão.

Ajude-me!. . .
Empallidece, arquejando.

Como está ainda fraco ! pensa a joven.
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QUEM NAO DESEJARA SER FELIZ ?

A FELICIDADE PROVEM DO CONFORTO COM QUE SE VIVE:
CONFORTO SO' SE ADQUIRE VIVENDO NUMA RESIDÊNCIA

ORNAMENTADA COM OS

Soberbos MOBILIÁRIOS
. • • as distinetas TAPEÇARIAS

as graciosa
— DA

s DECORAÇÕES

^sXxV^NEs)
PREMIADA HORS CONCOURS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE ÍQ22

65, RUA D

i\/fUSCULOS fortes,
XvX grande energia e
absoluta resistência á
fadiga . ... É este o se-
gredo para a victoria em
um sport tão violento
comoofoot-ball. E,para
adquirir es ias condições
ou mantel-as si já as possue,
basta tomar todos os dias, ás
refeições, um prato de Aveia

*¦*>'.;$'

È o alimento ideal, completo, para os sportmen
o athletas, porque contem todos os dezeseis princi-
pios alimentícios de que o corpo humano necessita
para uma nutriçáo perfeita dos seus diversos órgãos,
porque augmenta os glóbulos verrnelhosdosangue,
fortifica os músculos,estabelece o equilíbrio do sys-
tema nervoso e proporciona uma grande resistência
ao cansaço physico. Possue o dobro do valor nutri-
tivo da carne e o triplo do do arroz, apezar de
ser digerido muito mais íaeilmente que qualqueroutro alimento.
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E eil-o que se segura ao braço frágil, e agar-

ra-se, cáe, faz ainda um esforço, os seus olhos

supplicam, pedindo misericórdia.
Yvonne comprehende então e descobre o se-

gredo que retinha Jacques estendido, com ver-

gonha de si mesmo e recusando-se a confessar:
era aleijado e arrastava a perna com o peso de

um apparelho.
Animosa, recebeu ella em pleno coração

a emoção, mas não trahiu que se perturbara.
Embalava-se ainda nas lindas palavras que Ja-
cques sabia encontrar; recordava-se de todos os

bellos sentimentos nobres, um pouco tristes,

que elle testemunhara. . .
Ella o sente, offegando ao seu braço;

ouve o sopro que o seu peito despede a cada

passo. . . E' um fardo que ella arrasta. E subi-
tamente, diante da sua imaginação, abre-se a
estrada da vida, a do futuro, dos seus alegres
vinte annos... Lá está elle, infeliz por tudo o que
não diz, vergado, infundindo piedade; a mesma
desesperança e a desillusão une-os um ao outro:
ha sorrisos, entonações de vozes que são pro-
messas, e ha também a comprehensão feminina.
Yvonne sente a angustia de Jacques e, pallida,
sorri.

Yvonne. . . comprehende agora por que
eu não me queria levantar ? Minha enfermidade

parecia-me uma blasphemia atirada á sua bel-
leza, á nossa impossivel felicidade... Perdoe-
me !. ..

Sentaram-se debaixo de uma macieira toda
rosea de flores... Calaram-se... Yvonne, en-
tão, concluiu o gesto admirável e pôz a mão na
mão do joven.

; E mostrando-lhe o jardim florido:
Veja, disse-lhe, a linda corbeille de noi-

vado...
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•e Purgante
Os Médicos sabem que os Purgantes, prin-

cipalmente as Águas Purgativas, os Saes Pur-
gativos, os Pós Purgativos, os Xaropes Pur*
gativos, as Cápsulas Purgativas, as Tinturas,
Pastilhas e Pílulas Purgativas são todos vio"
lentos irritantes e, com o tempo, fazem peorar
os Doentes, inflamando e causando Grande ÍVfaí
aos intestinos. Estômago e Figado !

W®üti*@=aLiwia@ é um Vigorizador És*
pecial das Camadas Musculares dos intestinos
e exerce uma acção muito salutar sobre a Mucosa
do Estômago e Funcções do Figado I

Por esta razão leitPi*
sempre Muito Bem a todos os Doentes !

í««lUse o "
tados serão esplendidos e

Tem Gosto Muito Bom

m que os reaul
1

_ 1U& é o Remédio de Confiança
para tratar Prisão de Ventre, a inflammação
da Mucosa do Estômago, Vontade Exagerada de
Beber Agua, Fastio e Falta de Apetite, Gosto
Amargo na Boca, Vômitos Causados pela indiges-
tão, Arrotos, Gazes, Dores, Colicas, Fermenta-
ções e Peso no Estômago, Dores, Colicas e in-
tiamação intestinal causada pela demorada reten-
ção de Resíduos Pútridos e Tóxicos dentro dos
intestinos. Dores, Colicas no Figado e Hemorroi-
das causadas pelo Prisão de Ventre l

1 Use V@titf©mIJwf© I

Seus rostos se approximaram, apoiando-se
um contra o outro, como para que os pensamen-

tos se confundissem. Jacques, a tremer, duvida
ainda do esplendor que se lhe offerece.

— Tornar-se minha mulher, Yvonne ? !. . ..
— murmurou quasi sem voz.

Yvonne sente uma emoção immensa, o or-

gulho de consolar, de restituir a esperança.
Todos os seus momentos são abençoados pelo
reconhecimento cie Jacques e o dia do casamento
é marcado.

Como soam alegremente os velhos sinos e
como a sua resonancia é doce aos corações !
Não é a simples alegria de uma união vulgar, rnas
uma felicidade austera, feita de respeito e de
nobreza. Yvonne não se atira á vida como uma
ave leviana preoecupada apenas com a sua ale-

gria. Ha entre todos o sentimento da sua bella
acção.

A joven não é como as outras, que se
apoiam ao braço do esposo, seu sustentaçulo.
Ella é que é a força, a coragem: é a ella que se
agarra um ser humilhado.

Após a ceremonia, os sinceros, os indiffe-
rentes levam as suas palavras de carinho a
Yvonne, a Jacques. Este é obrigado a sentar-se.

Por causa da perna, explicam os amigos.

Só ella, está de pé, com o seu vestido branco,
e responde a sorrir, com um frêmito nos lábios.

Pela primeira vez apercebe-se do seu sa-
crificio e do papel de dedicação que acaba de
assumir. E' a hora dasahida. Ella abre o cortejo.
Com um passo miúdo, commovida até as la-

grimas, aperta com o braço a mão do marido

que vacilla. Na carruagem, sente-se recompen-
sacia pelo esplendido olhar de Jacques.

Toda a minha vida será muito curta,
disse-lhe elle, para eu amar-te, para eu agra-
clecer-te.

Dispersos os convivas, Yvonne concede ai-

I PREMIADO INSTITUTO ELECTRO-0 BTHOPEDICO - Prof. Lazzarini - Avenida fines Freire
Previlegio, Republica Argentina — Mtdalha de Ouro, Paris — Cruz de Mérito e Medalha de Ouro,
Milão — Grande Diploma de Honra do Instituto Technico Industrial do Rio de Janeiro —.Medalha

de Ouro e Diploma de Honra na ultima Exposição do Centenário do Brasil.

specialidade em cintos-c<
po -- fazendo desapparece :oda a gordura

Maravilhosa faixa para contenção e tratamento da mais violenta quebradura ou ventre cahido. dando ao corpo forma
esbelta e perfeita elegância feminina. Cinto elestro-ortriopsdico para tratamento da Hérnias ingutnaes; Quebraduras,
Rendiduras e Descidas das vísceras, para homens, senhoras e creanças. Faixas para Obesidade, Rins moveis, Ventre ca-
hido, Descida do utero. Faixas para senhoras grávidas e operadas. Indicadas para o verão por sua delicada confecção.

Fornecedor de innumeras casas de Saúde do Rio de Janeiro e do Brasil. Aconselhado por todos os médicos do mundo.
Aberto das 10 da manhã até ás 5 horas da tarde.
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Cinto Ortoplastico
para Hérnia.

Faixa para modelar o corpo
fazendo desaparecer toda a

gordura
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Faixa para obesidade

e gravidez.
Faixa para diminuir o

ventre.
Faixa para diminuir o

ventre e as cadeiras.

Faixa para modelar o corpo
fazendo desaparecer toda a

gordura.Faixa para ventre cahido

,nr prof n encommcndada para obesidade e ventre cahido, e agradeço immensamente pelo trabalho perfeito e pela correcção, que obedece a todas as re-

gras da orthopedia moderna, é o felicito grandemente. Dr. Affonso Rixzi. ....... . ... ,
. , 

,-„.._ p^ir. ^u r^f-pito acabamento prescrevo aos meus clientes os cinto e taixa do Prof. Lazzarini, executados com habilidade e rigor scientijico, pelo que merecem minha

orefrreSedm£tfec^^^^ do 
Rio de Janeiro e Assistente do serviço de Gynecologia da Policlinica de Botafogo.

Illm Sr Prof Lazzarini - Aconselho as cintas e faixas para Obesidade, Ventre cahido Faixa Post-Operações: etc. do vosso estabelecimento, onde tudo é fabricado scientificamente merecendo

ia imeira confiançaTür. H L. Godde, da Academia de Paris. Cirurgião dos Hospitaes de Paris e do Hospital Militar.
minhr

TRATAMENTO DA m PARA HOMENS E SENHORAS C
ROGAMOS AOS SRS. MÉDICOS VIST TAREM-NOS

eiüTOS ESPECIAES, COMPLETAMENTE BE TECIDO ELÁSTICO
CATALOGO ILLUSTRADO. GRÁTIS, A PEDIDO.
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Shapéos de feltro, palha e
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FABI
Companhia BRAGA COSTA

I OE CHAPÉOS
GRANDE PRÊMIO nas Exposíf ões: Nacional de 1908

e Internacional do Centenário.
Fabrica toda a qualidade de chapéos de estylo em
feltro, palha e seda para Senhoras e Senhorinhás.

RECEBE ENCOMMENDAS:

RUA HUMÂYTÁ N. 129—BOTAFOGO—RIO

gumas horas aos seus íntimos. EL' profunda a
sua alegria ao defrontar-se com Ceei lia, sua
amiga, sua confidente, que se casara havia ape-
nas alguns mezes e que, entretanto, mostrava
um aspecto grave e profundo na physionomia.

E's feliz ? — perguntou-lhe Yvonne.
Não, não o sou. Acreditei na felicidade,

porém ella é impossivel. Pedro é bello, leste-
jado, adulado, brilha na sociedade, mas não
tem para mim delicadeza alguma, sonho algum,
Soffro no coração e nos meus ideaes.

E após um ligeiro silencio:
Mas por que tu, minha Yvonne, esco-

lheste esse pobre ser, encantador, não tenho
duvidas, mas enfermo ?....

Pelo seu coração, pelas suas bellas idéas,
pelo seu carinho. .. E, depois, é tão bom a gente
criar um consolo para si ! Vês, minha querida,
cada uma de nós tem o seu fardo: o teu é moral,
o meu é physico. Encorajemo-nos uma e outra,
recordando-nos de que a felicidade das mulhe-
res é quasi sempre um immenso devotamento.. .

Macdeleine Chaumont

23 de Maio de 1125

lm\mWÊmmmmmm\má»mmmm^mmmwmWmmm^ fl BHBMfilSgSBgí] VJxStiOmWa BbHHkK1 llgpj^
A ILHA DE SABÁ

A pouca distancia da
parte occielental da Ja-
maica, encontra-se uma
ilhota, Sabá, que foi colo-
nisada ao mesmo tempo
que a sua visinha, Santo
Eustachio, pelos hollande-
zes, em 1634. E inhospila:
nella ha apenas rochedos
a pique e encostas escar-
padas; não tem um porto
natural e apresenta mar-
gens muito abruptas para
que sejam habitadas.

E' provável que os hollan-
elezes julgassem que ella não
merecia ser povoada, por-
quanto a abandonaram; e
foram os inglezes que for-
maram o núcleo da popu-
lação actual, cuja cifra
se eleva, no máximo, a 450
almas. Essas pobres crea-
turas construíram para si
uma aldeia em situação
única no mundo.

Não sendo a ilha toda
mais elo que um grande
vulcão extineto, com a ai-
tura de 400 metros, instada-
ram-se no fundo da immen-
sa cratera, o único logar

onde o terreno era quasi
plano. Com muito pro-
posito, deram á sua "ca-

pitai" o nome ds. Bottom,
que quer dizer "o 

fundo".
Os habitantes de Sabá

v i ve m amontoa dos. Para

Ções! Fabricam canoas de
madeira, afamadas em todo

o mar das Antilhas. E
mister que importem tudo,

materiaes e ferramentas;
e como não se pôde tra-

balhar senão no fundo da

Os habitantes de Sabá ga-
nham a vida nesse duro
mister.

Entretanto, ê bem pouco
invejável a vida nessa ilhota,

que não possue fonte alguma,
sendo a água da chuva re-
colhida em cisternas.

I"ar°D. N. S. P. N.° 1192 DOR^g*_^
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ÚNICOS DISTRI- ^Mim^
BUI DORES: )

Ávila, Tanajura & Falcão
RUA DO CARMO N.° 41 —RIO DE JANEIRO.1
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sahirem, têm de subir in-
terminaveis degráos talha-
dos na rocha e que levam
ás bordas da cratera, de
onde se domina quasi a
pique a pequeníssima ei-
elade. A única industria
dessa ilha, onde não se
encontra uma só arvore, é...
a construcção de embarca-

cratera ê de suppôr que
não lhes seja fácil o officio,
porque, quando promptas
as canoas, têm de içal-as
para pôl-as fora elo bu-
raco e conduzil-as ao mar.

DEMISSÃO
Pela primeira vez, sem

duviela, foi imposto o
divorcio a uma mulher por
um grupo político.

Eis o caso de que se trata.
Ha alguns mezes, um

adepto do partido commu-
nista em Francfort, o sr.
Osech, des posava uma joven
que professava as mesmas
opiniões.

0 sr.e a senhora Osech
viviam muito felizes, na
mais completa união sen-
ti mental e social, quando
surgiu um incidente.

O partido communista
allemão aceusou o senhor

Prédio novo com telephone
e água corrente noa quartos. Apo
sentos sem pensão 9$ e 10$000

RUA ESPIRITO SANTO. 35
Junto & Praça Tiradentes.

End. Tel. Cruxvara.
Tbl. C» 4003, Rio de Janeiro.

Habilitada e com bastante
pratica ensina Piano e Portuguez
por methodos modernos de grand*aproveitamento. Preços módico».

Rua General Caldwel, 207
Telephone Norte 768

RIO HOTEL
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ROUGE LADY superior a todos pela sua coloração natural, firme e duradoura.

Moderno estabelecimento dotado
de todo o conforto.

Restauram â Ia minute.
Aposento sem pensão desde 8$000.

Telephone Central 4204
PRAÇA TIRADENTES

LAMEN60 HOTEL
Estabelecimento de primeiraordem, exclusivamente para fami-

lias e cavalheiros. Telsphone eágua encenada em todos os quar-toa. End. Teí. Rattl.
PRAIA DO FLAMENGO. 106

Telephone B. M. 1270

ELIXIR
Tônico e Depurativo

Para o tratamento do
RACHITISMO,

L.YMPHATISMO e das
AFFECÇÕES CUTÂNEAS.

Na debilidade e nas moléstias
da pelle. eezemas, e-crophulas,

etc., o soberano remédio é o
DERfv.OGENOL

A' venda em todas as Pharmacias
e Droea-ias d > Brasil

Phco. J. A PINTO COELHO
Caixa Postal, 4 — São Paulo

Para embrulhos. Artigo
garantido de superior qualidade.em todas as cores e larguras com

qualquer marca impressa.
Representante:

Orlando Soares de Carvalho
RUA S. JOSÉ'. 23 (2.° andar)

Tel Central 1642-Rio de Janeiro

STUDIO PHOTOGBAPHICF
DAVILA

Retratos artísticos, modernos,
em domicilio.

Rua da Assembléia, 128

CREME INFANTIL
(Em pó dextrmisado) 12 varia-

dadea. O melhor alimento paracreanças: o melhor auxiliar da
amamentação. Digestão quasi íe-s-
ta. Oa pacotes são acompanhados

de conselhos muito úteis.
A' venda tm toda parta no BroaU.

DR. RAUL LEITE fiJ C.
73. Rua Gonçalves Djab. 73

Rio de laneiro

1TERIAL PHOTOGRAPI
Casa Bbrtéa

MARCO F BERTEA
126 Rua 7 db Setembro, 126

End Tf\ Dtirlã—Tel Central 538
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Cintas diversas, Porta-seios, Faxas, Meias, etc.

de borracha pura em lençol de invenção e fabricação de Henrique Schayé
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PORTA-SEIOS PARA REDUZIR OS SEIOS
E A GORDURA DAS COSTAS

Meia
de borracha

FAXA PARA TIRAR O EXCESSO DE GORDURA
DAS COSTAS E REDUZIR O ESTÔMAGO

Sr. Henrique Schayé
méW H

pjjjt

PORTA-SEIOS PARA REDUZIR OS
E A GORDURA DAS COSTAS

SEIOS
Cinta gástrica
e Hypogastrica

Mascara para tirar o
excesso de gordura

Cinta inteiriça Cinta para appendicite
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COLLETE PARA MODELAR O CORPO

nondade 
^^se%rsçando a Víconduçao dos órgãos, localisando-os sem prejud.carem a saude.

Garante-se a sua bôa confecção e fazem-se durante tres mezes gratuitamente as modificações que o usoJ,
indicar para o bem-estar do doente.

HENRIQUE SCHAYÉ
Avenida Gomes Freire, 19--Telephone Central 1704«End. Tel. "Schayé-Riojaneiro"

ATTENDE-SE DIRECTAMENTE POR CARTA AOS SRS. CLIENTES 00 INTERIOR, A QUEM SE ENVIA

ACONSELHADOS E RECOMMENDADOS PELOS ILLUSTRES
0 MODO PRATICO DE TIRAR AS MEDIDAS.

CLÍNICOS SRS.
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Prof.
Prof.
Prof.
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Dr.

Dr. Miguel Couto
Dr. Benjamim Baptista
Dr. Henrique Roxo
Dr. Renato de Souza Lopes
Dr. José de Mendonça
Dr. Álvaro Tounnho

Raul Pitanga Santos

Dr.
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Abelardo Alves de Barros
Osório Mascare nhas
Castro Barreto
Urbano Figueira
Maspon da Fonseca
Late Brandão
Rodrigues Barbosa

Dr. Paula Buarque
Dr. Romeu C. Pereira
Dr. Rarriro Braga
Dr. Ernesto Carneiro
Dr. Sylvio e Silva
Dr. Octavio Vianna
Dr. Zerha Machado

Dr.
Dr.
Dr.
Dr
Dr.
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Francisco Salema
Humberto de Mello
Pardal Júnior
Gomes Estella
Joaquim Nicolau F.
Álvaro Caldeira
Cândido Godoy

Dr. Annibal Varges
Dr. Augusto Vidigal , .
Dr. Emygdio Cabral
Dr. R. Chapot Prèvost
Dr. Maurício Gudim
Dr Attila Infante
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Osech de se mostrar muito

independente, de não se

submetter cegamente ás re-

gras estabelecidas e ás or-

dens recebidas.
O accusado defendeu-se.

Não o ouviram. Resolveu

então readquirir a sua li-

herdade.
Os communistas acceita-

ram uma resolução que
não podiam impedir, mas

intervieram junto da joven
mulher.

— Ê' impossível, disse-

ram-lhe, que a senhora,

fiel aos princípios de Mos-,

cou, continue a ser esposa

de um homem que syste-
maticamente os transgride.
Não temos queixa alguma

a articular contra a senhora;

conserval-a-emos de bom gr a-

do nas nossas fileiras, com

uma condição, todavia...
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y Peça esta
^ nova escova

A' venda
nas melhores

casas.
Ou remetta o

coupon com
VALE

POSTAL.

Nome
Rua e n.°
Cidade
Estado

H. RINDER (R. S. )
Caixa 2014—Rio

Envio 4$000 em Vale Postal por uma
ALBRIGHT
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pe!1o5 eternamente cravados;
cabo de cellutoid: americana; empa-
cotada em envctoppe sanitário por machina.
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(2ual ê ella?
E' que a. senhora se

separe definitivamente do

seu marido.
->- E se eu não estiver

disposta a isso?
Nesse caso, escolha:

o divorcio ou a demissão!

A senhora Osech não

hesitou um instante. Foi

demittida, declarando que
o seu marido lhe ê mais

caro que as idéas nascidas

em Moscou.

E' de suppôr que todas

as mulheres a approvarão...
e os homens também.

OS REVEZES DA VIDA
0 ex-archiduque Leo-

poldo de Habsbourg com-

pareceu, no começo de
Abril, pela manhã, diante
do tribunal de policia de

Vienna por haver, estando
numa motocycletta, atro-

pelado um carregador. E

no decorrer do julgamento

foi revelado todo o dra-
ma, de que o publico
não suspeitava, da vida
desse príncipe.

Fora elle autorizado a
residir na Áustria, porque
prestara juramento de leal-
dade para com a Repu-
blica; mas, baldo de re-
cursos, via-se em profunda
miséria, embora, para pro-
ver ás necessidades de sua
mulher e dois filhos, se
visse obrigado a acceitar
um emprego muito modesto
tornando-se mensageiro de

noite de uma grande em-

presa cinematographica.
Aprazia ao antigo archi-
duque trabalhar nas horas
sombrias que occultavam
aos curiosos a sua queda
material.

Quiz o azar que, dis-
trahidO ou imprudente.
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cta clientella que já recebeu . - 

\ de PARIS completo sortimen-
\ to cie ARTIGOS PARA CREANÇAS, do mais apu-
Hk rado gosto, para a presente estação de IN-

to cie ARTIGOS PARA CREANÇAS, do mais apu-
rado gosto, para a presente estação de IN-
VERNO.

Além d'essa sua antiga especialidade rece-
beu também muitas novidades para as suas novas secções de

ARTIGOS FINOS PARA SENHORAS:

FITAS — TECIDOS — VELLUDOS

— RENDAS VERDADEIRAS —

LEQUES DE PLIJMAS, ETC.

ARTIGOS PARA HOMENS:

TECIDOS DE SEDA PARA CAMISAS;

GRAVATAS DE KLOTZ; LENÇOS, etc.

Tel. N 271

129 OUVIDOR

atropelasse um homem.
Essa circumstancia levou
á descoberta da penosa si-
tuação do descendente dos
I-fabsbourg. Todas as pes-
soas de coração prestaram
homenagem á coragem que
elle demonstrara na ad-
versidade; nada, porém, é
mais tocante do que a deli-
cadeza de que deu prova a
sua victima, o carregador,
que se recusou a reclamar
vima indemnisação.

— Não -— declarou
a sorte foi bem cruel para
com um homem que sob
o antigo regimen comman-
dava um corpo de exercito
e habitava um palácio.
Não quero juntar a affli-
cção ao afflicto.
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0 OLHO MAGNÉTICO

Ha num romance a allu-
são clássica a um "olho

que despedia relâmpagos",
a um olhar que petrificava,
immobilisava, penetrava até
o fundo da alma onde de-
sempenhava outras proe-
zas do mesmo gênero, fa-
tendo suppôr uma potência
dvnamica real. Pois bem:

essa potência existe ver-
dadeiramente, e um sábio
inglez acaba de proval-o
após dez annos de pacientes
investigações.

0 dr. Russ construiu
um apparelho de uma ex-
trema sensibilidade, que põe
em marcha o fluido magne-
tico despedido pelo olho
humano e cujo movimento
continua emquanto o olhar
estiver fixado sobre elle.

Transforma as Mulheres
Fracas Em Fortes e Sadias

Muitas mulheres sofírem por longos annos e olham
com inveja para as suas irmãs fortes, robustas, "ven-
dendo saúde" e pensam, com pezar, em qual seria a
razão porque ellas não se acham também fortes e
sadias. As condicções anêmicas, nervosas e de exhaus-
tão, são devidas á falta de phosphatos no organismo. O

Phosphato Ácido de HORSFORD
fornece o necessário phosphato era fôrma tal que o sangue cTelle
rapidamente se apropria e com toda a segurança augmenta a
força e o vigor. Compre-o hoje mesmo, tome-o e observe como
os vossos passos voltam a ser elásticos como no tempo de infância
e o matiz de saúde vem colorir-vos a face d'antes macerada. A
venda em todas as Drogarias.

Ha 2 tamanhos: vidro menor, preço menor.
Vidro maior, preço dobrado.
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Essa força natural é,
segundo o sábio, creada e
emitlida pelo cérebro, ser-
vindo-lhe o olho de vehiculo
principal. Sua intensidade
varia enormemente confor-
me os indivíduos, indo a
extensão das oscillações de

1 5 a 60 graus nas experien-
cias feitas pelo dr. Russ.

As creanças são capazes,
tanto quanto os adultos, de
pôr em movimento cs in-
dicadores do apparelho.

PENSAMENTOS
O pensamento c mais

que a recordação: ê a pa-
lavra no silencio, ê a pre-
sença na ausência.
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>; , - VFRANISTAS — Na aprazível residência do sr. Coxito Granado
O coração se da por nada 

cmTherczopoMs No grupo vêenvsc „ industrial bahiano sr. Jorge
e milhões não poderiam g Pessoa e sua Cxma. esposa; a artista Nina Sanzi, o sr. Affonso

Eduardo e capitão Granado.compral-o.
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Ao olha-mo; o nosso ente querido, a primeira cousa que procuramos é a cabelleira; e c
realmenre divi nal admirarmos uns cabellos macios e sjídosos, porque constituem elles um

dos pri neiro; atfactivos, principalmente na mulher.
que foi considerada a melhor do Universo c
a única que pode realmente extinguir as CAS-
PAS com u.ma só applieação, evitando a quedados cabellos; con seis dar a côr natural aos
CABELLOS BRANCOS, e fazer brotar novos
cabellos na mais antiga calva com dezoito ap-

plicações.
Esse produeto, cuja formula foi descoberta pelo celebre chimieo allemão W. Leker, é co-nhecido em todos os paizes civilizados.

Obteve seu fabricante seis medalhas: cinco de ouro em ParisLondres, Roma, Barcelona e S. Paub e uma-de prata em Turim!
Nenhuma lo;ão medicamentosa, no Mundo inteiro, conseguiu taes honras- e se a nossa asobteve foi porque realmente as merecia de facto. Qual a loção que produz'os resultados danossa, e que, sendo medicamentosa, pode ter tão delicioso perfume ?
Foi app. e Lie. pelo D. N. S. P. sob o n.° 3090 e acha-se á venda em qualquer pharmaeiaperfumaria ou drogaria.

Depositários e únicos distribuidores para todo o Brasil

Antônio A. Perpetuo & Cia. Rio de Janeiro e S. Paulo
FRASCO 8$000; PELO CORREIO, MAIS 1$000 PARA REGISTRO.

COUPON — (R. Soma ia)
Hinos. Srs. ANTÔNIO A; PERPETUO & CIA.

Si, Ourives — Rio de Janeiro W, 6°, Rua S. Bento - S. Paulo
Annexo um vale postal de 9FO0Ü para re.nessa de 1 frasco de L^ão Radiante.

Nome.

Cidade...

Endereço.

Estado. . ¦
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Dez Annos de Resultados Satisfactorios
Segurança excepcional tem sido um

dos caracteristicos dos automóveis Dodge
Brothers desde o primeiro dia em que
estes carros resistentes appareceram
no mercado.

Nem uma vez, neste decurso de tem-
po, deixaram estes automóveis de manter
e engrandecer sua reputação de funccio-
namento seguro e satisfactorio.

A razão desta superioridade e melho-
ramento constante está no ideal estabele-
cido pelos fundadores da fabrica.

Em vez de hesitarem entre uma serie
sem fim de modelos annuaes, concentra-
ram todo o esforço em aperfeiçoar um
só chassis.

Hoje em dia o automóvel Dodge Bro-
thers representa este ideal — ideal que
será mantido emquanto existir a fabrica.

DDDBE BROTHBR5
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W. S. EVILL
RUA 13 DE MAIO, 58

RIO DE JANEIRO

ANTUNES DOS SANTOS & CIA
CAIXA POSTAL 237

SAO PAULO

w
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/ An \_á2»n Pas í111 permeáveis I
/ /A 1 IA^áÍ Para homens, se-

/ li / / ÍaV/ü nhoras e creanças

k / 7ff/ ítk 1 I PARA HOMENS TEM
lft«l NjUv-f ENORME VARIEDADE

1 Vejam as grandes exposições 1

ras que passam o tempo a
disputar;

6° O sexo: unem-se pa-
res que não deveriam ser
unidos.

Talvez o sr. presidente
do tribunal de divórcios de
Neiv-York fizesse bem in-
criminando a lei que, na
America, permitte tão fa-
cilmenle os casamentos. . .

Entretanto o divorcio,
longe de ser um mal, é um

grande bem para as socie-
dades.

AS CAUSAS DO DIVORCIO

Passa uma onda de di-
vorcio pela America. O

juiz William Morgan, pre-
sidente do tribunal de di-
vorcios de New-York, attri-
bue a seis causas principaes
a freqüência das desuniões:

Io O dinheiro: as mu-

lher es querem muitas ve-
zes ter o que não têm;

2.° A concupiscencia: os
homens desprezam as suas
mulheres;

3o A falta de moral;
4o A bebida; a prohi-

bicão levou a este extranho
resultado: não só as cias-

ses baixas, mas também as
classes elevadas bebem agora;

5o O caracter: ha creatu-

O KIBANGISMO

E' o nome de uma seita
religiosa christã, ou que
tal pareça, fundada, ha
alguns annos, no Congo
belga, por um indígena
chamado Kibango.

Foi este instruído em
uma missão protestante.
Separou-se delia e apresen-
tou-se aos seus compatriotas
como um enviado de Deus,
inspirado directamente por
elle, e capaz de remediar
os seus males e guial-os na
vida. Conseguiu rápida-
mente numerosos adeptos.
Em pouco tempo apercebe-
ram-se de que se entregava
a uma intensa propaganda
xenophoba.

As auctoridades fizeram
prendel-o em 1921, após
uma revolta que tentara
provocar na região de Thys-
ville. Condemnado á morte
pelo tribunal marcial, Ki-
bango foi perdoado e inter-
nado em Elisabethville.

Esse acto de clemência
foi mal interpretado pelos

ODORANS;
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No 3.° Batalhão de Engenharia, em Cachoeira (R. Grande do Sul). Ao centro, sentado, o coronel José Armando, actual commandante
do 1.° B. E., e de pé o capitão Felicio Nunes. Vêem-se também os tenentes Gelcy Brum, dr. Gastão Noronha e Decio Escobar ; capitão

Hélio Gonzales, e tenentes José Fedullo e Armando Dubois.
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Lind os cabe!-
os realçam

vossa graça
A senhora de imaginação e aprimorado

gosto, sabe que os seus cabellos representam
papel saliente em sua graça. Terá admirado-
res e successos sociaes, se os seus cabellos
forem lindos mas se ao contrario forem des-
curados, perdem todo o encanto. Tratai dos
vossos cabellos, tornando-os mais abundantes
e attractivos. O TÔNICO LAVONA é o único
que avigorará os vossos cabellos, tornando-os
mais luxuriantes e lustrosos. Bani para sem-
pre esse cabello enfraquecido, sem brilho gor-
duroso, quebradiço e cheio de caspa, pelo
uso do TÔNICO LAVONA. Obtende um vidro
d'este tônico em qualquer pharmacia e veri-
ficai os resultados.

Não vos admireis da differença produzida
em vossos cabellos.

Experimentai o TÔNICO LAVONA
e verificai os resultados.

indígenas e o kibangismo,
depois, não fez senão des-
envolver-se no Congo belga.
O ministro das Colônias
da Bélgica acaba de pres-
crever uma seria pesquiza
sobre o movimento kibangis-
ta, declarando, além disso,
que o governo saberia asse-

gurar energicamente a or-
dem publica.

UM CASAMENTO CURIOSO

Realizam-se agora mui-
tos casamentos em França
e numerosos banhos tem
sido publicados em todas
as igrejas. Para diverti-

mento dos fiéis, um certo
proclama, em uma igreja
de província, não se fez
como os outros. O padre
começou:

Ha promessa de casa-
mento entre.. .

Seguiu-se uma longa
pausa. O ecclesiastico agi-
lava-se na cadeira. Eviden-
temente, perdera-se o re-
gistro dos noivos. Mas o
sacristão estava vigilante.
E a assistência inteira ou-
viu a sua voz rouca e dis-
tincta explicar:

Entre a almofada e o
altar, senhor cura. . .

V. Ex. não se
deve illudirl

Esta é a arvore
que está em
frente da porta

da

ALFAIATARIA

Guanabara
RUA DA CARIOCA 54
A casa por
todas imita-
da e por ne-

nhuma
igualada. ^iiiillp^

Única licenciada pelo Município. Rua S. João, 85 — Telephone: Central, 211
Caixa Postal 496 — End. Telegraph : AKOSMOS

==== BAHIA =====

Encarrega-se de :

Annuncios e Propagandas em geral; na Capital e no Interior do Estado
Dispõe dos principaes pontos da Cidade, para reclames.

Peçam propostas e Orçamentos
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Senhorinha 
'Rcnéé Novaes, filha do dr. Moraes Novaes, e um

dos mais bellos bmanientõs da sociedade paraense.

nvelbecimento da Cutis
é devido ás intempéries a que está sujeita. As partes
protegidas pelas vestes não têm rugas nem signal
de envelhecimento ! Um sábio americano descobriu
o Segredo das Naiades que dá ao rosto eterno as-
pecto juvenil.

A' venda nas p rfum irias Bazin, Cino, Avenida, Paulino Gomes,
Garrafa GranJe, Capital e Lopes. Preço trinta e cinco mil reis.
Pelo correio, mais cinco mil réis. _

D^po-ilo em S. Paulo: Perfumaria Braulio—Rua S. Bento 11.
Precisam-se agentes exclusivos nos Estados, menos na cidade

Dep. geraes: G de Seabra & C. — Caixa Postal 2021.—Rio
de Janeiro.

UMA FAÇANHA PERIGOSA
0 Popoçatepelt, o maior

vulcão do México, dá nova-
mente que falar de si. em
razão das suas recentes
erupções. Essa imponente
e terrível montanha ligou
o seu nome a uma das pri-
me iras proezas do alpinis-
mo, se podemos empregar
nesse caso um termo tão
europeu. Foi um official
hespanhol do exercito de
Cortei, den Francis Mon-

tano, que merece a vene-
ração de todos os adeptos

da montanha, quem, pela
primeira vez, fez a ascen-

são do Popoçatepelt, no

começo do século XVI, e

póde-se assegurar que ba-

leu por muito tempo o

record da altitude , pois o

Popoçatepelt tem 5.420 me-

tros.
Essa tentativa intrépida

tinha, de resto, um obje-.

ctivo de interesse. As mu-

Empregue na sua
toilette
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Creme
SlMON

A qualidade dos seus ele-
mentos conserva á pele a sua
frescura, a sua finura c o
seu brilho • O seu perfume
£ delicado. 60 anos de sucesao.

PÓ de Arroz e
SABONETE

B\RIS«
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PARA SUA GARAN-
TIA VERIFIQUE
SOBRE A SOLA
ESTE CARIMBO:

Nossa fôrma 20 denominada "Ingleza"

escalada em tamanhos e meios tamanhos,
que acabamos de lançar ao mercado, sa=
tisfaz as pessoas desejosas de um calçado
que reunade uma forma indiscutível |-

o conforto, a elegância e a solidez.

nições do exercito conquis-

tador baixavam 'de modo

inquietador: Era preciso
tentar a fabricação Ja pol-
vora e, para haver o enxofre
necessário, onde encontrar

manancial melhor do que
o vulcão que a continha

profusamente ?
Não se pôde deixar de

admirar sem reservas a co-

ragem de don Francis.

Tem-se encarecido immen-

samente, nos dias de hoje,

a audácia dos aviadores

que se approximoramj^do

cume fumeganle do Etna
'¦ 

para tirarem curiosas pho-
tographias] a 

'façanha 
do

joven conquistador foi mais

perigosa ainda. Elle se fez
descer 'pelos companheiros,
em um cesto,- ao interior

da própria cratera V fez
uma ampla colheita de en-

xofre.. ¦ ;

Mas não deve ler guar-
dado muito boa impressão

da sua temeridade, porque,
ao relatal-a, affirmou que

seria muito mais pratico
importar de híespanha a

pólvora já fabricada.
Á sua colheita apenas

servira para as mais ur-

gentes • necessidades.

OS MACACOS
DEGENERADOS

A Serra Leoa, que re-

bebeu a visita do príncipe
de Galles; perdeu vunfirlos

seus encantos carácteristi-
cos com o qual, outrora,

se extasiava'um viajante.

Este, Jeremias. Collier, ny.m

relatório, da sua viagem

PARA
DARTROS-CMPIGÉMS,
QOlPCS-fRIEIRAS.

HERPES-ECIEMAS,
èxcoRiAçòes.
MACMUCADURAS.
PICADAS Vf1tS0SA'i

PAPEIS PINTAD0S'==
VITKAUX-XOISIGOLEÜMÍ

aS«Ün NÃO COMPREM SEM VERIFICAR NOSSOSFRECOS
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publicado em 1688, no.a
en/rí? a_ maravilhas de que
foi testemunha os serviços
prestados por bandos de
macacos empregados como
creados.

Os indígenas capturavam-
rios ainda pequenos e ames-
travam-rios no trabalho, tão
bem que 

"prestavam aos
seus donos tantos serviços
como escravos. Foram en-
sinados a andar como ho-

mens; esmagavam grãos em
pilão, iam buscar água no
rio ou no poço, viravam a
grelha e faziam innumeras
causas para divertir os seus
donos".

Os macacos são sempre
muito abundantes na Serra
Leoa; mas teriam, acaso,
degenerado ou os homens
não sabem mais educar
esses dóceis servidores?

Em qualquer hypolhese

não se oecupam hoje senão
de si próprios e pensam
tanto em virar, a grelha como
em fazer um discurso de
boas-vindas ao principe de
Ge"es. ...

—m¥

0 CASAMENTO NO MAR
Todos os jornaes 

'fran-

cezes falaram do casamento
original de uma encanta-
dora artista, celebrado a

bordo do Léviathan pelo
capitão.

Esse modo de convolar
c cheio de qualidades ex-
cellentes: evitam-se as re-
cepções mundanas, asso-
berbantes; dislinguem-se os
cônjuges do commum dos
mortaes, e poupa-se o abor-
recimento da viagem de
nupeias, que faz, por assim
dizer, parte da ceremonia.
Dura até muito pouco tem-

po, com a rapidez dos
transportes, evitando que
já exista a intenção do di-
vorcio, ao desembarque.

Mas outriora, no tempo
palriarchal da navegação
a vela, o systema de casa-
mento no mar poderia crear
situações singulares. Conta
um nonagenario. com um
prazer sempre novo, que
seus pães, conhecendo-se a
bordo do Indiaman — um

antigo calhambeque que fa-
zia conscientemente, mas
penosamente, o serviço dos
portos do Extremo Oriente
— antes delle haver deixado
o estuário do Tâmisa, casa-
ram-se quasi logo, e o seu
primeiro filho, o narrador
desta interessante historia,
nasceu antes do velho ve-
leiro lançar ferro diante
de Macau, na bahia de
Cantão!

?

E_ CURE-SE E FORTALEÇA SEU FILHO
HUSTENIb

Xaropl í.
( Aconslo alhum beliadona Dromo-

(orrnio-louro cerejo) Poderoso esptf<
cilico dos bronchios. Tosses rebeldes-
anginas gnppe • resinados-roquelu*
chç t asihma. (Lie, 3064.)

tiACTOVERPIIb
Polyvermicida 90 o/0 mais effíca*

que os vermifugos communs. Usado
pelo Dep. Nac de Saúde Publica,
e receitado pela totalidade; da classe
medica do Brasil. (Lie. 408).

LAXO PUR6ATJV0 INFANTIL
Basp manita (do maná). Único

no gênero para crianças, è efficaz,
tem sabor de assucar e nâo babi«
tua o organismo. (Lie. 407).

..nyrffup^

¦*0»» 
• .oa'»^*"*

PEPSIb
fvl

LEITE INFANTIL
FABRICADO

XM S. PAULO E RIO

fri-digestivo infantil (papama-mai-
tina-pancreatina-vitaminas). Podero-
so auxrliar da digestão e correcos
das perturbações na nutrição da
criança (Lie. 3008)

TÔNICO IHFANTIb
ICONCENTRA00 |

(Sem álcool). Poderoso reconstt
tuinte das crianças e único no ge
nero. (lodo-tanico-arrheno-glycero

thospho 
• cálcio • núcleo- vitaminoso)

abor muito agradável. (Lie 406)

CREME INFANTIL
(Em pó dextrinisado). 14 varíeda

des de farinhas, com digestão quasi
feita. Os pacotes são acompanhados
de conselhos muito úteis sobre re-
gime alimentar ç hygiene.

El Todos os preparados .trazem nos rótulos as fórmulas respectivas.
A' venda em todo o Brasil

LABORATÓRIO NUTROTMERAP1CO Dr. RAUL LEITE ô Cia.
/ Rua Gonçalves Dias 73 - Rio

m

o
Cursos de Engenharia
por correspondência, systema

UNIVERSITY EXTENSION,
podendo ser estudado em qual-
quer parte do Brasil. Livros,
questionários e problemas en-
viados por conta da Escola.

Prospectos, revista official
da Escola e programmas remet-
tem-se pelo Correio sob pedido,
acompanhado de 800 réis em
sellos para porte registrado.

ESCOLA LIVRE DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO
Fundada em 1911, filiada á International Academic UnionRUA BORJA CASTRO. 11. 1 .• andar-Rlo de Janeiro

SENTE-SE DESANIMADO ?
PORQUE NÃO FAZ USO

DO

Elixir de Soret° TON,coo S^sêri
Readquira a sua força viril. Torne-se mo™ M_n & -a j_«__.._»„ ou 

r,hcr. s_. STrvNorq_eVetd_5_
ao alimento indispensável.

Use o tônico Soret, composto de elementos vecetaes v^aem todas as Drogarias e Pharmacias. ApprovídfpeSnTrecl '
de Saúde Publica em 26,6,1^9 Sobn 97 ""
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UNCA hei de esquecer-me da fascinação

que exerceu sobre o mcú espirito a per-
sonaüdade fulgurante de Ludcndorff,
cujo nome surgiu, aureolado de gloria,
desde a victoria de Tanncnberg, no

inicio da grande guerra. Estive na Allemanha, cm
eommissão pffièial do nosso governo, entre Janeiro de
1912 e 

'Fevereiro 
de 1914. Ao regressar ao Brasil, tinha

a convicção sincera cie que a paz curopéa não podia man-
ter-se por muito tempo.

Com essa convicção era natural que, em meu es-
tagio na Allemanha, tivesse estudado, com rara pacien-
cia e melhor interesse, os dous grandes exercites que,
mais cedo ou mais tarde, deviam decidir da terrível

questão.'creada por Bismarck cm 1870 com a anncxação
da Alsacia—Lorena.

Nos meus.estudos e na leitura de numerosas obras
militares ailemãs, nunca me passaram pelos olhos cs
nomes de Ludcndorff e Hindenburg, que não eram
citados entre os grandes chefes que, desde o tempo
de paz, se destinavam aos altos commandos da guerra.

As noticias das victorias de Tanncnberg e dos
Lagos-Mazurios, obras primas de estratégia, deram-me
a conhecer também os nomes desse duo gigantesco —

Ludendorff-Hindenburg. DigD, porém, á puridade que
por longo tempo, no estudo das operações dos exércitos
allemães, eu. via tão somente a figura extraordinária de
Ludcndorff. Para mim Hindenburg foi, por muito
tempo, um velho soldado, cheio de nobreza, que repre-
sentava, no supremo commando allemão, a vontade
autocratica do Imperador.

As memórias de Ludcndorff produziram-me uma
espécie de desencantamento. Não deixei de medir-lhe
o real valor; mas, em compensação, a immodestia, o
orgulho, á personalidade arrogante', a incomprehcnsão
psychologica das massas humanas diminuíram aos
meus olhos a personagem, pennittindo á vista, antes
deslumbrada, descobrir algumas imperfeições na es-
tatua que eu mesmo cinzelara. Impressão differentc
me produziu a leitura meditada do — Aus meinem
Leben que, agora mesmo antes de traçar o presente ar-
figo, acabo de percorrer.

Hindenburg não era o general sem luzes que eu
suppuzerá.- Quem servira na secção de 'operações do
Cirande Estado-Maior, ao tempo de von Schlieffcn como
chefe, o- maior pensador militar cia Allemanha- depois
dcAClãusevyitz, quem tomara parte na redacção do re-

gulaméYito. cio serviço em campanha e quem. durante
cjhco' annos, professara a cadeira de tactica ria Kiégs-
Ákddemiee escrevera ps regulamentes para a engenharia
em campanha c o emprego da artilharia na guerra de
movimento não 

"podia cleixar de ssr fortemente intcl-
fcetual. E assim Piindcnburg começou a crescer aos
meus olhos, antes fascinados pela personalidade absor-
vente de Ludcndorff.-

***
iVIas Hindenburg subiu ainda mais em meu mr -

clesto conceito quando apreciei a sua attituclc, após!
o pavoroso desastre de Novembro de 1918.

Nessa época, depois das brilhantes victorias alija-
das cpntra a Bulgária c a Áustria, os exércitos allemães,
impotentes para conter a contra-ofícnsiva dirigid i

genialmente por Foch, recuavrrn quasi em desordem.
No interior da Allemanha, o povo, fatigado e inirty-
rizado pela guerra, ag_i.tava.-5s;. As velhas instituições,
inspiradas ria idéa do Kaiserismo, ruiam por terra. E
de. um dia para o outro o Kaiser. o Kronprinz e o pro-
•rario Ludcndorff buscam, em paizes estrangeiros, abrigo

para ás'suas vidas. So um homem representava, em

faTOh^e-ntp tão. trágico, a Allemanha vencida 1 l,n-

dsob^írg- fi ? ?-tK
li^vimagine-se, pelo que descrevem as suas memories,

oVsoffrímèntQ- d'essa alma estoica, cheia de altivez,
(iuaridp em 1870 foi testemun ia das desordens da Com-
i^na/:';cujos partidários se glõri fica varri de atacar o

ll^íno^ francez pelas costas, em frente ás baionetas

prussianas da occüpaçâo!

Hindenburg não desampara o seu posto. O seu
monarchismo, cjuesi idolatra , não esquece que a Pa-
tria está acima das próprias instituições. E elle conduz,
serena e abnegadamente, os exércitos derrotados, até
cntregal-os c submettel-cs ao novo governo então for-
mado. No meio da desordem, quando a Allemanha pro-
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Von Hindenburg.

curava um director, o velho soldado embainha a espada
c retira-se, modestamente, ao seu apagado retiro do
Hannovcr.

Facto semelhante se passara alguns annos antes.
Depois de commandar brilhantemente um corpo de
exercito, Hindenburg, aos 64 annos, solicita a sua re-
forma. Nesse mesmo Hannover, quando os russos in-
vadiram a Prússia oriental, revelando erro de previsão
do estado-maior allemão, um simples telegramma do
Kaiser annunciava-lhe que, horas depois, passaria na
estação da estrada de ferro um trem especial que lhe
levava um chefe de estado-maior e ordem para assu-
nair um grande commando. Nessa oceasião deu-se o
primeiro encontro entre Ludcndorff e Hindenburg.

Entre 1918 e o dia de hoje, a analysc da vida de
Ludendor.ff c Hindenburg mostra, ainda mais, a su-
perioridade moral c patriótica do ultimo. !

Hindenburg não comprcmcttc a sua dignidade e
o seu nome nas desordens internas da Allemanha, cm-'
quanto Ludcndorff, sempre ambicioso, desce a confa-
bular nas cervejarias de Munich com o fascismo cari-
cato de Flitler e seus comparsas, ou affronta, sem medir
as conseqüências, as vaias c as irivectivas da extrema-
esquerda do Reichstag. E' que o segundo ama a gloria
c o renome por qualquer preço; emquanto o primeiro,
nobre e desambicioso, recto e justo, além de suas em-
polgantes qualidades de chefe c conduetor de homens,
possue uma alma revestida de todas cs virtudes reli-

giesas do são patriotismo.
***

Para os povos civilizados foi sensacional a eleição
do feld-marechal Hindenburg. No primeiro escrutínio
o seu nome não.merecera suffragios. O solitário de Han-
nover, como annos antes, cultivava, no seu retiro, ás
virtudes do general c do cidadão.

Nenhum partido e nenhum nome conseguiram vi-

ctoria na primeira eleição. A Allemanha então lembrou-

se do salvador da Prússia Oriental, e quasi quinze mi-

Ihões de votos conduziram-no á cadeira oecupada, com

tanto mérito e habilidade, pelo mallogrado presidente
Ebert. Mas a eleição de Hindenburg motiva desassocego
em todo o mundo, que não curou as feridas da grande

guerra e paga hoje, com uma crise econômica geral,
cs erres dos politices europeus. Não vejo, por meu
lado, nenhum perigo na eleição do venerando e vir-
tuòsp soldado.

Para o mundo a Allemanha só constituiria séria
ameaça em duas hypotheses: se o bolchevismo conta-
minasse os 70 milhões de germânicos que habitam a
Eruopa central ou se a idéa da vindicta, alimentada

peles impenitentes pangermanistas, logrrsse apoio in-
tegral do governo.

Das duas hypotheses a mais perigosa é a primeira.
Avalie-se, por um instante, que enorme desgraça para
a civilização humana não seria uma Allemanha bolche-
vista, de braços dados com cs tenebrosos governantes
de Moscou! A presidência Hindenburg afasta defini-
tivamente esse flagello. E a mesma presidência será
não menor garantia contra o espirito da guerra. Nin-
guem melhor do que Hindenburg pôde avaliar os spf-
frimentos que a guerra trouxe á sua Pátria abatida.
Ao demais, essa varonil c leal figura, que nunca faltou
á fé jurada, pronunciou, no momento de sua pesse.
pálavrrs que não devem ser esquecidas. Depois
de prometter solemrierr.ente obedecer c deferi-

der a constituição
republicana de
Weimar, Hinderi-
burg aceresecn-
tou : "Tratemos,

pelo trabalho útil
c pacifico, de ob-
ter das outras na-
Ções que nes jul-
guem como meré-
cemos, tratemos
dc apagar do no-
me allemão a pe-
cha injusta que
ainda o deshonra.
A presidência não
pertence a ne-
nhum partido, a
nen huma casta,
a nenhuma seita.
W;, de todo o po-
vo. "

E porque não
ha de servir Hin-
denburg á Alie-
manha republica-
na, sendo monar-
chista ? Quem me-
lhor serviu ao Brà-
sil republicano do
que Rio-Branco
monarchista ?

Só um homem
possuía real pres-
tigio na Allema-
nha. E esse ho-
mem é modelo de

3m-mc, ao estudal-o,
os notáveis varões romanos do período da
blica.
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A estatua de von Hindenburg.

cidadão e de patriota. Lembrei

repu-

Com a sua grandeza moral, saberá impor a todosos partidos a sua autoridade, e a todos cs allemãc
sacrifícios necessários para resgatarem

ímaes cs
como devemas dividas moraes e materiacs reconhecidas em tra-

nspira o
tados solemnes. E" esse o vaticinio que me
estudo da alma desse glorioso e digno octogenário

Genserico DF. Vasco\'C(vU;0^ '
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1 — O illustre escriptor argentino Saldias e sua senhora, na Avenida Rio Branco,
em companhia do dr. Baphael Pinheiro e dos actores F, Marzullo e Restier Júnior,
directoes da Casa dos Artistas. Photo feita no dia em que Saldias visitou o Re-
tiro dos Artistas. 2 — Saldias na S. B. Auctores Theatraes. 3 — Grupo feito por
oc asião da sessão solemne para entrega de prêmios no Tiro 7. 4 — A comme-
morarão do anniversario de s m. Affonso XIII na Casa de Cervantes. 5 — Grupo
feito durante a recepção dada pelo sr. ministro de Hespanha no Palace-Hotel, no
dia do anniversario do seu soberano. 6 —- Festa civico-religiosa no templo de
S. Paulo apóstolo, no bairr© de Santa Thereza. A' mesa tomaram assento o pa-
rocho local rev. Arnaldo Bohrer e a commissão do festival, composta das seguintes

pessoas: D. Noemia Deslandes. d. Isaura Varges, d. Herminia Madeira e
sr. Euclydes Deslandes. 7 — A festa dos escoteiros de Ipanema,
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réstea de luz... Uma hori-
zontal traçada a ouro ao longo
da frincha do assoalho, risca dc
fogo fixo listando o chão, teria
talvez dois dedos dc largura,
nem tanto siquer. . . A parede,
alta, lisa, escura, estendia-se

cm torno, hermética e intransponível.
Porta ou reposteiro?. . . Não sei. Dir-

sc-ia que o muro se suspendera ali. só para
dar passagem á rectilinca d'ésse luminoso
debrum. Racha da caliça?... Depressão
do madeiramento do assoalho?... In-
tersticio do tabique mal medido?. . . Não
sei. Era uma fresta illuminada apenas,
a fenda illicita por onde penetrava num
rastejo, invisível e vidente, meu olhar. . .
Tacteei na treva. Minhas mãos subiram
parede acima, correram o muro, ávidas
e insistentes, apalpando, passando c re-
passando, procurando, penetrando-lhe as
mínimas irregularidades, adivinbando-o,
apossando-se d'ellc, violando-lhe o eni-

gma. . . Todas as minhas faculdades de
apprehensão, aflorando á ponta dos de-
dos, projectavam-se contra a barreira d'a-
quella opacidade, a rija opposição d'a-
quella inércia, numa soffreguidão de sa-
ber. . . comprehender-lhe a natureza. . .
arrancar-lhe pelo tacto o segredo que a
escuridão á vista me roubava. Tinha a
impressão de um d'esses corredios por-
taes de ferro que fazem descer á noite á
porta das lojas e, mal fechado, não se
unira ao solo deixando cautelosamente
filtrar aquella mysteriosa felpa de clari-
ridade. A sombra em redor era completa
c tão densa que a restea se esbrazeava,
pelo contraste, n'esta atmosphera de fu-
ligem. Minhas mãos voltaram vasias da
sua anciosa exploração pela parede. . .
Nada haviam podido descobrir, colher. . .
Minha cegueira continuava.

Foi então que me deitei no chão, a fio
comprido. Achatei-me de encontro ao as-
soalho, cosida ás taboas, num esforço de-
sesperado de adelgaçar-me o mais possi-
vel, reduzir-me ao volume d'essa brecha
brilhante da qual meus olhos, agora, fi-
cavam rentes.

A noite que me cercava tornou-se mais
espessa, meu corpo esticado interceptando
a orla de ouro que a um canto a frocava.
Toda a sua treva cahiu sobre mim, pe-
sando-me nos hombros e nas costas nu-
ma compressão de esmagamento, pre-

gando-me definitivamente ao chão. Uma
oppressão asphyxiou-me. Voltei-me dc
instineto para a luz, a pequena linha de luz
por onde todo o meu ser, refugiado nos
olhos, podia milagrosamente escapar, fugir
á carga da sombra, communicar com o
mundo dc^ fora. . . ver, . . ver. . . ver. . .

Mas ver o que?. . . Era mais que res-
tricto meu campo dc visão. Não podia

Dois diminutos pés, calçados de prata,
inverosimeis de pequenez no alto dos
fines tacões Luiz XV, os pés dc lane ar-

g^nteo de uns descobertos sapatinhes dc
baile. Via-lhes perfeitamente a graça re-

quintada do calçado, podia divisar-lhes
até o tornozelo quasi, moldados na dia-

phancidade das meias rosadas, c acompa-
nhèi-lhes bem tempo o adejanté vagar

^v-if||/ Os pés J^jScS

alteiar-se, nem descer nem esgueirar-se
para os lados, tinha de resvalar em plano
sobre a lisura dc um assoalho encerado
que a poucos palmos findava para mim.

Um pedaço de assoalho encerado, dc
um lustroso dc espelho em que a clari-
dade se derramava sem respingos nem rico-
chetes, inteiriça, como um bloco dourado.

E toda a vida se concentrou para mim
nos avaros limites d'esse pedaço de as-
soalho. . . Puz-me a estudar-lhe o dese-
nho da madeira que se escurecia ali e
acolá se raiava de estilhas, a imaginar-lhe
o destino. . . Quarto. . . salão. . . escri-
ptorio. . , sala de jantar?... Nenhum
movei se encontrava ao aloance de meu
raio visual... nada... a não ser o liso
espelhamento d;'esse; chão... Devia ser
uma sala, no emtanto, um salão talvez. . .
A luz que o transformava numa poça im-
movei de claridade não tinha o esbati-
mento matizado de uma luz de abat-
jour: despejava-se do alto, clara, forte,
aberta, collectiva por assim dizer, con-
jugação de vários focos de luz. . , Devia
vir de um lustre, dc muitos lustres pro-
vavelmente. Era pois um salão. . . e um
salão de festa para estar assim tão sum-
ptuosamente illumiru. Io. Essa descoberta
encheu-me de um prazer pueril e sem ra-
zão de ser, que um instante me banhou
de bem-estar; continuava porém a não
perder de vista meu pedaço de assoalho.
Era só ali que eu existia. Meus olhos aper-
tados na abertura infima duplicavam de
attenção, feitos em redil fremente onde
toda imagem que passasse no curto espaço
que abrangiam devia infallivelmentc vir
prender-se. E dois pés surgiram. . .

dos passos distrahidos. Eram lindos esses
pés de lamê'.... Entravam e sàhiam no
campo dc minha visão com a vivacidade
dc dois passarinhos, desferindo das fi-
vellas abrilhantadas um faiscamento co-
ruscante de jóia.

Pareciam-me, entretanto, inquietos esses
pés, impacientes talvez. . . Desapparece-
ram um momento, para estacarem logo
depois numa surpresa, immobilizidos de
chofre deante de meus olhos. Tive a sen-
sação que um frêmito os percorria. . .
— contentamento ou apprehensão ?. . . ¦—
c como os atirava fora dos sapatos numa
louca tentação de correr!. . . Mas conti-
veram-se, retezaram-se nervosamente e
permanceram parados, esperando. . .

O lamê de prata que os engastava scin-
tillou todo numa alegria. Dois outros pés
mostraram-se então. Eram de verniz pre-
to, escarpins de homem evidentemente.

Distinguià a beira da calça escura que
lhes completava a elegância das meias
de seda. Uns pés estreitos e alongados,
de uma rara aristocracia de fôrma, uns
pés ágeis c voluntariosos que pisavam com
força e leveza a um tempo, uns pés de
mocidade e de movimento, cujo andar
tinha a ligeireza alada de um vôo. . . Vi-os
correr aos outros, hesitar um pouco, detidos
deante d'elles num deslumbramento, ap-
proximarem-se depois. . . approximarem-
se quasi a tocal-os e. . . dc súbito mistu-
rarem-se, confundirem-se, atarem-se no
amplexo irresistível dos dois corpos que
eu não via . . . Iam-se insensivelmcnte afãs-
tando, no enlace victorioso que os unia,
e o esforço que eu fazia para enxergal-os
ainda fez-me baixar um minuto as pai-
pebras fatigadas. Quando as tornei a er-
guer, na onda de harmonia que me afo-

gava cs ou vides, havirm sumido os pés
de lamê e os escarpins dc verniz, ou antes

haviam-se perdido na multidêo de outros

pés, turba frenética que perpassava agora

cm redemoinho estonteante pelo scena-

rio luminoso da greta da parede. Innu-

meros, esses pés. Pés de velludo e cie se-

tim, enrolados em fites, cravejade s de

pedrarias, diademades dc plumas, leves

como peta Ias de flor, ao mesmo rythmo dos

negros pés dc verniz que lhes guiavam a

cadência do adejo. grandes e pequenos,
lentos ou céleres, passavam, desusavam,
escorregavam, rodavam, borboleteavam,
[ryravam, viravolteavam, voejavam e se

ennovelavam e doidamente torvelinha-
vam no turbilhão dc uma dansa de que
só me chegavam cs accordes distan-
tes... Era um baile fantástico dc que
so via os pés. A ronda hallucinantc dos
sapatos dc festa sarabandando ás tontas
n'essa fimbria de luz, numa vertigem dc

pesadelo... A musica accelerava o com-

passo e, entre a demência também acce-
lerada de todos esses pés a agitarem-se,
turbilhantes e multicôres, ante o cansaço
attonito de meus olhos, procurava de-
balde o corisco argenteo dos sapatinhos
de lamê. . . Um relâmpago os arrebatara
ao torvelinho d'esse dansante kaleidos-
copio. Fechei os olhos exhaustos numa
tontura de desmaio. . . Ao reabril-os, o
assoalho encerado estava novamente vasio.

A musica cessara ou, antes, desfallecera
num espasmo de loucura, fazendo ao mes-
mo tempo desfallecer e esvair-se o funam-
bulesco sabbat de todos aquelles pés. . .
Houve alguns instantes de absoluta so-
lidão na nesga de assoalho onde meus
olhos agoniadamente pousavam. Depois
os lindos pés de lamê reappareceram silen-
ciosamente. . . Vinham vagarosos, como
pensativos, parando numa scisma em-
bevecida, justamente no logar em que os
tinham surprehendido os escarpins de ver-
niz... E, de repente, atrás d'elles, se-
guindo-os. . . espionando-os. . . caçando-
os. . . foi a visão rápida de dois outros
pés, grandes e cautelosos, achegando-se
com uma precaução de emboscada. . .
uns pés de perfídia e dc vingança. . . Um
grito abafado. . . um baque surdo. . . De-
pois, dissipada a repentina sombra que um
segundo tapou a fresta por onde espiava,
de novo os pequeninos pés de lamê.
mas com as solas voltadas para meus olhos,
mostrando-me os saltos, as biqueiras hir-
tas no ar, tombados e inertes no pedaço
illuminado do assoalho...

Maria Eugenia Celso.
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Os bailes na noite de sabbado. A' esquerda: no Botafogo F. O; á direita : no Flamenuci p, Ç„
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Ao alto: á esquerda, o goal-kecper do Fluminense,
Haroldo; á direira, o goal-k?eper do Vasco, Nelson.
As demais gravuras mostram interessantes aspectos

do jogo realizado no domingo ultimo entre os dois
valorosos clubs, jogo que terminou com a victoria
do Vasco pelo scorc de 2 X 1.
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Anniversarios
No dia 23—as senhoras Alberto de Faria,

Clarinda Corrêa Lima, Fausta Werneck,
Furquim de Almeida, viuva Leopoldo
Rocha; as senhorinhas Ruth Rosauro de
Almeida, Stella Mello Campos, Bertha
Fonseca e Carmen de Oliveira Rosa; o
deputado Natalicio Camboim; os drs. De-
cio Cesario Alvim e João Ayque de Meira;
o menino Luiz Felippe Burlamaqui; a ga-
lante petiza Lilia, filhinha do dr. David
Simon.

*
Passa também neste dia o anniversario

dos srs. drs. João Luiz Alves, ministro
do Supremo Tribunal Federal, e Epitacio
Pessoa, ex-Presidente da Republica. Fi-
guram ambos entre as mais altas e activas
expressões jurídicas do Brasil, tendo em-
prestado ao regimen todas as suas energias
e a máxima operosidade guiadas pelo for-
moso talento de que se aureolam os seus
nomes illustres.

No dia 24 — as senhoras Eugênio Góes de
Carvalho, Ilydia Borges Monteiro, Acca-
cio Leite e Álvaro H. Moreira de Souza;
as senhorinhas Guiomar Pannaim, Odette
Nery e Lydia Octaviano Costa; o ministro
Leonel de Rezende Filho; o conde de Avellar,
os drs. João José de Novaes e Antônio Pra-
do Lopes; o jornalista Luiz Vianna.

No dia -25 — assenhorasGabriel Bento
Borges, Anna Salles e Maria Clara de Sa-
boia Marianno; as senhorinhas Dolly Po-
lisser, Iracema Ferreira da Cunha e Leo-
nor Dantas Coelho; os drs. Belisario Ta-
vora e Oscar de Carvalho Azevedo.

No dia 26 — as senhorinhas Florisa César
Burlamaqui e Elsa Carolina Gomes; os
drs. Mario Nunes Briggs, Álvaro Santan-
na e Antônio Domingues Sá; o coronel
Almeida Gonzaga.

No dia 27 — as senhorinhas Leonor Lúcio
de Miranda e Hilda Silvino Mattos; o ta-
belião Djalma Fonseca Hermes; o coronel
Carlos Pereira Leal; o dr. Olegario Ber-
nardes, distribuidor geral do Fórum do
Districto Federal; o dr. Ranulpho Bocayuva
Cunha, deputado federal.

No dia 28 — as senhoras Ida Gomes Ri-
beiro, Ermelinda Alves de Souza e Maria
Pereira do Lago; as senhorinhas Celina
Belisario Penna, Lucy Ferreira, Amalia Cris-
tofaro e Lúcia Bittencourt Pinheiro; os
drs. Manoel Tavares Pinto Júnior, J.
B. de Mello e Souza, Ewbank Tamborino
e José Pereira Guimarães.

No dia 29 — as senhoras Heitor da Silva
Costa e Adelina Moss de Almeida; a pro-
fessora Anna Barata Braga; as senhorinhas
Helena de Souza Aguiar, Zoraide Salles
Rosa, Laide Antunes e Celina Vaz do Ama-
ral; o deputado Heitor de Souza; os drs.
Fernando de Almeida Brandão e Fenelon
Bomilcar da Cunha; a formosa menina
Ruth Leitão da Cunha.
Noivados

a senhorinha Ida Nachmanovitch e o
dr. Miguel Manzolillo;
^ — a senhorinha Mercedes Lossio de
Freitas e o dr. Edgard Pinto de Lima;

a senhorinha Nair Vieira e o sr. César
Veiga;

a senhorinha Maria Fé Jannuzzi e o
sr. Matheus Alves Cardoso Júnior;a senhorinha Ophelia Maria Jordão
e o sr. Mario Sayão de Carvalho Araújo;

a senhorinha Josephina Jozzolino e
o sr. Lázaro Soares de Alvarenga;

a senhorinha Odette Maneio Marinho
e o sr. Boobedil Duarte;

a senhorinha Aida de Rezende e o
dr. Homero Vianna;

a senhorinha Glorinha Marcondes
da Luz e o dr. Mario de Souza Aguiar.
Casamentos

a senhorinha Angela Nunes e o sr.
Francisco Consenza;

a senhorinha Maria da Conceição da
Silva Oliveira e o sr. Josué Gonçalves de
Mello; - -. ,a senhorinha Hercilia de Azevedo- e'
Castro e o dr. Francisco Alvares-'parà'ta;"

a senhorinha Iacy de Campos >e o
sr. Carl Alwim Wahle;

a senhorinha Noemia de Almeida e
o sr. Francisco Gratigny Fonseca;

a senhorinha Alzira Lopes da Silva
e o sr. Accacio Soares de Almeida;

a senhorinha Gelsa da Graça Autran
e o dr. Álvaro Murtinho Ribeiro da Costa;

a senhorinha Lygia Cardoso dos San-
tos e o industrial Ernesto Schneider;

a senhorinha Ophelia do Valle Silva
e o engenheiro'. Aurélio de Bulhões Pe-
d reira; ;•-"

a senhorinha Flora Sá Freire e o sr.
Florianò *Buri ty.

t?r.: #
Realiza-se hoje o enlace matrimonial

da gentil senhorinha Bertha de Paiva Mon-
teiro Ferreira com o sr. Oswaldo de Oli-
veira Almeida.

*
Realisa-se depois de amanhã o casa-

mento da senhorinha Haydéa Cordeiro,
filha do sr. Armando Watson Cordeiro,
e ornamento dos nossos salões, com o sr.
l.° tenente Sylvio Américo Santa Rosa.

Do acto civil, que se realisará ás 15 horas

á ma Dr. Sattamini, n. 125, serão teste-
nr nhas da noiva: o dr. Antônio Luiz dos
Santos Werneck e senhora, e do noivo o
dr. José de Azurem Furtado e senhora;
e no religioso, que será celebrado ás 16
horas na egreja de São Francisco Xavier,
serão padrinhos da noiva os seus pães e do
noivo o sr. Fernando Vieira Nunes e se-
nhora.

O príncipe herdeiro d\ Itália e a"Revista da Semana"
Após haver sido confeccionado o nosso

numero anterior, em o qual consignámos
o agradecimento de S. A. o príncipe Hum-
berto á "Revista da Semana", pela offerta
do álbum composto dos números em ho-
menagem ao herdeiro do throno de Itália,

Dr. Oscar de Teffé
Embaixador do Brasil na Itália

quando da sua captivante e honrosa visita
á nossa terra, recebemos carinhosa carta
do exm. sr. dr. Oscar de Teffé, illustre
embaixador do Brasil junto ao Quirinal,
em a qual s. ex. se digna de alludir á nossa
modesta offerta.

Classificando de gentil e feliz a idéa que
tivemos, o sr. Oscar de Teffé, a quem ro-
gamos se dignasse de fazer chegar ás mãos
de S. A. Real o nosso álbum, affirma-nos
que o príncipe de Piemonte se sentiu muito
sensibilisado por essa delicada attenção
da "Revista da Semana".

Registrando o recebimento da gentilissi-
ma carta do sr. embaixador De Teffé,
mais uma vez nos sentimos desvanecidos
com o acolhimento dado por S. A. Real
ao nosso álbum e para esse acolhimento
é do nosso dever dizermos que concorreu
o alto intermediário que tivemos junto ao
príncipe de Piemonte, com a sua brilhante
envergadura de diplomata.

Diplomatas
A bordo do Arlanza, regressou ao Chile,

acompanhado de sua familia, o dr. Cru-
chaga Tocornal, embaixador daquella Re-
publica junto ao nosso paiz.

O embarque do illustre diplomata esteve
grandemente concorrido.

*
Com destino a Amsterdam, seguiu pelo

Gelria, acompanhado de sua senhora, o
dr. Luiz Guimarães Filho, ministro do

..Brasil na Hollanda.
O brilhante diplomata vae directamente

para Amsterdam, afim de assumir as fun-
cções do elevado posto para que foi no-
meado recentemente.

*
Ao dr. Alberto Roças, embaixador do

Brasil no Chile, que em breves dias se-
guirá para Santiago, onde vae assumir as
funcçõès de seu posto, será offerecido no
Hotel Gloria um grande banquete promo-
vido por amigos e admiradores desse dis-
tineto diplomata.

Governador Godofredo Vianna
O illustre governador do Estado do Ma-

ranhão, dr. Godofredo Vianna, cuja pre-
sença no Rio tem sido cercada da mais
viva sympathia, dará hoje, das 4 ás 7
da noite, uma recepção no palacete
da rua Voluntários da Pátria, n. 381, re-
sidencia do deputado commandante Ma-
galhães de Almeida, candidato escolhido
pelo partido dominante para a suecessão
governamental e figura de grande relevo
na sociedade e na política.

Motiva a recepção o facto de desejar
s. exc. o sr. dr. Godofredo Vianna agra-
decer aos jornalistas as homenagens —^de
resto, absolutamente justas — que lhe têm
tributado unanimemente.
Os QUE VIAJAM

Chegaram ao Rio: — o deputado Heitor
de Souza, que regressou de sua viagem á
Europa; o dr. Gabriel Bernardes e senhora,
que voltaram da Europa; o dr. Moitinho
Doria, procedente também da Europa; o
sr. Henry Wood, notável jornalista norte-
americano, correspondente especial da
United Press junto á Liga das Nações;
o jornalista Moraes d'01iveira, chegado de
Pernambuco; o sr. Roberto De Senna, pro-
cedente da Europa; o dr. Minervino de
Moura Soares, vindo de Recife; o deputado
Luiz Silveira, de Alagoas; o dr. Thiago da
Fonseca, procedente de Florianópolis; o
jornalista bahiano dr. Accacio França;
o professor Borges da Costa, chegado de
Bello Horizonte.

Deixaram o Rio: — o ministro dr. João
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A brilhante pianista Heloísa Accioli de Brito,
prêmio de viagem á Europa, que fará hoje á noite
o seu recital de desmedida, no instituto Nacional

de Musica.

Luiz Alves, com destino á Europa; os drs.
José Estevão e Américo Antony, que re-
pnessarri ao Amazonas; o sr. Renaud Lage
que se destina a Assuncion; o deputado
Nahuco de Gouvêa, para Montevidéo. mon-
senhor dr. Fernando Rangel, para Roma;
o engenheiro Manoel A. da Motta Maia,
com destino á Europa; o dr. Max Leitão
também para a Europa; o dr. Raphael
F'eury da Rocha, secretario do presidência
do Estado do Rio, que foi a Bello Hori-
zonte; o dr. Oscar Weinschenck, para o
Velho' Mundo, acompanhado de sua fami-
lia; o industrial Alfredo Nunes e sua familia
para a Europa; o illustre industrial Enri-
que Benguria e sua gentilissima esposa,
em viagem de nupeias, para o Velho Mundo.

Musica
A illustre jornalista e cantora Climene

Barone, que ha alguns mezes inaugurou
o seu curso de canto nesta capital, sendo
magnificamente acolhida pelos amadores
de arte, pretende dar ainda este mez um
concerto de apresentação que- terá logar
no salão nobre do Instituto Nacional de
Musica.

O programma, que está sendo organizado
com o maior critério, terá o concurso dos
melhores elementos de seu bem frequen-
tado e apreciado curso. Tomarão parte
também o baixo Renato Murce, barytono
Genesio Villela c tenor A. Crocia.

Os acompanhamentos ao piano ficarão
entregues á brilhante pianista Antonietta
Codevilla.

:
Entre todos os grandes pianistas que

vieram ao Brasil nos últimos annos, des-
taca-se a figura sympathica de Braylowsky.

Após o seu rápido apparecimento em
Paris, muito joven ainda, se apresentou
ao publico desta capital desconhecido e
modesto e logo no primeiro concerto, no
Municipal, ha trez annos, revelou-se ar-
tista poderoso e perfeito interprete dos
grandes compositores, conquistando, nessa
temporada, uma verdadeira consagração ar-
tistica.

Tendo-se tornado notável, correu os gran-
des centros da Europa e America em con-
certos que foram ininterrupta serie de bri-
lhantes triumphos. .

O illustre pianista, o mais querido do
nosso publico, voltará ao Brasil, onde re-
cebeu a sua primitiva consagração, che-
gando em meiados de Junho.

Os concertos de Braylowsky constituirão
um auspicioso inicio de temporada musical.
Chá-dansante

O Flamengo F. Club deu o seu primeiro
chá desta estação no ultimo sabbado.

O seu rink esteve muito concorrido e
grande foi a animação que reinou toda a
tarde, só terminado'a deliciosa reunião já
tarde da noite.
Conferências

No Instituto Nacional de Musica rea-
lizou, quarta-feira á tarde, uma bellissima
conferência a sra. Dagmar Gomes, nome
já bastante consagrado em nossos meios
intellectuaes, inclusive pela menção hon-
rosa que mereceu da Academia de Letras
o seu romance "Symbiose". O thema es-
colhido pela brilhante conferencista foi"Poesia e Futurismo", que a grande assis-
tencia, que enchia totalmente o salão do
Instituto, applaudiu cem calor e enthusias-
mo ao finalizar.
Recepções de anniversario

No dia 12 — a sra. Sara Saldias; a se-
nhorinha Eulina Cotrin Zamith;
_No dia 13 — a senhorinha Julia Guima-

raes Gomes;
No dia 15 — a senhorinha Gloria Ferraz

da Rocha;
No dia 16 — a senhora Felix Mangia.

M. de D.
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Grupo feito no Palace Hotel após o banquete offerecido ao dr. Rocha Vaz por motivo da sua nomeação para dirigir o departamento nacional de ensino,
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flflfl

flfl flflflr*aÜbVE^B Bifl : ri' *- Hfll IflflflLi' ¦*§£.'¦' < :^- i' "^j^&SflBBfl£^ 
-¦¦'¦ \Jflflflala''*•^85flflT" "'¦ ^^'«s^^&líiSflflflb*' ''¦ »* t Í^B íflsaflk.'^» .y' #* ''™§^^B 1

JflflflflflHflflflflflflflflW^flBSaBaBflflflflflflflflflflflflB^BBT ' "*^T -í*SJ - ^KU -3 A ^^^ ^B flflflfflflv ^"**' ¦ K«ft ^^flflflflflB Sk. flflflfl! flk\ 
^7>L 

HVflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflB*>'7 Al4 ' '^flfl

UBb^. jjMflliifliifl rfldÉIsMHT w ^^fr ^fímW MJw »• »^"fllflaii^"Vv!«iW^B7-^flflH^fl£Í^^TRHf*'flB'^^flL' íss!B« iát_l . .^v .T. ** f'•** í ¦ *5 *JbI#' 44^ I wf'i / loi^ini^MfcvV-T^v* '.Ti ¦a^B^iV IlMo^^#^f/ .fll *i^x»* Jk^re* : ^^fltn. ^aHlf ^T^fsi' ?r»\w(L ^^t_^t p^Eaflrà^aB fl msrcBp>4 3 Ibm os>#a3**^^tf; ByaWflaPffflB >i wWP*aTF*TÍfli ¦¥* tí ^'• Tt^tJK«J^^i™JI _i^- '#>~,.ii <Ví^jb^i|^bm(| u^ZJW^aaaaaaiV*''^l7^'^flflWaV«S^K â ^B^ % •*- *~'i ar*^Ki f *fl"iH fll r^ » ** "m «ja^y i jjaw««flBjflaaflflÉflsiOl * fll flj jt*fl™^^^r ¦ !F ly . S> ¦'Tw.i a fll ' «4Mfli'' U^^^ t —- mmaF ^^«Ja»-** ?^y^Jfr T**fli saasT^^*^^"* *** ayiiaaj ¦

;^K^^^^fla*flj^flfflflt> ^K^Vw^ aftjflafll S âufflsEfll^JflflflüjEB «44 r» J| ^* • *^ C>m>^a .^Br*A* **^rf "*^^*<3b' ^* bl -»J*^*^*^ * •¦¦Bflr^S"'.^»^ !¦ Qf*^* ag*^fc!agB^flft " - ^ ^í / *íhA.* "^^ i '"*• * ^à • TÍ- '¦¦St -^jéb. V*fl> ^^>^*fl^aa^^ ,'^af'*''- ^KflU " " 
^k. ? ^(í*# t^^to^L B^pt^jB * *rfls>».. j/»1 iXA» ^^U^ Amm&Lmr* JfL^a^*flWJUL^ffl^ft m U

^^ flMflflan^^a^BL ¦ # Jfi^ff^ÍLÇÍ itUQ HflBKflTK^vfÉV^lBTAw^fllhiF^*"*"*' ^^^'^¦^^ffí *,\j^j ^¦íi^ÜtSflb ^RiBÉfltJ^^ AC*. t.íl^^^^flrflfl^™TC íflp^fflfiEií^S^rvlrfflslB*íflVBBÍB**^«Pía£Jfl^ . *^ánÉ»*?*¦¦¦- - ^ .dB^hfa^fa*1 jtj*<^.L,*r&h'imè4 -*si , -^flr-*t-aF * ^' -¦ vjr&**£í\."M tfVa^^^ÉflttaBflLZKRTffF^flKflafl^psflPMflK.^.'nm^<.^.JE^a^flflfl^iflK&vflfl;'flTLifl*JPIfclBÉl^SB^**KflBsflE!3fll^^^I^ltflLflBfl^flLrfllBfl^lHflBflP^,^^^9lflflK^T^HHHflBflfll nià»»*%*™ Mfl^fcV JHfcfljt^SJBWBl&^flVTP^rTsyjrJLJs^^*> ^^ —^^^-^^—^ "¦Vt/J ^* f í|^* "' -» *^y a»JflBfc» TaW fl^AfcTa^^^TBF^a*^^^^^' A*^fll <ai» m. 'í*^aflBTÍtt '»!t*^ Jk "V. • * j*- »-**¦** ju ' V -.W* S V^^Csp *-*fc^i^ tfflflflíBjsM*flflBfl3ySst^flf 10ta.fl>» |lfPBaBl IjHfc^^r ^flr^^B^^âHQKaBflJflflBS H

IE^flHflf flflB 

I i.mmtS &WgÈÊÊ& BKív* Jftá*'*'' * "^ •** - -(| 
ff' 
-^^^'¦^^-¦<Í'>^!W ÍPllt8l /wB^BJBSfflKfc^^S*^^ *t

¦flflkíflB HftÉa^Mni BuifCi ^KflflTjPBvlJ .-. ** J'-J.>^_ , f» *_. *rvlÇ'ÍTSSÜfiB • f^H^fl^T^T^^^Tw ^L^^fl\3^àflflflk^flBBflflflflfl^BBflflPMãKi'-j^^flÍBflflflflflflflflflflflflaByflWflflflHflflflMflW^iflB ' ajnuaJfcjnaiPTy wl*'f*flh ^V^^t^flia ^ ** ...
p^flflflfliBflflHIBflflflflraBB^ AwMLer *~ »¦; "ç /(,..• íjíév..í ..j .>ri-^|B5k ti, ~* w-'\ A^ar^^MaÉpiKPV^flBBfll flflflHflH LflflWfll HWHrWWBa'r?RflBaW^j*^MI ã^r I

f^MPta^^C^ ^^^^^^IJíJKMÍi^i^MmXWmmmlammmm ^MmW^^xJbSBÍ^SS^^ min li bV^SDbmIHbI Bfl^Sfl IRV Av Ju^waLIll ^W^flflT^S IV

JjfoAK^J-fiW,jBrwHp^'' ^^"'^^/BmBÍi 4^1^^ ^^Efli^iW^^sTy^BMBflr* stinfflassflnflTfllHflflflrfllflBifli WTflaTaflflBrffBsW f Ãflfl^^"^^ll6^alflflflflW*BflflrBflBrT^fl^ flflfll afl^^aflaT^/JB^ » ".^bWÍJ^^^è^flflli^lP^rylJwflJ^aflBflflBflflflgKtaWi. '/tfjfc 
? JFwF iáfa^tlwsflP^aVil Haflalfll

1 

/'¦','.¦'''.'"•''".•;"-. " BawPnli HEmid ¦Bflfl" fffl JHflfl* ¦ •'•' 'ErWr«MBr ro™fiirr:T ¦ **'¦ ^ *&&¦"&&- ^w^yAKIF^sT- .ixtâRte'~ríK&JKLjmm-&il&w!âÊitilt&'JÉIm - »!g?^.£a^^rH?ÍS^aiHF"? ¦%:.-'t^SLJK iL"3<y- /^JfeLjl^ «4R j

__ . :—. —: r~ ^^
, -• ,;.n;i,<1jà nPi0 ministério da Guerra, dos acontecimentos-desenrolados no Paraná entre -as forças; legaes e 03

Damos neste numero, iniciando-a nesta pagina, amp a reportagem P^^^^^}^^^:^^^^^ que esses acontecimentos'se desenrolaram é quasi desconhecida e as pho-
S ^?osos t rata-e cie documentos imcoftántès c histontíos cuja publicidade e de ^«^"^^«hh^s^l^aes^sc prolon;ou extraordinariamente, com grandes sacrifícios. 1 —Após a queda
to mnhTas mostram ruão áspera foi a lucta ahi travada lucta.e^a que devido as condições ^^te^S«ÍSiari£e émíhèfè das forças le:aes ; 2-General Coutinho; ,3 e 4 -Coro-

life^^#s^^s^ ^^^liiii^^de Março'w aS5,snalada'na sravura'a — Tdeswh'ca' T?
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_:_: _-

1 —No Roncador. O general Azeredo Coutinho e seu estado-maior. 2 — Em Formigas, aquém do Roncador : o coronel Mariante do destacame r ri
general Coutinho, com o seu estado-maior. 3 — O coronel Almada e seu estado-maior. 4—O 13.° batalhão de Caçadores passando por EH1

aquém de Formigas, a caminho de Catanduvas.

/
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t fl1w*^%JBB^Fjh f**" y KtmmL. mW «BH BH^^yy^^^^^-^^lHB BÉl. %ufc. 'a^S ?A *i,4s > 
'<*-¦ 't^BL?BBS HmwffllES IBbBiBÍ^Si^bE3^^^^Í'^^^ '"^ ' *Á vljyãBmJflHB w$mKx&ikv ' 

y Jê^SSÉ^^^3ÍJ| BBSâÊí^FPrafl ¦ffJpC .'"' :' ^^'™'%: \mW':' wflpSJB ^Bmr^*/ "^ ' M$%
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dÊmmí' Jâ9 MÉlA ' A&JEJnLt ^wfP^" "ABPy «'Biiffi aíA

s^& «iiijfe ¦¦- ¦ :fc:-. ,-^ingo| lpftA|j| BilÉÉB '" yíS*J "'- 
jBbbWBB I

¦¦¦¦¦•¦¦4 ÍPSBflfl BmL jjfflH^BBBKBBplB - JBHoâiaE ^ÈÈmI hBbí^§9hHÍ Hez^Hf rafll Hnfis
Bp^^j Mwjlf™ HeIÍS-1 • jiSlN^í* '* ' "'^^ll*' 3«B&BBElfl^flBflflflflflKfl^flflflflflflflflflflflflflafl^flflBfl^ "' t^BbBbWbBBIÍbHI

fc. *dÉiS&á. < A^áJiA 1 ^"¦«^mí^l'' *%'"•* ~'limWÊÊiÍÍÊÈmwí&: ^'WÊm^ií^^ VSN ^Mr^*!!»!!^^ ¦"'"' 
" ,^A*M|ÍlWPjBÍ^bK5'

flB^ffi-Wv ^':i''-- Bll KW'-] IÉwBí' , & iâ* ÍBB"^BB^?I |R-™-J K4M9 a-a Ba
BB? RE»I^B BPBHP" * >&» ¦& AA" dH iXB BISPK HSÜsl BBBBBBB

B^BBJBBj ^MMBBW^. ?w*'"»«W^v -Wfl|..VB^ * ¦áLJ^3mmT*? MHK - '£&Bl^BflMBVjBP^^BHHBB[^Pb0^:,x^ ^'^^r - .?;v^ ¦ •'•-¦ f:A
^^^^^^^^^^^^^ã^^^^^^^^^^^^^^^-^rA „"%&? .-" ~*ÍTV BB^BB&âBlBDl^^BBnB BB^^^BBBmB^^i^ ' „,. JBv *" **ií3Éssf^A7A* ¦'..- BàaÍMÉi EB&üfl ' ' "ÜSS" ^
&íi ''¦:«;'„.''. .A . A.-'';¦''>: .• A>S«&aJy' AV-j^<BMBp|HBg«B? BaP^' ¦ ^1 BPBJ nB

¦ *^v^Bfl9iMH "^wiPBWi^^^afl^P^PB. í^&<'nBPJRJf)ápS^ nlfll^fl ¦¦ BI ¦¦ H Ign ¦¦( - : .. ¦>¦ ; ^WjB BBk!8 BlIP! BI BB BBI lBi -¦- BHrPB BJssv iiinÉirr iÉMftr '!. i «Mil iliMHBiHtHFiuD^míiBMVaBBBBTWB; 5il t f .^^BBflBB^^^ R33 _*" - *¦$$>{£ WmwPfflr&TaimmmW W&W-j&tâmmnmKWmmmWltSm f

\Wr >'¦'#Jm\m\ mmw ' ^PwjpflW bu ^ HmvgS bS^"»Bfc *ÉL.' • ^* ¦KtmK tlB^Tfl^.^S^^^l Ba^H bBItB RI

¦BM IBbIÍ^^' ¦BBom^''"''^^^^Íb' iWlBfàír fc^Í^^;;'?i 11.fBtf^18 fl^Bwj \\\
*".-„ ^BBoBBP^ IIP^ '^B ifc* « "' bBhIHBbI wMm BQBflBii^ •vSff^'<inBrwM^^^l?P* "í-jh-- üi
, :'^gfeBI .^Bí, Al*k "^9BBHrj|lr^i^^<liBl ^^ j^^BBBBBBBBBc ^ HJ fffi:''^"'^ 'SSIIr AJjKtlVliBB^Ji^

fe l^^v^ yL. ' 
^ft '^^^fa t g^BK' ^ yQHj^3ELJ?5jWÉfl IFs^fl "*^" ^X^9^g|HHH|BLs£*te • ' ISBf^^lpyB BwÉÍBB^inMii '^* J^By 'A'"',;.. ^ ' -b^SbP^ ''^^bL ÍbjEÍm^bbbÍ^ " -i^^^-^H^^Í» ^ »•»

v * " ' ¦ 4^bbbBbb™J»'¦"'*-e-,í-'?'i * ^raM^Ba^^^S^Mi^^l^KAí JL f*" s '-#¦ ^WhIf ,-1fefe^1 A-''¦-.- <' * y' -''tl^flflBlMBBBwa^^^BMBB^^^AVM^Bm^"•''"' '¦" " ¦—" i ^É^BB^BM^^^^^Í A?-^^-*^wtfi ' P ^" ^ íj t !'' A42&)I-^fci^: ''>«.; ^HBBBMfli. ¦ f "~-.'< ' "''^w,kJwJ;'í';'Í^Íí

St-* ^¦¦BBBBBBBJp' BBfiiiSfâEÍBSSv'*^í* »* *?» "'i > "5"*- "^ > W^"!**"'» "¦. ¦ .»¦ ' *1
§&#"*? <*¦ -".vA, '•â^^^^*."-""^>" ¦ **- AÇ.^;y.v" í *' ¦>•.<¦ -'¦ ¦' ¦* ''A*.
I"' Bfl^S »9H^5^-' * " "' 

v '¦<«'.. -«BJJBk # ífet*A*y '' •-•- »¦• ,'"•¦¦'" .. - y»> Hbbm
Is^..,. ^iêôÈt'.^- víAP^ »í^^«y|flfflBraM'}?í •» '^^^^^^^»^s^^^^^»iü BSPffTfflWiii^.C——IMijrAA1 - *• — •' y*> v ¦,»<»- -,. a a*'> ...... *.

t5S:>^*^^^^^K^Káfa^'jfc^^feSjg^^^^^ftw^^^^^ *'"" " 
y *^Kn^^. 

f\TSTv3hAL^ m ' i j j A^ '¦ - \*ü .^^t. «í* ¦* ¦ ^ ..¦.-... '.^..^•¦¦¦k ,- - 'A ¦"*¦•«« A- ... yf''**'^ . ,¦ A -'Aí* *¦*¦¦¦.¦ ¦¦ ^ ¦ .¦: ¦ ¦¦ ¦ f. yy -.. ' i - \. ¦ "" ¦ ¦¦; a -av ¦ ¦ ¦ -.¦¦ ¦ y;...i y

íy ¦y-' "h* 1üj*:^ ** i.' ' • '? *¦ "*¦ ."¦•*' * ¦
ÍA ,'.'&>'*• Arf.^já^tóiia^á^^^^-'^**-5 :-'4?È^'5 ¦ •' !- Bfi'1" ••• " *"- r '- ¦¦ ' V .'--V-V.r: . '^--o ¦ V...AV ... ;'-A;s"'"...,-; ¦» .;
flj ; *\ii^, 1 "ff^í^BPwl^^SlSS.y'* ' .',->¦'-'' '¦ -." ^:-- BS^>1^ÍA ¦ "• ' '^w ' " '-.*\ ' -' »'.

"'' S S^^^^feAí 
%"'* 

""^ *V v^^BBBBB ^ «•-* -¦-..".;-. 
'. ;'" .'•*; '¦"*. ¦ • ¦

. a¥-",<*,«'"'",',"í& ,A¥?«s^ - - A'A^'-„i . ?&, itJÊr'' -¦ - ¦ 'f^^w^'-* * ¦" *^ -'" *¦ <• ¦ '-^^S
AA^AAé>SlAf#^fl^|BHH|ffli||^BBf|^^Ê *¦• *T» ~ ¦ ,- ^sphH^^ ' ^

\ 
" ' '' '--¦— ' r' *~* vv - '' S»" A'''. í; ^BLa^* ;* '¦''¦r'fe ^^A' *''^-^B^í^flwS^wAv' '**'''"¦¦' '¦ '

v" ^ "*' ^^ IÉ^^i». -í" Sw^Sà-'-¦¦ */ ; '
["'""•-¦':' ¦ ' 

^**i*r " '*v. A-..-, •. .' BBBB^Ss^^frA^'? ''^^fe^^1-^^"'" V-"' ;5 ' , *»»¦;

Q^Hj^^lff^A^^MB^E^MMMH^B^B^H : flflflBBBBHB^BfBMarflBBBiBB5Í^^ ^ 
'

I sÍBlJfl ÁUm B^K il0 O cümmandantc c officiaes da Policia do Rio Grande do Sul, do 6° Provisório. Foi essa a primeira tropa que chegou á Foz do

Iguassú, no dia 19 cie Abril.

2 -- A caminho da Foz do. Iguassú. O 6° Provisório da Policia do Rio Grand.- do Sul cm marcha por entre os pinheiraes.
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Mappa parcial do Estado do Paraná e geral do campo dc opera .8a. abrangendo o triângulo Catanduvas - Foz do fcf^^^^^^^^^ASâSSS pa^CatS-it&^c^^
campo de concentrai do *^^p^â£ 

^^^Alegre9^-S^C^^S',&^ =tp^ ^ ^opei, Floriano,6 1
P Benjamim, Foz do Iguassú.S. Helena, Porto Britannia, P.Mendes, ArtazaeGuayra.

ApÀs a qjeda de Catanduvas: homemagem religiosa aos mortos de Formigas

Em Formigas, no combate de 21 de Janeiro, foram mortos o capitão medico 
^^f| £ 

e^|^t^ín%marik 
MU^n RgíiíS

tralhadoras pesadas Clementino Olegírio Vieira; .° sargentoenfemie.ro Achy les Vaiar, L 
^g^^|f |f^^dripês Pereira, Agenor da Silva

Martins; sargentos Leonel B'igido Vieira e JoséJNbrberto da Costa; cabo 
;^3^^^MM^||||^êã^g 3° sarg?nto, do batalhão patriótico

Rbeiro.Pedro Nolasco de Vasconcellos; soldado do 2° batalhão da Força publ^ 
^ ^anta 

Catha m 
^ro 

Bailes e g^ 
di4,mmediato o de Cente-
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Vista panorâmica dos Campos de Guarapuava, posto de commando geral do general Rondon, para onde foram transportados, vindos do Roncador, os prisioneiros rebeldes colhidos na queda de Catanduvas. piotograp íamos ra o desfile dos prisioneiros, escoltados pelo 13 ° Batalhão de Caçadores.
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í 1 _No /ro/í/ de Catanduvás, onde tantas c tanta, vicias se perderam: um interessante aspecto tomado nas trincheiras do 13.° Regimento de

infantaria. 2 — Tropa do 13.° Batalhão de Caçadores conduzindo prisioneiros. 3— Dentro da selva: outro aspecto das trincheiras do
13.° Regimento de Infantaria diante de Catanduvas. í



__ÉíB___Í£|flfl IBl * tm : *^^_BÍ_P5__i _rf Bwfl^ ¦' _ÊBWS^SSÉ-É*__ ^ 'iv ¦¦*¦ '^_9J8hi_P^r^'jÉ_^É1' ¦ ._•¦ _Éir_BK,_jMf__' __MSfy *' ¦„_ f_fly-»*fiy»'" ¦ "•' •'^'^w "*<.* 
,_ _^ri_f3(_BÍ^J^M^^Bif- ._B__j__ , ;^b _V^Í *^t .''^__PBlf ¦"' ^ -' -BB Ir _S_t___NB __-*^ ^^^_Bl '''' ^^_MK.4âfií^'<BK-lw _Bf feflLi_S™___-B_L "í**' wJ _P'" ¦**¦¦*-, 1

BkffluvBi^E^ ^^^z___B_F^* "íWk ^__IBmH_^ B^ ^^m^Ê^u "mmjémrr* 4 _____f*VB H_b_B l__^_iAte_jrf 7 *?* *ti^BB__. J__B_> ***_. ¦_*». __^__' _f^r_^^s *r tjy ____^__M-__--Sti3---^-* * ^ j^n1 ?-iy lV íj "^* ^^**V^fWB_-»^^^T7^f_ft<--_B-WW

__B__^_d___B __^V t*"V> jf j» ****"'_>/T_i í*Í 5^_a^ 
*^^"'**,W *"^^^^^__ SE^_r 

JfJm^ _f_t__V, JjJLP '*. _f*^" • r» •' Í___V"'' • "*•* '^fl!r

_B^^^^ÉSkBB __B^B_ __-B-ã? ' 
.y 

**__W !B__L_£'' 'l_HC___Mr^^__li m^t'*^'" ¦-,t*^ r. _*_j<r-Br^«^:''**' s^''"*- '-"t-Ki * tÃ*y'''' '*P,**;__*' &_v-'r *r*T>- - >'-'*'' * ¦¦ A\A#^i*ítP2£ç*f'~~ * ¦^ ¦ "^-'•"^i^'%í£jfi_!3__^S^*- MAA^A ,/f^mÊSSI

_Ssl™_St_^_-í*^5- ¦_¦••-*-" 
~r~*.!*^B-BBBB-Bra85"__S__I^Bbu--!?B_BB_B^__^1_b_*^*_-jHB-v_£@__y'S_r *>*'-*^¦[«BP'****_H __.«__$-¦ -2bÍc<i_M-__--*___I BR_~v3 Í-bí***»1*-_____>/

T-isS^l* 'íí í**^ )ífc __í'":' 4_: ' **y*_->i-"' ¦ '-a v ¦ • >,_ ¦ i v^ *_8PBB -BFM-B-_B_ri^^^-B-^Br^-* * *mBESbBI BB--B BBBMÉ^m^ *v-^ 4_*^ *W*f __, 
'*>*_ 

iMm__IÍ-BÍ^-Í -B^tÍmI IÍ_w__9m

¦: ¦¦:*&.'- * ¦../ 'í^^*^s»_|l •w'*-* s_><_BfP~.'' . '¦" v ímmB __--**^Ã^^-»-Vj-i^CTv^jig -BBHPWW Bf $ BB -BBv iyííé^ _r^B _BP_sB_ -B-m-e^^B-ÉÉ _5ê_b":'::__»: ¦¦"" ^¦**i*iw';'„;'* ' c^^KSv •_*< 5J^^BK_frE-l ^StflKí^B^ _-_K-j^B-M3B-vf--r^B Si?-t-%-x*i-_ i_igjBB FJfca Jra^^m BBfct^^^^MS-^^"-^ *^-#iB BByJBl! ü-BflBBB

• ffl__r__ _' •*, V *£-'' ..•ôll t -**_B_V* àJ& *$ ff _B_K_^__I vJ_T - A*_Bl-B~Br_'*- ii_B BnP _ ¦^*rjiBcr_1"- _fv__nKBB BB _, < B ___» ".^nvím, t *A ,¦ Jl-t-rvrw tji_~t -'-JuK n__B_M_ff

'T' ¦•_fí_í-B*___í.'- ***¦ i_:' ';'—M__r_^B_Biil._Bpll-^^ --_IM__BeiBis^BB Ep Jíüi _ÍE_m-i--B1e B_^__EBx_l -'_?¦__""<' wB B _sâ •¦: Si ^rCj^t ^^sSB^^*», ¦í_Pb1I_Bl__iBBBB__-B! Bl^*í^^^__-B __B ¦ __T^*' __B__BTiiifcr*****-- j_j _-^^_fl flni T*f_. ¦ ___B< _***-mH_[ ".*af T-. I *Xip . <t_JCJTB in Br- > jmw. %. 'MHI^^.ir^B BstíTt- _m Ru _ü*_)^\ . __ _Bi __B _*á "__r*_ -*_B *^ ™~" "ski.T^-iB B_> 3!-PwBk .1 i_m_^_E_ímBB r JBBlBnB

__^k^b«_^ HB-tii * A ~jÊmMmW'i 'jffi^ *.% -i_»wrftflBcJLMBB-fcK^B-ir w*fl ks^-^x^qE^B^ Bh£_w wlíP^ ^BBiBfr^^ wBi^Bí^nffl^Br _1* "scíB Bb_^bGS-9^^___^__B^ _>ji|'jB_B-_P í^ _» *^ -* r^Bfl B^^^"'? > 'BBr^v' j*fff íí^.f_L_wri_>. ' h-Bj j

*^I_E» ^mfmwjr '<• ^L-^rr^^ilB^Tuji^irr^ ^Sv^TTrw— I-W-S1*-»^**--? -Bh _-B. BB Br wJ—mIsbB __-^^^*^-JBÍ _B_f '''^1 Bl__BBB^_B--_*jfl_í IB ^H-B-_fl.«flr éMsÇBS-T Bí«aBBB.-»Bv áiJF^Bv ^___b r^^Km\»mÊ^' B&

#^r *^B^_r__Tf jE^mPBBI^^B BtBj_Bf_Jr>__^-> ^ .• ^P v^ __i^__^B^ _B BB j^B B_^v__^_r _r __l __B__R B_^_L_i ^jflfl ' ^*_ iflBi BB i '^fll BBff ' ¦^5'*^*'' ** tJ-__-B__B __b^bbjp ^__£_^_^_L ^^i pjb

'.?.H__H_i^^*a_^_B-^^l-B---^---^---^B----ffiy"--^--E--^RtB 'j-K- BBwBMI^B ^.^_i-m--£ií-1 - _ . ,f_ ;b__b " 
^__B IBn_B. BL' * ^.....«dj^^^^Kj^|' 1...¦"aiii^^^li^^^^^B^^^-^B.BRS''::^bBBB%k^b_^bRb7^^B_I Bjtík-b- '/¦¦ j4_t'£^_-«L---B mbB-T'.j .} ,**.j^í

*'5?*B^__|_B||_E_^_B___rT-'_lB^_f í_^^ :*^Ti'-™ ^BpBBBjsspi ^^^__Já sn^BtsfâBwR^BI EbB •-B __-¦ """^^^5B BB^^*1**:«^Aí_*^fi-'"> i* V *'

iT^™jTt . .. H ¦ 'x::.'', 
_| _4__4x*^_^Br " rflBl*l*^*flKÍh_rtrrl^.iE_^1£>É_-^*' ^_LnH |K!Ív%s Xv* * ^ -¦* *'-* ir' *^ ' * * yjy ^ _^< _-* ¦ r^rt^BBBflPP^^^^^^^^^ ,K'JE^^^BBSSMra : Ç_^_*¦>. .^^^^^V ¦::'^' -¦¦'¦ '''^*H
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í 1 _ No Roncador: abrigo de munições de artilharia 105. 2 — Vista da Serra do Medeiros, distinguÍndo-S2 cs volteios innumeraveis da estrada

e uma patrulha na parte á direita do caminho. 3 — Piquete de cavallaria que apoiava a artilharia,

em marcha para a frente, cm Catanduvas.
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Comboio de artilharia pesada em marcha passando por Bormann. 2 — Pouso de comboios em Bormann. 3

general Azeredo Coutinho ao primitivo campo de concentração de prisioneiros em Roncador,

depois da tomada de Catanduvas,

Visita do
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dueto dos revoltosos. Este instantâneo é um dos mais suggcstivos, por isso que foi "colhido no momento ^ culmi-
atirada na véspera da tomada de Çatanduyas no interior de ur

Caçadores levantada nas proximidades do redueto dos revoltosos. 3 — Outro aspecto das trincheiras do 13.° Batalhão de Caçadores.
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Cerca de 400 revoltosos, capturados em Catanduvas, foram levados aos campos de concentração do Roncador, de onde se transferiram para
Guarapuava. No Roncador foi-lhes dado o conforto religioso. A nossa gravura reproduz o momento da Elevação na tocante ceremonia

da missa rezada em pleno campo, no Roncador, e assistida por todos de joelhos.
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No Roncador. Aspecto gere! do primitivo campo de concentração dos prisioneiros rebeldes colhidos em Catanduvas
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GENERAL MANGIN

No dia 11 de Outubro de 1921 entrou
na Guanabara o cruzador-couraçado "Ju-

les Michelet", trazendo a bordo o general
Charles Marie Emmanuel Mangin, que
como embaixador representara a França
nas festas do primeiro centenário peruano
e, de passagem, realizava visita de cortezia
ao nosso paiz.

A fama desse glorioso soldado echoava
pelo mundo. E a nossa sociedade, o go-
verno e os meios militares prestaram-lhe
homenagens merecidas.

Mangin nascera, em 6 de Julho de 1866,
em Sarrebourg, na Lorena. Apenas com
quatro annos, em 1870, a Lorena, depois do
desastre da guerra franco-prussiana, fol
incorporada, como território, ao império
da Allemanha. Nascera assim, para a po-
litica européa e para o mundo civilizado,
o problema da Alsacia e da Lorena que,
44 annos mais tarde, havia de custar á
humanidade muitos milhões de mortos.

A familia Mangin optou pela nacionali-
dade franceza. E o joven Charles, em 1889,
aos 23 annos, conquistava em Saint-Cyr,
depois de estudos brilhantes, o galão de
2o tenente.

Começa então a notável carreira do fu-
turo general. Em vez do serviço nas guar-
niçoes da metrópole,- Mangin prefere a
vida aventurosa e arriscada das colônias,
partindo para o Senegal.

A França emprehendia então a conquista
das immensas solidões da África Occiden-
tal. Mangin distingue-se em encontros e
feitos heróicos. Em 1897, depois do êxito
da missão Marchand, foi proposto para
a promoção a capitão e o officialato da
Legião de Honra, com as seguintes in-
formações:

"Treze annos de serviço, dos quaes cinco
de guerra em sete campanhas. Três cita-
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A commissão da Fundação Oswalcb Cruz que foi expor ao eminente Chefe do Estado a situação da

mesma Fundação e tratar do Instituto do Câncer da Fundação Gafírée-Guinle. Grupo feito no

Palácio do Cattete, vendo-se com o sr. dr. Arthur Bernardes, da esquerda para a direita, os srs.

dr. Adelstano Porto d'Ave, architecto auctor do pro.jecto ; drs. João Marinho, Sállès Guerra e

Eduardo de Abreu. -

domínio colonial, tentava a conquista do
Tortkim.

Mangin, durante seis annos, combateu,
pacificou e administrou vastas regiões da
longínqua colônia asiática. E d'ahi surge
em Casablanca, já coronel, tendo feito,
com successo, no intervallo o curso da Es-
cola Superior de Guerra, á frente de dous
batalhões' de atiradores senegalezes, com
os quaes toma Mazagan e se apodera de
Marraksch em 7 de Setembro de 1912.

A sua conducta em Marrocos promo-
veu-o a general de brigada e a commenda-
dor da Legião de Honra.

Incendia-se, em 1914, a Europa. Man-
gin, á frente de uma brigada e, depois, da
5a. divisão, toma parte nas primeiras ba-
talhas das fronteiras. E o seu nome,
agora em scenario mais vasto, ganha pres-
tigio e fama. Quando Verdun é atacado,
Mangin torna-se o heroe da extraordina-
ria defesa.

Em Março de 1918, Ludendorff tenta a
ruptura definitiva, e abala, em varias
partes, a linha franco-ingleza.

Foch concebe a contra-offensiva. E' o
X Exercito, com Mangin á frente, que
inicia a contra-offensiva victoriosa. Mas os
exércitos allemães, perdendo linhas succes-
sivas, retrahem-se systematicamente. Foch
concebe então a celebre manobra pela Lo-
rena, a terra que foi berço de Mangin. E
reunem-se sob o seu commando 70 divi-
soes cuja acção, na direcção sul-nordeste,
iria encurralar os exércitos de Hindenburg,
entre o mar e a fronteira da Hollanda. O alto
commando allemão prevê a immensidade
do desastre e pede o armistício de 11 de
Novembro de 1918.

Tal é, em rápidos traços, a figura do
grande cabo de guerra cujo fallecimento o
telegrapho acaba de annunciar-nos.

Mangin não foi apenas conductor de
homens na guerra. A sua obra technica e
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. W--U- j„ ,oti KT« r™in,Jn'! Affnnsns ¦ 1 General M"ah'2iri ; 2 — Dr. Pan-liá Calogeras, então ministro da Guerra ; 3—General Chrispim Ferreira;
O general Mangmno 

g^Iane^o.^^m f.aSS" 6 -^onel Thierry. ..do. exercito colonial francez, 7 -Marechal Hermes da Fonseca.

ções em ordem do dia no Soudan. Serviços
excepcionaes no Oubanghi. Occupou mili-
tarmente o paiz sublevado, entre Loando e

Brazzaville, e preparou o êxito da missão
Marchand" .

Mas a França, alargando o seu vasto
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O team Rw/sid do Semana do Lapa Foot-Ball Club que se bateu, no dia l3, .com a eleven
do S. C- Guerra Junquejro.

Aspecto parcial da Exposição de Produetos Portuguczes aberta no sa'baclo ultimo r
Associação dos Empregados no Commercio. A exposição foi promo > ida pelo

sr. Álvaro d'01ivcira e Silva Júnior.

ultimo no saguão cia
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O presidente de São Paulo no Rio de Janeiro. A' esquerda: a recepção offerecida ao illustre estadista dr. Carlos^de Campos no Centro Paulista, |vendo-se [á ffM^^^^^^^g^
A direita- aspecto tirado na gare da Central por oecasião do regresso do dr. Carlos de Campos. O illustre presidente de São Paulo tem á direita o dr. Amolpho Azevedo, pres.dente da Câmara, .a

••:..' A, esquerda o dr. Estacio Coimbra, vice-presidente da Republica. Veem-se tarnbem os srs. ministro Miguel Calmon e senadores A. Azeredo e Bueno de Paiva. 
y 
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de pensador é vasta e profunda. A sua
vida colonialsuggeriu-lhe a idéa de que as
colônias seriam vasto reservatório de re-
crutarriento. . . 

" .
O seu livro — "Les troupes noires" —

fez época. E foi devido a esse livro que
a França, no. momento . da guerra, contou
com centenas de milhares de soldados co-
loniaes.

Mangin, aqui mesmo, no vasto salão do
Club dos Diários, disse-nos, em primo-
rosa conferência, synthese de pensador, o
que foi a grande guerra.

Por todos esses motivos oecupava o
general Mangin, neste momento, o car-
go de membro do Conselho Superior de
Guerra.

A França soffreu uma grande perda,
porque o general Mangin, com a sua ro-
busta saude, o seu poderoso intellecto e a
integridade de todos ás suas energias,
era um dos grandes valores da naciona-
lidade.

EXPOSIÇÃO DE AUTOMOBILISMO

já nos referimos aqui á próxima expo-
sição de automobilismo, que se realizará
no recinto da antiga exposição do Gen-
tenario.

| A idéa está hoje victoriosa e em via de
execução.

Na sua ultima reunião, o Automóvel-
Club do Brasil tomou conhecimento do

plano geral e dos orçamentos apresenta-
dos pela Commissão Executiva encarre-

gada do preparo e organização da Pri-

meira Exposição de Automobilismo, Au-
topropulsão e Estradas de Rodagem; e

depois das explicações prestadas ap-

provou esse plano e orçamento, autori-
zando a C mmissão Executiva a realizar
o grande, certamen, de accôrdo com a di-
rectoria.

Já salientámos aqui, e hoje repéçi-

mos, a importância que terá para.nós a

grande exposição, a primeira no gênero

que inscreveremos e que será, em ver-

dade, um certamen de enorme relevo,

porque se lhe hão bastasse o prestigioso
patrocínio do aristocrático club do Rio
'seriam sufficiéntemente eloqüentes as
adhesôAs innumeras com que já hoje

pôde contar. ¦'

VASCO LIMA

Soffreu nova intervenção cirúrgica, na
Casa de Saude a que se acha recolhido,
o nosso presado collega de imprensa Vas-
co Lima, director de "A Noite".

Victima de lamentável aggressão,
Vasco Lima submetteu-se com intervallo
de poucos dias a duas operações, no in-
terregno das quaes sobrevieram alterna-
tivasno seu estado de saúde-, que chegou a
inspirar sérios cuidados.

A' hora em que escrevemos é lisonjeiro
o estado do nosso presado confrade, e os
nossos melhores votos, que aqui deixamos
consignados, são pelo completo restabe-
lecimento de Vasco Lima e pela sua volta
breve á labuta jornalística, onde oecupa
logar de destaque pela sua operosidade e
sympathia. ... • . -
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Na igreja de N. S. do Rosário e São Benedieto, no dia 13, por. oceasião da solemnidade civi;o-religiosa em,memória dos abolicionistas.
Ao fundo, os estandartes da Abolição; ao centro, de pe, a senhora viuva José do Patrocínio, diante do conego dr. Olympio de Castro e tendo á direita

,, ••  -¦¦¦ : • r. o sr. almirante José Carlos de Carvalho e á esquerda o dr. José Agostinho dos Reis.
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A: paschoa dos intellectuacs. A' esquerda: s. ex. revm. d. Sebastião Leme, na Cathedral, em meio de um grupo de. inteüectuaes que receberam a communhão na manhã do dia 13. • á d' t
coadjuetor ministrando a communhão. sr. arcebispo-
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A primeira procissão com a imagem da

santa Thcrczinha do Menino Jesus, orga-

nizada na capella da rua Mariz e Barros

no dia 17, data da canonização da gloriosa
flor de Lisieux.
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XAo alto ¦ Friedenreici o rande foot-baller, carre;ado por deis marujos, em frente ao armazém
*¦/¦¦¦ . ¦ ¦

17 do cáes do rorco Em b.uxo . a dè-e^açriõ do C. A. Pau"istanq iuc partiu no Flanaria, no dia 13. com destino a Santoâ,.
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MOS actòs mai3 simples gaorda-se <j^t\cl fó
cavaiheir£5ccL d.tstar\cicL. É^á

Ò o Jerr\ir\i5rr\o, para 5cr pe rfeito] cotr^kco,
deve Süjeifar-5e afodoj oj papek
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111 II I M III I I

Apezar de que, no seu
cjnjunclo, a moda nesta
estação não tem trazido rie-
nhuma nota inédita, no
entanto numerosos e. en-
cantadores detalhes lhe dão
um aspecto novo. O pri-
meira ê que, apezar da si-
Ihuelta continuar fina e di~
reita, a roda augmentou
mas está dissimulada de
mil maneiras differentes,

quasi sempre na frente do
vestido: pregas de todos os

feitios bem batidas com o

ferro, franzidos -cuja união
está dissimulada sob um
cinto estreito e baixo, aven-
taes, panneaux e, para a
noite, babados de filo. De

AMARGO
SULFUROSO

DO

DR. KAUFMANN'S

SENHORAS:
0 SEGREDO 

'

DE UMA FACE
ATTRAHENTE
ESTÁ NA BELLEZA
DA PELLE.
0 USO DO
AMARGO SULFUROSO
VOS PROPORCIONARÁ
UMA ENCANTADORA
PHYSIONOMIA.

Prepara Jo por A. P. Ord-
way Sz Co., Chimicos fabri-
cantes em New York, E U.

da America.

Único agente para o Brasil :
AMBROSIO LAMEIRO

Rua S. Pedro, 270
Rio de Janeiro
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qualquer 
'maneira 

que se

ponha a roda, é preciso
que ella não appareça.

O vestido tem de conservar
o seu aspecto simples, gar-
çonnier, característico da
meda actual.

Os franzidos, as nervu-
ras tanto tempo prescri-
ptas guarnecem de novo

os tecidos leves. Os siueaters
e bluzas são sempre usa-

dos com. as saias plissadas.
Os tailleurs fazem-se em

majunga, crêpe setim e

em poplaga. A jaspellaine
nos tons beige, rato, verl-

de-gris é empregada, assim

cemo o covercoat e cs teci-

dos inglezes, para os ves-

tidos trotteurs, práticos c

sóbrios.
A cintura nes vestidos

da tarde continua baixa,

mas raras vezes um cinto

a marca. Godels, pregas,

panneaux, collocados muito

baixos também; guarnecem
esses vestidos.

Quanto aos vestidos da

noite pode dizer-se, sem

receio de errar, que quasi
tidos são bordados com

contas, seda ou mesmo lã.

Em muitos casos mesmo

não ha nenhum que não

o seja.

£ CCJVSCLHOSPJZAT/CCZ,
ECONOMTA. DOMESTICA.

â- Al/jvlewtaçjío

AVISO IMPORTANTE

Grande liquidação
calcados

do

Os proprietários da CASA AFRI-
CANA em virtude dos grandes me-
lhoramentos que vão introduzir no seu
estabelecimento resolveram fazer uma
grande venda a titulo de reclame em
todos os calçados em stock com

abatimentos de 20 a 40 V

RUA DA CARIOCA, 12
ÍU11 

i m os ímía ài.& I ••

Modelos |f||l
Vestido em crêpe tchina parme. enfeitado sVcom .v|§ \ 1
inhas. 2 — Vestido em mousseline cirée preta, jI i SL
tdo inglez em musselina branca. 3—Vestido em \ \
coatbeige. fita vermelha como gravata. 4—Ves- J|| \ \\
sm crêpe setim preto, guarnecido con grandes feto \ W
julosdecorativas feitos com co»tas opacas verme- ^t\ \£M¦\p Hivfrca-i* t-nnsdè coral. Aseeunda saia e toda 3m3í

\ Y\

V.s

1 — Vestido em crêpe tchina parme. enfeitado s'vcom
preauinhas. 2 — Vestido em mousseline cirée preta,
bordado inglez em musselina branca. 3—Vestido cm
cover-coatbeige. fita vermelha como gravata. 4 — Ves-
tido em crêpe setim preto, guarnecido con grandes
triangulosdecorativas feitos com co>tas opacas verme-
lbas de diversos tons de coral. A segunda saia é toda
coberta com alças feitas com as mesmas contas.— 5
Vestido em' mousseline de seda côr de carne, enfeitado

com contas de prata.

A NATUREZA FAZ NOVAS
CUTIS

( Do "'Family Physiciart" )

E' um facto conhecida
que a pelle humana está
snffrendo constantes mu-
danças. Quando se está
avançando em annos, a
vit ilidade declina e a mu-
dança de tecidos $e éntor-

pece. A pelle morta e man-
chada permanece tanto
tempo que as pessoas ficarri
com a cütis pobre; segue-sí

que esta epiderme morta
não pôde ser renovada ou
aformoseada com cesme-
ticos, massagens ou pós.

O remédio natural a fa-

zer é transformar a pelle
offendida, retirando a eu-
tis estragada. Tem-se yjsto
que á purê mercolized Wâ>i

(era pura mercolized )
q^sorve completamente a

pelle .iebilitada em parti-
cuias pequenas, tão suave

e paulatinamente que não

causa defeito algum. A

purê mercolized wax (cera

pura mercolized) que pode
ser adquirida em qualquer

pharmacia se applica pela
noite, como si fora cold

ore.am. e 'a 'a-se pela ma-

nhã. Si quizerdes ter uma

cutis brilhante e formosa

usae esse simples remédio

*J

O vestido bordado com

contas é apreciado por to-

das, porque não somente se

não amarreta tão facilmente
como os outros mas tam-

bem o peso do bordado lhe

dá sempre um aspecto ele-

gante.
As contas mais usadas

agora são as opacas, tanto

em cabochons como em tu-

bos ou em continhas re-

dondas.

Os boníados em sedas

de tons vivos são feitos sobre

o crêpe de Chine, crêpe

setim c mousseline de seda.

Oídros apresentam ;p>eqv.c-

nas rosas em relevo, exceu-

ladas com fita estreita sem-

breada, franzida e cosida

em espiral. Essas flori-
nhas são ligadas entre ellas

por um ligeiro bordado de

metal imitando as folhas

e as hastes. As contas com

que são bordados os ves-

tidos são em geral em tom

baço.
Os desenhos geométricos

são agora os mais usados

para bordados nos vestidos.

Quasi sempre os ves-
'tidos bordados são ex-

tremamente simples no seu

feitio e corte: O fourreau
é o thema dos mais ele-

ganles. Muitas vezes esse

fourreau completamente re-

cio é bastante curto deixando

ver um pedaço da saia, que

quasi sempre é de tecido

liso, emquanto que a túnica

é .muito bordada. Os four-
reaux são lambem em lamé.
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A moda dos chapéus

ponludôs não se conser-
vara muito tempo mais.
E' uma fantasia que ter-
minará muito rapidamente.
Os novos chapéus terão
as copas redondas, peque-
nas, e as abas pequenas
e enroladas; feitos muitas

vezes com o mesmo tecido
da êcharpe e a copa em

palha. Vê-se já d'estJs
coniunclos — a écharpe

feita com um kasha escos-
sez dc tons dc pastel, muito

fundidos uns nos outros,
a aba dc chapéu do mesmo
tecido e a copa em palha

 pico! h arar a.
Vê-se também
kasha e jersey
de seda em tons
l i sos pintados
com dese nhos

geométricos pa-
r échar-

pes e chapéus
neste mesmo
gênero.

Vae-se usar
também muito
os feltros de ve-
ludo muito ma-

redonda e bastante alia,

que se ageita na cabeça con-

forme a physionomia. São

simplesmente guarnecidos
com uma fila de gorgorão
assim como os dos homens,
eu então com uma lira do

mesmo feltro amarrada do

lado direito do chapéu.

f HI WfllTTJ *m mibltVãtl^kTVI^^ÊMWMStfmfmWfMttmW^m} i
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Conselhos Sociaes

i O BEIJO

E' este um assumptobas-
tante delicado se o coilo-

carmos no ponto de vista

sentimental! Beijos de noi-

vo, beijos de esposo, bei-

jos de amor, sejam elles

ternos ou apaixonados, de-

vem sempre ser trocados

longe dos olhos caçoistas

c indiscretos; receiando os

cnnmentarios não deve
.ser uma mani-
íestação dc os-
tentação, essa

prova delicada
cie sentimento.
Deverá ser um
caro segredo dos
corações verda-
de ira mente a pai-
xonados !:¦
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FONTOURA
FORTIFICANTE EFFICAZ

PA^A
HOMENS. SENHORAS E CREANÇAS

Consagrado peías maiores notabilidades
médicas em virtude do valor de sua for-

mula e da seriedade de sua fabricação,
de accordo com a mais rigorosa te-
chnica seientifica, sendo o remédio in-
dicado para todos os organismos en-
fraquecidos que necessitam de um re-
constituinte de acção rápida e segura.

0 MAIS COMPLETO
FORTIFICANTE

Mas quantos beijos dif-
ferentes ha ainda! O doce
beijo da creança á mãe,
tão confiante, tão puro,

que lhe enche de
orgulho e de ale-

gria o coração,
recompens a-a
do seu grande
amor. O suave
beijo maternal
sobre os cabelli-
nhos louros ou
escuros, nos pé"
si nhos côr dc ro-
sa c gordinhos,
sobre essas faces

1 ¦— Vestidinho
de

em sarja azulTmarinha,
MODA % INFANTIL

ftuarnecido comjbordados^em seda cereja- 2 Vestido em linho baige,
]^ho^vert^h£fcord '3 tsy.e; azul vivo, debruadjs os panncaux

com sjda preta, e guarnecidos com rpsirihás de setim vermelho.

enfeitado còrn_tiras

rosadas e tão frescas.
Se o carinho de uma

moça para coma sua avó,
beijando sua face enru-
«rada, c uma deliciosa visão,
não é menos encantadora
a da avó beijando a neta
ajoelhada aos seus pés.
O passado e o futuro con-

fundidos no presente, todo

cie carinho c de venera-

ção, que não rjos pôde dei-

xar insensíveis!

Em certas famílias pae
c mãe e filhos trocam, ao
levantar-se c á noite ao

separar-se, um bom beijo
franco c affectuoso, via-
tico para o dia ou benção

pura a noite; são doces
costumes que ó bom con-
servar. Tantos da nova

geração supprimem todas
essas provas de affeição,
tão preciosas para os po-
bres pães, c que fazem
soffrcr tão dolorosamente
tantas mães ! Porque não

terão mais ellas ess3S pro-
vas dc carinho e de venc-j-
ração1 y-A.i'A '

Na rua deve-se evitar

\o mais possível a troca
de beijos, assim como tof
das as manifestações que
chamem a attenção do
publico. N'urna despedir
da ou n'uma chegada são
naturaes essas manifes-
rações, mas não se deve
abusar d'essas demonstra-
çõès calorosas nos lugares
públicos, onde taes ex:
pansões familiares são im-
próprias c incorrectas.

i]

Quando uma senhora
é apresentada a outra nãó
deve logo beijal-a, guar-i-
dando essa prova de sym-
pathia para ns pessoas com
quem já tenha mais inti-
midade. 17' muito cos-
tume beijar-se as mãos
das creancinhas por dc-
licadeza.não se lembrando
c_uc ellas vivçmi:com as
mãosinhas na bocea, po-

':¦

HA 5.000 ANNOS ATRAZ!
Entre 100 pessoas, 3 somente havia que tinham denteSQ cariados. Hoje, [in-

felizmente, essa porcentagem é de 95 °J0. '
Os mestres da sciencia dentaria dizem que os alimentos dos tempos antigos,
sendo mais duros, davam ás gengivas o necessário exercício. Como a dieta
moderna é constituída quasi exclusivamente de farinaceos, elles recommendam
massagens artificiaes nas gengivas, por meio de uma boa escova de dentes.

a escova "Pyrotex" é a escova de
DENTES IDEAL PELO SEU FEITI0 E QUALIDADE.

De feitio scientifico, tem ella UMA EXTREMIDADE MAIS ALTA COM QUE
SE ALCANÇAM E LIMPAM OS MOLARES E OS INSTEBSTICIQS; a curva das

suas cerdas adapta-se justamente ao arco natural dos dentes, per-
mittindo uma limpeza completa5.

PRIgOS ¦ A D D L 'li O — 3$5O0.
-^ '¦ CREANÇA — 3$0ÜÜ.

A' venda em toda a parte

ÁGUA ARTHRITICOS

/Ifllillllf ?! 11liWr~~ ¦—7íí? -'-'A fnrrrrT^ -—-¦ i:'r:r>iiiMn»ii
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do REGIMEN dos

Qottosos == Rheumaticos == Diabéticos

ÁS REFEIÇÕES

VICHY
CELESTI

Elimina o ÁCIDO URICO

wê ^5BBí r
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substituir as perdas de
liquido que o corpo soffre
incessantemente, um dissol-
vente e um estimulante

que facilitam' a digestão,
um agente purificador, sem
o qual não poderíamos
entreter," na nossa casa,
no nosso vestuário e sobre
nós mesmo essa limpeza
bemfazeja que ê uma con-
dição essencial da saúde,
e ê ainda um agente the-
rapeutico cada vez mais
empregado para fortificar
os temperamentos, para lu-
ctar contra a anemia e as
doenças nervosas, tão es-

palhadas na nossa época.

Mas tomada em qttanti-
dade excessiva ella per-
turba a digestão dissolvendo
os suecos gástricos e dila-
tando o estômago. Sabe-se
também que é perigoso be-
ber abundantemente água
muito gelada quando se está
transpirando.

Nem todas as águas são
boas para beber. Para que

Enlace da senhorinha Dulce de Almeida, gentil filha do sr. capitão ella seja boa é preciso ser
Manoel Ignacio de Almeida, com o sr. Alexio de Menezes, do . bid fresCa, sem cheiro,

alto commercio. ¦ .".M." ' J
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Remington Portátil

ffiliB_i_t_fflW Bi iiiiillll BI % W w^^r^^^^i
fiHH
1b_w!_---WbIHI/M--B _^_§_-g_Ji_wM!i//i__ ffl IIIIKOl mIIHI "(iffi®IÊ_^t^^^s_i1_I_h_».1I^

BilMpiill

Wmmmm^mmmWÊBi
mumm^^^ÊÊÊmwí >W2_HHali^^^^__^^^-SÍ---n__^S_

iffl _™_^_^S^ffte'/ mmskmmWÊSÊÊu^ÊSÊ1IR! 9B

a»%»w«Mf|$iwllL^^

ll^B_____---M-iffi-^^^^^^^^^^^^^^^^s*^^^^^^^^^

E' sob todos os pontos de vista idêntica á machina Remington

grande de fama universal, divergindo apenas quanto ao tamanho,

que é o mais reduzido possível. Nella pode V. S. aprender a es-

crever pelo tacto, com todos os dedos, da mesma forma como faria

numa machina grande.

Telephone ou escreva-nos pedindo o catalogo illustrado.

CASA PRATT
Ouvidor 125 Tel. N 3226

—w

dendo assim apanhar com
toda a facilidade qualquer
doença que acaso tenha a

pessoa de mais idade que
lhe beijou a mão.

E' preferível beijar-lhe a
testa ou o bracinho. No
nosso século dos micróbios,
não podemos deixar de
nos lembrar cTelles, mesmo
nas nossas manifestações
de carinho.

A NOSSA ALIMENTAÇÃO
A ÁGUA

A água ê indispensável
ao homem, aos animaes e
ás plantas: a água faz nas-
cer a vida em toda a parte
onde corre, pura e fresca.

A água é ao mesmo tempo
um alimento destinado a

de um sabor agradável
mas pouco pronunciado,
que cozinhe bem os legumes,
sem os endurecer, e dissolva
perfeitamente o sabão.

A essas qualidades tem

que se juntar ainda duas
condições essenciaes: a
água tem que ser bem are-

jada e conter uma pe-
quena quantidade de saes

As grandes modas
de Paris

* .'¦':¦

Um lindo e original
modelo para baile

EM EXPOSIÇÃO 1NA

He ii aus
182 OUVIDOR

SÉ
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mineraes ( carbonato de cal,

phosphatos de cal, chloru-
reto de sódio ) na propor-
ç.ão de 1 a 5. decigrammas

por litro.
A otgua privada de ar

tem um gosto insipido e

ê de bem difficil digestão.

Quanto aos saes mine-
raes, são elles úteis á nu-

trição em geral e ao desen-
volvimento ósseo em parti-

cular.

MENU DE ALMOÇO

CAMARÕES COM PALMITO

PUDIM DE FICADO DE

VITELLA COM MOLHO

PICANTE. ARROZ

PASSARINHOS DENTRO DE

BOLO DE BATATA

OVOS NEVADOS COM

ASSUCAR QUEIMADO

BISCOITOS DE FUBÁ MIMOSO

E QUEIJO

CAMARÕES COM
PALMITO

Põem-se para cezinhar os
camarões e depois desças-
cam-se. Tiram-se os olhos

e socam-se as cabeças com
um pouco de farinha de

trigo, junta-se um pouco
d'agua e passa-se por um
coador fino. Refogam-se
os camarões com um pouco
de manteiga, cebola cortada
em fatias e alguns toma-
tesi juntando depois a água
das cabeças dos camarões,

wÊ&m,. ~- •'
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Ciatica, lumbago, gotta,
neurosis e bronchite e
em geral toda dôr pro-
veniente de inflamação
e congestão allivia-se
rapidamente com a ap-

plicação do
M '¦ <!ül

UN1HEHT0
ntSLOAN

DE SLOAN MATA
OOPtS

tiw £òüç0 c/e /ei/é' e engros-
sa-se com farinha de trigo.
Quando estiverem fervendo
juntam-se então os pedaci-
nhos do palmito que já de-
vem estar cozidos; mistura-se
bem.

PUDIM DE FIGADO
DE VITELLA

Tomam-se 250 grs. de fi-
gado de vitella, picam-se

muito bem juntamente com
meia cebola, passa-se de-

pois por uma peneira;
junta-se 10 grs. de farinha
de trigo, uma folha de louro,

. sal e uma pitada de pimenta,
em seguida vae-se pondo
uma a uma três gemmas;
meia chicara de leite e uma

colher de manteiga e no

ultimo momento juntam-se
então as três claras muito

bem batidas. Unta-se bem
com manteiga uma fôrma
lisa e guarnece-se o fundo
com uma rodela de papel,
bem untado com manteiga;
tampa-se a fôrma, põe-se
sobre a tampa um peso
e vae a cezinhar em banho-
maria uma hora ou hora
e meia. Tira-se da fôrma
e serve-se quente, com mo-
lho de tomate ou

MOLHO PICANTE

Põe-se numa panella
meia colher de manteiga,
com uma rodela de ce-

bola, um pouco de salsa

picada, uma colher de vi-
nagre e um pouco de pe-

pino de conserva picado.
Deixa-se ferver um pouco,

juntando depois meia co-
lher de farinha de trigo

e em seguida uma chicara

de caldo. Quando o molho

fica com um tom claro pin-

ga-se dentro umas gottas

de calda de assucar quei-
macio. Na hora de servir

juntam-se ao molho umas

gottas de molho de pimenta.

PASSARINHOS FRITOS

DENTRO DE BOLO
DE BATATA

Depennam-se os passari-
nhos e limpam-se bem.

Depois refogam-se em man-
teiga com cebola, salsa, lo-

mates e logo que tomem uma

côr escura junla-se um

pouco de caldo ou água e

deixa-se cezinhar; engrosse-

se o molho com um pouco
de farinha de trigo.

Arruma-se num prato
que vá ao forno uma bôa

camada de pirão de ba-

lata (feito com batatas co-

zidas amcllecidas com um

pouco de leite, -com uma

colher de manteiga e amas-

sado com uma gemma de

ovo ), arruma-se sobre essa

camada de pirão os passa-
rinhos com o molho ao qual
se juntam algumas azeito-
nas, cobre-se com o resto

do pirão e pinta-se por
cima com uma gemma de
ovo. Vae ao forno para
tostar .

OVOS NEVADOS COM

ASSUCAR QUEIMADO

Põe-se para ferver um

litro de leite com um pouco
de assucar e vae-se pondo

é^^v^SmmW^smmm^ÊSa^ÊÊE^^wS .M
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Foç&oTqrtrmemto de iunrwjrçuEza com o

RIM
OÍIfltlORw* w)rirORTIf|C^HS

De qualidade uniforme e de

grande força, rendosos e de

extrema duração. Em tamanhos

para todo e qualquer automóvel.

Distribuidores Exclusivos:

ÁLVARO PEREIRA 8c COMP.

Rua do Commercio 19, Santos

Accumuladores

Cotam» SjcA

• ._ E' indispensável no período do crescimento,
Par3 ES CriailÇaS — fortificando-se, desenvolvendo-se normalmente.
Evitando as doenças da infância, produzidas pela anemia, corrige

promptamente a nutrição deficiente, faz augmentar o appetite. clan-
do-lhes energias e fazendo-as coradas.

Dae pois ás crianças o VAN ATÔNICO.

Dora ac mnnac No Periocl° cla puberclade, é a garantia dos de-
raia aS IlluÇaS ¦ • 

sarranjos futuros; por isso os pães devem ampa-
rar a saúde de suas filhas com este prodigioso fortificante, cujos
effeitos são maravilhosos e rápidos.

Para ac maPC ^° Periocl0 cla gestação e cia amamentação, fazendo
«ara aS maeS,""aUgmentar consideravelmente a lactação, motivo
por que as mães elevem tomar sempre o VAN ATÔNICO.

Para nc mnPfiQ ^° Peri°d° da vicla Intensa, augmenta o vigor e"aia OS UIOÇOS * ¦ 
a força) conserva activasas funeções cerebraes, re-

gularisando promptamente o apparelho digestivo; é, emfim, o melhor
fortificante para ds homens.

Para nc UPlhíK- .^v^ta a decadência, reconstituindo o organismo"ara OS "«¦""* ""de maneira prodigiosa. Velhos, usae sempre o
VANATONICO, o melhor tônico nervino, o melhor digestivo, o me-
lhor estomachico, emfim o melhor fortificante.

k' venda em todas as drogarias e pharmacias do Brasil
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CASA GUIOMAR
CALÇADO DADO

A MAIS BARATEIRA RO BRASIL
AVENIDA PASSOS, 120

Conhecidissima
em todo o Brasil por
vender barato e servir
bem, lança, a titulo de
reclame aos seus fre-
guezes, duas marcas de
sua criação, mais barato
40 °i0do que nas outras

casas.

45$000
MAIS UMA

Em fino bufalo branco
com lindas guarnições de
kangurú amarello, salto
mexicano, RIGOR DA
MODA, vendido nas ou-

trás casas por 60$000.

se lão formando com as
claras para que cozinhem
bem dos dois lados; arru-
mam-se numa travessa, ti-
rando-as do leite com a
ajuda da escumadeira.
Com o leite e as gemmas
batidas com um pouco de
assucar faz-se um creme,
sem juntar farinha nenhu-
ma. Despeja-se o creme
no prato que se quer e por
cima põe-se as bolas de
claras; depois despeja-se
por cima de tudo ca<::.i de
assucar quein.aüo.

BISCOITO DE FUBÁ"
MIMOSO E QUEIJO

Mistura-se bem um
prato de polvilho, meio d.efu-
bá mimoso, meio de queijo
de Minas ralado, 6 ovos,
uma colher de banha e outra
de manteiga e o leite ne-
cessaria para fazer ligar
a massa, que deve ser bem
sovada^aré arrebentar olhos.
Estende-se então a massa
e corta-se com forminhas
ou, na falta d'estas, com
uma chicara de café. Os
biscoitos sã? arrumados em
taboleiros untados com man-
leiga. Eorno regular.

Preceitos de Hygiene

45S000
MAIS UMA

Em fino bufalo branco
com lindas guarnições de
pellica envernizada preta,
salto mexicano.

O mesmo modelo em fino
couro estampado côr beige
com lindas guarnições de
pellica envernizada preta,

salto mexicano.

Pelo correio mais 2S50Q por par.
Remettem-se catálogos

illustrados para o interior
a quem os solicitar.

PEDIDOS A

Júlio de Souza

dentro delle logo que ferva,
ás grandes colheradas, a
massa formada por seis
claras muito bem balidas.
Com uma escumadeira vi-
ram-se bem as bolas que

O TRATAMENTO DO

RACH1TISMO

O rachitismo é essa do-
ença que se caracterisa
pelas deformações ósseas
acompanhadas de pertur-
bações digestivas, tendo
sobretudo por causa uma
alimentação defeituosa du-
rante a primeira infância,
reunida á falta de ar puro,
de luz e também de exer-
ciçiõ. Não se nasce ra-
chitico, fica-se é pode-se
c deve-se evitar esta do-
cnça nas creanças. O me-
lhor tratamento preven-
tivo do rachitismo con-
siste em alimentar hygie-
nicamente a creança e de
a fazer viver n'uma atmos-
phera arejada e clara. No
entanto, se esta doença

que se declara ao mais
tardar no segundo anno
da creança, jAi começou,

que se deverá fazer? Pri-
meiro, ir para a beira-

A MULHER TORNA-SE FASCIMORi USANDO 0 CREME
%3?

. •'••;'* - ¦ - A

sm

Vende-se em todo o Brasil:
não achando em casa do seu
fornecedor queira cortar o
coupon que lhe remetteremos
um pote.

ÚNICO CREME QUE
NÂO DEIXA TRANS-

PIRAR 0 ROSTO, FECHA

OS POROS E

REJUVENESCE.

ira
SARDAS

MANCHAS
CRAVOS

ESPINHAS, etc.

Illmo. Sr. Jcão Hubcr. — Rua 7 de Se-
tembro, 61 — Rio de Janeiro. Annexo en-
contrará um vale postal de 15$000, sendo
12$000 para remessa de um Pote de Creme
Mulher Bella e 3$000 para o seu trans-
porte.

;
Nome . . . . .

Risidencia. .,. .... . . . . .

Localidade

Estado

(Serviço — R. S.)

VENDE-SE EM TODO O
BRASIL

DEPOSITÁRIOS

Drogaria Huber

ME
A O

PU7TKAMER

mar se a creança não e
muito nervosa ou então

,m^¦——ém%p ——"^*»——M"1*^*^"''^'^"^^^^^^^ 0 Sabonete ^F^

é, incontestavelmente, o melhor da actualidade.
GARANT1DAMFNTE NEUTRO, é por isso inoffensivo. á mais delicada

pelle. E' consistente c deliciosamente perfumado até o fim.

Uma experiência custa apenas: \ *^Zâ?.,T*- HZ
A' venda nas seguintes casas : Cirio, Hermanny, Bizin, Lambsrt e Cardoso & C.

CUIDADO COM AS IMITAÇÕES QUE JÁ APPARECEM!
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RUGAS

: I ®
dos olhos, testfa bocca e segundo
aueixo (double-menton) SAO O
TÚMULO DO AMOR. Os pro-
duetos ELECTRICOS MIRABI-
LIA da ACADEMIA SCIEN-
T1FICA DE BELLEZA fazem
a alegria da vida. Se ensaiar ou-
tros antes d'estes, fique certa que
tem de usar estes sempre.

Escreva hoje mesmo e peça es-
tes productos, que custam 15$000
(pelo correio 17$000), e em 8 dias
verá que as rugas progressiva-
mente vão desapparecendo.

A ACADEMIA SCIENTIFI-
CA DE BELLEZA trouxe ao
Rio 400 productos de BELLE-
ZA, que são 400 maravilhas, pre-
miados com Grand-Prix na Ex-
posição Internacional do Rio c
noutras a que tem concorrido.

Use na toilette diária: nas pel-
les seccas ou normaes ÁGUA,
CREME e PO' D'ARROZ RA -
NHA DA HUNGRIA ; nas pel-
les gordas e luzidias os productos
OLY • nos poros dilatados os
productos ROSIPOR ; para lavar
o rosto use PASTA.D'AMEN-
DOAS RAINHA DA HUN-
GR IA ; na sua massagem e para
dormir, use o CREME VEL-
PEAU RAINHA DA HUN-
GRIA ; nos lábios use ROUOh-
DES FLEURS RAINHA DA
HUNGRIA; dê côr ás suas faces
com o ROUGE DE VIE RAI-
NHA DA HUNGRIA.

O DEPILATORIO ELEC-
TRICÔ-RADICAL extráe os
pellos para sempre.

Os productos ELECTRICOS
fazem SEIOS firmes e desenvol-
vidos ou reduzidos.

A MASCARA DE BELLEZA
tira a pelle em 8 dias: é o pro-
cesso mais nioderno de rejuvenes-
cimento contra rugas, manchas,
sardas, pontos pretos, poros e ca-
pilares dilatados, sinaes de bexi-
gas, acnés, espinhas e todas as
mper feições da pelle.

O TÔNICO YILDIZIENNE
faz voltar os cabellos brancos á
sua côr natural sem os pintar, e
faz desapparecen a calvicie.

A TINTURA YILDIZIEN-
NE pinta instantaneamente os
cabellos em todas as cores com
a duração de 2 annos. O Rege-
nerador YILDIZIENNE cora os
primeiros cabellos brancos em 3
dias, sem ser preciso lavar a ca-
beca antes nem depois; jrnuito
pratico para quem viaja. A LO-
ÇXO YILDIZIENNE descora
os cabellos, dando a cada um o
tom claro desejado até ao louro
desejado.

Todos estes productos só se
vendem na ACADEMIA SCI-
ÉNTIFICA DE BELLEZA.

Rua 7 de Setembro 166, Rio.
Catalogo grátis.

CK$
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PARA aUALOUER DEFEITO OA VISTA.

Exactamente os que seu médico receita.

A casa conta com officinas de preci-
são para concertar e ajustar óculos

e pincenez sem perda de tempo..
As ENCOMMENDAS DO INTERIOR sXO

ATTENDlDAS IMMEDIATAMENTE

IUTZ FERRANDO
CIA- LDA *

4Q GOMÇALVES DIAS 40.

i

para o campo se os seus
nervos não permittem a

sua estadia a beira-mar.
E o primeiro cuidado que
se terá é o de não deixar
andar a creança. Com
effeito o pequeno rachitico
tem uma tendência para
as deformações ósseas; elle

tem os ossos molles, e o
andar não lhe convém

porque provoca curvaturas
nas pernas, que persistem
ereando uma verdadeiro
aleijão.

Se a pelle da creança
não e irritada, é de pri-
meira importância dar-lhe
banhos salgados. Damos
aqui umas das formulas
mais Usadas:

Sal grosso.... i. 1 kilo
Carbonato de

soda  100 grs.

O banho, dado três vezes

por semana, deverá durar
dez a quinze minutos e a
temperatura da água será
.mantida a 36 graus.

Se a acção da água sal-

gada provocar uma irri-
tação na pelle da creança,
deve-se suspender os ba-
nhos salgados e dar-lhe

Renda de crochet

é de mais recommendar
o o!eo de figado de baca-
lhau phosphorado. Mas
durante o verão não deve
ser usado o óleo de figado •

de bacalhau; então deve-
rão ser empregados os

preparados phosphatados.
Deve ser essa a base

do tratamento dos rachi-
ticos. Mas quando o ra-
chitismojá está installado
é ao medico que compete
tomar a direcção do tra-
tamento.

O papel da mãe de fa-
milia é sobretudo evitar
á creança o rachitismo.
E' tomando cuidado com
o emprego da mamadeira,
com a sua regularidade;
é evitando que a creança
seja desmamada brusca-
mente, sem transição, que
se evitará esse mal. Os
alimentos nocivos, como

as sopas de pão sobretudo,
são alimentos, ainda muito

usados nas classes pobres,
que predispõem muito a

creança ao rachitismo.
Tomar também muito cui-

dado com a superalimen-
tação que, dando á creança
uma apparencia ficticia,

faz crer estar a creança

muito bem disposta.

Quantas mães ficam orgu-

lhosas de uma creança

hyoertrophica e monstruo-
sa,' emquanto toda essa

gordura não è senão má

gordura!
Antes de admirar essas

creanças enormes, de ca-

beca volumosa, de ventre

crescido, é preciso exa-

minal-as bem.
São, na maior parte das

vezes, futuros rachiticos e

a sua exuberância physica
nada tem de invejável,

Es^a renda poderá ser empregada para diversos fins e é de muito
fácil execução. Em linha de côr guarnecera as prateleiras da

copa da cozinha.

ómente banhos mornos
simples.

Todos os banhos serão
seguidos então de uma
fricção estimulante feita
com um pouco de algodão
imbebido em linimento de
Comby:

Essência de terebinthina

20 grs.; álcool camphorado
130 grs.

Durante a segunda in-
fancia, a alimentação de-
verá ser muito rica em
phosphoro, ovos, feijões,
lentilhas, saladas cozidas.
A carne só será dada de-
pois dos três annos. Nunca

PARFUftERI
I
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Ponha sua casa a luzir!
E MUITO FÁCIL COMO GENUÍNO SAPOLIN

EJ 

extremamente simples restituir a

boa apparencia aos objectos domes-

ticos, com SAPOLIN. Ha um es-

_T malte, tinta ou verniz para cada applicação

que se deseje ; para pintar ou para dar um

«retoque» á mobília e obras de madeira ;

para pôr a brilhar fogões e outros artigos

metallicos; para pôr como novas as ba-

nheiras e as pias.

O SAPOLIN é fácil de applicar, todas as

latas trazem as instrucções impressas. O

SAPOLIN serve expie ndi da me nte, mesmo

nos climas torridos. Para ter a certeza de

que se adquire o produeto genuíno — pro-
cure a marca S-A-P-O-L-I-N no rotulo.

A' venda em todas as casas do ramo.

ESMALTES DECORATIVOS

AP OLIN
Apparencia da porcelana preto, branco e muitas outras sores

Também :
. 

¦¦ •

Tintas Lustrosas SAPOLIN para Mobília e Sobrados
Pinturas de Lustre SAPOLIN resistentes ao Calor
Alumínio SAPOLIN para Tinas
Esmalte de Alumínio SAPOLIN
Tintas de Lus t re S A P O L I N
Lustre Prateado SAPOLIN
Lt'*tre de Ouro SAPOLIN

etc , etc.

FABRICANTES :

Gerstendorfer Bros., Nova York, E. U. A.
Fabricamos também o Esmalte de Ouro «Our
Favorite,» lavavel.

A melhor imitação da genuína folha de ouro.
Appllca-se fácil e economicamente.

€
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ItfõwcTTKATAlIENTO DO CABELLO £' Restauração - Renascimento - Conservada© • I

*:A

A\•¦\?

&

H"M

PATENTE N. 5739

rORMUU SC.ENT.FICA DO GRANDE BOTAN.CO DR. GROUND CIUC.SEGREDO 
^g^J*^*? 

" "^

APPRp^c\ V^^^ :
BEr.tlMMENPA^A PELOS PRINCi^S INSTITUTOS SANITÁRIOS

MELHOR ESPECIFICO INDICADO CONTU:

Queda dos Cabellos - Canicie - Embranquecimento_premaU^

Calvicie precoce - Caspas - Sehorrhéa - Sycose e todas as

doenças do couro cabelludo.

Segundo a opinião de muitos sábios está hoje completa-
mente provado que o embranquecimento dos cabellos
não pasPsa de uma moléstia. O cabello cáe ou embran-

quece devido á debilidade da raiz. antiseptica agindo
A Loção Brilhante^pela sua P™^^^toougr dos cabellos, barbas

t&gVSSS o°ub±°alho^'de" oS'Xs a côr natura. primitiva, sem
epintre 

emprestando-Ls maciez e bn^adm.ravd.^ 
^ ^ que

SlIOS atacam o couro cabelludo dando como
resultado a queda dos cabellos Destas

_~_ r-> ...»,^^ nnncon>a n« rflhPíllnS. CUTa
Caspas — Queda il@s Cabe

!;Mm

mm^^mmaa^m^.—. ¦ resunauu a 4"^ «— "Tt/7 ~ 
,„ a t nr7n Rnii hante conserva os cabellos, cura

mLW^J^^^^Z^:^^. deixando a cabeça

^-l^rTcaTvTcie tt££A' ÜWS appUcaçcg

ti°%£&gSimulTndo8 yíoníulos^osos e desde que haja demento de

vida os cabellos surgem novamente. 
^ ^^ ^ alopecias determinadas

quer dizer despegam-se das raize. Em seu lugar nasce-a 
^ennug 

em que se-

gundo as ^I^^c^e^l^Vg^ da seborrhéa e outros micróbios;

suPpÃmeTs°en^oXEpruridomentoniffca as ra>zes do cabello, impedindo a sua

quéda' Ha também uma doença, na qual o cabello, em vez de cahir,

Essa 
^nça 

tem o_no™ de wcho^e e vufca^ 
alime„tador

Tu?*! facilLn?eÇ dáBvitaHlXde 
Paos 

cabellos, deixando-os maços, lustrosos e

agradáveis á vista.

M&mmm\w«?.'~ ¦-'¦' ^v "**v
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Vantagens d<
1 • _ E- absolutamente inoffensiva, podendo portanto ser.usada diariamente

e ^^"^rrnX-fpé.rnTm ^r^aUT^Çteee com al-

4^£S^==lad« 
ou gr,

salh<^' começa á^maSfestar-se 7 ou 8 dias depois, devolvendo a côr natural pr-
mitiva £^e Progress.vamente^ . 

gordura dfi especfe

alguma que! comS é sabido, prejudicam a saúde do cabello.

MODO DE USAR

Antes de applicar a Loção Brilhante pela primeira vez é conveniente lavar

8 
^oSo bIIVante 

ãp°6deesTrUKadaemn fricções como qualquer !oção, po-
rém é preferivel usardo 

gtog*™?^ menos em um pir£S, e com.urnape-
auen?eescõvaSeb°la deÍoçãPo BR,lhante fricciona-,se o couro cabelludo bem

?unTo á rtó capillar, deixando a cabeça descoberta ate seccar.

PREVENÇÃO
Não aceeitem nada que se diga ser a "mesma coisa" ou "tio bom" como a

L°CXpádBeS"ergmves prejuízos por causa dos substitutos.
(DIREITOS RESERVADOS DE REPRODUCÇÃO TOTAL OU PARCIAL)

ENSE V S. em ter novamente o basto, lindo e lustroso cabello

ENS^rem^Cinar^stcamas horríveis que são as caspas.

DENSE V. S. em restituir a verdadeira côr primitiva ao seu cabello.

DENSE AS. no ridículo que é a calvicie ou outras moléstias
parasitárias do couro cabelludo.

Nada pôde ser mais convincentej^ara V. S. do que expen-

HErS^-te^-í^^»- ^amos .
Z V S Sé á evidencia sobre o valor benéfico da Loção

CBRTL«ACnÍbV- 
Comera ^al-a hoje mesmo. Não perca esta op-

P°rtAnLoaçIo BRIl„ante está â venda em t«xtes as drogarias

''-«ássssf no»esS;s^e!-ipn: ss,
rmaLnd^parr-n6sNquenimmediatamente lh,;«metteremos. pelo
correio um frasco desse afamado especifico capillar.

S. PauloCOUPON Sr3. ALVIM & FREITAS — Caixa 1379
(R S )
íunto remetto-lhes um vale postal da quantia de réis 10$000

«fta* 52^.5S enviado pelo correio um frasco de Loção

Brilhante.
NOME •• '"
RUA ""
CIDADE ••
ESTADO / * 

ÚNICOS CESSIONÁRIOS PARA A AMERICA DO SUL

RUA DO CARMO 11 Sobrado
S. PAULO — Caixa Postal, 1379AL-VIM & FREITAS

9 I H^^D^^B fl B ..¦iinnillH »¦"¦ *»mm*'!*mm'mmmml''t'''mmmmT^^!!^^!~^ _^^_^^mÊ^t^^^^^^,^IÊ^Ê^nutmii^.cHttíaarsaey^a^X^ «^BSSBlSSBSSSSBSBSBBSSSSSSWBSWBSMBis» |L^^^^~'^^I
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SALVE SEU FILHO DOS
VERMES

No Brasil quasi toda a
criança tem vermes intes-
tinaes, mesmo aquellas eu-
ja apparencia é bôa. Estes
vermes são: ancylostomos
(opilação), ascarides (lom-
brigas), oxyuros, tricoce-
phalos, tenia (solitária).

Os lombrigueiros encon-
trados á venda não elimi-
nam os demais vermes
além das lombrigas. Estes
são os -menos offensivos.
Se deseja curar seu filho
de todo e qualquer verme,
experimente o

LACTOVERMIL

a respeito do qual os a.t-
testados são d'este teor:

Altestado do Dr. Manoel
Pinto, chefe do Posto de
Proph. Rural da Ilha de
Guaratiba.

«Exm. Snr. Dr. Lafay-
elle de Freitas, dd. Chefe de
Serviço.

Exmo. Snr. — Recebeu
este Posto, sob a nossa di-
recção, uma amostra suf-
ficiente do preparado LA-
CTOVERMIL, dos srs. Dr.
Raul Leite & Cia., o qual
foi experimentado nos doen-
tes deste Posto, dando o mes-
mo resultado satisfactorio,
principalmente na infância
pelo seu paladar tolerável
e por dispensar o auxilio de
purgativos (factor desogra-
davel para os adultos) sen-
do o mesmo de effeito seguro
na eliminação dos parasitas.

E como nenhum accidente
foi. observado pode-se julgar'o 

LACTOVERMIL um
optimo vermifugo.

Saudações cordiaes. —
Dr. Manoel Pinto. Guará-
tiba, 5 de Janeiro de 1922.

A* venda cm todas as
boas Pharmacias c Dro-
garias do Brasil c pelo
Correio.

Dr. Raul Leite & Cia.

Rua Gonçalves Dias, 73

— RIO —

OS PEQUENOS SEGRE-
DOS DA FACEIRICÉ

AS BELLAS UNHAS

Não se deve passar mui-
tas vezes o limpador de
unhas sob as unhas; este
habito faz descollar e de-
formar as unhas. E' pre-
ciso também não raspar
a unha, não somente por-
que ficando cila muito
fina quebra-se facilmente,
mas porque ficará sem
polimento e sujar-se-á com
mais facilidade.

Também é preciso não
tomar o habito de em-
purrar muito freqüente-
mente a pelle que rodeia

v>-
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Uma onda nos levanta, outra nos
submerge. Hontem estávamos no alto, confiantes e
felizes; descemos hoje, desanimados e tristes.
Sentimo-nos agora cheios de saúde e de força. Repentinamente,
a dor physica nos assalta, como uma onda traiçoeira e arrasta-nos

ao desespero. Que consolo é termos, então, ao alcance das máos,
uma doze de

CàFIáSPIRINA
o melhor de todos os remédios contra dores de cabeça, garganta e
ouvidos; contra nevralgias, enxaquecas, resinados, malestar causado por
excessos alcoólicos, etc. CÀFIÁSPIRINA não só proporciona allivio
immediato, como levanta as forças, provoca uma agradável sensação
de bemestar e, sobre tudo, não affecta o coração.
Vende-se em tubos de vinte comprimidos ou em
"Envelopes Cafiaspirina" de uma doze.

gjce&ctado pela Direciona Geral de Saúde Public» com o No. IfJí, â* 1. I0-.!**;i4,

VIL

Sí&i.
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o sabügo da unha: eon-
segue-se com isso somente
enfeiar a unha.

Póde-sc endireitar mas
não cortar nem queimar
com ácidos como fazem
algumas manicuras. Isso
são tratamentos exelusi-
vãmente nocivos.

Todas as manhãs esfre-

ga-se energicamente as
unhas com uma escova
um pouco dura, depois
ensaboa-se e enxagua-se
em água morna, e enxuga-
se cuidadosamente.

Limam-se as beiras, mas
não se devem cortar, nem
com tesoura nem com
pinças.

Molha-se v.m pequeno
pedaço de flaneila com
óleo de amêndoas doces
e friecionam-se as unha^.

limpam-se e depois passa-
se a pelle de camurça.

Empregue-se um bom pó
de polir. D'ellc depende

Banco Naciona
Ultramarino
Sede em Lisboa
Fundado em 1854

Banco Emissor e
Caixa cio Estado nas
colônias portuguezas

CAPITAL SOCIAL

Esc 48.000.000$00
FUNDOS DE RESERVA

Esc 27.000;000$00
Saques á vista e a prazo so-

bre todos os paizes.
Depósitos á orclem e a prazo.

ás taxas mais vantajosas
Empréstimos caucionados.

•Descontos, cobranças e todas
as operações bancarias.

FILIAL NA

-Rua da Quitanda
— E —

Alfândega
AGENCIA NA CIDADE

NOVA

Praça 11 de Junho

muitas vezes a belleza
das unhas, que elle pôde
polir ou riscar segundo
a sua composição.

Quando a qualidade das
unhas deixa a desejar,
quando não são transpa-
rentes, mas espessas e
opacas, remedeia-se per-
feitamente isso com o '

sumo dc limão. Uma ou
dtfas vezes por semana
friecionam-se com sumo
cie limão, e deixa-sc sçccar
o liquido sobre as tinhas.
Pouco a pouco, cilas tor-
nam-se transparentes c
flexíveis. E' preciso com-
tudo não exagerar esse
tratamento, que se tor-
naria então nocivo.

Não se deve de todo em-
pregar os vernizes para
embellezar as unhas; isso
torna-as quebradiças; é
melhor abster-se. Um pe-
queno segredo para tor-
nar as unhas brilhantes —
uma vez por acaso — é
empregar sobre o polidor
um pouco dc pó de tri-
poli, bem secco. Mas não
se deve empregar este
mordente como pó de polir

T—""————¦ «I f—™™a
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Sardas? Espinhas?
USE HOJE MESMO 0

Antí - echymosls Faral
creme maravilhoso, pois faz desapparecer rapi-
damente SARDAS, RUGAS, CRAVOS. ESPI-
NHAS, PANNOS. SIGNAÊS DE BEXIGAS,
ASPEREZAS E MANCHAS DE QUALQUER

NATUREZA
A' venda em codas as pharmacias, drogarias

e perfum«rias
0 ANTI-ECHYMOSIS FARAL

é o verdadeiro contribuidor da belleza,
assim o digo.

jk flj iH^H^K^Bflflfc bpVv // ^"^ *n ú /y\'
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Pensem que a
venda sempre
crescente do

ncoferc
de Barry

ê inteiramente
devida ás suas propriedades para
dar força e aformosear o cabello,
alem de ter um delicioso perfume,

0iftroe a easpa, refresca © alimenta o pericraaeg^© impede a queda prematura do cabello»
,i
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HOSPHA NE
iHif1 0 alimento o mais agradável e 0 mais wiplH» i

I reeommenctad© para as creanças X^AémTI Útil aos velhos e aos convalescentes m^ú^^\
EM TODAS AS JPHARMAC1AS IaJHBW*^M "^ÍEa 1

lâ PARIS. 6, Rue de Ia Tacherie ^^^^fi^^P^S^,^2^^

habitual, o que seria um
desastre.

Se as unhas são que-
bradiças, untam-se com
vazelina ou lanolina todas
as noites,- e põem-se luvas

para dormir.

Conselhos Práticos
LAVAGEM DAS CORTINAS

As cortinas de filo ou
de renda são extremamente
frágeis, e não se deve nunca,
mandar laval-as por qual-
quer lavadeira, que pode

A SUPREMA BELLEZA!
que tudo domina conseguil-a-ão
V.V. Exx. com os tratamentos c
pi-' duetos da ACADEMIA
SCIENTIFICA DE BELLEZA.
Massagens para tirar as rugas e
double-menton, desde 10$. Lim-
peza da pelle com massagem
manual, luz, vapor e maquilla-
ge, para tirar espinhas, pontos
pretos, etc. a 7$500. Ondulação
Mareei. Lavaeem, corte e pin-
tura dos cabellos em todas as
cores, com a duração de 2 an-
nos. Destruição dos pellos pela
Electrolise. Afinamento das so-
brancelhas. Manicure. Tratamen-
to dos seios Reducção do ven-
tre, cios braços e correcção das
fôrmas. Resposta mediante sello.
Rua Sete de Setembro, 166, Rio.

estragal-as completamente.
Pois bem. para evitar este

rr, i, . i
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risco, devemos lavai-as nós
mesmo!

Daremos aqui o meio

que as preservará de qual-
quer accidenle.

Dobram-se até que pos-
sam caber bem no fundo
de uma tina, uma sobre a
outra, bem dobradas. De-
pois enche-se de água fria
a tina deixando-as de mô-
lho nessa água durante
algumas horas; depois sub-
stituiremos esta água por
água com sabão, mas isso
sem ler tirado as cortinas
da tina, quer porque esta
seja munida de uma tor-
neira de despejo, ou seja
que despejando a água te-
nhamos mantido as cor-
tinas na mesma posição
com as mãos. Faremos da
mesma maneira escorrer
água de sabão algumas ve-
zes renovada, assim como
as águas para enxagual-as.
Depois são passadas, assim
dobradas, para uma cesta,
e só para acabar de seccar
é que ellas serão esticadas
numa corda bem limpa.

Esse processo tem ainda
a vantagem de tornar des-
necessária a passagem a

ferro, tão fatigante, e tão
arriscada quando não se é
uma bóa engommadeira.

Faz-se o bem. quando a
consciência sente aquelle
bem-estar delicioso mais
captivante que as volupluo-
s idade s.

PlERRE ACUÉTANT

yySt

íeubrica. «igV^Tjflàe Jfla^elò
INÒTA LLAfÂOE
DE INTERIOREÒ
APTIÓTICAÓ &M
TODOÒ OÒ tòTVLOÒ

Erô aUADRIAÓ
Fl NAÒ

PEÇAM PROJECTOÔ
E ORCAM-tNTOÓ

\

FLORI EN T — scintillante, vivo,
subtil.

CASHMERE BOUQUET — de

sóbria elegância e
de um encanto
intimo.

PIQUANTE — alegre como. o
espirito do Car-
naval.

Seja qual for o seu typo, ha sempre
um perfume de "Colgate", 

que parece
feito justamente para si.

Pt-jça Sé 34 agentes geraes 1 -° Março 8V

s. paulo LEONE & C. rio

COLGATE
írPumexI &y j

y\

\
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Sabão ÍRIS, o melhor no seu gênero,
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Mme. Silveira ( .Rto ) — Uma criança pallida.
anêmica, dyspeptica é mais sujeita a furunculose do que
uma criança sã e vigorosa. Int. Levedina. Stannoxyl
( 25 centgrs. por dia durante 8 ou 10 dias ). A's re-
feições uma colherinha de café de Eubiol.

Antero Diniz ( Itaúna ) — O prurido anal é de-
vido a hemorrhoidas, eczema, oxyuros, etc. Trat. Ca-
tapalsmas de fecula cie batata applicadas á noite. Sup-
positorios de (uso ext.)
Chlorhydrato de cocaína. ) ãã
Chlorhydrato de morphina ) 2 centgrs.
Manteiga de cacáo  3 grs.

Int: 5 gottas, tres vezes por dia, de Intrato de cas-
tanha da índia.

Mme. Violeta de Parma ( Pernambuco ) — Acon-
selho massagens electricas vibratórias. Exercicio. Re-
gime. Pela manhã um comprimido dosado a 10 centgrs.
de Extr. sêcco de glândula thyreoide.

Int. pululas sob a base de Extr. de fucus vesicu-
losus.

Çngenheiro ( Rio ) — Parece-me tratar-se de
um fleimão diffuso. Aconselho injecções da Vaccina
anti-pyogena polivalente de Bruschettini. Incisão pro-
funda" Lavagens com sol. de permanganato a 1 por
mil.

B. Marinho (Petropolis) — E' preciso exame
de sangue ( reacção de Wassermann ). Injecções intra-
musculares de Lipo-hydrargyro. A's refeições dez got-
tas de lodo-hepatose.

José Henriques Balthazar ( Sete Lagoas, Mi-
nas ) - - A fraqueza genital pódc ser de natureza orga-
nica, nervosa, psychica, paralytica ou symptomatica.
O prognostico varia com a etiologia. A fraqueza para-
lytica é desfavorável quanto ao tratamento. E' pre-
ciso evitar o álcool, as enfermidades venereas, o ona-
nismo, os abusos sexuaes, etc. Trat. Injecções da minha
formula Soro Masculino. A's refeições dois comprimi-
dos de chlorhydratojde ibogaina Nyrdhall.

Arminda P. Samoel (Porto-Alegre) — Mediante
endereço certo enviarei todas as indicações necessárias.

Arminda Paes Leme ( Rio ) — O tratamento das
hemoptises constitue certamente uma das questões mais
espinhosas da phtisiotherapia. Ha hemoptises por con-
gestão activa ou passiva. Ha também por ulceração
cios vasos. A maior parte das hemoptises tem uma ten-

DESEJA emmagrecer ou conhece alguém que o qtieirú?
O excesso de gordura provoca diversas moléstias : Co-

ração, figado, dui.
betes, etc, diminut
efficiencia do traba.
lho. e prejudica a
esthetica (uma se-
nhora ou moça gor.
da tem menosattra-
tivo.)
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(comprimidos) —
auxilia poderosa-

mente o emmagrecimento. hão prejudica o orga-
nistnoeé acompanhada de ura regime muitoutil,
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Dois grandes remédios orasileiras
que curam!

ELIXIR DE NOGUEIBA

1 ['iEaas2J^"|j|
¦ Nocueira,SXisa. p>:

Empregado com optimos resultados
em tnHas as moléstias provenientes
da SYPHILIS.

Milhares de attestados médicos!
Milhares de curados !

VINHO CRE0S0TAD0
Empregado com sue-
cesso nas seguintes mo-"estias: 

Tosses, Bron-
chites Catharro pulmo-
nar, R :sfriados, C:ns-
tipa õ s. D -paupera-
mento. Fraqurzi geral.

GRANDE TÔNICO

REGISTRA
MARCA

Grande Pepura-
tivo do Sangue

Milhares de curados
Milhares de attestados

Receitado por abalisa-
dos médicos.

Proprietários e Únicos Fabricantes :

Viuva Silveira & Filho
Rua da Gloria, 62 — Rio.
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MARCA

REGISTRADA

Poderoso Recons-
tituinte.

VENDE-SE EM TODO O BRASIL E REPU-
BLICAS SUL-AMERICANAS

a constipação e os defluxos semelhantes

prejudicam principalmente as pessoas que
soffrem de desordens chrosiicas das vias
digestivas. Por conseguinte, o primeiro
cuidado para a prevenção e a cura de
taes moléstias, é manter o estômago e os
intestinos em estado saudável. Tal é o
effeito do uso freqüente do

"SAL DE FRUCTA"

(Eno'« "Frait Salt")

que reúne as valiosas propriedades das
fruetas maduras. Este producto ha mais
de meio século é um artigo caseiro em
milhares de famílias de todos os paizes.
Será útil também na vossa casa.

A venda em todas aa pharmacias, ®a»
?idroa de dois tamanhos

Preparado exclusivamente per
J. C. ENO, Ltd., Londres* Ingkten

Agentes exclusivos:
HMOLD F. RÍTCHIE & CO., Iac, Nova Tork, Ymrsmte,

IBOOOSZQOOUHSXJ

dencia para a cura espontânea — Hygiene ( repouso,
repouso vocal, moderação da tosse ). Injecções de eme-
tina. Inhalações de nitrito de amylo. A's vezes basta
uma simples injecção de morphina. Int:
Codeina 1 centgr.
Benzoato de sódio ) ãã
Terpina ) 10 centgrs.

Para 1 pillula .Me. n.° 30. Tome 3 a 6 por dia.
Repouso. Vida ao ar livre. Alimentação regular e eui-
dada.

Mme. Botelho ( Rio ) — A ictericia calarrha!
c n\uito freqüente na segunda infância. E' consecutiva
á dyspepsia chronica, dilatação do estômago, gastro-
enterite.

Trata-se de uma angiobòíite benigna entretida
ou provocada por catarrho gastro-duodenal. O figado
augmenta de volume, as urinas são escuras, as mucosas
amarelladas. A marcha é rápida e a evolução benigna.

tnt:
Calomelanos.  .'  5 centgrs.
Lactose  50 centgrs.

Regime lácteo. Lavagens intestinaes frias. Água
de Vichy. Na convalescença tomar duas colheres por
dia de Eubiol.

Dr. Veiga Lima.

P. S. — Toda correspondência deve ser dirigida
ao Dr. Veiga Lima. — Cons: 5 — Rua Uruguayana,
\.° andar — Rio de Janeiro. — Tel. 5763 Central.
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GRANDE LOTERIA DE S. JOÃO, em 3 sorteios.
Sabbado 20 de junho, Io sorteio; Sesunda-feira 22, 2.° e 3.° sorteios.

1.° sorten 100:000$000; 2° sorteio 100:000$000; 3 ° sorteio 200:0001000.
400 CONTOS —Por 16$000 em. vigessimos.

Única official.
Única fiscaüsada pelo Gi)Verno Federal.
Única por cujos prêmios responde o Thesouro Nacional.
Única extrahída é vista do publico nesta Capital.
CAPITAL de 3.000 contos e DEPOSITO de 500 CONTOS

no í hesouro.

PRS° P67OPrÍO "" RUS ,0 deMarÇ°" ll0 e Ví-°"^ It- J
Extracções diárias ás 2 1,2, e ás 3 horas aOs Sabbados.
PEDIDOS DE BILHETES ACOMPANHADOS DE MV =

S'-K>0 REIS PARA O PORTE
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Mme. SeJda Potocka, antt-
ga a»3Í3tcnte da clinica do
dr. Buchcnei, de Londres,
responder é a todas «a con-
sultas sobre tratamento da
pelle e do cabello e hygiene
da mulher. Dirigir corre»-
pondencia para a ruà Pay-
aandá 111, Rio de Janeiro.

I

Clauoe Farny — Para corrigir a ex-
çéssiva oleosidade da sua pelle e extin-
guir os pontos pretos, lave o rosto pela
manhã e á noite com água cie Pó ele Mas-
sagein, applicando varias vezes -ao dia a
Loção dos Cravos. No prospecto que acom-
panha esta Loção encontrará tanto o
modo de a applicar como também o de
preparar a água de Pó de Asiassagem.

Mlle. Desilludida •— A sua alimen-
ração tóxica, que se reflecte em mani-
(estações cutâneas, como as manchas e
as sardas escuras, requer um regimen
alimentar saudável, sem molhos, condi-
mentos c pimenta. Não deve comer fru-
ctas que não estejam em completa ma-
turação: preferir as carnes cozinhadas
com saber e principalmente os legumes
arroz c mingaus. Os livros nos ensinam
que a mistura de elementos chimicos num
laboratório dá em resultado constantes
surprezas e perigos. Dois elementos per-
feitamente inoffensivos por si próprios
combinam por vezes quer a formula dum
veneno violento quer a de um explosivo
formidável. Vias pouca gente pensa que
b estômago humano é um laboratório e
que a alimentação c[ue nós a cada instante
ingerimos e composta desses mesmos ele-

mentos chimicos que precisam de .ser ma-
nejados com tanto cuidado nó laboratório'do scientista.

Para a sua pelle. humedecer varias vezes
o rosto com um pouco de algodão embe-
biclo em Loção Adstringente como fixa-
tivo do pó de arroz. Continue usando
aò deitar a Loção de Embelezar a Pelle.

Clarinha (Minas) Envie-me o
seu endereço a fim de poder mandar-lhe
um prospecto onde encontrará resposta
ás suas perguntas: como obter uma cutis
e cabello lindo.

A Moreniniia .' Para alisar ,os ca-
bellos, unte bem com Tip-Top as palmas;
cias mãos e applique sobre o cabello. 'S- "'*

Joaquina Maria de Jesus— Leia a
resposta a ClaríNha ( Minas ).

Jone'--— As lavagens são de absoluta
necessidade hygienica. No seu trata-
mento do busto não deve esquecer a mas-
sagem com o Creme de Massagem. :..-

Esta massagem seguida da applicação
cie Pó de, Lyrio evita a exhalação ácida a
que se refere. As applicações de luz para
extinguir as manchas são um tratamento
efficaz. Conviria, que viesse vêr-me para
eu examinar a sua pelle e aconselhal-a
conscicnciosamente.

Mlle. Thora — Lave o rosto diária-

mente, de manhã e á noite.. com"Jágúa
de Pó de Massagem, a que deve juntar
uma colher de Loção dos Cravos. Como
fixativo do Pó cie Arroz Hygienico adopte
o Creme Neve.

June Caprige — Não posso aconse-
!hal-a sem examinar a sua pelle. Venha
vêr-me. Encontra-me todos os dias das
10 ás '4.

J osé -77: Todas as doenças da pelle e
cio couro-cabéjludo curam-se ou pela luz
ou pela electricidade.

Mme, Salgado'' (Recife ) — As sub-
stancias¦'.'gordurosas do sabonete obstruepi
os poros dó couro cabelludo. enfraquecem
o cabello. tornamTo.sem..vida e emhr-aíi-
qUe.cem-o. A la'vagem deve ser feitac'ç'óm
Shampoo-Pó uma vez põ.r semana, .©"¦meu
Tônico n. 9 produz, resultados efficazcs
nos cabellos que': caem e que perdem a

¦côr. Humedecendo uma vez' ao dia o
; couro cabelludo com;o Tônico n. 9, depois
¦ cl'um mez observará um crescimerifOs-sen-
•sivcl do seu cabello. •' •>;

Edmundo — <£om fé no seu ' 
gênio.

Dante.çreoUá sua Divina Comedia: Mil-
ton o seu Paraizo Perdido. Saia da sua
prisão de desconfianças, apoquentações
e medo. A quem tem fé tudo é fácil.
No infortúnio o caminho mais- certo é

levar o coração numa sincera oração ¦ á
presença de Deus. A fé inspira a coragem
e tudo se consegue ha vida quando se
não desanima.

Selda Potogka..

^\ %$'$':'¦*'<)'¦, r*\\ •

l1LAV
Vá ao seu pharmaceutico—obtenha

um frasco do inovo Lavol—o FRASCO
GRANDE SELLADO PROMPTO
PARA USO—applique hoje á noite o
remédio á sua pelle doente. Si não
obtiver allivio prompto—allivio im-
mediato da agonia da comichão—cii a sua
pelle não ficar melhor, muito melhor,
quando se. levantar pela manhã, lhe
devolveremos o custo do fiasco. Somente
tem que escrever aos Srcs. GLOSSOP
& CIA., Rio de Janeiro.

ONDULAÇÃO PERMANENTE
A UNI CA ONDULAÇÃO [: ._^J"""  ' 

í»?!^DURÁVEL 8 MEZES

Tingem-se cabellos em todas
as cores: preto, castanho escu-
ro e claro, louro bronzeado,
vermelho, acaju, com Henné;
lavagem de cabeça; ondula-
ções Marcel. Vendem-se posti-
ços, últimos modelos. Traba-
lha-se em cabellos cahidos.
Corta-se € á Ia Garçonne> e
cdemi-Garçonne>, por especia-
listas. Rua Sete de Setembro
n. 134, sob. Tel. Central 1 551

Mme. AUGUSTA
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Para limpeza dos dentes artificiaes ,a própria pasta
clentifricia c sufficicnte. ' ¦'¦¦

Sempre ao seu inteiro dispor
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Aracv Bueno Magalhães ( Pernambuco) ¦.- - Nem

-sempre.
Deve fazer bochechos quentes com éhlorârq de

potássio a 20 %.

Rita Coimbra ( Minas Geraes f-.jtr Pode usar sem
susto,. |V^..-

Maria Monte Lima (. S. JoãodJil Rei - Miriàs
Geraes ) — Use o Chlorodont.

A escova deve ser ligeiramente rccurvacla e de
pêlo molle. i:l.:A. . . '.-J;j~&i

Para as gengivas aconselho embrocações com tin-
tura de iodo uma vez por semana.

Colibrisinho ( S. PauL
feita em consultório.

).i.i- Só-, .com' a limpeza;.

j|| &g i nriFvnifmc PtRrvnnoo 1 £g—&L''l^MJ/^jm. — .., r.;«í._•;%t^JS^ÃtífiX ¦
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Finissimo sabonete sem rival, preferido a
qualquer outro pela consistência e durabili-
dade de sua pasta, pela agradável e abun^
dante espuma, pelo sugestivo e delicado per'
fume e pela sua máxima acção preventiva
contra moléstias cutâneas.

Indispensável na toilette das damas chies.

POMADA

Re y
INFALLJVEL CONTRA

Sardas
Pannos

Cravos
Rugas

Espinhas e
Manchas

da pelle

Para essas limpezas são necessários ferros que só
o dentista pódc manobrar.

Ferreira da Cunha Menezes ( Pernambuco ) —
O liqüido de Freuder, applicado no canal por meio de
uma mecha de algodão.

'Grummer Slava.m ( Minas Geraes ) — Fmbro-
caçoes com tinturas de iodo.__e.aconito ãã 5,0

Manoel Macedo ( Matto Grosso ) Pois não.
Camphora  4_o
Ópio 0.25
Essência de cravo 20 gottasÁlcool 8.0

Collocar uma pequena bola de algodão embebide
no liquido c fechar o tratamento com um pouco de
algodão.

Delphim de Lemos Bruto ( Maranhão ) —'.De
três cm três horas.

A t. E X A N D RIN O A G R A

Toda a correspondência para esta secção' deverá ser
enviada para o consultório do cirurgião Alexandrino
Agra, á Rua Rodrigo Silva, 28- 1° andar - Telephone
1838, Central —- Rio cie Janeiro:,

hi mi-m» fl uffl

illilXtiliF

Crianças fraca* ou rachthcas, magras.
anêmicas, pa/l/aas, lymphaticas^ etc. *

TÔNICO INFANTIL
(Sem álcool, concentrado e fitamínoso)

Poderoso reconstituinte iodado e
único no gênero — Iodo-tanico gly-
cero - arrhetio • pkospha-cafcio - núcleo-
vitaminoso-

Toda criança fraca ou pallidadeve tomar alguns vidros cfficaa
e de optitno paladar.
Laboratório Ntitrotiserupico

Br, Raul Leito So C. - Rio
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PLANO Z
loQam somente 1010 bilhetes, divididos em vigésimos

I PRÊMIO DÊ

o
Terça-feira, 30 ie Junho ie 1925, ás 15 horts

1469

I OOO.OOOSOOO 4 PREMSOS DE 5 000$000 2O0OO$O0O
100:0005000 I 10 2 000$000 20 000$000
50 000S000 50 1:000$000 50 000$000
20:000$000 100 500$000 50 000S000
IO.000S00O 1300 4OOSO00 520.O00S0OO

PRÊMIOS NO TOTAL DE £.840:000$COO

A VOSSA SORTE ESTA' NO
Agencia Geral de Loterias — 6, RUA RODRIGO SILVA, 6~— 1 dephone Central 2526

ou NOCAMPEÃO DO SUL
CAMPEÃO DE MINAS— kpb

RAOL C. BEIRAO & C.
Caixa Postal 2166 — End.Td. Campeã.


