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Z)a delicadeza de um sopro, mas adherente,
uniforme, de perfeita conformidade com a côr da pelle,

"4711 Tosca Compact"
realça a pureza da epiderme, protegendo-a dos insultos do tempo.

() seu perfume particular, característico o enquadra condttjnamente na
deliciosa coilecção dos productos inconfundíveis "4711 , verdadeiras jotas

entre os conqeneres.
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Visitem a linda Exposição dos productos "4711" na Casa Sucena»Av. Rio Branco. 76-86
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Teus cabellos

¦rcus cabellos, quando se ilesa-
tam, são para mim como as
scintillas que afogueiam as
alturas, ao raiar da manhã...

Scintillas róseas, scintillas côr de
braza, scintillas ardentes e intermi-
naveis. . . E o meu olhar abre vôo
no céu dos teus cabellos. . . "Um ceu
tão .Iluminado nunca me feriu os
olhos l — exclamo eu . Deve ter sido
ao luzir de um céu assim, como os
teus cabellos impalpaveis, que Jesus, um
dia, falou aos pescadores, olhando os bar-
cos vermelhos que se afastavam no hon-
zonteda Judéa. . . E, si Dante amou tanto
a Beatriz, é que certamente a adorou pela
pri :ra vez sob a luz de um céu assim.

Tua bondade

A bondade inconsciente que os teus
gestos espalham deixa em meus ouvidos
uma suggestãò de musicas em surdina, dc
cantos balbuciados cá meia voz. de queixu-
mcs interrompidos de beijos. . . E, sonhando
com a alma terna que se desprende da tua

physionomia, eu interrogo ao meu próprio
sonho si não te vi, ha muitos annos, em um
mosteiro hoje em ruinas. . . em um mosteiro
de sinos longos da Bretanha. . . em um mos-
teiro de grades terriveis. . . em um claustro
de pilares eternos e infindáveis. . .

Sim, meu amor: teus olhos, tua face e
tua bocea já passaram, talvez, sob as retinas
de um outro eu que tive ha oito séculos.

Teus olhos

Ha em teus olhos um navio em aban-
dono, dormindo sob o luar, num porto que
não existe neste mundo. . . Que olhos tão
saudosos... E as tuas palpcbras cerram-se,
como as azas de duas andorinhas sobre as
vagas...

Estás sempre chorando em silencio. E'

que o teu choro é um choro sem lagrimas,
um choro sem ais c sem soluços. Choras em
abstraçcão, lembrando uma vela esquecida
a percorrer a immensidade do oceano.

Tua alegria

Tua alegria é uma nuvem de borboletas

que te cercam... Mas de borboletas lati-

gadas, como as estrellas que estão para mor-
rer; é um enxame de azas languidas, que en-
sombram o teu rosto com o seu tatalar me-
lancolico. Alegria que desperta num esvoa-
çamento triste. Alegria cansada de quem
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espera uma outra alegria, a verdadeira, que
nunca lhe chegará. . .

Teu collo

Teu collo palpita, elevando-se e baixando,
como a água dc um rio silencioso que, antes
do sol nascer, reflectisse a luz branca da alva,
em toda a sua transparência. . .

E ha nclle uma linha de tal subtileza
que imita o rasto de uma gotta de orvalho
sobre uma flor.

Que desejo eu tenho de beijar o teu eólio
tépido. . . beijal-o. . . beijal-o. . . até que
o meu beijo se perca no fundo do teu cora-
ção. . . E lá permaneça, dentro de ti, guar-
dado pela tua tristeza e pelo teu amor.

Tua infantilidade

— "Conta-me, com bastante sentimento,
uma historia de fadas..." Eis uma phrase
que é muito dos teus lábios. "Conta-me..."

E, descendo os supercilios, num recolhimento
de saudade, a mão ao queixo, ficas a olhar
abstrahida para a minha alma. . . E esperas
que minha voz te diga : — "Foi outróra.
num paiz de lenda . . " E imaginas as estradas
de aldeias pequeninas, em que os anões rubi-
cundos da Floresta Negra vagueiam cantan-
ilo, entre os murmúrios da tarde. . E bem
longe — bem afundadas em nostalgia —
apontam em tua imaginação as torres dos
castellos roqueiros, suspensos no cimo das
colunas, c enormes, tão enormes, e negros,
tão negros, que assustam á distancia. . .

Teu corpo

Teu corpo é a água do mar em que meus
sentidos mergulham.

E os cinco mergulhadores vêm gotte-
jando fogo, saciados do ardor das tuas cari-
cias, da fumaça e das scentelhas do teu san-
gue, das labaredas da tua carne incendiante...

Ao pôr do sol do meu orgulho, elles
voltam á praia, calados, rutilantes, febris,
com as mãos feridas pelas penhas da insa-

tisfação. com os braços mordidos pé-
los polvos da angustia, com os olhos
cegos pelas ondas da fadiga. . .

Tornam á praia da minha volu-
pia, e deitam-se, todos os cinco, sobre
a areia interior, para dormir o somno
do tédio. . .

Teus lábios

De teus lábios me vem a feli-
cidade. Quando me dizes "Eu te
amo", logo aos meus ouvidos soam

os gorgeios de todos os pássaros, aos meus
olhos se accendem todos os astros e em
minha pelle desmaiam todas as brisas, como
si ao influxo da tua voz gyrasse a créàçãò
inteira só para a minha alma. . .

Tuas mãos

Tuas mãos são as duas candeias que o
Destino balança diante do meu silencio. . .

Affagando os meus cabellos, tudo illu-
minas e tudo resplende á tua caricia.

Abraçando-me, tudo inundas em scin-
tillação. . . E as chammas da tua ternura
sobem tão alto, tão alto que abrazam o
céu...

Tua alma

A tua alma é infinita e imponderável.
Mais infinita e mais imponderável do que os
circulos vertiginosos de um arco-iris, após-
a tormenta. . .

E' informe como o silencio das grutas
submarinas, e como ellas é inaccessivel.

Ai de quem penetra nellal E feliz de
quem se abandona a ella!

Eu te confesso isto, porque a tua alma
também está em mim; porque sou o éco de
ti, meu amor; porque te desejo ; porque és
indecisa e torturada, e eu, mais do que tu,
me angustio na incomprehensão de mim mes-
mo, e ando, em gemidos e ais suffocados, a
esquecer-me nos meandros incomprehensiveis
da minha alma. . .

A tristeza que se alonga pelo teu espi-
rito é aquella tristeza que antes já se éter-
nizára em mim, adormecendo em meu des-
tino e fazendo com que eu cada dia te queira
mais e mais me abandone á tua vida. ..

As nossas almas são irremediavelmente
iguaes. . .

Perdi-me em ti. . .

§oAme d*- ffl»vty
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bater do meio dia, Miquelina ouve
um latido de Klaxon. E' o automo-
vel do sr. Laignel que pára junto ao
passeio da Avenida dc Neuillv. Abso-

lutamente pontual, como todos os dias, o in-
dustrial vem almoçar. Entra na sala onde a
esposa o espera, linda e fresca na sua lodelte
matinal — e dá-lhe na face um beijo affectuoso.

E' um homem alto e forte, de testa volun-
tariosa, coroada de cabellos grisalhos, espessas
sobrancelhas guarnecendo olhos severos. Del-

gada, loura, rosea e tão moça ainda, Miquelina
lembra uma collegial que recentemente houvesse
completado os estudos.

0 sr. Laignel pega no livro de capa ama-
rella que a esposa estava lendo emquanto o
esperava — e passa os olhos pela capa.

— Ohl nao gosto nada deste tal Pierre
Benoit... Emfim, como todos os romances,
hoje em dia, sào mais ou menos immoraes. . .

Miquelina não faz a menor objecção. Ha-
bituou-se a acceitar sem discutir as palavras
sentenciosas do marido, pois do casamento nada
exiaia, a não ser a franquillidade, a vida laeil
e o esquecimento.

0 marido é bondoso e liberal. Dá-lhe aquelle
supérfluo mais necessário ás mulheres que o

pão quotidiano. Ama-a a seu modo. E Mique-
lina bem lhe pode perdoar alguns defeitos, entre
elles a pretensão de lhe fiscalizar e orientar as
leituras. . . Pobre homem! Com que ingenuidade
elle se escandaliza deante dos romances um
tanto ousados, quando Miquelina viveu um
superior em violência e ardor a todos os que
possam ser imaginados pelos escriptores, pai-
lidos copistas da realidade.

Contava ella dezesseis annos quando conhe-
ceu Max Cordero, o bello dansador do dancing
Palermo. Todas as noites, quando os pães a

julgavam dormindo tranquillamente no seu

quarto, Miquelina sabia por uma janella do rez-
do-chão, que dava para uma rua deserta do
bairro dos Ternes. Max levava-a no seu auto-
movei e trazia-a ao romper da manhã. Essa
dupla existência durou dois annos: seis mezes
de paraiso. de inferno o resto do tempo. Mi-

quelina fequentou a roda mais viciosa; tomou
cocaina; guardou na sua pasta de estudante —

porque ainda então era alumna do Lyceu Main-
tenon — papeis e jóias compromettedores.

Um dia, sem mais nem menos, Max dei-
xou-a para partir, em companhia duma íngleza
de edade. para o Egypto. Miquelina pensou em
se matar. Impediu-a disso o amor dos pães. tào
vaidosos delia, tào confiantes... E quando
lhe apresentaram, como pretendente, o sr. Lai-

gnel, Miquelina nào o repelliu. Nào podendo
ser esposa de Max. que lhe importava ser da-

quelle ou de qualquer outro ?

Em verdade, porém, é uma creaturajeal;
não pensa absolutamente em trahir a confiança

que o marido nella deposita. Está claro que,
assim como os pães de Miquelina. Laignel ignora

por completo o seu passado. . Num dado mo-
mento esteve ella prestes a confessar-lhe a sua
indignidade; reflectiu. porém, que aquelle ho-
mem rectò e franco, de caracter puro. inteiriço,
não comprehenderia e muito menos lhe poderia
perdoar. E ao de mais, para preferir á vasta
fortuna que o sr. Laignel lhe offerecia a médio-
cridade da vida familiar, só uma alma superior
em tudo, muito mais bem temperada que a de
Miquelina. . .

Afinal, o facto de ella acceitar aquelle ma-
rido não lhe trouxe a paz de espirito que tanto
ambicionava. íMiquelina vê-se á mercê dum
acaso indiscreto Quasi sempre, ao entrar num

theatro ou num restaurant nocturno, dia se

pergunta a si própria se escapará, ainda daquella

vezT ao desastre dum encontro. Não lhe sur-
«-irá' pela frente algum amigo de Mas. de mão

estendida, efusivamente ? Só agora começa

a^tranquillizar-se a tal respeito. O mundo cm

aue í/^nc! a introduziu e tào difierente do que
Max lhe revelara E dc Ma* nao ma., í-.ycra

noticia Ignorava absolutamente o que delle

fora feito.. . Antes assim! Cada dia que passa
deixa sobre o seu passado um pouco de esque-
cimento; c o coração que tanto sangrava já len-
tamente se vae cicatrizando.

Então, parece que já se descobriu a!-

guina coisa do mvsterio da Avenida Rapp. . .
diz o marido, após o primeiro prato - Não leste
os jornaes de hoje?

Ainda não.
Ao que a policia apurou hontem, o autor

do assassinato é um tal Max Cordero. .
Se o sr. Laignel não estivesse (rinchando

com tanta attenção o frango assado, forçosa-
mente notaria a pallidez de Miquelina e a tre-
mura das suas mãos sobre.a toalha . Que almoço
interminável! E de que força tle vontade ella
precisou para responder ao marido, para conti-
nuar a comer com aquella seceura na boca,
aquelle nó na garganta. . .

O sr. Laignel parte finalmente. Mique-
lina atira-se ao Pi'/// Journal que elle de certo
viera lendo no automóvel e deixara por esque-
cimento na sala . . . E le. . .

Mrs. |effersen, a tão conhecida dama
norte-americana da Avenida Rapp, loi encon-
trada morta no bosque de Fausse-Repose. Ora,
tres dias antes fora ella vista em Versailles
em companhia dum rapaz trigueiro, que a po-
licia desconfiou ser o dansador profissional Max
Cordero. Interrogado este, invocou um álibi
logo reconhecido falso e depois cahiu em c^n-
tradições que lhe valeram a prisão preventiva.
0 bello dansador tem um passado mais que sus-
peito. Varias creaturinhas que com elle manti-
veram amizade desapareceram, entre cilas uma
tal Miquelina, linda creaturinha loura, que,
mais que outra qualquer, soffreu o seu poder
de seducção. Tel-a-ia o amante matado ou ex-

Jl/ dote/
nevrálgica/.

desapparecem
repentinamente com

dois comprimidos

^/ia/pirina
que, além disto, restituem ao orga*
nismo o seu estado normal de saúde.

A CAFIASPUUNA
é absolutamente inofensiva.

A CAFIASPIRINA é recommendada contra
dores de cabeça, dentes, ouvidos, dores nevraU
gicas e rheumaticas, resfriados, conse*
quencias de noites passadas em claro,

excessos alcoólicos, etc BA!
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pedido para o extrangeiro, nalguma infame
traficancia ?

Miquelina deixa cahir o jornal. Deus do
ceu. A que grau de baixeza Max chegou! Em
lodo o caso, dum crime elle era acusado sem
razão: o desaparecimento daquella "tal Mi-
queüna". E nem todo o sentimento se extin-
guira no coração do rapaz, pois que elle preferia
não se defender a revelar a identidade da sua
supposta victima... Então, um sagrado dever
se impõe á consciência de Miquelina: desfazer
aquelle erro, indo á presença do juiz encarregado
do inquérito.

Sem nada dizer ao marido, Miquelina diri-
giu-se ao Palácio da Justiça c, ao cabo de longa
espera, conseguiu ser introduzida no gabinete
do magistrado e confrontada com Max Cordero.
O acusado beijou-lhe galantemente a mão c
disse:

Acredite, cara amiga, que nunca eu
proferiria uma palavra que a pudesse compro-
metter.

Ahi, o famoso advogado Elamant interveiu
solem nemente:

Se precisarmos do depoimento desta

-?•>•>•> R^<5Si>£í>$^»?<^5xi^,â.®®®.^^

PALAVRAS DE UMA NOIVA

Meu noivo andava doente.
Resinado impertinente
Obrigava-o, diariamente,
A evitar a lua e o sol.
Um dia o meu dc.ee amado
Surgiu-me ilesempenado,
Completamente curado:
Milagre? Nào. Transpirol 1

HOMENCA

A's victimas d'uma má
digestão

Se tem dores de estômago algumas horas depois
das suas refeições ou durante a noite, é mais que pro-
vavel que soffre de hvperchloridria ou, em termos sim-
pies, de um excesso de acidez do suco gástrico. Neu-
tralize o eífeito nocivo d este excesso de acidez, as suas
dores cessarão e a sua digestão se tornará normal. 0
melhor anti-acido c a Magnesia Bisurada que desde ha
longos annos dá um grande allivio nos casos de azia,
azedume, flatulencias, indigestões, dispepsia etc. etc.
Tome meia colher de Magnesia Bisurada num pouco de
água depois das refeições ou quando se faz sentir a ne-
cessidade e V. S. mesmo o notará. A Magnesia Bisurada
acha-se á venda em todas as pharmacias.

senhora, fal-a-emos citar para comparecer no
Tribunal.

Pelo amor de Deus! implora Miquelina,
apavorada. — Não façam isso. . . Lembrem-se
de que tenho família e meu marido ignora os
minhas antigas relações com o sr. Cordero. . .

Minha senhora, replica implacavelmente
o advogado, trata-se de evitar que o meu cliente
seja guilhotinado. . .

Chega o dia em que Max tem de responder

perante o Jury pelo assassinato da Norte-ame-
ricana. A senhora Laignel foi citada, pelo advo-

gado do rcu, como testemunha de defeza. E so
nesse dia, como um pobre animal atacado pelo
caçador, ella se enche de coragem e faz ao
marido a confissão completa do seu passado.

0 sr. Laignel escuta-a attentamente, com
as espessas sobrancelhas franzidas, os olhos
severamente cravados nclla.. . E quando Mi-

quelina se cala; quando, após a revelação de
tudo, espera ser injuriada, repellida, enxotada

para'a rua como-um cão — ouve apenas estas
duas palavras:

— Pobre pequena!
Laignel abre os braços — em que Mique-

hna se refugia, se encolhe toda, meio apavo-
rada ainda — e murmura docemente:

O teu passado. . . Ha muito que o co-
nheço. Minha tia Amalia morava justamente
defronte da casa de teus pães. Eu dormia,
ás vezes, em casa delia e a minha janella ficava
fronteira aquella por onde tu sabias, de noite. . .

Já nesse tempo eu te amava deveras. . . Mas
só pensei em to dizer quando te vi chorar á
janella e comprehendi (jue o outro te tinha
deixado. . .
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...e com que prazer abro a porta do meu General Electric
^ para satisfazer o âppetite voraz.

^^Omeu Refrigerador General Electric, conserva sem

\^mc impor a menor preoecupação, todos os pe-
\tiscos e alimentos, a uma temperatura que

^. scicntificamentc evita o desenvolvimento dc
^^. bacterias. O leite sc conserva por duas

econômico^^semanas. Fructos, legumes e saladas,
hygienico^\ conservam -se frescos e appetitosos...
GARANTIDO , r
«... ,,r,n,n\ve as sobremezas c gelados ficam
oILtNlIUo U flk\

eacil LiMPEZA\va'nc'a ma's saborosos.

gabinete com pés ^^Fstou muito contente com o meuCONTOOLE ™°\ Refrigerador
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Em exposição no Prédio
Alexandre Mackensie

e Rua Florencio de Abreu, 17
S. Paulo

e Avenida Rio Branco, 60
e Feira de Amostras

Rio de Janeiro
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Hí wogHo()üo
Sabia da existência do Grêmio Vegeta-

lista, cujo principal intuito era a propa-
ganda da culinária em que somente figu-
rassem ingredientes da phytologia ou da
botânica, catalogados no rol dos comesti-
veis. Ao mesmo tempo, a sociedade abria
campanha forte contra a carne de qualquer
espécie, desde a verde, que por signal e
encarnada, até á branca, preconizada para
os convalescentes e atacados de fraqueza.

O secretario geral do grêmio era um ja-
ponez naturalizado, Tido Nakara, operoso
e activo. Conseguiu elle installação perlei-
ta para a instituição e annexou um "res

taurante vegetalistav que servia ao publi-
co por bom preço e aos sócios com abati-
mento, enriquecendo assim o patrimônio da
agremiação. A propaganda e conquista
de partidários era continua.

Um amigo commum apresentou-me um
dia o secretario Tido Nakara. A primeira
prosa tombou logo no vegetalismo, que o
secretario geral preconizava a todo mo-
mento, procurando provas contra o us * e
o abuso da carne.

— O homem civilizado, dizia elle, não
deve comer pedaços de defunto; a carne,
qualquer que ella seja, é de animal defunto.

.— E o vegetal? perguntei eu. A couve

nhã, ás 18 horas, na sede, com musica c
discursos.

Os discursos também são vegetalistas ?
São de sustância !

No dia seguinte, á hora marcada, eu e

arrancada do pé em que nasceu não é uma
folha morta ?

Tido Nakara ficou embaraçado, mas pro-
curou justificar :. _

A planta não é como o animal; este
sentimos que vive como nós, ao passo que
o vegetal... .

Eu penso que o homem e omnivoro,
observou, por sua vez, o amigo commum.

Concordei. O homem é o único ser vivo

que come cousas com tempero e quasi sem-
pre preparadas ao fogo. Este elemento e

protector do alimento. . .
O japonez redarguiu:

A carne é o vehiculo de muitos males,
a cmneçar pela arterio-sclerosc. Os médicos

prohibem isso aos doentes.^ porque ? Por-

que é pesada, quasi nada dá ile aproveita-

o amigo commum apparecemos no salão
do Grêmio.

Estava repleto, engalanado. Uma or-
chestra gemia na sala contígua. Muitas
damas. A meza extensa exhibia crystaes e
porcelanas de preço. Os convidados abam-
caram-se e o banquete começou muito bem
por uma sopa ile ervilhas. Seguiram-se dc-
zenas de pratos vegetaes; o cardápio era
numeroso e todos devoravam com vontade
os acepipes, dando signaes protocolares
de que o agrado era geral.

O presidente, erguendo a taça de caldo
de abacaxi, abriu a série de discursos, sau-
dando a data anniversana cpie marcava
mais um passo para a victoria do feijão
miúdo contra a costelleta de carneiro

Eu, que yuardára jejum desde manhã
para apreciar bem o banquete, comi de
tudo : croquetles de arroz, empadas de pai-
mito, maravilhas com couve flor, palmito
em manteiga de coco, cozido de batata
doce com cenoura, repolho recheiado de
azeitonas e outras paizagens, rematadas,
na sobremesa, pelos doces de trutas.

Mais alguns discursos, aplausos e a festa
terminou alegremente, retirando-se aos
poucos, os convivas, depois de um cafézi-
nho aguado, para não carregar muito nes
nervos.

0 amigo commum inscreveu-se como so-
cio, enthusiasmado, obrigando-se a nunca
trincar a carne do animal mais innocente.

Procurou catechisar-me, mas pedi um
prazo de trinta dias para reflectir. A' sahida
o amigo dizia para Tido Nakara, dando-ire
palmadas nas costas magras:

Ainda ha de ser dos nossos !
A' porta da rua, o amigo, pautando os

dentes, confessou-me a sua satisfação :
Comi como gente grande e não sinto

o peso que me ataca quando como muito
Isto é que é svstema ! E ao despedir-se:

Comeste bem ?
Muito bem.

vel ao organismo e atrapalha a circulação . . .
Isso. ás vezes; uma carne em conserva

ou faisandée. . . acrescentou o amigo com-
mum. .

Para encurtar a discussão o japonez lem-
brou que no dia seguinte haveria um grande
jantar vegetalista para celebrar o anni-
versarío do Grêmio, pedindo a honra de
nossa presença.

Estro convidados. Vao ver a vaneda-
de de prttDS e vão sentir o effeito benéfico
da comida sã, porque os vegetalistas
fiquem sabendo -tem sempre a cabeça

fresca o espirito bem disposto e o corpo

sempre equilibrado. Não faltem : e ama-
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Parece-me que aquelle sujeito que alli vae, á paisana, c <>
Kstás enganado, E' medico... c não cura...

cura.

Um alto industrial

0 industrial (cheque sr.
Bala adoploti recentemente
na direcção dos seus nego-
cios unia innovação que os
jornaes do seu pai: regts-
tain em lermos verdadeira-
mente sensacionaes.

0 sr. Bata, que dirige
importantíssima jabrtea de
calçados, sojjre duma en-
_5.__.l-T.í.»T>r í>_ ; i i t « : :.í.r ...".íí < '.: • ' ¦*¦»•• í-.'

fermidade que, no entender
de Iodos os médicos, o obriga
a permanecer em grande
altitude. Para conciliar as
exigências do seu organismo
com as da sua industria é
que o sr. Bala teve a idéa de
mandar inslallar por cima
dos seus estabelecimentos um
baleio captivo, no barquinha
do qual se acha o gabinete
dircctorial, com uma insta-
lação lelephomca especial

... f.ji.i ._¦ i.i» • !**p

,/ue o manlém em com/num-
cação com as diversas sec-
ções e serviços da casa.

si o que parece, o sr. Bata
mostra-se. baslanie orgulho-
so da sua invenção que,
em verdade, exigia constde-
ravel esforço intcllectual. . ,
Por isso elle, e/n geral, Ira-^
Ia os empregadas 

"dc cima
e pela menor jalta que elles
rommet/am . vae as nu-
¦ns

, I , l„ í »,j.*-a ãM ' , | ........i«. : J*. '•**• M-M••S
t

De tudo9
De tudo.

- E agora vaes satisfeito para casa?
Ainda não. Primeiro vou comer um

bife
Raul

As moscas
propagam

doenças!

Uma 
só mosca que entre

em sua casa pode arrui-
nar para sempre a saúde do
seu bébé. Porque as moscas
são portadoras de germens,
os quaes depositam onde
quer que pousem!
Febre typhoide, paralysia
infantil, cholera, dysenteria
—estas são apenas algumas
das doenças que as immun-
das moscas podem propa-
gar. Não ha insecto que
pareça mais innocente—e no
emtanto é o mais perigoso.
O Flit é a sua melhor de-
fesa contra o perigo das
moscas. Extermina-as todas,
rapidamente. Mata também
os mosquitos, baratas, per-
cevejos, formigas e pulgas.
Experimente o Flit. Inoffen-
sivo para as pessoas. Não
deixa manchas.

Mmm ""^^^BC ^B

JMbi^T\ _r Vva • êoldadinh*
(Y*""1-^ I ma 'Lata u*ur«>i«
rSaV \j —m a /aixo pr.ta

l
FUI

MARCA. RtOiSTRADA

Parn a protcccôo do puUica o Flit ymndM-am a&mmnim mm imima tmchMéMm
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Os grandes problemas de urbanismo
A remodelação das praças do Rio de Janeiro

Berlim iniciou um plano geral nesse sentido e adoptou um traçado skme-
lhAnte ao do plano Agache para a grande praça d\ arfía do Castello,
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Cidade de Aymorês estado i>k minas - Lançamento da

primeira pedra do edifício do "Knrum", vendo-se o presidente da

Câmara Municipal, dr. Waldeinar Pequeno, çollocando-á, e o dr,

Raymundo Moreira, proferindo <> discurso nllusiyo ao acto.

O 91." anniversario
de Rockefeller

Completou o mcz possa-
do 91 annos de idade o ho-
mem que, no mundo miei-
ro, já fez a maior for tuna
e leve as maiores generosi-
dades: o sr. d. D. Boche-
jeller.

Km tão avançada idade,
o Sr. Rockejeller, apezar
das rugas e das cãs, dá pro-
va de uma energia phgstca
deveras excepcional. Seus
olhos despedem um brilho
intenso. Ioda a gente adnu-
ra os seus gracejos, duma
extraordinária vivac idade
irônica.

Todas as manhãs, es/e
nonagenario joga uma par-
lida de golj no terreiro de
nove buracos, existente na
sua propriedade, h Jtça
radiante, quando nota que
está jazendo progressos. Ks-
sã partida elle a jogou ago-
ra, com os seus familiares
ejamigos, no dia do seu
ann ó 'ersa rio na Ia licto.

Pd ao golj, praticado dia-
ria c methodicamente, que
o sr. Rockejeller sobretudo
alribue a sua saúde e rela-
fica mocidade. Terminada
a partida, dá o arclu-mtl-
tionario um passeio de au-
tomovel pelas suas estradas
particulares.

Na jesta deste seu ultimo
anniversario, dicto.u o sr.
Rockefeller um longo trecho
da sua biograplua e jantou
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Quantas vezes V. S. terá se
interrogado assim ? Tudo
experimentou e nada lhe sa-
tisfez. Entretanto, houvesse
feito reparo em detalhes que
escapam a quasi todos os que
se barbeiam, teria o problema
decifrado. O que falta a V.S.,
é uma lamina perfeita, de fio
uniforme, de tempera espe-
ciai. Não quebradiça, embora
inimitavelmentc flexível.
Que corte com rapidez, com
perfeição e suavidade e que se-
ja econômica por ser duravcL

Veja portanto, se

PROBAK
reúne ou não

essas qualidades todas
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O Àgachc de Berlim, ãrchiteclò Anker, vem de projectar uma completa reiorrna para a praça Ale-
xanilre, daqueUa cidade; no syslema do professor frànccz para a praça da nossa área do Castello

vizamlo solução para o problema do trafego, alli.

No plane geral de remodelação do Rio
de Janeiro, trabalho do professor Agache,
estão traçadas innumeras praças novas
para a cidade e transformação de outras
já existentes, destacando-se principalmen-
te o Largo da Carioca que ficará integral-
mente mudado nas suas linhas de contorno,
já com o arrazamento total do quarteirão
entre a rua da Republica do Pcrú e S. José,
que desapparccerá no trecho actual até á
Avenida; já com o recuo completo do gran-
de edifício da Ordem até á esquina da rua
da Carioca. Como se ve, nesse ponto da
cidade a transformação é evidente. Aliás
o que está assim piojectado constituiu, a
principio, um trabalho isolado do plano
geral, porquanto a dita transformação Icz
parte integrante do projecto especial ile
armamento da área ilo Castello e melhora-
méritos adjacentes.

No quarteirão a ser arrazado passara o
fixo da futura grande avenida com passa-
gens subterrâneas pela Rio Branco em
ligação com a área do Castello.

No plano Agache, todavia, outras praças
foram esquecidas. Dir-se-hia constituir a
remodelação das praças do Riu um pro-
blema á parte. Assim ultimamente cleci-
diram sobic as praças das respectivas ei-
dades as Municipalidades de Buenos Ai-
res e Berlim. O trabalho projectado na
grande capital ai lema já teve inicio com a
transformação da Praça Alexandre, pro-
jecto da autoria do conhecido architecto
Anker, cujas linhas geraes muito se appro-
.\imam do plano Agache para o Rio de
Janeiro.

As duas praças urbanas desse piam,, de
maior destaque, são a Praça Brasil no

grande aterrado tia Lapa e Gloria, e a
Praça da Bandeira, que terá trez vezes a
sua área augmentada, ultrapassando tam-
bem esse numero de vezes a da Esplanada
do Castello, que será outrosim uma das
mais lindas praças do Rio, nòtadámente

pela grandiosidade architecto nica.

com a jamilia, inclitsiva-
mente uma bisneta de dois
annos. Foi esta que cortou
o bolo tradicional, li dtt-
cante e depois do jantar ou-
viu o ancião, executados cm
orga.ni, os seus hymnos ja-
voritos e as canções da sua
mocidade.

0 anniversariante teve
lambem o prazer de ouvir
pelo radio a voz do Príncipe
de Gaites, rendendo home-
nagem á sua individualtda-
de e á sua obra, no banquete
da União Nacional dos
Estudantes, de Londres, h
em vista dessa e de innume-

ras outras saudações, o sr.
Rockejeller, alem dos agra-
decinienb s, emittiu uma
mensagem agradecendo ao
mundo a si/mpa/lua que
lhe era testemunhada.

Numa das phases mais
importantes da existência
do grande philantropo, teve
que ser dissolvido, em vista
duma immcnsa multa ojjt-
ciai, o trust dos pel role os que
elle organizara. 0 sr. Ro-
ckefeller renunciou então aos
negócios e rettrou-se para
a sua magnífica proprieda-
de de Pocantico, donde se
desjructain admiráveis vis-

Ias sobre o A udsòn. 0 seu
estado de saúde não lhe per-
miltia então outra altmen-
tação alem do leite c torra-
das.

Depois, pouco a pouco, foi
se restabelecendo, embora de-
balde lenha ojferecido —- ao
que se diz — alguns mi-
thões de dollares a quem lhe
arranjasse um estômago no-
vo.

A 25 de Setembro pro-
ximo, celebrará o sr. Ro-
ckefeller o anniversario do
dia em que ganhou o seu
primeiro salário: cerca de
120 réis por hora.

ÁGUA
do REGIMEN dos ARTHRITICOS

Gottosos -- Rheumaticos -- Diabéticos
A»S REFEIÇÕES

VICHY
CÉLESTINS

Elimina o ÁCIDO URICO.

¦aí
--¦'.. A;

A

' A
. 

'¦ 
•-

"1

¦ ]

A

í

l
¦ 

. 
.A

A*

¦:-í.\

A

A
j

' 
:\-tI

Ü

;¦;¦:,.^*,~ ^.;>--r--



Londres, agosto de T950)

De diversos paizes, inclusive do Brasil,
tenho recebido constantemente cartas pé-
dindo que organizasse ura mappa dos tra-
jes que um homem deve usar durante as
horas úteis tanto de dia como de noite.

Para satisfazer esses pedidos, procurei
em diversas fontes da Europa e America
do Norte as informações mais recentes e
fidedignas com relação á moda actual, po-
dendo, desta forma, organizar o seguinte
quadro eschematico.

= § =

TRATES PARA 0 DIA

30 de Agosto de 1930

C) Adereços- Abotoaduras de ouro c
corrente do mesmo metal. Botões de ma-
clréperbla no peitilho da camisa. Relógio
de bolso.

4 kwíAí {y/f

neia
arculinligv

Sem rigo.i—Para trabalho, aclividades
de club, negócios, escripiortos etc.

lete da mesma fazenda que o fraque, ou
então de um tom creme ou ligeiramente
prateado, cinzento ou branco. Calças es-
curas, listadas de cinzento claro.

b ) Chapéu - - Cartola dc seda com fita

a ) Terno — Paletó sacco oujaquetào.
Collete da mesma fazenda que o terno.
Cores lisas—castanho, beige, azul—poden-
do ser simples ou de trespasse. Calças da
mesma fazenda do paletó.

b) Chapéu - - Coco ou de feltro leve

em varias cores, ou ile palha, conforme a

estação. No verão, panamás.
c) Gravata e Collarinho- -Gravata': la-

ço de borboleta ou laço comprido. As

gravatas podem ser em foulard, crepe, seda,

em cores lisas. Collarinho baixo, rnólle ou

duro, duplo.
d ) Camisa - - De fazenda branca com

punhos pegados, estylo francez. As ca-

misas de cor. que também podem ser usa-

das, têm o collarinho da mesma cor, para
combinar, podendo ser molle ou duro.

e) Meias e Sapatos---Meias de lã ou
fio de Escossia ou seda, que tenham a cor

predominante do terno. Sapatos pretos
ou chocolate. Polainas brancas ou cin-

zentas. Podem também ser usadas, em

vez de polainas, botinas de pellica preta
com o cano cinzento.

i) Adereços— Corrente de ouro e abo-

toaduras de ouro. Na gravata, uma pero-
Ia simples ou um alfinete de brilhante
simples. Relógio de pulso ou de bolso

= § =
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Com rigor
etc.

Casamentos, chás, recepçõe,

a ) Terno — Sobretudo preto ou cin-
zento, modelo Chesterfield. Fraque. Col-

^.aflflfl H / \\ A -i: XCV \L)
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PASTA

PÁRA DENTES

Rfiijcü \Jyx, - Rio

que não tenha mais de duas pollegadas de
largura.

c ) Gravata e Collarinho Gravata de
laço de correr, ile laço de borboleta ou
plastrao, em cores lisas ou listadas. Para
ceremohias de casamento, as gravatas de
plastrao xixi laço comprido devem ser em
tom pastel xn\ então em cinzento escuro.
Collarinho de pontas viradas grandes, po-
dendo ter um pesponto. Luvas de suéde
cinzentas .

d ) Camisa Peitilho semi-duro com
uma s«> prega longitudinal.

e ) Ale/os e Sapatos - Meias de seda
preta com baguetle branca ou listadas de
cinzento em dois tons. Sapatos dc verniz
preto com polainas brancas.

f ) Adereços corrente de ouro e OD-
toes ile madreperola para a camisa. Relo-
gio fino de ouro branco ou platina. Ar-
golão com sinete.

= § =

TRAJES PARA A NOITE

Sem rigor para «' club, reuniões jamilia-
res ele.

a ) Terno Paletó - smoking commum
ou ile traspasse. Lapella de seda. Collete
da mesma fazenda que o paletó, Ivpn com-
mum ou de trespasse. Calças da mesma
fazenda do terno, com debrum de seda

b ) Chapéu Coco preto ou de feltro
escuro. No verão, chapéu de palha. -

C ) Gravata e Collarinho Gravata de
borboleta^ preta. Collarinho de pontas
compridas e reviradas.

d ) Camisa dura ou molle, pregueada
ou de peitilho pique, com punhos pegados
á moda france/.a.

e) dietas e Sapatos Meias pretas ou
castanhas. Sapatos de verniz, de entra-
ila baixa .

§ =

./ rigor Casamentos, banquetes, operas e
recepções.

a ) Terna Sobretudo azul escuro ou

preto em modelo Chesterfield ou modelo
de capa pelerine. Casaca. Lapella de se-
da reluzente. Collete branco, em lustão
ou pique, () curte pode ser em V ou L', de
base pontuda mi recta. Calças da mesma
fazenda da casaca, com debrum de seda

b ! Chapéu Chique ou cartola, com
fita preta. No verão chapéu de palha.

C ) Gravata e Collarinho -Gravata bran-
ca, de borboleta, Collarinho de pontas re-
viradas, profundas e compridas. Luvas
brancas .

d )) Camisa De peito duro com um
ou dois botões. Punhos duros de uma so
folha.

e ) Aleias e Sapatos Meias de seda
azul escuro ou preta. Sapatos de verniz
preto ou de entrada baixa.

f ) Adereços Botões de pérola. Rèlo-
gio de bolso, delgado, de platina ou ouro.

= § =

No mappa acima não se encontra meu-
cionado o traje especial para corridas, que
é o fraque, claro ou escuro, com collete
da mesma fazenda ou branco, a cartola
cinzenta. u

= § =

CORRESPONDÊNCIA

\ L. Saboia de Albuquerque Cavai.-
CANTl Com relação a sua consulta, te-
nho a dizer que as combinações mais per-
feitas que se pode obter com um terno
de casemira azul marinha são as seguintes.

Camisa de listas azul claro com pei-
tilho duro e gravata azul escuro, podendo
ter listas acinzentadas. Em regra a gra-
vata pode seguir a cor da camisa, e neste
caso também ficaria interessante combinar
o azul com o vermelho da seguinte forma:
camisa listada de vermelho não muito
vivo ; gravata de fundo vermelho e listas

grandes azues.
Peter Gr fio.

SABONETE

ITIIJCC© DE LIMA©
NINGUÉM DESCONHECE AS QUALIDADES ANTISEPTICAS E

HYGIENICAS DO LIMÃO.

CONQUISTADOR! Do general ao galucho
E do abbade ao sacristão,
Do homem pobre ao de luxo
Do vigarista ao ladrão,

ESMALTE LIQUIDO PARA UNHAS*'©RIENTAIL**
0 DE MAIS LINDO EFFEITO.

Da dama chie <í operaria,
E do velhoie ao gurg,
Seque a fama extraordinária
Do sabonete DORLY.

SABÃO PARA BARBA

KOJaVPILCE '9
CREME, CYUNDRICO

OU EM PÓ.
NAO HA MELHOR PARA BARBEAR.

tia vários gostos na vida :
Ha quem Jaca bungalows,
Ha quem chispe na corrida
Dos seus quatre-vingts chevuux

Jlas para um bom tcte-a-têle
Todo elegante e rempli
Só usando na toilette
0 sabonete DORLY.

LEITE DE BELLEZA
« « ORIENTAL**

INFALLIVEL COnTRA MANCHAS, SARDAS E ESPINHAS.
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ce/o í/e' -iv* mostrar, perante
tal poesia, demasiado pro-
saicos, ajjirmam que, cre-
ando a Ordem do Tosa o
de Ouro, quiz o duque
Felippe apenas prestar lio-
menagetn á industria das
lãs que Jazia a riqueza das
r/andres. . . e a sua própria,

ei pós a abdicação de Car-
los /', /e>/ <7 dignidade de
grão-mestre da Ordem egual-
inenle allribuida aos dois
ramos da Casa de llabsbur-
go, uma das quaes reinava
na Áustria e a outra na
Espanha. Assim, até I(JlS
houve dois Tosoes de Ouro.
Um para a Lenda, outro
para a Historia. . . Daquel-
le anno cm diante, porém,

o único grão-meslre da Or-
dem é o Rei de Espanha.
E é elle que abrirá o proje-
ciado Capitulo, enxergando
o trajo da época: túnica de
velludo vermelho, de br nado
de lajeia branco, manto de
purpura bordado a ouro,
chapéu de velludo vermelho
bordado a ouro e, ao pesco-
ço, o collar do Tosão de
Ouro, suspenso por uma
larga fila vermelho escuro.

Por morte de cada cavai-
feiro da Ordem real, deve
o co liar respectivo ser reen-
viado ao grão-meslre. h até
agora um só collar escapou
a essa regra: o de Nicolau
li, que o governo dos Soviels
se recusou a reslituu

conclue o chronis/a referido
— não por amar á Lenda
ou á Historia, mas porque
o objcclo é de ouro c crave-
fado de diamantes. . .

Pensamento

Ncãe> profanem as pala-
vras ele ternura, epie1 ao

ouvido se murmura bai-

xinho, baixinho! Asseme-

lham-sc a uma caricia que
nos tivesse tocado, sem que
a vissemos.

A lagoa "Penedo Tennis Çlub" : Imile realizado no sabbaelo de Allcleua,

O tosão de ouro

0 rei da Espanha deve
reunir próxima mente em so-
lemne capitula, em Barcelo-
na, todos as cavalleiros do
Tosão de Ouro. Se Iodos
allenderem â convocação, po-
der-se-ha ver allt o sr.
Poincaré, por exemplo, ao
lado do imperador da Alie-
manha.

A origem do Tosão de
Ouro — escreve um chronis-
Ia parisiense - é disputada
pela Historia e pela Lenda.
Hruges era então a capital
brilhante dos Duques de
Barganha que a/ti tinham
a sua corte. . Vs lestas pa-
làcianas suecediam-se os

torneios e as cavalgadas-
(I duque 1'elippe que oresi-
dia essas lestas, apreciava
especialmente as beldades
flamengas de que se cercava
o mais possível. Dizem que
a cada uma dessas divas
elle pedia, em penhor de
ternura, uma media de ca-
bello e assim arranjou uma
coltecção de que acabou mau-
dando jazer um cal lar. /',
esta jóia elle a usava jrequen-
leniente. Todas essas'"ma-
deixas e/iim louras, mas a
ilo meio ostenlavíi um tom
ardente de ouro ao sol.
Provinha da cabelletra inara-
vi/hosa de dfarui van L rom-
brugge, a quem, pela sua
superior 'ormosura, cha-
mavam a Pérola de Brunes.

Intima alfeição a ligava a
um pintor, a quem o duque
mandou jazer uma viagem
a Portugal. . . E como os
corlezoes inalassem ela hei-
leza de diária van Crom-
brugge, por causa do riuvo
da sua cabelleira, o Duque
Felippe disse-lhe um dia
que aquelles que riam dos
seus cabellos em breve aspi-
rariam a ser com elles agra-
ciados" .

I: c un eijeito, poucos dias
depois, fundava o Duque a
Ordem do Tosão de Ouro
que só devia ser conferida a
genlishotnens de nome e ile
armas irreprehensiveis .

Eis a lenda, que é real-
mente bella. Os historiado-
res, porém, sem nenhum re-
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A mesa que presidiu .1 sessão solemne commemorativa do 53." anniversario da Sociedade Amparo

Operário, vendo-se presidindo a meza o sr. Nerval Monteiro, ladeado pelos drs. Castro Guimarães e

Nogueira da Silva, Tcllcs Barbosa e mnis directores.
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F> ROTANDO de |
cantantes fon> |

tes, ou refrescando- J
se em vastas bacias, j
as águas que descem I
do Grande Atlas sào «
a riqueza e a poesia |
de Marrakech, !
rubra. |

No meio de um \
lindo jardim de oli- j
veiras, que se esten-
de pelas margens de
um lago artificial com 200 metros de com-
primento. o sultão Moulay And Er Rahman
edificou o gracioso pavilhão de Menara. cuja
columnata, galeria de balaustres e verdes
telhas se ref lectem nas mansas águas do lago.

Embora de proporções pequenas, a sua

OS PAVILHÕES DE MARRAKECH

decoração interior
foi feita com delica-
do capricho, com
estuques finamente
esculpturados e te-
ctos de cedro dou-
rado.

Construído para
recreio de um prin-
cipe de requintado
gosto, e protegido
de todas as agitações
do mundo por uma

espessa muralha de verdura, elle parece o
próprio asylo de repouso.

Entre o grande numero de monumentos
musulmanos da capital imperial do sul. esse
pavilhão é um dos que apresentam as linhas
mais harmoniosas.
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A imagem de S. Pellegrino
atravessada pela firma

PRODEL

constitue
a segurança
e garantia de
ter adquirido
a verdadeira

PURGA, R.EFR,ESCA,DESINFECTA
O ESTÔMAGO E OS INTESTINOS

Peçam amostras á Caixa Postal 3575 S. PAULO

l
Bon Ami limpa

§§*

(íl(!)

Banheiras— Azulejos
Espelhos — Mármore
Madeira es ata liada
L a lã o — Al um in io
Co b r e — Es m alie

Linoleum.
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Una a diversão ao trabalho e traba-
lhe menos - use Bon Ami. Em todas
as partes da casa. este limpador ma-
gico elimina a sujidade e deixa em
seu logar um asseio brilhante. Tão
fácil de usar que se converte em um
passatempo agradável. Nunca arranha.
Nunca irrita as mãos.

Distribuidores Geraes:

TELLES, IRMÃO & C.a Ltda.
Rua Florencio de Abreu, 37, São Paulo

AGENTES NO RIO DE JANEIRO:

Antônio Braga & Cia.
Rua da Candelária, 28{30.

Bon Ami
A' venda em toda a parte.

O ÍMG&ANTE
I0,O/t JÒã^TR/^z DELGADO

C^HAMAVA-SE 
Manuel da Rosa.

J Nascera numa aldeia branca e

pequenina onde os campos cobertos
tle vinha põem uma mancha de ala-
cridade inaudita e on(\c os trajos

garridos das raparigas lembram as

papoulas rubras que vicejam ao
lado dos trigaes. Era pobre e era
alegre. Mas um dia^allaram-lhe
de Buenos-Aires e da grandiosi-
dade dos pampas incultos, que se
estendem a perder de vista sem uma
arvore, sem uma pedra, sem uma.
montanha. Ali pode-se viver como
um novo S. Francisco de Assis;
mas é necessário amar o sol, o silcn-
cio, os pássaros e a doçura de violar
a terra virgem, que quasi sempre se
debate e se defende da ambição
dos homens. Tão désoladora c essa
terra que se podem comprar léguas
e léguas de terrenos por uma quan-
tia Ínfima. Mas para triumphar
torna-se necessário ser um batalha-
dor, um forte, um athleta .

Desde então, a imagem dos pam-
pas desolados gravara-se no coração
do campone/. como o retrato duma
namorada. Os campos fartos e aco-
Ihedores da sua aldeia pequenina
pareceram-lhe humildes e desinte-

ressantes. Uma alma de nômade
brotou com violência do seu sê'r
Correr o mundo, atravessar os ma-
res, sentir o orgulho de sul locar
a rebeldia dos pampas odientos e
voltar rico. voltar altivo, voltar
como um conquistador á paz da
sua aldeia! E partiu.

A viagem pareceu-lhe infinita.
Passou-a quasi sem dormir, com
os dentes cerrados, os olhos turvos
tle saudade e de desejo. Ambicio-
nava a nova terra como um amante

pôde querer a sua amante. 0 mar

pareceu-lhe uma colcha tle seda
estendida á sua passagem, como
á passagem do antlor da Virgem
da sua terra. E quando chegou a
Buenos-Aires abriu as narinas for-
tes para melhor sentir o perfume
da terra promettida. Quasi sem
notar, estendeu os braços ao infi-
nito como tomando posse do uni-

verso inteiro. Depois alargou o pas-
so, atirou-se ao acaso tios caminhos,
estonteado pelo movimento e pelo
barulho. As lojas e os milhares de

objectos desconhecidos para elle
deram-lhe um desejo dc parar. Mas

a multidão, efnpurrando-o e insul-
tando-o, nao o deixava um instante.
Por fim, lá conseguiu abrir um es-

paço e foi ter a uma vicia, estreita
e suja, que lhe -pareceu um pedaço
do céu. A um canto viu qualquer
coisa enrodilhada, negra e soturna.
Approximou-se. Uma mulher, quasi
uma. creança. jazia tlcslaP.ccida com
os longos cabellos negros espalhados
na poeira. 0 coração <\\> campone/.
bateu, como um immenso sino,
dentro (\^ peito. Que Iara esta des-

graçada adormecida na rua ? Quem
será ella? Pegou-lhe nas mãos.
abanou-a com meiguice, depois com
violência Como é bclla! Como está

pallitla! A mulher continuava immo-
vel Audaciosamente agarrou-a nos
seus braços fortes e levou-a a uma
taberna próxima. Pediu água, qual-
quer coisa que a despertasse. Mas

mm**************' ».**.* *-«¦* _#_*j »*«*•* *
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não o entendiam nem cllc entendia
ninguém. E esta? pensou. Que
pai/., cm que se tisa esta Língua de
Irapos... Mas iria deixai" morrer
essa mulher por causa de não saber
pedir água? Ah! nao'! isso não! 0

insüncío não Lhe segredava a di-
vina caridade tle um soecorro?
Muito bem: passaria sem elle.
Agarrem a primeira garrafa de
aguardente que viu sobre o balcão,
empurrou os curiosos c banhou as
fontes da mulher. Um suspiro in-
lantil exhalou-se dos lábios da des-
íalleeída Uns olhos dolorosos, beijos
e esverdeados abriram-se a custo.
!i na lux. desses olhos verdes perdeu-
sc a alma do camponio. acorreu-
tou-se a vida aventureira tio ambi-
cioso de fortuna Voltou as costas
para que ninguém lesse o segredo
do seu coração na doçura do seu
rosto. Depois, mais calmo, voltou-
se para ella. Foi a tragédia do seu

destino: um homem beijava-lhe.
brutalmente, a boeca .

Desvairado. louco tle ódio e tle
ciúme, atirou-se a elle. F.smurrou-o,
insultou-o, cuspiu-lhe Ninguém se
atreveu a enfrentar o desvairado.

.!>s)ix_\?.'(. •"•ií-.>.-*M/!>.s-."¦; s&Hízt i,.,?éí^
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Quando se cansou, quan-
tio o raciocínio lhe voltou
ao cérebro viu-se entre
tlois soldados. Compre-
hencleu tudo: o seu amor,
o fim das suas esperanças,
o desabamento tia sua
vida. 0 triumpho do seu
esforço sobre a terra vir-
gem, a conquista tio ouro,
a volta á sua aldeia, a
ventura e a gloria de ser
um vencedor? Um olhar
dc mulher matara (tido
isso !
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Nesse momento uma lagrima ca-
hiu-lhe nas mãos tremulas. Era
ella, a desconhecida, a namorada
tle um minuto, que soluçava. Uma
alegria abrandou-lhe o peito.

Como te chamas, rapariga ?
— Rosa!
Rosa! não era elle o Manuel tia

Rosa ? 0 destino a creára para tles-
graça tlelle. E então não soilreu
mais: ergueu os olhos bem alto,
ergueu-os para o Céu. porque tle
Deus lhe viera a consolação tle ser
o Manuel da vua Rosa. . .
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Para apreciar o Radio é i>dispensável um
bon alto-fallapte que reproduza os sons
com nitidez e i>erfeicão. Um bom receptor
combinado com o alto-fallantc
garante uma fiel e perfeita audição

Philips

OS ALTO-FALLANTES PHILIPS
são fabricados em vários modelos e cores,
mas de uma só qualidade, a melhor.
Procurem ouvil-OS.

PHILIPS
ALT0-FAL1 .ANTES

Peçam uma

demonstração

ao vosso

fornecedor.

-Ha dois dias aiatc não limpas o im'.. Manoel, Olha : paides escrever o nome aqui.
Não posso, não senhor,..
C«nio não podes ? !

—- Porque não sei escrever.
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Nas regatas promovidas cm Campos - no rio Parahyba - pela Federação N.uljc. n«™n™^ertw«nlc .o S^ C Rio Branco A

Fluminense de Remadores - (pela primeira vez sc disputou em yoles-guig a 4 remos). A esquerda, cnegndn ... I
i alto: a guarnição vcnccilorn tio .V parco Campconnu
chegada do l.° pareô Prova clássica Alfredo Licberath.
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Pó Graseoso Mendel
para o rejuvenescimento da cutis

Variedades cômicas ao dentista. Mas,.uma vez entanto o tem feito.sof-
instaliado na cadeira, lica Irer tanto.

Truque de dentista com mefJ0 e nãõ quer mais Faz favor de aluir de

Um pobre coitado vae arrancar o dente que no novo a bocea. afim de que

í"*N À

rm!wtv' '¦V-' I ^tjmr ¦aWaafiàflaW- '-' Tíki. ^- flUtfl Eâ^Z flflLl

^¦kflWMfl***^ JBL T** * Z^^Tam*"*. *^> kavLflfla^f^^/%/ *a*> tj * *^^"^^ flfll TaT-laaTa\ifl* T Mat^l- W^flV A mwK -V^LaZ"^ "^^^aL^fl. JàC/ TaMa^,^flflPi^y AVI* ^flf JjBT||Kflfl^aLr.Ti ^^aafljflrJ^tiV. ^_fl» /• » t3l V WmmTmmfjAm flflx JSiMlà?'-i% 
¦¦B^*'*\'jPI '^^¦¦Vfl^fl^flflfl^^^ ^t^V^i^te^i^fl^flfl «WM Mfl^ Hfll4 *> I* ll^Bafll V^at^fcaP t*lfí flf^tf ^flflj

i flflcM^^ Tfl fl flaafll Ha^flWfll H /, fll HHfl il-', i ¦¦ ¦¦ ' afl flfltffl ¦¦¦!] flU&vwirr^H

flJK^^í '*"" ,'v"' '*^o^wí—*fl^^^^^^^^^^^^fl

Inauguração das placas .li Rua _Saboia Lima. antign Run Trapicheiro, na Tijuca, no dia
lOJdo corrente.

fl flflT^flfl K^aflVtflarl #T-'-í tlWa! a^r^*J flW>a3fll flWaVdflla*5^-l fllü» ^BSI ÃT ^r^^fll BttP

—^H - . <fl mT, -flj H I J • ^l_ .^Q B'« i ^
y4 w^^l ^™Bf >l flflflj Jfll flflfly^^fll ^^Tflf •' ' ^^VH \ \1 A

¦WflTa flfl flB * WflHflM^aCf ^V ^fl. !^»SbÍ"í^B flfli á^T^ «fll I ^K ^^^^^^^^^^¦¦¦ffl?^! ¦,

X II R rln>sa Ien<e ^ft Fac>!-dí»de de Direito de Níclheroy, organizou um progrflin-
O professor I cllCí a 

^ 
. 

^ muj|0 tem aproveitado aos alumnos da *i'a ta«leira. O grutM» aiima
ma de estudos pr»t»cas i 

em^^rl)ue {10 jovem professor. (\tie se vê ao centro, para S. Paula,
foi colhido no momento i _<rurs5o de estudos práticos, tendo sido visitada, nessa <»casi5í,. «

coro seus alumnos, numa <¦* 
pemtendari.» do grande Estado.

examine de novo, para ver
se esta extracção ainda
pode esperar

Não, não, responde o
cliente apavorado. .Mas lo-
go em seguida dá uni grilo
agudo levando a mão a
sua coxa.

0 dentista apraveitou
para metter o boticão
na bocea do cliente e, ra-
pidamente, extrahiu o den-
te cariado

Atordoado, e sempre com
a mão na coxa, o cliente,
olhando para <> dente, dis-
se:

Nunca pensei que a
raiz lossc tão comprida !

In s ti tu to L u do vig

/Jíadame Ludovig conununica aos seus ,
díHinctoir Amigos e Clientes as novas ms- \
lallaçoes do Instituía Ludovig, á Rua do j
Ouvidor 164 I: andar {elevador), onde es- j

pera continuar a merecer as suas honrosas \
visitas. Novo lelephone 4-4709. \

I
•

() cientista tinha espeta-
do um alfinete na coxa,
para obrigal-o a abrir a
bocea gritando

= § =

HUiM ir Inglez

0 juiz - Assistiu então
a br,aa entre Mr. e .Mis.
Biffit?

A testemunha. Sim, sc-
nhar juiz.
L..Ojuiz -Kstava lambem
pre?ente quando <> sr.
líiflit i\vu pancada na es-
posa ?

A teslemunha Sun, se-
i h >r juiz.

A testemunha Nao, sc-
ulior ) ui/.

() juiz Por que razão ?
A teslemunha Porque

est,i\.i justamente encheu-
do o meu cachimbo

Os Guarda-livros são
condemnados a pobreza ?
Nos Estados Lindos, onde são considerados

os mais autorisados orientadores dos negócios, os

guarda-livros ganham de seis a dezoito mil dollars

por anuo. enriquecendo coirmuirente.

Este lacto é devido sobretudo a um segredo
profissional que será revelado agora, no Brasil, aos

guarda-livros e estudantes Z^ commercio que mau-

darem O seu nome e endereço ao representante d<>

1'niversal Contro! oi Aiiounts, Inc.

Caixa Postal 2296 S. Paulo.

mmm\ flflk MáW^fll fl^^^^^femfl^^P^™ ¦* ^^B **'J* <v*' r%UflVJ (tíj -^'m. ™É*à
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¦¦ ^H Hfl flSoIflLaEl^&^al flflflai flfll ¦¦¦¦ ¦¦ fl Ãfl I flnPiiSfl^afli ¦¦ H ¦¦ ¦¦ ^flz3
¦¦ flflfl^flfl^^^B fl^B ¦¦** ^ fl^B^fll ^^flSB^aSVfl^H

^^Efl^flflr^^^Rt^fl^^fl^^flflWAaPffPP^ISflCflbw *2^w;' flfl :-flLi«flfl^fllflflflfl^fl^fl^fl^flL flBflflaãB.^ "**«V £ iX>-' "
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Grup" apanhado a bordo d<» *4Pará" p«~>r ócCaãíâò da clieísádn da senhorinha Didt C*tllet ao RiO. i"
sabhado ultimo Vêen*-se. na photographia acima, alem dc "Miss Paraná" — 1929, seus pães

e pessoas «jue a foram c*|>erar.
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C^earnça^

Nil/.o, filho do sr. Augusto Craccl c
d. Olga Foiíu] Craccl.
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Ivettc c Nair, liliias do commandunle
.Mario Godinho.

nr

Victor J«>sé, filho tio nosso companheiro
Alberto Lima.

u% — 
j 

~ _ i —T"i-aJ"—i ~ ."-_T---?. 1

Maria Margarida, filha do sr. João
Henrique dc Oliveira e d. Laudclina

Cruz dc Oliveira (Ceará).
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A' semelhança do que se faz em Paris, a cidade de Campos, pelo Automóvel Club
Fluminense, realizou a interessante eleição de uma rainha singular : Miss Economia.
Ao prelio só poderiam concorrer senhoriniias realmente econômicas, capazes de fazer uma
toilcttc até ao limite máximo de vinte mil réis. A vencedora, proclamada Miss Economia,
avantajou-se ás demais concorrentes < om um vestido que cust.n _apcnas_ 16S500 .
Ao alto, vê-se iMiss Economia, senhorinha Cenira Dias—que, aliás, é millionaria—- entre
as suas competidoras. Ao centro, Miss Economia e a segunda collocada, senhorinha
LAla Manhãcs. Em baixo a commissão dc contas, de esthetica e Julgamento, onde se
vêem as senhoras Juvclino Paes, Domingos Silva, Adelino Pcrlineciro, Lwvigildo
Leal. Waldemar Krauze. Orcncio Tinoco, Bernardino Gonçalves, Ruy Pinheiro, Baptista

Faria e Antônio Moreira.
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0 Club dc Regatas Vasco da Cama commctnorou brilhantemente o seu 32.° anniversario, realizando uma soberba parada nlhleticn c dois matches AnJojt-baU. Mcilirnni.sc o Fluminense e o America
vencendo aquelle por õxl». e o Vasco c o S. Christovam, que empataram por 2 x 2, Ao alto: o desfile das „„,*..¦. estrangeiras pelo campo do valoroso dub Km baixo: um aspecto da parada iilhlcticn.
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O Club (",triiiiiiií:». u art>í<M.r«líi:o itrcíf n\U-
inSu da Praia i!« Hamenç», lommcmtiruu a

paisagem ú<> seu anniversario «mi uma bri-
ihitnte re. e|H","««.» c banquete. ./«> .i//«», um
mpincilte aspe< *o da incs.i dti banquete,

presidido |>elu s !!ul«.-rt Knipping, iiiustre
ministro «Ia Alienuinh.» no Brasil» «|uv tem

á is»|U«rda, assigu.dada, .Uns Allemanha, a
linda embai.\atii_ ,1a i»iüe*a germânica a,«

ptvlio da tV>rmt,s»ir.i mundial «pir se Uav.it\i
nesta capital. ,/,» /.;./5«. uni «s|Mxt«i tia r» -

eepção. Vê-se n«> rruj«í u sr. ministro da

Allemanha e, assignalada, JUss Allemanha

i

r
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a Sabedoria das Nações que os "olhos são
as janellas da alma..." Rude e imperfei-
tissimo dizer! E' funcção das janellas ape-
nas o abrir e fechar, quando ha sol OU

quando ha china... Mais nada. Não cantam, nem
falam, nem choram... nem promettem o céu e o
inferno, com um simples baixar dos cilios que cerram
os olhos como uma cortina miraculosa e ágil...
A janella é um rasgai sem vida na brutalidade iner-
te de uma parede. Os olhos... são indefiniveis como
todas as cousas por onde passa a luz fulgurante do
I nlmito . . .

Para que definil-os ? A n.ulher também não se
define e nem por isso deixa de ser boa ou má, como
Deus a fez e Belzebuth a retocou... A meu ver, os
olhos são a projecção, em luz, da alma humana...
Não ha maior nem mais formosa demonstração de
que dentro da matéria, e acima delia, existe algo de
incorruptível, de eterno e poderoso que não desce ao
túmulo da mesma forma por que um raio de sol
não pode ser inhumado nos campos santos... Ila olhos

que são, realmente, simples guias mate-
riaes do corpo a que servem: vêem o ca-
mínho, percebem as cores, as formas,
todas as cousas sensíveis «pie ate os cegos
adivinham, pelo tacto. . . São olhos sem
intelligencia e sem alma. Eli iria jurar
que as pessoas a que pertencem não tem
raciocinio: tem instinctos. . . A [Sature-
za queria fazer um suino c fez um homem.
Planejava um fox lerrier e realizou um
grande industrial. Enganos lamentáveis
da fabrica subtilissima onde se projectam
os macacos e os homens ile gemo...

Vede, agora, estes olhos ágeis, sal11-
tantes. que parecem dois acrobatas pen-
durados, audaciosamente, do invisível
lio da Vida. Como falam, grilam e riem
tão alto que até são capazes dc dístrahir
um philosopho abeberado á margem da
corrente terrivcl da Verdade ! São dois
garotos em férias, apedrejando, com raios
de luz, os homens graves que passam
na rua de fraque e chapéu alto... E estes
outros: sérios, de uma serenidade de lago,
olhando o Mundo sem um desvio da
sua recta genometrica. Imperturbáveis,
revelam uma alma (pie se venceu a si
mesma, e (pie nem o Diabo poderá at-
trahir com as cores berrantes da sua lan-
tasi.t, meio infantil. . .

Aquelles outros* . . olham para o ceu.
Buscam ver (ou estão vendo, . I alguma
«.ousa que ninguém percebe. So elles 0
sabem, . Também é certo que O igno-
r.uite. fitando o céu, vê alguns vagai li-
mes extranhos (pie nunca apagam a in-
lermitlenc i.« d«> seu brilho, emquanto o
astrônomo, com a lente forte da Sabedo-
ria, perseruta vias-laclcas, desvenda cons-
teüações, descobre mundos illumiuados

que enchem a Noite com o clarão da sua
eterna realidade. . .

Attent.ie para estes olhos negros
Têm a cor ila Treva e da Morte. Por
isso talvez é (pie sejam a In/ sagrada C

predilecla dos que amam a Vida através
«le uns olhos «le mulher. Elles fitam de
lado como se temessem cegar-nos com
o íulgor excessivo das suas pupilas. Olhos
destes nasceram para fazer os homens
mais felizes, e os mais desgraçados, da
Terra. Ha bellos olhos de outras cores:
verdes, azues. castanhos, cor das águas
do alto mar . Mas nunca são tão ver-
dadeiraimnte bellos como quando adqut-
rem essa tonalidade dolorosa, tão com-
mum nos olhos negros. . . Estes costu-
iiuiiii humedecer-se perennemente de um
liquido que pode vir «Ias glândulas la-
crimaes e pode vir do Céu E' um orva-
Iho constante, que poreja delles como a

gota do rocio matinal na corolla das ílo-
res «pie aindam rescendem perfumes de
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virgindade. O povo costuma dizer que
são tristes os olhos assim, cheios de névoa
e sonho. . . Serão tristes, se a tristeza é
essa insatisfação profunda que vem da
alma através dos olhos e nem sempre se
traduz no resumo liquido das lagrimas.
Serão tristes, se a tristeza é esse anseio
indefinido do coração humano á procura...
ile quem ? — talvez de si mesmo. . . Se-
rão tristes, se o ser triste é aspirar a ai-
guina cousa ile mais bello, mais perfeito,
mais puro, que não ha nem nos jardins,
entre as rosas, nem nos bailes, entre as
mulheres, nem no gabinete, entre os li-
vros, nem no convento, entre os santos. . .

Os olhos tristes são, em verdade, os
olhos poetas, que andam rimando, em
luz, o que a boca não sabe dizer em pala-
vras. São os olhos que vêem mais o pro-
fundo c intimo da alma do que o exterior
e peripherico do Mundo. Nasceram para
as visões introspectivas da alma que se
debruça sobre si mesma como um physi-
co á beira do abvsmo do Cosmos. . .

Nem toda a gente saberá entendel-os
e decifral-os. . . Para uns, passam como
enfermos; para outros, como pretensio-
sos. De mim, sei bem que não os ha mais
expressivos; nem mais fáceis de entender
por quem sabe, também, sentir e. . . amar.

Os olhos tristes não pertencem ao cor-
po senão porque no corpo se fixam e
situam. Verdadeiramente, elles são olhos
da alma, porque a alma nelles se rellecte
tão precisamente como a imagem mate-
rial na face sensível de uma placa photo-
graphica. Não é preciso indagar, a quem
os tem, por que são tristes: esse alguém
não saberia dizel-o melhor, senão pelos
olhos. . . São creaturas que nasceram
para falar á nossa alma como a voz do
órgão na igreja, a ila araponga no mato,
a do coração dentro do peito... Todas
são vozes da Eternidade: vêm de Deus,
pelos caminhos imperserutaveis do Infi-
nito. Olhos tristes. . .

". . .vós sois como dois soes no poente,
cansados de luzir, cansados ile girar. . .'

0 homem que não consegue entendel-os
deve renunciar 

's 
aspirações superiores

da idealidade e do sonho. Não têm alma
que os veja, não têm olhos que lhes re-
ceba a luz eterna e gloriosa. . .

Para amar é preciso, antes de tudo,
entender -- e esses olhos, assim tristes,
são indecifráveis como a Morte e indeíi-
niveís como a Vida...

Af*4*r1§p4^jf* c^
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'- de ocrcebcr-sc a periodicidade de sua lor- No liltora 1 ha depressão, "hsla il1
pressão, dil-o White, c provavelmente 4-

de Gond-
AQUELLA 

hora era convidativa a
passeios e, como nos sobrasse
tempo, tão pouco era o nosso
affazer ali, resolvemo-nos:
— "A* estrada elo Correia

Velho" elisse Azambuja.
— "Muito bem", concordamos com

furandyr.
Mais alguns momentos, depois de cor-

rermos a recta em direcção á praia do
Sul, e eis-nos, em aligero Ford, pelo
divinal caminho... Estávamos na es-
trada elo Correia Velho, caminho secular
que é um elos mais encantadores passeios
de Paranaguá. A sua origem e remota e
sua denominação vale por uma homena-
gem ao cidadã) paranaguense Manoel
Francisco Correia, pae, que naquellas
paragens teve seu sitio...

Sem cansar a admiração pela exube-
rancia do arvoredo que em quasi toda a
extenção cobre o caminho, á feição ele
monumental arcada sem fim, seguíamos.

Já admirávamos os meneios elas fron-
eles millenarias, ela quieta ramaria, por
onde fugidios passam os raios ele luz <pic
tapisam alegremente o verdejante leito
da estrada: iá olhávamos aqui um roçado,
junto a vetusto rancho; alem admirava-
mos, no seu desengonsar ele rachitismo,
o mestiço ncurasthenico elo litoral, o
caboclo retesado . . .

Nos roçados, a manelirca, que faz j^aríe
Forçada ela alimentação elo caboclo, tem
o porte esguio que traz lembranças elo
majestoso pinheiro, elas "taças erguidas".
A sua presença nos roçados, talvez, vae
alem ela necessidade alimentar: aos olhos
simples elo caboclo ella é o pinheiro cio
litoral e num reflexo ele grandeza, que
lhe vae pela similhança, integra a maies-
tade ela terra, penumbrando o planalto,
onde impera seu irmão maior.

Nos grupos de caboclos que víamos pelo
caminho ou pelas vcreelas, lá aquelle con-
dúzia um feixe de lenha secca: ali outro,
com uma cesta ao braço, conduzia o seu

pescado; alem, no peitoril da porta do
tosco ranchinho. outro preparava as ma-
lhas ele uma rêdc de embira; outros tan-
tos. na sua feição simplória e boa, ente.-
xavam os aspectos da esjtrada. armando
sem o querer, com suas bucólicas, toda a
nossa ale-ría naquella caminhada.
E elles reflectiam, na esquahdez bronzea
de suas faces, uma certa alegria, uma feh-

cidade que despertava em nossos cora-

cões tão sentimentalizados pelos escar-

„eoV ela civilização, uma saudade, um
-O* *,'tjuê aw- certamente, o atavtsmo

bem estudado ha de explicar

A igreja de N, S. do Rocio, a cavallciro da bi
hia de Paranaguá, em situação paiiorarnic;

(indo se realizam romarias attiiuaes.

F' epie é admirável a vida do caboclo.
Dentro em sua grandeza não tem elle
noção ele sua miséria c o que mais lhe vale
talvez, lemge cios torvelinhos das paixões
tumultuarias, é o viver no regaço lehz
da natureza, fora, a salvo das dcsillusèões
epie surprehcndem maleficamcnte os es-
piritos civilizados Confrange-nos vel-o
mas. certamente, nós lhe inspiramos com-
nuseração. . .

Ali, naquelle descanso perennal, não
ouve o caboclo a voz de Satyro si não at ra-
vés a voz melíflua de Eolo, que os appro-
ximaçada vez mais da vida natural, aca-
lentando-o num cyclo ele realizações tão

[pequeninas quanto puras e naturaes.
|! Com o espirito esgueirado nessas co-
igifações. diante dos quadros epie s'> iam

p.i.ii. àn, pela .superposição ik' con.alas
ele casc.s e carapaças ele molluscos di-
versos, lia de permeio restos humanos,
o que stiggerc a idéa de lerem sido esses
auiimtoadi'-. também, túmulos . I'. a
mente cogitava: não seria o sambaqu.v
o monumento onde. a feição das pvrami-
des pharaoticas, deveriam repousar os
restos dos valorosos caciques :

Quem negará que a dispersa > da espécie
humana pelo Alaslia tenha feito perder
aos epie aqui vieram parar a memória
elaquellcs túmulos sumpttiarios ela beira
Nilo, si) permittindo a reminiscencia que
se atacanhou da pyramidc granitica ao
sambaquy calcareo ....

Aliás, no sambaquy, os vazios das con-
chás esplenderiam as sonorielaelcs, echos
ou reflexos que, embalando o derradeiro i
somno dos audazes autochtonos, lhes ia-ii

^¦¦àP: íS
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apresentando, tudo vendo c tudo sen-
tindo, proseguiamos nosso divinal pas-
seio, quando Azambuja lembrou a visita
ao sambaquy elos Frades. Era o que
faltava ae> fecho eleas prazeres ele viajar-
mos por aquelles logares encantados.

Vamos! E o auto rodou á esquerda,
tomando uma bifurcação da estrada em
Correia Velho.

E mais alguns minutos, tínhamos á
frente o monumento que altesta a passa-
gem elos Carijós por aquellas paragens.

Ao vel-o oceorre-nos á lembrança o
heroísmo ela valente tribu que tantas
glorias conquistou contra os Guayanazes..

Approximamo-nos do sambaquy. b
elle pequeno em relação a outros tantos
que enriquecem a nossa costa, mas nem
por isso deixa ele apresentar íacte»s no-
laveis em sua constituição, pois alem

O lendário convento d'ondc se irradiou a íé. . .

riam presentes os accordes das fanfarras
das inubias, pelas viclonas elas tribus. . .

E assim, sem nada precisar, via eu o
sambaquy... Estava ali, porém, um
caboclo a desmanchar o monticulo para
elar um aproveitamento industrial aos
restos calcarcos e eu. então, lhe perguntei:"Come> foi que isto se fez. nhô?"

0 velhote. sem titubear, respondeu, tal
a convicção serena ele que interpretava
ela Natureza os mágicos mysterios:"Fen o dilúvio, nhô". A água iazia
redemoinhos, accumulando as ostras ejue
são pesaelas, e fez-se <» monte .

interessante! A fé scientifica elo cabelo
não <e:.i lá muito t«'»ra ele lógica, ante <>s
argumentos dos geólogos que scVêin inte-
ressac Io n»ijo estudo tle nossa terra

¦ i cpie submergiu o continente
leana dos geólogos inglezes, destruindo
assim a antiga terra epie ligava a África
a America do Sn!, que permiltiu a pas
sagem livre de planta- e- animaes de uma
região para outra, como se ve pela iden-
tidade ele resteis iVisseis i\.\^ rochas elo Sul
do lira ul, Al rica d< i Sul e I n lia

E houve de facto descida de águas
do plaleau central para formar o Allan-
tico, cnnqirovada a existem ia, tan tempos
de anlanho, ele extensos mares que dn-
xaram sua piso,» nos tosst-is ichlyologicos
tão bem estudados nos arredores de' Ponta
Grossa, pnr Clarice Assim o caboclo,
ligando ás proximielaeles ele stai luguno
a visão longinqua do dilu\ io universal,da
Historia Sagrada,não ilesacertava total-
mente. . .

.M.in o redemoinho das águas se não
realizaria sem que accidentcs physicos
resistentes quebrassem a harmonia aquosa.
Prncurámol-os, pois, pelos arredores.
Olhámos bem para reaffirmar com a sa-
bedoria du sábio caboclo. Pois bem, nada
pudemos descobrir aue, através <»^ ceo-
leígeis inglezes com o Gondwana, de W lute
com a depressão ela faixa litorânea, Clarice
ceim eis fosseis crustáceos, fortificassem a
assereão indígena c negasse aos Cariios
o trabalho elos sambaepivs.

De facto, por ali ha planície c, alem,
o remanso elo porto dos Frades...

íamos terminar a caminhada Do alto
do sambaquy, onde fizemos recular co-
lheila de restos humanos, eontentámo-nos,
afinal, em divisar as proximidades.

Bem perto o porto elos Frades nos trazia
á mente um copioso monumento de im-
pressões elo Paranacuá ele antanho. Elle
era o porto clandestino, nor onde deveriam
bater em retirada os frades, nuando as
pcrsc!zuie,ões começassem... Elle nos faz
recordar a Companhia de [csus, o antigo
eolleçio dos [esuilas á beira elo sereno
Itibcre; o subterrâneo ele epie. dizem, se
valeriam e»s frades para ganhar o porto
em busca de livramento elas perseguleeões;
a ígrein matriz, no seu colonial purista;
a capellinha elas Mercês, lá no alto da
Cotinca, relcmbr-indo ei primeiro núcleo
ele povoaçao elo Paraná: e quanta coisa
mais a associação ele i'h'as. ali. nos fazia
recordar!. . . Antônio Vieira elos Santos,
Pardinho, os Correias, quantas outras
recxmlacões nos vêm elos fastos mille-
narios de Paranaguá!, . .

Altamírano Nukks Pehkiha

A
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As cidades iK- Lucoii i- de Ruma. grutas ás iuslas provas ile
'.arinlio (ribulndas ao granile aviador Garlo Del Preto o
mallogratlo aviador italiano qui', após o glorioso vôo Itália-
Brasil, morreu mtdormmenle na nossa capital - resolve-
ram perpetuar num monumento t'<(|a a grandeza da águia
abatida pelo destino c todo o esplendor da grande amizade
italo-hrasileira. Ivsse monumento foi doado ao Rio de Ia
neiro e inaugurado na praça fronteira á Embaixada do Reino
grandioso do Adriático nas Laranjeiras, que recebeu o nome
<la Águia ile Lucca. As gravuras que aqui se vcem repre-
sentam dois aspectos <la inauguraçai
vê-se diante tio monumento o sr. Bernardo Attolico, em
baixador da Itália, que tem n escpierda o commandantc
1'ranea Velloso, represenlanle do sr. Presidente da Republica,
c a direita os srs. Mello Yroin i, vice-^^idente d • Repu-

lilicn r Prailo lunior, prefeito do Dislrieto Peilcral.
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AspcvO» tirad .s na Lcçavãn dn Hungria, n.i rt"»vpv;lt» »ln«l« pel«i %r.
iiiinistro v senhora llnydin. vm i(iiiimvmnra\,ln tio Oi?* tle Sto. Kstcvain.
\o alto. vê-se imilo «Ia l.an.Lira «Ia I lim :ria. a synh uinha Maria Pap-

í»*ko. J/iss liunoria Ao alto ã tlirvita. o "<r ministro entre membros
tia colônia hungí-ra. latlcailn pela mmiliara 1 laytlin « Miss Hungria. Ao
latlo. çrupo tle M-nhora* e senhorinhas presentes á retepv"to. vciuly-sc

ao lado tia senhora ministra a formosa Jlt<r Ilumina,
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Contava 

já Villa Rica muitos annos c muita

gente quando ahi nasceu mais uma criança,

escura e obscura. 0 pardo Antônio Francisco

veiu ao viver a 29 de Agosto de 1750. Isso um padre

qualquer sem duvida logo soube pelo baptismo. En-

tão o maior susto de qualquer mãe era ver o inno-

cente morrer pagão. Baptisado, devia voar direito ao

céu, de frécha aos anjos, amigos luminosos mesmo

das crianças pouco alvas.

A mãe de Antônio Francisco era africana e capti-

va, escrava do pae do genito natural, um portuguez

Manoel Francisco da Costa Lisboa. Disseram-o archi-

tecto eximio: em todo o caso construía, ao menos para

a espécie.
Xa pia o pae deu liberdade ao filho,-* alforriou-o

perante Deus. a mãe no inferno do captiveiro. A

pobre mulher seguiria o filho na officina paterna, es-

preitando ansiosa, das trevas tia ignorância, o apontar

de luz da intelligencia d'aquelle a (piem, humilde e sub-

missa, só lhe fora concedido dar o ser.

Antônio Francisco adolesce, encarreiram-o. O

pae e um pintor, [oão Gomes Baptista. ensinam-lhe

o que se aprendia na época em desenho, pintura, es-

culptur? e architectura.

Corridos annos tinha Antônio Francisco nome

n'essas artes, excedendo rTellas até o pae, cioso ou

ufano do filho, não se sabe. Biographo mineiro. Ro-
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enfermidade, não rápida ou aguda. Veiu devagar, ins-

tallou-se e começou a deformai-o. Tornou-o mais Qua-

si modo do que Miguel Ângelo, bem longe da lembrança

nasal do Buenarotti
Rosto, espinha dorsal, mãos, pés, tudo isso sof-

freu, tudo isso perdeu no artista. 0 olhar deixou ex-

pressão humana, leve-a bestial e fero/.. Eníorlou-SC

a bocea sem dentes. Fstendeu-se o mal a tanto corpo

de Antônio Francisco que não convém mais assignalal-o-

Quaes as causas de cffeitos tão terriveis? Apon-

taram-se varias para o estrago do desditoso, acurvndo,

andando de joelhos, sem (ledos nas mãos C nos pes.

A má estrella levantou-se sobre declínio infeliz de

longos annos
Os estudos latinos de Antônio Francisco foram

postos em duvida Mas pode-SC allirmar, de 177/ em

diante, que elle, phvsicamente, começava, antes de

túmulo, a não ser mais nada Incipis esse mllil. Esse

latim cw*. para c á custa d elle

0 talento ia salval-o, alhciando-o um pouco de

dores, recommendando-o á posteridade Antônio

Francisco Lisboa tornou-se o Aleijadinho A piedade

popular deu ao grande csphacelado a meiguice dos

diminulivos ternos.

Villariquensc, em Minas, dentro e tora dc \ dia

Rica. o Aleijadinho imniortali/a-se 1 rabalha sem

cess ir e os instrumentos de entalhador lhe são amar-

rados em res-

\ i^riia dc S. Francisco ii«.- Assis, cm S. [oão d'1'.l-Rci,
tiila pela ohra-primn de ornamentação do Aleijadinho.

Um dos púlpitos da igreja de S. Francisco
de Assis.

tas, d esses

benemer 11 os

cA lecciona-

dores de In-
1 o r m açoes

para a curiosidade postem, a mingua de re-

trato atlthentico em tela, deu-nos retrato a

bico de penna de Antônio Francisco,

Descreve-o baixo, cheio e mal feito de

corpo. A redondez do rosto campetia com a

da cabeça volumosa, de muito cabello, ne-

gro e annelado pela mistura dc raças Ni-

nha-lhe a barba cerrada e basta A testa

abria-se larga, o nariz assas ponteagudo sin-

çularizava-se sobre beiços grossos. A cur-

teza do pescoço era desgraciosamenle com-

pletada pelo desmarcado das orelhas.

C impa-

rarani An-

t mio Fran-

cisco a Mi-

guel Ângelo.

Fste. na ver-

dade, mostrou toda a vida o nariz esborrachado pelo

soco famoso de enciumado companheiro de juven-

tude. Conforme o sexo. o ciúme vae do beijo que

morde ao murro (pie deforma.

Antônio Francisco pôde ser o Miguel Ângelo Ma-

tuto. Talvez nsta ultima palavra, nada pejorativa,

corrija qualquer excesso de comparação. Elle lia e

escrevia, ahi parava a sua instrucção. Alguém o sup-

poz estudante de latim, sem duvida porque os mineiros

outrora gozaram fama de latinistas. Do alphabeto

e tia penna de Antônio Francisco digamos um sim.

dêmos ás suas declinações um talvez.

Até quasi cincoenta annos Antônio Francisco

Lisboa gozou riqueza: saúde Vigor de roça. de vida

simples, parcimônia de emoções. Apreciava c mantinha

bôa mesa. c não lhe faltam collegas de paladar pelo

mundo. Gostava também de dansar. Certo não se

dava ao minueto cavalheiroso e mesurciro. Nem as

damas de Antônio Francisco tanto lhe exigiriam. Tudo

c para o que é e para quem é.

Quasi quinquagenario, Antônio Francisco teve

tos (le mãos

Um appa-

reiho de cou-

ro protegendo
joelhos, subia

escadas. Nos templos, por sua ordem, arma-

vam tolda sob a qual se afadigava oceultan-
do-se 1 )ei.xassem-o so Uma ou outra vez,

com pessoas mais chegadas, ainda galhofava,
logo colhido o riso fulgava-sc o desvenlu-
roso despojado do sublime direito de alegrar
existência

A mor parte d<> lempo do Aleijadinho
era silencio e ira,- um a favor de trabalho,

.i outra contra curiosos. Para alaslal-os não
olhava a (piem

No século \\ III, em qualquer parte do
Brasil colo-
ma, um capi-
tão -general

era, no dizer

do povo, rei

pequcno. As
i
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"A eloqüência do Senhor" Detalhe de uni
dos púlpitos da igreja de S. Francisco

de Assis.

A fachada da igreja de S. Francisco dc Assis

repu lilicas,
com todos os seus barrcles phrvgios, conhecem este
Senhor monarchico.

I in capitão-general de Minas, disseram-o d
Bernardo |osé de Lorena, quiz presenciar o esculpir
do Aleijadinho em certa igreja de Villa Rica.

lolher-lhe presença não, abrevial-a sim. Es-
culpindo, o Aleijadinho do granito começou a tirar
lascas, fazendo-as cahir sobre o visitante, sorpreso
com a chuva de pedras feira da natureza, de insulto
mudo á nn.nip.otci.cin.

No artista provado a fé não se extinguiu. Filho
de escrava, o Aleijadinho tinha escravos, tanta a força
dos meios. Um d'elles, Januário, levava-o ás costas á
missa da matriz de Antônio Dias, contígua á residência
tio senhor Se mais longe á igreja, o semi-homem ia
sentado lúima cadeira conduzida com geito especial

por dous escravos
Para trabalhar sahia de madrugada, vinha â casa

noite fechada, confundido na sombra Sc no regresso
, ainda era oceaso tinham de apressar-lhe a marcha do

montaria.
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Um intcressnnlc detalhe da igreja do Bom Jesus do Monte.

Era verdadeira trouxa humana, transportada

d'aqui para alli, d'alli para aqui. Picou sendo, porém,

um dos nossos gênios artísticos da época

colonial, um d'esses artífices primitivos

que c habito desdenhar sem se deter no

exame da época na qual viveram, sem ve-

ri ficar a escassez, dos seus recursos. Lom

estes, relativamente, fizeram elles muito

mais do que nos.

Disseram o Aleijadinho enthusiasta

de um grande livro, a Bíblia, de volumes

de sciencin medica, que aconselha tanta

cousa segundo a moda

Talvez nos livros médicos Aleijadi-

nho procurasse lenitivo ou explicação dc

males physicos. Deu-lhe n*Bibtnrfcônsolo

para a alma amargurada, e que espelho

encontraria elle na vida de |ob .

Dedicou-se o Aleijadinho á esculptura

sacra Para tanto a Bíblia é summa ins-

piradora, cheia ilas mais terríveis mam-

festações da maldade como dos maiores

encantos da belleza e da graça, Hcrodcs

,.n Albalia, Esther a par de Rachel

S |oão d'KI Rei e Villa Rua. trans-

formada em Ouro Preto, são os melho-

res museus da arte do 'Aleijadinho

Na primeira d'aquellas cidades uma igreja diz

mais alto quanto elle foi, artista sem escola, capa «le

crear uma para si mesmo.

Km S Francisco de Assis de S. João d'Kl Rei

cumpre confessal-o bem baixinho, em murmúrios

de confessionário, com medo de alguma demolição

ou remodelação, esta ás vezes peior tle que aquella o

Aleijadinho deixou impresso o melhor attestado do

seu gênio cujos desmaios de pcrfciçucs a inspiração res-

galava.
Cirandes e pequenas cousas, em S Francisco «le

Assis de S foão d"KI Rei, recordam «piem entre dores

glorificou as chagas divinas, impressas, a fog > ile ex-

(ase, na carne já mortificada do Poverello, irmão das

aves e dos peixes quanto dos homens.

0 tecto da capella-mór do templo é todo esculpido

pelo Aleijadinho, cujo nome de soffredor parece re-

petido por qualquer écho despertado na igreja.

Eis o púlpito: na frente Jesus prega ás turbas no

mar de Tiberiades. Aos lados da cadeira sagrada o

Aleijadinho poz os quatro evangelistas, dous por banda.

Assistem-lhes os animaes simbólicos, distribuídos pela
visão de Ezequiel. Junto a S. Matheus ha um anjo,

descido do fulgor celeste; perto de S. Marcos detem-se

o leão, mditlerente a poder de majestoso. Km com-

panhia de S. João, a águia alipotente; de séquito a

S. Lucas, o boi, calmo na inconsciencia da força.

Algumas esculpturas do Aleijadinho representam

pessoas leias. Assim as fez o artista em assomo de vin-

gança, lembrando nellas gente do seu desagrado, fácil-

mente reconhecida pelos coevos. Assim aquelle aju-

dante de ordens cie capitão-general (pie ao avistar o

artista sahiu-se logo com esta: "que homem feio!'

Esculpiu-0 0 Aleijadinho, tornando-o grotesco.
0 rancor vestiu «le ridículo a offensa, e á socapa houve

muito quem casquinasse do oflensor,

No decurso de vida já remota c tle dores próximas

o Aleijadinho veiu ao Rio de Janeiro, Viram-no ahi

pouco antes de começar a ser meio-monstro, interes-

sando-sc pela questão judicial de uma Narcisa, cabra

forra de quem elle, liberto, houvera um filho natu-

ral. Recomeçara a sua ascendência.
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Um detalhe do lavatorio, na igreja de S. Francisco de Assis.

Tornado a Minas, exerceu arte em uma porção
de cidades mineiras até quasi lhe falta-

rem as forças. Octogenário, a 18 de No-

vembro de 1814 o mutilado Aleijadinho

ia embora tbeste mundo onde o seu des-

tino tanto conjugara o verbo soffrer.

Dado á luz em Antônio Dias, ahi o

sepultaram. Nascera em arrabalde de

Villa Rica, Bom Successo. Cavaram-lhe

túmulo fronteiro ao altar de Nossa Se-

nhora tia Bôa Morte. Ao Aleijadinho o

berço prometteu um pouco, a vida tal-

tou muito, a morte encerrou a conta.

0 saldo de arte é nosso.

&Scr*i4'noS''££. *^70Ti4Zf'y.
Esculptura lin igreja de S. Francisco ile Assis. Porta «Ia igreja do Carmo, era Ouro Preto.
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Antônio Dias, frcgucziA ouropretana cm cuja matriz foi sepultado o Aleijadinho.
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As dun.s plioiograpliiai ni:i- nt|ui sc
vêfin Iratliizeni unia das muitas il<

monstra ções ile afleclo prestadas pela-
tnsliltiições lusitanas n miss Porluital.
Representam ellas dois aspectos ila ri
cepçãn ilada a formosa senhorinha l*er
namla Gonçalves, a i n l>ai\atriz da Hei-
ley.a ipn- a terra dos nossos íuYis mau
ilou .',¦ Brasil paia ii prélio universal

ila forinosurii, nos salões ilo
Oríeào PorltiK.il,

I
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Desarmamento moral
"J%Tu'vi momento em que a agitação
/ ^ política do paiz dá ensejo a um

desagradável murmúrio de doa-
tos mais ou menos ameaçadores, esse
magistral artigo deGustave Le Bon, so-
bre a anarchia mundial e a desorgani-
/açào das idéias no scuiano ainda nào
serenado da Europa, foi como a corpo-
rificação de um latejar de reflexões in-
definidas, luminosamente expostas pela
sagacidade percuciente do velho mestre.

A obscura inquietação, esta espécie de
mal-estar apprehensivo, sensivel na quasi
totalidade dos espíritos, não pode deixar
de repercutir fundamente em quem quer
que alguns momentos se detenha na
observação dos factos e dos homens.

A' mulher, sahida não ha muito do seu
casulo para o reivindicar de uma com-
participação mais directa na distribuição
das responsabilidades, essa inquietação
se antolha como o presagio de attritos
latentes, alvejando confusamente a paz
relativa, a tanto custo estabelecida no
mundo.

A grande, se não a maior razão de ser
do feminismo, a sua missão máxima e
premente, todas as mulheres o deveriam
sentir, está precisamente nesse árduo po-
rém magnifico trabalho de pacificação
que só pelas mulheres poderá vir a ser a
realidade salvadora a que todos secreta-
mente aspiram

"Entre <>s motivos de inquietação e
de temor- declara Gustave Le liou

que agitam os espíritos, figura o conflicto
entre duas tendências nitidamente con-
tradictorias.

De um lado. a tendência dos povos á
união tornada indispensável pelas ne-
cessidades industriaes e commerciaes; do
outro, a ambição desses mesmos povos
que os impelle a se isolarem dos vizinhos
c á custa delles se engrandecerem

Essas tendências con tradictorias ti-
veram por primeira conseqüência um
visível desaccordo entre os discursos dos

homens de estado e os seus actos.

Reunidos em Genebra como membros
ila Sociedade das Nações, so falam em paz
e so da paz se pretendem partidários

Mal de regresso, porém, ao paiz natal,
augmenlam febrilmente os armamentos

Sob o ponto de vista puramente ra-
Cional a união pacifica entre os povos se
tornou imperiosa necessidade".

Para todas as prccisões c\,\ vida cor-
rente roupa, alimentos etc. as nações
dependem estreitamente umas das outras.
Podas sabem, alias, que não ha nenhum
interesse em emprehender uma nova
guerra, a experiência d,t ultima havendo
claramente demonstrado <pie as guerras
modernas arruinam tanto vencidos quan-
to vencedores. Nem por isto, todavia.
as probabilidades de guerra des.tpparece-
ram da face da terra. Pelo contrario, as-
severa Le Bon, nunca foram tão numero-
sas e Vivas as suas ameaças. E e tão in-
tensa e tão geral esta sensação do instável
e do artificial na tranquillidade apparen-
te que não se arreceiou Mussolini de a
resumir, não ha minto, nestes termos pe-
rante o parlamento italiano: "Os 

jor-
naes assignalam todos os dias a construc-
çâo de submarinos e de cruzadores; o nu-
mero dos canhões e das oavonetas vive
crescendo. E' preciso não ter illusões
sobre o estado político da Europa"

N em sohre o nosso- poderíamos ac-
crescentar. Pois o que mais ameaça a
concórdia e o socego da humanidade não
são tanto as possíveis lutas internado-
naes: são as guerras civis, mais violentas
talvez e sempre mais odiosas.

Os projectos de desarmamento, pon-
dera elle com a incredulidade da sua ex-

pcnencia, não passam de mero embuste
de chimera

Com as perspectivas de morticínio
^cientifico abertas a aggrcssíviilade tios
homens pelas probabilidades dia a dia
mais positivas da guerra clnmica. mesmo
destruindo completamente armas e muni-
ções não ficaria desarmado o Estado que
chspuzessc dos temíveis explosivos mo-
demos, taes como ,i nitro-idvcerina, no-
deudo ser quasi instantaneamente labri
cada e transportada ao longe pela via
aérea dos aviões.

I ão aterradora seria unia guerra nes-
tas condições levada a efíeito que a sua
hvpnlhese foi recentemente formulada
no parlamento inglez por lord líalsburg,
antigo director de operações de ltombar-
deio durante a guerra

Segundo a sua opinião de technico.
quarenta toneladas de um certo gaz a
base de arsênico, respondendo ao rebar-
bativo nome de diphcnytcuanoarsina, bas-
tariam para reduzir a nada em poucas ho-
ras a população de Londres.

Diante do innominavel horror de taes
eventualidades, calmamente discutidas
nos parlamentos pelos homens que. de um
momento para outro, as podem tiansíor-
mar em medidas legaes, um calefrio nos
corre a alma apavorada

Ouc lazer afim de evitar a monstruosa
realização de tão trágicas contingências '!...

Gustave Le Bon, declarando impossível o
desarmamento material, generosa utopia
de cérebros visionários, lembra o desar-
mamento moral, baseado sobre a eclosão
dc convicções pacificas na alma dos po-
vos. Só uma influencia mysfica podero-

sa, absorvida desde o berço pela educação,
conseguira extirpar do mundo este resi-
duo de ódio assassino, remanescente inar-
rancavel ila sclvageria ancestral

h, os homens sendo conduzidos muito
mais pela idéia que se fazem das cousas
do que pelas próprias realidades, urge
principalmente agir sobre as idéias

Não esqueçamos nunca, concilie elle
para reforçar caiu um supremo argmento
a medula suggenila, que não sãn us mo-
veis racionacs que conduzem os povos, e
sim as crenças de origem mvstica e ai-
fectiva que a razão e tão incapaz decreai
quanto ile destruir

Paia estabelecer ou, antes, para ura-
diar entre os homens esta influencia mvs-
tica affectiva, as mulheres são os centros
Irasmissores naturalmente indicados.

Pela affirmação constante, permanen-
te, nbsessora, ínfatígavel ile que a guer-
ra e o altentailo máximo e imperdoável,
o altentailo de lesa-humaniilade que a ei-
vihzaçào não pode mais comportar no
sereno adiantamento de seus princípios,
pelo contagio moral desta repetição pres-
tigiosamente sustentada leis, decretos,
tratados de arbitragem etc. etc. em que
livre e abertamente aclúe, a mulher po-
dera ir a pouco e pouco pacificando o
ambiente, se não logo ti homem recalci-
trante.

I in.i influencia mvstica Não se
encontra ella porventura no "aniae-vos

uns aos outros" do Evangelho, de que os
homens desaprenderam a lição"'

Quando as mulheres se convencerem
de que esta lição só ellas. pratica e eífi-
ca/.inente. a podem agora divulgar e, to-
das juntas, se resolverem a fazel-o. quer
queiram quer não queiram estará salvo
o homem dos próprios homens

%
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O Rio de Janeiro (em até ao momento sob o seu
maravilhoso céu, darido-lhc um prestigio de len-
da. vinte Rainhas da Bellcza, vinte emhaixatri-
zes de navões differehtes, que irão rivalizar no
prélio da formosura, á conquista de um throno
s6. ajue se resume no titu1!» de JIiss Untverío.
Tínhamos em casa a nossa, a iinda Jtis.t Bra.nl.
Pelo Xi/assa chegou-nos Miss Portugal, autnèn*-
tica soberana de belleza. 0 Western 11'orlà trou-
xe-nos Miss Cuba e MissEtladot-Vniioi}* °
Cuyabâ, com uni privilegio que talvez Jamais
volte a ter. trouxe dezeseis outras misses, r.sta
pagina mostra alguns flagrantes a bordo desses
dois últimos navios. 1 — Misses Cuba e . staalos-
Unidos, senhorinhas Mer-redes Lpyno_t Perdomo
e Beatrice Lee. 2—Misses Bulear.a. Ilaha e
Iluncria. 3 — Misses Áustria e Espanha. 4 -

Misses Yugos'avia. Hungria e Aliemanha o —

pNliss Libano. 6- Misses França e Tchecoslo-
vaquia. ?—Misses Bulgária e Rússia.
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_t^_ qrupo que </¦//// sr i'ê eonslitue uma das mais bellas documentações pholographicas da che-
^s thitltt das misses t:\irantjeiras ao Rio de Janeiro. I\'ão falia tuna só das dezeseis, vindas

pelo "Cui/aha'. Isto é, ia/faca ama: Jliss Rumania. Conseguimos, entretanto, pôl-a aqui
lambem, embora isolada, para que nào faltasse tuna só flor no ramo maravilhoso que dezeseis na-

ções /)('••¦ enviaram. .1 plwtograpliia foi tirada a bordo do "Cui/aba e nella se vêem, sentadas da
direita para ti esquerda, as senhorinhas Jlajatda Jlarioltino (Jliss Ilalia), Dortt é\tlu Kowsky

(Jliss elllemanlia), Inaehorq von Grieberger {Jliss Áustria), Ingente Ametie Lenders {Jliss Bel-

qica), Irene llenlzel {Jliss Rússia), Jlilada Doslalowa {Jliss Tcliecoslovaquia), lera Grigorova
Jliss Bulgária) e Ele na Piá {Jliss Espanha). De pé, no mesmo sentido: Bennie Picles (Jliss

Inglalerra), Rie «w>? Der Rest (Jliss HollandaK Zeca Drobuii/afe (Jliss Yugoslavia), Yvelle La-
brousse (Jliss França)t Jlaria Pappsko (Jliss Hungria). Jlubebgel Namigk (Jliss Turquia) e
l.tiila y.oghbi (Jliss Líbano). Ao canto, á esquerda, a senhorinha Zoica Dona (Jliss Rumania).
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>() de Aaosio dc 1950

Anniversarios

No dia 30 - as sras. viuva Justiniano
de Serpa e Nair de Campos; as senhori-
nhas A/alma Jauííret Leal, Mercedes
Leal, Elza Ferreira Simas. Judith Santos
Abreu. Mana Madgalena Buarque de
Macedo e Nice Abílio /Vives; os drs.
Carlos Bastos. Virgílio de Mello Franco,
Renato Alvim c José Martins de Sá.

No dia
V:

51 — as sras. Adalgiza Dias
íeira e Aura do Couto Marciano; as

senhorinhas Umbelma Cavalcanti de
Albuquerque e Lygia Ferreira Chaves;
o dr. Mario tle Campos Tourínho; o
major Nev de Carvalho.

No dia I — as sras. baroneza de Pei-
xoto Serra e Alzira Mananno dc Cam-
pos; senhorinhas Elza Fernandes Figueí-
ra, Laura Abdon Baptista, Moema Paula
e Silva, Mana Lúcia Tavares; os drs.
Raphael Pinheiro, Raul Magalhães, Al-
berto Cruz Santos; o almirante Acciolv
Pereira Franco; o illustre literato dr.
Leoncio Corrêa.

No dia 2— a sra . Isoleta da Silva Pinto;
a senhtorinha Odette Ferreira Netto; o
illustre jornalista Dunshee de Abranclies,
e.\-deputado federal; o almirante [osé
Carlos de Carvalho; o coronel Elpidío
Boa Morte; o dr. Diniz Júnior, director
e redactor-chefe* do
Diário de A oficias ;
o sr. Sérgio Silva,
director do Fon-Fon,

Casamentos

a senhorínha Aurora Pinho Vinagre
e o sr. César da Fonseca;

a senhorínha Clarice Lucas Ribeiro
e o sr. Luiz Ribeiro Elmo;

a senhorínha Aulydia dc Souza Pe-
reira e o jornalista César Nunes dos San-
tos;

a senhorínha Zilda Carvalho e o
industrial Avelino Aguiar Filho;

a senhorínha Mana Francelina Pon-
tual Ribeiro e o Ar. Rcné Laclette.

Diplomatas

Pelo Rio de .laneiro /liará seguiu para
Toldo, em companhia tle sua família,
o sr. Jacome Baggi dc Berenguer César,
que acaba de deixar o cargo de official
de gabinete do ministro das Relações
Exteriores.

Acompanhado dc sua distineta esposa,
seguiu para a Itália, o sr. Bernardo Atto-
lico, embaixador da Itália junto ao go-
verno brasileiro.

nhora; o secretario da Legação de Cuba
e senhora Valdez Rodnguez.

Mais uma brilhantíssima recepção foi a
oflerecida pelo sr; Eischiro Nuida. cucar-
regado ile Negócios do [apão, com a
comparencía de todo o mundo diplomali-
co, nacional e estrangeiro, actualmente
no Rio.

Os QUE VIAJAM
Regressou de sua viagem á Europa

o dr. Medeiros e Albuquerque, membro
da Academia Brasileira ile Letras.

Pelo Giulio Cèsare, partiu para a Eu-
ropa, em companhia de sua família, o
senador Francisco Sá, ex-ministro da
Vi ação.

Acha-se no Rio, de regresso de sua ex-
cursão artística á Republica Argentina,
a cantora patrícia sra. Antometa de
Souza.

Pela "pequena Cruzada"

Os lindos chás que essa nobre insti-
tuição vem realizando em seu favor já

bucana sra. Amélia Brandão Nerv, a
qual se fez ouvir pelos fidalgos convidados
dos condes Pereira Carneiro, lendo sido
viva e enlhusiasticamente applaudida.

Recepções de anni versa rio

Abriram-se, sexta-feira passada, os
ricos salões do palaccte Azeredo, para
uma formosíssima recepção, com a qual
a distineta sra. Bernardina Azeredo fes-
te.ou o natal de seu illustre esposo, o se-
nador Antônio Azeredo.

Ba; ilKS

Na Embaixada de Itália

No dia 5—senho-
ras Alberto Mara-
nhão, Mime Masset
e Thereza da Rocha;
as senhorinhas Pau-
lina Peixoto Drago,
Helena Fernandes
Figueira e Maria
Do Io res Alvarenga;
o dr. João Mac-
Dowel Guerra Lo-
pes; o professor Pau-
hno Soares de Souza.

No dia as
sras. Corína Cala-
zanse Mello Mattos;
o dr. Horacío Ri-
beiro ila Silva, ope-
roso .rerente da Cai-
xa Econômica.
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Nesse dia passa
também a data anni-
versaria do Ar. Medeiros eAlbtquerque,
figura de relevo na Academia Brasileira
e nosso brilhante collaborador.

No dia 5 - as sras. Alice de Sá Freire,
Odette Rodrigues ile Souza e Gonçalves
Leite; a senhorínha Helena Geraldo Ro-
cha; a interessante Diva de Andrade; o
dr. Aleixo de Vasconcellos; o sr. Alfredo
Mangia; o dr. Milciades Sá Freire; o
sr Antônio Carlos, illustre presidente
do Estado de Minas Geraes.

Noivados

- a senhorínha Elza Nunes Schlobach
e o industrial Orestes Parizzi;

a senhorinha Guíomar Góes e o
dr. Aurélio Ouintella:

a senhorinha Nadvr do Amaral
Varella e O sr. Raul dc Araújo Silva;

-.1 senhorinha Elza Simões Mendonça
e o sr. Jorge Bello de Oliveira;

a senhorinha Helena de Souza e o
sr. José Corrêa Guimarães;

a senhorinha Iracema Vieira e o
sr, Sebastião José dc Carvalho, em
Machado ( Sul de Minas).

Nos salões da Embaixada de Itália, por oceasiãp da recepção offerccida pelo sr. embaixador <.¦ senhora Bernardo Attolico á escriptora Margarii
directora dc "Gerarchía", A senhora Sarlaiti está sentada ao centro, tendo á direita a senhora Antônio Azeredo e a Ma. embaixatriz da Itália. Vêem-se
entre os presentes as escriptoras sras. Ataria Eugenia Celso e Iracema Guimarães Villela e os srs. professores Fernando Magalhães c Airanio Peixoto

embaixador <lo México, escriptores João Luso e Gastão Penalvn.

Mana Helena c o nome que recebeu a
linda e robusta garotinh.i que ha dias,
com o seu nascimento, veiti encher de
alegria o lar do casal Av. Henrique Ro-
cha Freire - Hilda Freire.

Associação das Senhoras Brasileiras

Esta svmpathica Associação, de cujo
programma faz parte a prolecção e va-
íorízação do trabalho dn mulher, acaba
de organizar a 41. exposição e venda de
trabalhos femininos a inaugurar-se a õ
de Setembro nos salões do Pa lace Ho-
tel sob o patrocínio das senhoras Washin-
gton Luís e Octavio Mangabeira.

Para palronciSCS dos chás e tardes de
venda acecitaram o comitê, prometlen-

do os seus melhores esforços para o e.\i-
to desse certame, as
seguintes senhoras :

Octavio Manga-
beira, baronezn de
Pinto Lima, d Ma-
noela Osório Masca-
renhas, viuva Do-
iningos Olvmpio,
Monteiro de Castro,
Carvalho de Meu-
donça, Linneti de
Paula Machado.

1 leitor da Silva Cos-
ta, Alipio di Primio,
1'.. (i. Pontes, [osé
de Moraes, Carlos
Guinle, Christiano
de C a s i ro .^\ a ia,
Adhemar de Faria,
Edgard Costa, Rev-
naldo Lefebre, Ho-
tafogo da Silva, Pi-
ratinino de Almeida
e Luiz de l'aro Ju-
mor.

CaRNET

amiqo :

Ao embanjue ilo illustre e svmpathico
diplomata compareceram as figuras mais
prestigiosas da diplomacia e da alta so-
ciedade, e membros influentes da colônia
italiana, além ile innumeros amigos e
admiradores que o eminente Embaixador
soube conquistar durante o tempo cpie
permaneceu entre nós. Ss. Exs. viajam
pelo Giulio Cesare.

Por motivo do anni versar io natalino
da rainha Guilhermina, o ministro da
Hollanda e senhora Hubrecht deram
recepção na sede da Legação á rua Cosme
Velho, a qual transcorreu minto distineta.

No salão do Hotel Gloria foi oflerecido
pelo ministro dc Culu. e a senhora Bar-
net. em honra dos professores Manoel
Cícero Peregrino e Eugene Borel, um
Jantar que transcorreu muito cordial.

Tomaram parte nessa reunião o reitor
da Universidade do Rio de Janeiro e se-
nhora Manoel Cícero, o professor Eu-
gene Borel e senhora Borel; o encarre-
g.ido de Negócios da Suissa e senhora
Redard; o dr. Octavio N. Brito, do Mi-
nisterio das Relações Exteriores, e se-

ha alguns dias, e tão agradáveis e ele-
gantes tardes tem proporcionado á nossa
sociedade na loja da rua Gonçalves Dias.
serão encerrados hoje e com o maior bri-
lho. O de hoje. porém, terá como local
os formosos salões da Embaixada ameri-
cana, que o illustre embaixador Edwin
Morgan gentilmente ofíereceu ás proino-
toras dos chás da Pequena Cruzada.
E de esperar que os amplos salões da
Embaixada americana sejam pequenos
para acolher ttdos os bons corações quelá irão levar o seu óbolo para suavisar
um pouco os sofírinientos dos pequeninos
pobres.

Bailes

Transcorreu com muito brilho o baile
com que o Club dos Bandeirantes com-
memorou a sua data auniversaria, sab-
bado ultimo. Os salões amplos e formosos
do querido cercle encheram-se de gente
fina e estiveram movimentados e cheios
de alegria até de madrugada, quandoterminou a esplendida festa.

Reuniões elegantes

Os condes Pereira Carneiro oífereceram,
a semana passada, em sua hellt e apra-
sivel yivenda, uma recepção em homena-
gem a maestrina e compositora peruam-

Ihz-me na sua carta que jâ começava a
sentir saudades dos meus bilhetes e arou-
sava-me das decepções que eu lhe causava
não me encontrando nas magníficas paqi-
nas da REVISTA DA SEMANA, quando se
lhe deparou a pequena perfídia do ultimo
Carne/

.l/eu bom amigo '. Habituei-me tanto a
observar, tenho uma vida tão contemplativa
que muitas vezes falo e escrevo crente de
que me não ouvem ou de que não me lêem.

Il /f.i> arraigada e a certeza de que só os
vultos de valor tem corporijicação que me
considero sempre invisível.

Dahi o descuido absoluto pelo efjeito bom
ou mau que possa causar, e esta profunda
irreverência. No theatro da Vida, tenho
na p latia o meu canto predilecto e é de lie que
calmamente aprecio os bons artistas,' erdadeiro eslrellario vive incógnito,
privado injustamente das a p pia usos das
multidões.

In tre elle, brilhando está você; mas, se
num dia ajji.xur-se a este meu gosto pela
arte espontânea e natural, verá que nunca
mais ha de encontrar-se e ficando invisível
oulorgar-se-á também o direito de fazer
umas perfidias e ser irreverente.

Ajlectuosamente

Maria de Lourdes
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A cidade silenciosa

Paira sobre o Rio de Janeiro uma ter-
rivel condem nação. Imagina-se, nas Ire-
vas, um meio de transformar o Rio, a
cidade mais illufninada do mundo, a
cidade mais hygienizada do mundo, na
cidade mais silenciosa do mundo.

Não cuidem que haja alguém que tenha
imaginado acabar com as buzinas dos
automóveis, com os t vinpanos dos bondes
eleclncos, com a trombeta irritante dos
automóveis de leite. . . Não! A medida
e mais violenta, vae mais longe, deixa o

plebeismo das ruas e vae aos lares, inva-
dindo-os, dictando-lhes regras, compondo
e decompondo a sua organização, sob
o ponto de vista do seu guarnecimento.

Para transformar o Rio em Gidade iln
Silencio, um intendente municipal ideou
uma medida genial: prolubir o funeciona-
menlo de npparelhos de radio e de vidro-
Ias, mesmo que estas sejam orthophoni-

cas. . . Não cuidem que a idéa tenha pro-
cedencia equivoca, que houvesse brotado

num cérebro medíocre. Não! Pasmem

Iodos, mas é de um illuminado, de um

homem de mtellecto reverenciado, de

cultura provada: o prol . Leitão da Cunha!

O edil carioca parece que tem saudades

do tempo em que o toque do Aragào

era a ordem suprema do somno, porque
so assim se acreditará (pie, dentro tio

ssculo em que vivemos, queira botar no

Rio de Janeiro habites mansos de aldeia

de millesima categoria, onde o silencio

é um pOUCO da alma simples das gentes
e o barulho é uma quasi profanação.

Einlim. esperemos, a ver em que daiá

tu.Io isso. O projecto, todavia; merece

um reparo, comporta um addendo ne-

cessario: os apparelhos de radio serão

desapropriados pelo autor da lei ilo silen-

cio, para que o publico não seja grande-
mente lesado, por haver leito a respectiva

acquisição na ignorância bemaventurada

de que nesta terra se improvisam lei-; de

momento, para ferirem a sua bolsa e os

seus gostos.

ffi ãZà' i'. *
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O sr. Bernardo Attolico, embaixador da Itália, entre figuras representativas da Colônia, do
partido do Fascio, que foram levar a s. ex. um mimo, em razão da partida do Brasil do

illustre diplomata.

Mais uma flor com prazer indizivel. Que flor illuminará
as làpélas dos cidadãos e os vestidos das

A cidade irá florir-se cm breves dias, senhoras?

Ignoramos por emquanto. De positivo
ha apenas uma cousa: no próximo dia

1 1 será o publico solicitado, a troco de
uma flor galantemente offertada por mãos
femininas, a dar um óbolo para a Clinica
Infantil Oscar Clark.

Trata-se de uma obra digna entre as
mais dignas do favor do publico, porque
a Clinica é um templo onde, em commo-
vente sacerdócio, abnegados homens de
sciencia combatem em prol da pureza
da Raça, preparando nas creanças de
hoje os homens robustos de amanhã.

A Clinica Oscar Clark é já um verda-
deiro monumento. Vive, porém, de gene-
rosas, mas escassas, dádivas particulares.
E, já que lhe faltam auxílios officiaes, que
o publico carioca não lhe falte com o seu
apoio e não lhe negue o seu óbolo, em
hypothese alguma.

.11 ¦ Ha—a, |..

Associação de Artistas Brasileiros
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A recepção na Associação ile Artistas Brasileiros dó illustre ilr. Sylvio Rangel ile Castro, diplomata de linha inconfundível que tanto teni con-
corrido, nos grandes centros extrangeiros, para a elevação ilo nome do Brasil, e d:> dr. Renato Costa, banqueiro e intcllcctual. Mecenas da Arte

na terra gancha, sua terra natal. O sr. Sylvio Rangel de Castro vê-se sentado entre o pintor Navarro da Costa e a pintora
senhora Isabel le Teixeira ile Mello.
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O eminente prof. Emile Scrgent, ila Faculdade de Medicina ile Paris, foi levado pelo prof.
Cícero Peregrino, reitor da Universidade do Rio de Janeiro, a visitar o Sanatório D. Amélia,
«m Pa.juetá. A gravura mostra um grupo feito na varanda circular do dormitório do Sana-

da Liga Brasileira Contra a Tuberculose — vêndo-sc ao centro o sábio francez. rpu*
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t.irio
tem á evqiicrda .. prof Ciccm Peregrino c as scnlmras Scrgcnl c Cicoro Peregrino.

(3s collegas, amigos c admiradores de Irineu Marinho — o saudoso jornalista que, fundando O GLOfcO,

realizou um dos maiores triumphos do jornalismo indígena — no dia do 5.° anniversario do seu

passamento floriram-lhe o túmulo c foram render-lhe o s?u significativo preito dc saudade.

A nossa gravura representa a romaria ao túmulo de Irineu Marinho.
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O Club tios Bandeirantes, a prestigiosa asgremiação que é um dos attractivos da Cinelandia, eoinmemorou a passarem do seu anniversario realizando um bnile que teve o encanto tle todas as festas lindas
e o mento de congregar figuras femininas de requintes aristocráticos. A elegância indigehá recebeu na noite dos Bandeirantes um eloqüente desfiar ile horas de culto legitimo.

Basta vér-se o lindo grupo que encima estas linhas.
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A commemoração do anniversario da Escola Joaquim Nabuco. Ao alto, um grupo de alumnos ;
em baixo, a turma tios mais moços, em companhia da directora e professoras tia Escola.
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Mias Sanfa Therexa mandou resar na igreja da Odem Terceira de S. Dominsos de Gusmão missa
em ateio de praças pela feüz chegada de Miss Portugal, A gravura mostra um aspecto da assistência
vendo-se no primeiro plano varias misses de bairros da nossa capita!, ladeando "Miss Paraná".

O Dia de Santo Estevam
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S. ex. o sr. ministro da Hungria c n senhora Haydin, ás portas da igreja de S. Fran-
Cisco tle Paul;», após a missa celebrada cm commemoração tlti tlia tle Santo Estevam.

O sr. ministro dn Hungria promoveu
e realizou no dia 20 a commemoração de
Santo Estevam, fazendo resar nina missa
e ciando uma recepção na Legação do
paiz amigo.

Estevam I Santo Estevam foi
O primeiro rei tia Hungria. O filho ile
Cievza, duque tios Madgvares, é sem
duvida um dos grandes reis da Historia
Baptisado em (>(M, trocou o nome de
Yajl< pelo de Estevam, casou com a prin-

cesa da Baviera e suecedeu a devza.
Subindo ao throno, empregou todos os
esforços ao seu alcance para converter
os seus subditos á religião Catholica.
13 ahi o haver sido recompensado pelo
papa Silvestre II com o titulo de Rei
Apostólico", 0 chefe da Igreja Catholica
ainda lhe enviou uma coroa, que é a que
ainda serviu na coroação do ultimo rei
madgyar,

Estevam I deu ao paiz uma divisão
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Aspecto tirado na 10.» enfermaria Hj Hospital de S?5o Francisco de Assis por oceasião damanifestação feita ao prof. Fernando Va*. que se vê assignalado entre médicos e internos.
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Christovam Camargo, que tão brilhnntc figura fez no II Congresso Sul Americano de Turismo,
que se reuniu em Lirha, no Peru, foi hònienjíiçeuclo por um grupo de jornalistas, que lhe offe-
receram umn linda festa. O representante do Brasil no Congresso de Lima deu indiscutível re-
levo a sua missão, concorrendo efficazmente para a escolha da nossa «-apitai para sé ile do III
Congresso. No momento. Christovam Camargo é presidente do Conselho Direclór da organiza--i\o do próximo Congresso, empregando (-pelo n sun activi I ule. que se desdobra em iniciativas
eh/.es. para conseguir que a assembléa, que se reuriiríí tlé 6 n 16 de Setembro próximo, tenha o

mais brilhante ex-to. Não lhe faltarão os applausos da imprensa, de resto inequivocamente hy-
polneeados nessa reunião «le jornalistas, porque a imprensa tem o dever de proclamar a indis-
culivel cfficacia de assemb'éns dessa natureza, que beneficiarão o nosso paiz, de vez que são
vehiciilos incompnraveis de propaganda. Ai lado. Christovam Camargo, assignalado, tendo á
direita miss ISstados-Unidos, que deu aos jornalistas p-esentes a grata e fi lalua surprezi de ir
cuniprimental-os, e os srs. Annibal Bomfim, chefe do Departamento de Publicidade da Li-dit e
organizador do banquete, o Carivalrlo Lima, e á esquerda, os jornalistas La To.ur, de La Razon
de Buenos Aires, Lassi. de La /Uànaiia; de Montevidéu, e Raphael Pinheiro, que em brilhante
discurso saudou o homenageado e levantou o brinde de honra ao sr. ministro Octavio Man-
pabe.ra. hm baixo um aspecto «crnl dn mesa do bnrittüète offerécido a Ch-istovarn Camargo.
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política que teve, quanto aos cargos, uma

duração ile oito séculos.
A coroa de Santo Estcvam, que é para

OS Húngaros a própria realeza, é compôs-

ta ile iluas partes : a superior, enviada

por Silvestre II, e a inferior, enviada pelo
imperador bizantino Miguel Ducas ao
rei Gevza I.

-M—— alfaaa.ll H «

Câbellos brancos
Todo o mundo implicava com aquella

mania do Viriato, de andar sempre met-

tido entre damas. Onde quer que se
visse uma rodinha de moças, ali estava,
com toda a certeza, o nosso rapaz, a
dar ;'i lingüa como uma pega, por entre
casquinadas de riso d'ellas, que — ver-
dade seja — muito prezavam o seu trato
sempre jovial e aflavel.

Ademais, o homem não era lá
o que se pudesse chamar feio, e esta
circumstancia ainda mais aggravava a
atmosphera de desconfiança que irradia-
va a sua presença.

Entretanto quem mais se ralava com
isto era dona Ritinha, a ciumenta esposa
do Viriato. Por estas c outras é que
o lar do pobre rapaz não era lá um mar de

perenne bonança. Pelo contrario, de vez
em vez, as águas se crispavam em vaga-
lhoes ameaçadores e a borrasca se desen-
cadeava furiosa. A náu "Felicidade C >n-

julgai", como uma frágil casquinha de
noz. rodopiava ao léo, então, sobreoabys-
mo encapellado. E no embate o que mais

periclitava, sempre, eram os câbellos do
Viriato. Corria mesmo que, ao amainar
de uma tempestade d'estas, dona Ritinha
fora vista em attitude ameaçadora, os-
tentando como um Irophéu. entre os dc-
dos crispados, um feixe dos câbellos do

marido.
Deixemos, porém, dc maldizer da vida

alheia c narremos singelamente o nosso
caso.

N'aquella tarde o Viriato conversava
cordialmente com duas mocinhas de sua
amizade. Uma d'cllas — a Dulce —

admirava-se de que elle, com 38 annos,
como dizia ter, não apparentasse mais

que 24.
—Oh, Dulce, é muita bondade!. . .Ou

Os dois diademas foram soldados juntos.
0 nome dc Santo Estevam está inde-
levelmente ligado á historia da Hungria,

que todos os annos, a 20 de Agosto, revê-

«5 porque você ainda não reparou na enor-
me quantidade de câbellos brancos que
já tenho! disse o rapaz, emquanto mos-
trava a cabeça á moça para provar o

que dissera. — E si mais não tenho é

porque a Ritinha bondosamente m'os
arranca de quando em quando.

rencia a mão direita do "Rei Apostólico"

que passa em procissão.
Dahi a justa commemoração promovida

pelo sr.ministro da Hungria no nosso paiz.

— E', sim, Dulce! E' isso mesmo. Pelo
menos é o que toda a gente diz! 

'¦— inter-
veiu a outra, rindo-se maliciosamente
emquanto o Viriato fazia os maiores es-
forços para se safar d'aquella situação
embaraçosa em que ficara.

M. SO'
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No Club de Regatas GragoatA dc Nictheroy, por oceasião do baile realizado no sabbado uHimo durante o qual foi eleita a "Rainha da Festa .

que se vê ao centro, assignalada, tendo á direita e á esquerda, respectivamente, a fíiti Fluminense de 1930 e a de 1929.

¦. t.As.sw-KrVx
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O Exercito cultuou mais uma VC7., nu Dia
ild Solando, a seu granrlc symbolo: o l)ui|ti<-
tle Caxias. A .Marinha associou-se no culto
prcstnclo no grnnclc guerreiro, que foi n um
tempo um grnnde pncificntlor. Ai. nllo, u
chefe tln Nnçno, altas nutoriclneies e as bnn-
üciras ilas uniiladrs que formaram, desço
hertns e em contínencin dinntc elo inonu
mento tle Cnxias. Ao Indo os srs. ministreis
fln rnzendn e dn VinçjSo; chefe il>> ICslndo.
MniOr ilu Kxercito; ministro du Mnrinhn, s.
ex. 11 rrcsielenle eln Rcpublicn, ministro
dn Guerra c altas nutorídndcs dinnte do
monumento. Km baixo, o desfile 'Ias forças.
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guerra hollandeza ainda polvilha
toda a historia pernambucana de
lembranças, de evocações, de
lendas que são como um suave

aromatr/.ar do ambiente moderno á aber-

(ura de velhas arcas lavradas cpie se es-
menlhain curiosa e deliciosamente. .

Quando não se queira olhal-a como um
movimento vigoroso de nacionalidade a
aflirmar-se, quando se lhe neguem as
virtudes de haver cimentado a unidade
nacional, ainda lhe sobeja, e á farta, o
explendor dc uma bella tapeçaria antl-

ga, tecida por muitas mãos hábeis e de-
votadas, com seenas de bravura, de es-
toicismo, de arte e até de amor. . .

De tudo houve nesses 26 annos de oc-
cupaçào balava. Mesmo o paradoxo de
uma c*.rle de artistas, trazidos por Nas-
sau, nest: meio-deserto de um Brasil do
século 17... Mesmo a graça requestado-
ra de uma pernambucana que aürác ao
matrimônio dois officiaes inimigos...

As próprias lendas em que poderemos
não acreditar mais, porém não julgamos
merecedoras do remoque com cpie as (pie-

rem cobrir, são de um encanto muito nos-
so, e não haveria mal continuassem a cor-
rer mundo, tocando as almas ingênuas,

servindo de svm bolos, commovendo ou

enlhusiasinando, maxime as almas in-
lantis, embora viessem a se desbotar de-

pois, dissipanilo-se como essas nuvens que
nas tardes serenas, de ceo azul, fingem

castellos, cabeças, rebanhos...

Pernambuco está no seu litoral e numa

faixa da malta muito impregnada desse

perfume agreste que vem dos tempos dos

hollandezes, como delles ficaram também

marcados na coloração os olhos de muitos

sertanejos, na opinião de alguns. . . Ape-

zar do que se tem destruído, e do que se

vae destruindo, ainda existe muita cousa

por ahi que fala dessa epoea de arrelias

com os "hereges. . .

A casa grande do engenho Megahvpe

foi um attentado ile outro dia. Ella vira

as tropas de Waenderbuck, de Nassau,

de Van Schoppe passarem pelo seu cer-

cado. . . e viu também a marcha dos in-

surgentes com Henrique Dias,-Camarão,

Vidal de Negiviros á frente. . . Permane-

cia com aquellas mesmas paredes, aqticl-

les mesmos balcões, aquelles mesmos te-

lliados de beirai. . .

Uma relíquia... uma velhinha suave

e boa que contava historias lindíssimas

ao cahir das tardes, quando os cannaviacs

l(cvWd:£i[pépmisil

vestir, o mar carregar. . . E hoje o que
resta emociona pelo seu aspecto de quase-
fim. . .3 vilio roím

VaJ bU!<MV_.v_y
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se acurvavam á viração, o gado vinha

doçtmr c as peiticas cantavam nas mat-

tas. . . E as historias da velhinha falavam

do retinir dos piques, dos estrondos dos

mosquetes. . .

^reTTgr.
Armou um exercito de trabalhadores

para defendel-a?
Não... Dynamitou-a.

Mas, Deus louvado, muita cousa ainda

existe por este Pernambuco heróico e
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Uma velha porta

Era um ca ma f eu de avós no seio da bonito. Umas sólidas e zeladas, outras

paizagem moderna.

0 proprietário. . . o senhor do engenho

sabem o que fez?

em ruínas.
O forte do Buraco é das segundas.

Foram deixando o mar roer, o mar in-

Muralhas derrubadas, baluartes car-

comidos, dependências sem tecto, ca-

nhões meio-enterrados. . . Os de bronze

verde-claro que existiam, com as armas

da Hollanda, esses, nos tempos da grande

guerra o dinheiro sobrelevou os sentimen-

tos da tradição. . . e foram-se para a fun-

dição... Uma gurita, separada do forte

por um rombo que o oceano fizera, re-

sistiu dc pé muitos annos como um pro-
testo. . . Porém os homens acabaram a

obra íconoclastica do Atlântico. . .

Mesmo assim o forte do Buraco ainda

se ergue, como um invalido, a meia

distancia de Olinda e Recife, numa orla

de praia, tal qual o levantaram os bata-

vos e o reformaram os lusos. Abando-

nado....

Visital-o é toda uma evocação, é todo

um sonho pelo passado. A alma se com-

praz em resuscitar gentes e em resurgir

quadros, querendo adivinhar emoções,

sentil-as, interpretal-as, vivel-as como os

nossos avoengos a viveram. . .

Illusões... Tolices... O que importa

agora é o presente... 0 automóvel passa

pela Tacaruna. . . o avião risca o céu. . .

as torres do radio de Olinda lá se desço-

brem... o transatlântico acaricia as do-

cas.. .
Gosa os fruetos, maluco 1. . .

Mas nós temos um exemplo, um

apoio, um sorriso para o nosso grande
amor ao passado.

E' aquella gamelleira que irrompe ai-

taneira e folhuda bem no pateo interno

do velho forte... A fronde alçada, ver-

de, garbosa como um penacho de soldado

antigo, talvez mesmo com um pouco da-

quella seiva derramado alli nos corpo-a-

corpo de outrora. . . E' uma louçania

extranha a da arvore entre as rugas das

paredes, entre o vermelho nú dos tijolos,

entre as molduras bizarras dos portões
em minas. . .

Olho para o solo... As raízes lá es-

tão... Retorcidas, grossas, entrança-

das como as artérias esclerosadas por
onde correu o sangue generoso, bravo e

altivo dos que íilli defenderam a terra

de Pernambuco. . .
Mario Sette

( Plwtos de Oscar Maia )
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\ aamplleíra symboUrí. (> porta> de Recife de 193 através dn moldura dc frczenlos annos.
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A MODA
Para executar os v-stidos

simples são empregados di-
versos tecidos. Entre elles
estào o crepella e a eta-
nuue estes dois tecidos
assemelham-se muito que
se encontram em tons
claros como cm tons muito
escuros.

Nos claros, são mais
apreciados os t;ms tilleul,
azul acm/.entado e sobre-
tudo o branco. Para os
vestidos com pala e pregas
duplas pespontadas até á
altura das cadeiras, (piau-
do é empregado o tom
escuro o marron escuro,
tao em moda ultimamente

usa-se com o vestido um
forro \erinelho, que lhe da
um interessante colorido,
a fazenda sendo um pouc i
transparente. () elleito de
transparência ia esta Iam-
bem sendo empregado nos
vestidos de crêpe geor-
gette d'um tom dai o, collo-
cados sobre um forra de
toile de seda do mesmo co-
lorido (pie o crêpe, mas
dum tom mais escuro.

As pintas e pastilhas
estão sempre muito em
moda para guarnecer os
tecidos. São legiões os
vestidos azul marinha com

pintas brancas; quasi todús
são acompanhados por uma
capinha do mesmo tecido
São leitos i)in tecidos de
seda. lã. e lã e seda. A van-
tagem deste ultimo tecido
sobre o primeiro C não
amarrotar, como a seda
«pie C.xigC ser passada a
ferro a miúdo

() crepe com pastinhas
é lambem muito empregado
como guarniçào, iabots,

gol Ias, colletes.
Li nho, organdi e ünon.

A gra mie voga dos crepes
de seda não prejudica no
entanto o emprego desses
outros tecidos est ivaes. Vão
ser muito usados neste
próximo verão os vestidos
de linho. de ünon e de or-
g.uidi. assim como os tle
shantung.

• • ÚLTIMOS MODELOS • •

_________________________________B

N 1 — Vestido de crepe de Cliine de fantasia,

fundo marrou com pintas amarcllas. Saia

com babado en-forme e bolero nas costas.

Golla e pinhos dc crepe (leorgette amnrello.

guarnecido com nervures. N. 2 — Toílette dc

mousseline de seda, fundo branco com dese-

nbos rosa c a/nl pallido. A saia, muito ampla,

é formada por duas ordens de panneaux en-

%.W
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forme. N. õ — Vestido dc mousseline de seda,
fundo branco com pintas de dois tons de rosa.
Este vestido sem o bolero pode servir para toi-
lette da noite. N. 4—Vestido de crepe de Chine,
fundo branco com pintinlias pretas e vermelhas.
Collarinho e punhos «le crepe de Chine branco com
barra preto e vermelho. Gravata e cinto do mesmo

tecido; fivella de fantasia, preto e vermelho.

O shantung substituc
muitas vezes o linho. por-

que não amarrota tanto nesse tecido lindos colori-
como o linho, e encontra-se dos. Com elle faz-se ves-

tidos e costumes práticos
e decantes.

Porque as "estrellas"

do cinema nunca j
envelhecem

Não se verá nunca um
defeito na cutis de uma
estreita de cinema. Ha a
considerar que o mais in-
significante deleito, ao ser
ampliado o rosto na tela,
seria tão notável que elle
constituiria uma ruína.

Nem todas as mulheres
sabem que cilas também
podiam ter uma cutis digna
de uma estreita do cinema.
Toda mulVer possuc, im-
mediatamento abaixo de
sua velha tez exterior, uma
cutis sem macula alguma.
Para que essa nova e for-
mosa cutis appareça á su-
períicie basta fazer com
que se desprenda a cuticu-
Ia gasta exterior, o que se
obtém com applicações de
Cera Mercòlizèd effec-
tuadas á noite antes de
deitai-se. A Cera Mer-
COLlZEü se acha em qual-
quer pharmacia e custa
mui Io menos que os custo-
sos. cremes para o rosto,
sendo, em troca, mais effi-
caz do que estes.

Para guarnecer os vesti-
dos de creança assiitt como
os vestidos singelos de
linho ou linon emprega-se
o bordado ponto de cruz.
As preguinhas, os pequenos
babados, o franzido casa
de marimbondo bem co-
mo as gollas e pui.dicos de
lingerie são muito empre-
gados para os vestidos de
tecido de algodão, assim
como os viezes de côr.

Já estávamos habitua-
das ás mangas ajustadas
ao braço, mas agora chegou
a voga das mangas vagas
e tendidas a partir do coto-
vello, as mangas com baba-
dos e transparentes; mas a
ultima novidade éada man-
ga indo até ao cotovello ou
cobrindo somente metade
da parte superior tio braço.

Serão vistos muito bre-
vemente grande numero de
vestidos sem mangas, com-
pletados por um adorável
casaqutnho curto, uma capa
ou um bolero; não tem
forro, nem mesmo quando
O tecido empregado é trans-
parente.

São amarrados com uma
tira do próprio tecido, por
um laço de fita ou um
broche, mas nunca por bo-
toes ou colchetes — assim
determina a Moda.

¥
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A princeza Mafalda,
filha do rei da Itália

Como o de sua augusta
mãe, como o de sua irmã
Yolanda, o casamento da
princeza Jlajalda joi um
casamento de amor. Nem a
política nem o interesse li-
oeram a menor parle nessa
escolha .

Um dia, durante a visita,
que a jovem princeza jazia
a uma exposição de pintura,
apresentaram-lhe o príncipe
Philippc dc Hcsse, perto
do Landgrave.

E joi o coup de foudre
dos dois lados. Os séculos
podem passar, os paizes
transformar-se devido aos
acontecimentos; os corações,
esses não mudam.

Para essa jovem, nascida
sob o quente sol latino, para
a qual os italianos sonhavam
um throno, o príncipe do
norte appareceu magnífico
na sua belleza loura. Al-
guns mezes antes, na occa-
sião do noivado de. sua irmã
Yolanda com um simples
conde ptemon/ez, ella tinha
declarado ás suas amigas:

— Eu casar-me-hei só-
mente com um homem de
posição igual á minha: se-
rei rainha.

Bastou a vinda desse
ex/rangeiro, e todas as idéias
da princeza mudaram.

0 casamento não agradou
a todos. As recordações da
guerra estavam ainda muito
vivas nas almas italianas.
A escolha de Jlajalda ma-
goava os antigos combateu-
tes, lão prof lindamente apai-
xonados pela sua pátria
ainda abalada pelos sof-
f rimados da guerra.

As festas do casamento,
apezar de magníficas, não
podem no enlanto ser
comparadas nem de longe
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Callosà
1

1]
Umanpplicaçãodc "GETS-IT" alliviaráaqnell
dor palpitante dc callos. Depob dc alfiuni» dinr
o callo se tornará encolhido e poderá ser cx-
trahido facilmente com og dedos.

"GETS-IT",o destruidor universal de callon,
termina todas as impcrlunidadcs que eller,

causam. Poderá trabalhar, dançar c
divcríir-se com todo o conforto.

-"GETS-!
Chicago, IC V. A

«?

(em no emtanto <///<• a ex-
pertencia Piccard será Jeila
brevemente.

0 obsereadiir 'era que
luetar contra o rarefacção
do ar _ tambem contra o

frio. dias dizem que pas-
sando uma certa altitude
a temperatura sobe senst-
velmenle. 0 sr. Piceard,
em lodo caso, va.' verificar
isso.

A princeza Mafalda com o vestuário usado por oceasião do casamento de seu irmão o
príncipe real.
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A princeza Mafalda com seus dois filhos.

com as que se realizaram
este anno por oceasião do
casamento do príncipe real.

No entanto essa união
tem sido feliz. A princeza
conseguiu jazer amar ao
seu companheiro essa terra
que ella própria nunca dei-
xou de amar. 0 exílio que
o povo receiava para ella
joi apenas momentâneo.
0 príncipe de Hesse leva
somente sua família para
passar o verão na sua pro-
priedade de IIesse: o casal
passa na Itália a maior
parle do anno.

Dois lindos meninos vie-
ram apertar os laços do ca-
sal. Receberam os nomes de
Maurício e Henrique.

Mesmo os mais rebeldes,
quando vêem passar a prin-
ceza com seus dois lindos
filhos, não podem deixar
de sorrir-lhes. Os filhos de
Mafalda sào mesmo muito
lindos, e tem-se o culto da
belleza na Itália.

Os príncipes de Uesse
estão installados em Roma,
perto da villa Borghese,
na villa Sabota, onde encon-
tra-se reunido tudo ifue pôde
concorrer para o bem-estar
da vida moderna.

A princeza. extraordina-

riamente intelligente, tem
muito gosto pelas Aries e
sabe rodeiar-se de tudo que
contrilme para fazel-as va-
ler. 0 príncipe tem os mes-
mos gostos que a esposa;
souberam fazer do seu pala-
cio um ninho encantador
que a presença dos seus filhos
iIlumina alegremente.

Jíafalda, como suas irmãs,
fala correntemente quatro
línguas; .' italiano, o fran-
cez, o inglez e o alie mão.
Os principezinhos fá se.
exprimem muito bem nos

dois idiomas materno e pa-
terno.

Uma dama da corte refe-
rtndo-se aos filhos da prin-
ceza .Uafalda disse: "Sào

enlezmhos encantadores, in-
telligentes, dóceis, ajjectuo-
sos. Mas fá o cruzamento
das raças se adivinha tanto
no príncipe Maurício como
em seu irmão. Tem a viva-

Pequenas Noticias
A QUE ALTITUDE UM OB"

SERVADOR PODERÁ CHE-
GAR SEM MORRER.9

Balões esphericos, mu-
nulos de apparelhos regis-
fradores, já subiram a 40
ktlomelros de altura; mas
em que altitude um observa-
dor poderá cheoar sem mor-
rer?

Para estudar e resolver
a questão, o Estado belga
forneceu ao professor I}ic-
card uma somma de 800.000
francos.

Esle espera poder, n uma
bar fuinha fechada presa ao
balão espherico, a/fingir 18
Ktlomelros. E necessário
obter uma barqutnha muito

cidade de Jlajalda, a sua
rapidez de comprehensão,
o seu sorriso, mas tem Iam-
bem a vontade e a reflexão
muito rara na sua idade
que caraclcrtsam o príncipe
Philippc".

Conipreltende-se bem, con-
templando o retrato dos prin-
ctpeztnhos, o encanto que
têm por elles os avós reaes.

leve; um problema melallur-
gtco muito delicado dc resis-
tateia e de liga está ainda
para ser resolvido. Ganiu-

» ^i<ã«ft'!]b&* **

mmmmi^ÀW^mfi§ ifll^l .fl^B

te^^^B' ^^Pfl| mmmmimmW^ ' B " " K\ V"' "£» mmmmmmmm\mr^ V- JB^l i^^B ^Bk I

Enlace dn senhorinha Alice Barho/.n Guimarães, gentil filha du
prefeito .le Nictherny, dr. Castro Guimarães, com o ].• tenente.Io Exercito sr. Rubens Rosado Teixeira.
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SAL DE MEZA
PURIFICADO POR PROCESSO

PRIVILEGIADO
UMA CAIXA COM 12 VIDROS 245000

IVtconto de 5 a 10°l«

Pereira Carneiro & Cia. Ltd.
110 — Avenida Rio Branco — 112
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resurgirá em todo o seu
explendor o

Salão das
Maravilhas

assignalando úrri novo e
triumphál suecesso e d« pa*\s

para a

f4oit e
Como parte integrante

.«^ mp^ do SALÃO DAS MARAVILHAS,

^0^ ^^ Bm » 
^"^ destaca-se pela sua imponência a Secção

J^ J ^L 
fa. Roupas Brancas que apresentará um sortimen-

^^F to grandioso e incomparavel em roupas para uso diário,

lingerie de seda, soutien-gorges aos milhares e uma nova e bellis-

sima collecção de Cintas, Modeladores e elásticos em todas as larguras.

A grande variedade, a belleza e alta qualidade dos artigos,

ante preços tão baixos, será uma das agradáveis surprezas que lhes reserva o

SALÃO DAS MARAVILHAS

Conselhos sociaes

Os CUMPRIMENTOS

.\áo lui regra natural-
mente quando são dois ca-
moradas ou duas amigas
que se encontram: não é
necessário preoecupar-se de
qual dos dois ou das duas
deve estender primeiro a
mão. 0 movimento, igual-
mente espontâneo, fa: com
qu ' es dedos se encontrem
sem que se pense. Alas o
mesm; não se dá quando
se fruta tfe duas pessoas
que se conhecem pouco e

que nenJium faço de affeição
appróxima.

Para esses casos, pode-se
estabelecer uma regra geral:
dois homens ou duas mu-
llieres encontrando-se face
ti face, c a pessoa mais
edosa que deve estender a
mão á outra; a mais jo-
vem deve esperar que o

gesto da outra se desenhe
para responder. Alas pode
acontecer que a mais nova
tenha uma situação fran-
comente superior na hierar-
clua social. Então o regra
tninsjorma-se

Dutra regra geral: qtian-
do éuma mulher e um homem

que se encontram, é a mu-
Iher que deve estender pri-
meiro a mão. Se ella se
abstem, o homem seria pouco
delicado avançando a mão.
Pode-se dizer que não ha
excepçào para esta regra,

porque é habito uma moça,
mesmo tendo menos de vinte
annos, estender primeiro a
mão a um senhor de idade
Na Inglaterra levam isso a
tal ponto que um homem não
tira o seu chapéu a uma
senhora antes que esta o
autorize cumprimentamlo-o
primeiro.

NORA Na Mia
toílette

intima use A^er- j
mol: é a sua ga -
rantia. Deliciu^o,
adstringente e per-

fumado.
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/'jai terminar devemos
acerescentar que no aperto
de mão deve se evitar estes
dois excessos: a brutalidade
e a molleza. Apertar os dedos
de maneira a magoal-os é
uma falta de delicadeza;

mas estender uma mão molle
c esquiva impressiona d'uma
maneira muito desagrada-
vel. Dá uma idéia de jalsi-
dade, de hypocrisia erra-
damenfe, quando é apenas
um mãu habito adquirido

duma saia de granellà azul aeinzcn-

tado, com pala e pregas duplas, d'um

bolero som mangas c d'um pull-over
de tricol feitos com lãs de três tons

de azul. N. 2— Manteau de granel-
lie azul acinzentado, guarnecido com

botões de aco e cinto de couro a.ul

escuro. N. 3—Manteau de tweed,

cortado levemente en forme, de três

tons de beige, guarnecido com galões
dc couro marron. N. 4 — Vestido de

crepe marocain beige claro, gravata
listada beige C vermelho, cinto ver-

mcltio. N. 5—Tadleur de seda, fundo

azul marinha com pintas heiiie; blusa

dc crepe de Chine beige muito claro.

Manteau dc lã de fantasia, dc idois

tons de beige. forrado com \p tecido
do vestido.

ou uma prova de acanha-
mento.

Na vida ha sobretudo
obstáculos: é preciso con-
vencermos-nos de que a
vontade vence sempre.

tx^jiimi m j.

Preceitos de Hygiene
A GUERRA À MOSCA

No seu livro Conservae
a mocidade diz o dr. Pau-
chet: "Ha um animalzinho

terrível do qual ninguém
desconfia bastante: é a
mosca, a mosca vulgar.
Este insecto, ao qual não
prestamos attenção porque
já nos habituámos ao seu
contacto, é talvez o mais
perigoso portador de inf«.j-
cçao que ha no mundo.

A mosca é encontrada
por toda parte, não só-
mente nos lugares mais
sujos, como também nas
regiões mais limpas e mais
cuidadas de nossa casa;
e é precisamente o que
constitue o seu perigo. Da
lata de lixo vae pousar no
W. C. De lá, passa nos
fundos da cozinha, onde
visita a pia. Depois, dá
uma pequena volta pelo
guarda-comidas, inspeccio-
na as carnes, os molhos, o
caldo e o leite, vae á sala
de jantar pára provar os
cremes, doces e confei-
tos. Viaja de uma casa
á outra. Sae do quarto
de um doente que ella visi-
tou por todos os cantos e
vae para o pasteleiro. Do
pasteleiro vae ao salsi-
cheiro; pelo caminho, pousa
numa serie de immundicies
ou no escarro que um tu-

l berculoso expectorou so-
bre a calçada... E a mos-
ca continua. . .

Esse perigo ignorado é
tal que, para impressionar
o espirito, muitas vezes
fiz esta comparação: si
soubessem que um leão
ou um leopardo tivesse fu-
gido da sua jaula, ater-
rorizados evitariam natu-
ralmente os lugares onde
se poderia ter refugiado.
Ora, é verosimil que esses
animaes, amedrontados,não
fariam mal a ninguém.
Mas quando vemos uma
mosca passear pela bocea
duma creança adormecida
ou cahir em uma chicara
de leite, a isso não se pres-

1 SURDEZ ?
Compre um apparelho

MICROPHONE
e ficara bom.

C. BIEKARCK & G.
R. 7 Stbro. 209-2.*. Rio
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ta nenhuma attencão, disso
não se tem pavor, Pois
bem: a mosca retirada ila
chicara cie leite deixou
atrás delia milhões de
micróbios. E quaes? Mi-
crobios tuberculosos reco-
lhidos por ella nos escar-
ros, micróbios da febre ty-

phoide recolhidos nas de-

jecções do doente..."
Mas como nos ilefen-

dermos contra as moscas ?
dirão. Os meios, hoje,
são numerosos e efficazes.

Um guarda-comidas de
tela metallica bem fechado;
cobertas metallicas para
cobrir os pratos. Não dei-
xar a descoberto nada que
possa attrahir as moscas.

Finalmente, ha papeis
mata-moscas — o Fl v-Tox
e alguns outros productos
similares maravilhosos.

Simples vaporizações do

producto, com o auxilio
,de apparelho, são suffi-
cientes para matar, no
lugar, as moscas d'um ap-

parta meu to.
i?'??^>i>'.>s.'€<B

Um cego que vê
de novo

I m negociante de Chi ca-

go, o sr. Y-lf. Fich, linha-
se casado apenas havia umas
semanas ( isto tendo-se dado

Vestido de shantung beige eom
desenhos vermelhos; saia en-forme

e a parte de cima ila blusa de
shantung beige. Casaco de

shantung vermelho, com golln e
punhos do tecido do vestido.

30 de Agosto de 1930
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1 — Vestido de popeline
preta. 0 babado da saia
cortado en-forme. Bolero ter-
minado por uma tira cn-lor-
me, golla e punhos ile fustão
branco e gravata de fanta
sia. 2 — Vestido de crepe
da China de lã azul marinha.
Os botões que abotoam o
bolero são quadrados. Golla
e punhos de crepe da China

í flir' bI I f
Ml

1

branco, õ — Toilellc de
vclluclo preto. Bolero com
fraude golla de trepe geor-
gctle branco, guarneeido com
pontos abertos. Saia de pala
e babado todo pregueado.
4 — Vestido de crepe ma-
rocain cinzento, com golla,
iabol e punhos de crepe
georgette brauio, guariu-ci-

dos com pontos abertos.

ha trinta c um annos passa-
dos ) quando, devido a uma

paralgsia do nervo óptico,

ficou cego repentinamente.
Com muita força de von-

fade conseguiu habituar-se
á sua desgraça, recomeçou
a oecupar-se dos seus nego-
cios e viveu, muito feliz,
junta com sua esposa quan-
do de repente, depois de
trinta e um annos de noite
completa, um milagre prodtt-
ziu-se, a luz foi-lhe de novo
dada.

CONVALESCENÇA
DEBILIDADE ^ fj\ W^

^L WWL ^"^ VINHO e XAROPE

1%"* DESCHIENS
fl de Hezaofflobitm

Emqiianto sua esposa lia
para elle ouvir, viu primei-
ro uma cadeira, depois um

quadro, em seguida a mu-
llier com quem se tinha ca-
sado, em 1898. 1Z fácil dc
calcular que não foi sem
emoção nem sem es pan-
to! Depois que tornou a
ver, a vida do sr. Fish é
cheia de surprezas. Como

prova contou elle:
— Quando cheguei na

esquina da minha rua e vi
aquelle movimento de auto-
moveis, parecia-mc que vi-
nliam todos para cima de
num, fiquei apavorado, citem
disso o vestuário das mu-
llieres surpreliendeti-nie mui-

to; ainda estava habituado
aos vestidos compridos e ás
mangas balão e pensava
que os homens usavam ain-
da bigodes. Tudo linha
mudado completamente de
aspecto para melhor; só, dis-
se elle com melancolia, du-
ran/e esses trinta annos via

* pela imaginação a minha
esposa como eda era quan-
do nos casámos, ri gora não
posso ler mais essa iIlusão.

Centenário da
descoberta do polo

magnético
Em d ulho próximo passa-

do completaram cem annos
que joi descoberto o polo ma-
gnetico.

James Ross, em 1829, a
bordo do La Victoire, <•<>///-
mandado por seu tio John,
percorreu a bali ia de Bajjih,
atravessou o estreito de l.an-
castre e o do Príncipe Re-
gente, e Joi bloqueado pelos
gelos nas proximidades de
uma terra ainda desconheci-
da, que foi baptisada com o
nome do armador do navio:
lioot-1'clix

James Hoss, devido a esse
bloqueio, ponde fazer inlc-
cessantes excursões pelas pia -
nines e montanhas de gelo, e
supportar também grandes
soffrintentos, sendo o peior

o da sede. E JOI assim que
elle identificou o polo ma-

gnelicp, o ponto em que a

agulha aponta para o centro

da Urra, Esse polo joi as-

si,inalado de muito perto,
onde convergem os raios de

inclinação magnética de lodo

o hcmisphcrto boreal: encon-

trava-se então, segundo o

calculo de Elisée Reclus,

pouco mais ou menos a

2,213 kilomelros ao sul do
verdadeiro polo ártico, dis-

tancia considerável, sobrei ti-

do nesses mares inhospilos
onde se perdem tantos na-
vios e emprehendedorcs.

James Ross voltou para
a Inglaterra'somente quatro
annos depois da sua desço-
berla. . . quando Iodos já o
supfuinluim morto. . .

Esperteza d'um
camponez hollandez

Percorrendo uma aldeia
hollandeza em procura .te
moveis antigos, um amador
de ob/ec/os antigos avista
sobre o chão de tijolo d'uma
modesta casa de campone-
zes um lindo prato ile velho
Deljl, no qual o dono da
casa dava de beber ao seu

galo.
— Oh ! o lindo galo !

disse o amador, querendo
disfarçar. Se o vendesse,
Compraria com mui Io gosto.
0 camponez consentiu em
desfazer-se />c/a quantia ,lc

a w x. Mim * / W I <
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lailleur de shantung de fan-tasia. () vestido Km mungas é

guarneeido com viexes. Casaco
cortado en-forme.

0« Medloos proclamara qua mU Ferro Tltdl do
t.nflu. reatltue aaàda, bellea • «Oflflk Mttlto mparlor
loar» arta boi farruaraoaoa, eflv - PA F1^

i pé» D. K. a F. afl a. Ifl » «7 a» EVMITJ

j 
ASSADURAS, BROTOEJAS E TODAS AS MOLES-

j TIAS DA PELLE CURAM-SE PROMPTAMENTE
COM 0 MILAGROSO PÓ PELOTENSE.

Vende-ae mu pharmaciae

\ f querelá 5er
^.linda como o sol'Iraíaeapeüecom
B0R0STYR0L
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perfumado até fim

dois jlorins. O comprador
carregou o animal, depois
voltando atrás disse:

- Não quererá vender-
me lambem o prato? Não
lenho vasilha onde pôr o leite
para o gato. Oar-lhe-hei um
florim por esta velharia.

Não, respondeu-lhe o
esperto campone:, não me

A VOSSA IDADE,
SENHORA?

l
I
i

A vossa idade ser A um
myslcrio para todos I

A vossa idade, Senhora,
ignora-se, e sempre ignorar-
sc-ha, uma vez <pic useis
o insuperável "Regulador
Sant'Anna", a garantia I
perpetua da vossa belleza, :
da vossa snude c da vossa |
mocidâde. 0 único que eu- :
ra radicalmente todas as I
doenças do utero. Receita- z
tio pelos mais eminentes I
médicos. Nas boas phar- :
macias e drogarias— Soe. J
Com m cr ciai Itnlo-Brasilci- :
ra Ltda. — Rua José Bo- I

. niíacio, 11 — São Paulo, j

separo dessa velharia. Gra-
casa ella, já vendi seis gatos.

0 outro partiu furioso,
mas nada ponde fazer con-
Ira o que linha sido mais es-
perto do que elle,

i

Pequenas
informações

N'um centímetro cúbico
de ar tia 12.000 grãos de
pó depois da chuva, I50y. 000
durante a secca; nos telha-
dos das ('asas das cidades,
pouco mais ou menos 5
milhões, e iMOiOOÒ nos
appartamentos.

A medula que se desce
para baixo da Iara, a tem-
peratura eleva-se d'um grau
em cada 55 metros. 0 cen-
(ro da Terra — a I 500
léguas da sua superfície

Placas giratórias
ni

i—^—
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1 — Vestido de renda azul ; o bolero assim como os panneaux que formam a saia são de-

b.uadps com seda do mesmo tom ile azul. 2 — Toilette para casamento de crepe-setim ; a

saia, guarnecida com tiras applicailas, tem uma pequena cauda; um laço do próprio tecido

cae nas costas. Longo véu tle tulle illüsion, mantido na cabeça por fitas tle setim branco que

terminam sobre as orelhas por pencas tle lyrios e flores tle laranja. 3 — Vestido tle noiva de

crepe baço; o bolero é tlrapé nos hombros, mangas e guimpe de renda. Véu de tulle illüsion

mantido por bouquels tle rosinhas brancas. 4 — Toilette de crepe-setim preto. A saia cortada

muito en-forme, guarnecida corri crepe georgette preto.

</t'iv ser um amontoado
de matérias em fusão.

/'." fácil calcular a su
Q, ,,t,t.'iiu,vi-is e os aviões iá têm suas pi»cas_girnlorias .em, muitos_ 

^fofo fo Qfofa medt
paítealida Europa. Essa innovaçHo é tão útil que se fica surpreso '

apenas 126.740.000 pe-
fencem a letra firme, o

resto pertence ao Oceano.

0 volume da Perra c de

pouco mais ou menos um

Iriliáo de kilomelros cúbicos;

quanto ao seu peso, foi ava-

liado no fantástico algaris-

mo de 5:. 875 sextij/iões de
kilàs, algarismo tpie o es-

pirito humano difficilnienlc

pode conceber.

tle não ter sitio empregada ha mais tempo. Mas, como diz o tlictatlo,
miiis vale tarde tpie nunca.

5/íJ milhões de kilomelros
piadrados, dos quaes ape-
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A IHPCCMCABILI/ADCCA
Processo privilegiado com patente de invenção. Diploma de honra do Instituto
Technico Industrial do Rio de Janeiro e do Instituto Universal do Rio Grande

do Sul filiado a The International Academio. Union da America do Norte.

ALrAYA Sk CCMP.
Impermeabilisa seda, velludo, lã, Unho, algodão e qualquer outro

tecido, ante* ou depois de ser confeccionado.

RUA DOS ARCOS 13
RIO DE JANEIRO

Telephone Central 4384

Náppthfti ií executar << Ire r<nn<» fi««f«» cima dtí tnit? pntíga, «om lordat.n Rn-helieu de

.,!_<¦.!:... |ierla'.la, cinzento ou «le côr.

As fazendas por nós impermeabiíisadas -impedem a^ penetração da
água e da humidade, sem o menor prejuízo para a saúde porque con-
servam inteiramente a porosidade primitiva permittindo o arejamento e
a transpiração, podendo ser lavadas, dobradas, passadas a jerro, cosia-
radas e sujeitas a qualquer temperatura quente ou jna, sem perder a
impermeabilisação.

Não altera as cores nem prejudica os tecidos, sendo essa imper-
meabilisação tão durável como a jazenda.
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A mulher que pintou o
retrato do Papa

M i c

W& ¦

flfl. -',••'-**'.A .'-,.-. "ii '* ¦4fltoa^'*i Ar-flfl

E' um titulo de gloria de que sei vangloria csía
artista allemã, a senhora Elizabeth Kimer-Dink-
helsbubler, o ter sido a única mulher Que obteve
autorização de pintar o retraio do Papa. Aeaba de
terminar a sua estadia de seis inezes no Vaticano.
Durante esse tempo executou não somente a sua
obra, como também muitos croquis de personagens

religiosos interessantes.
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Ifl!'

//

AROPE
ROCHE

AO THIOCOL
consptue a

medicação pulmonar
por excellencia.-

Xarope Rocbe
Wf * d o Thiocol
éespecialmente indicado
para as creanças, que o

Tomam com verdadeiro prazer.
o j/taropejfyche ao rmocoi
constitue o fraia mento ideal das

Bronchites. Laryocitès, Catarrhos
***** ***: ***^

e JOSSes de qualquer natureza.
0 uso periódico do
áXdrOpeJiOChéao Thiocol

é uma garantia para a
Saúde dos Pulmões.
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Vestido de alpaca vermelha. .A gravata c o
forro do bolero são negros. Babado em

fôrma, a meia altura da saia.

f ¦ -gtffllSfi^P^i^^X^- ^Va^rja*J»ÍflBafl^^BflB fcÉÉ^

Kmal íBi'iflafl WmmW^&m*' W Br ^Taflfl

H' ' i *i*_. - -a* ' AmÁm^MMmt -A* flalRri''
flfl •-' flr*' flfl \ V^ Ia j

w^» '' JL 
fl lLí *I

^^^"Bfl BI
^^sfl fl'

[*í**«Ííi S§fl WKt^^ flfl Tafl
r^JVtla iwfl MBa^MC Ctf «fl VA

Grupo tle gentis leitoras dri "Revista da Semana"
em Gualatinguel.i I listado ilt S. Pnülo).

Pensamento

Km primeiro lugar se fiel.ao teu quarto
de estudo, toma cada dia o austero hábito
d uni tempo para o pensamento e para .1
solidão,

Torna o porto escondido abrigo seguro
e encantador, onde te possas encontrar tu
mesmo em todo momento;

Não abras senão a poucos amigos o
teu coração e a tua casa, porque são ra-
ros aquelles que, sem outro motivo, pro-curam por ti mesmo em todas as oceasiões.

Algumas vezes queixavas-te de (pie te
faltavam as horas. Mas então fugias do
mundo e de todos os seus enganos para ou-
vir cm paz as vozes interiores?

E quando o ruido serena e o céu se
vela que o canto profundo do rouxinol
enche o silencio estrellado.

(Md)

/PJa

Vestido <le rendi e crepe worgede beij/e ligeira-mente mais long,, ,jos [atjos. Q d^p,, £
fôrma de bolero.
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Nossa alimentação
DIA DE JEJUM

Muitos são os médicos
que aconselham um dia
de jejum por mez para
desintoxicar o organismo.
Dantes aconselhavam pur-
gativos e outras drogas ;
actualmente simplificaram
esse conselho: observar um
dia de jejum, ou mais se a
pessoa alem de desintoxi-
car-se quizer também per-
der no peso. Esse dia de
jejum consiste em abster-
se de todo alimento so-
lido. Tomar somente li-
quidos: caldos de legumes
( sem gordura ), sueco dc
fruetas ( sem assucar) e
bastante água, operando-se
com isso uma verdadeira
lavagem do organismo.

As pessoas que têm re-
ceio de sentir o estômago
muito vazio podem comer
tres maçãs nesse dia de
jejum, mas é preciso mas-
tigar muito devagar. Ex-

m -m 'J|s«i.'J.
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Vestido dc crepe da China
de fantasia, fundo branco
com bolas de dois tons dc
vermelho. Güarnecido i*m

babadinhos plissados do
tecido do vestido.

perimentem, caras leitoras,
e verão o resultado : re-
moçaráo.

MENU DE JANTAR

SOPA DE LEGUMES
ENGROSSADA COM FARINHA

DE TRIGO TORRADA

PEIXE AU GRAT1N
SALADA DE ALFACE

MIOLOS COM MOLHO DE OVOS
ARROZ

LEITÃO ASSADO

FAROFA

PUDIM DE FARINHA DE
MILHO TOM ABÓBORA

SOPA DE LEGUMES
ENGROSSADA COM

FARINHA DE TRIGO
TORRADA

Pííé-se para torrar numa
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1 — Tailleur dc crêpe da china de lã azul
marinha. A golla cenarpe do casaco é for-
rada com o crêpe azul marinha com pintaa
brancas ila hluza. Saia com panncaux cn-
forme. 2 — Manleau ale crêpe da china
preto, fichú e cinto dp tecido ilo vestido cm crêpe da china, fundo branco com desenhos pretos. 3 — Vestido que imita manteaü, de

Ia leve preta. A longa echarpe dc tecido dc seda de fantasia passa uma das pontas dentro do cinto.

i o corante tnsuperado, (vsisténtú ao sol, chuva <• repelidas lavagens. Exijam ito.r seus fornecedores
tecidos r linhas tintos com estes corantes e marcados com a ctüjueta ao lado.

(yf|\<| %S\ 
Indanthren

Indanthren

frigideira a secco farinha
de trigo ( uma colher das
de sopa por pessoa ), me-

xendo-se sempre com uma
colher.

Côa-se o caldo de legu-

mes e engrossa-se com essa
farinha. São precisos dez
minutos para cozinhar a

farinha. Junta-se na hora
de servir um pouco de man-
teiga.
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A dona de casa
necessita MODESS

O que ha de mais a moderno e melhor em toalhas sanitárias.

Com Modess passam desapercebidos
os dias de indisposição, porque
Modess é a toalha sanitária moderna.
Fresca, leve, desodorizante, commo-
da. Ajusta-se ao corpo sem irritar e
sem fazer vulto. Dissolve-se total-
mente na água corrente.

Nenhuma outra é tão absorvente
como a Modess. Nenhuma tem o
chumaço formado por flocos suaves
e leves. Somente a Modess! Nenhu-
ma tem a gaza acolchoada que a
suaviza. Somente a Modess! Neohu-

ma tem um lado impermeável para
maior protecçao. Somente _ Modess!
£ somente a Modess leva o nome de
Johnson & Johnson tão conhecido
como fabricante de artigos sanitários
e hygienicos.

Modess—um nome fácil de lem-
brar e de pedir na sua pharmacia ou
loja predilecta. O seu preço é muito
módico em vista da commodidade e
segurança que o seu uso significa.

MODESS
A TOALHA SANITÁRIA MODERNA
É. um producto de Jolínson & Johnson, a firma de confiança.
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PEIXE.AÜ GRAT1N

Limpa-se bem o peixe en-
xugando-o em seguida e
salpicando depois com sal
por dentro e por fora.

Unta-se um prato fundo
que possa ir ao forno com
manteiga e depois põe-se
uma boa camada de cebola,
salsa e de champignons,
tudo bem picado. Colloca-
se por cima o peixe; molha-
se até meia altura com vi-
nho branco, cobre-se com
o mesmo picado que se poz
por baixo; peneira-se porcima com farinha de rosca
e pedacinhos de manteiga,
e vae para o forno.

São necessários em geraluns tres quartos de hora
para cozinhar.

Serve-se no mesmo prato.
MIOLOS COM

MOLHO DE OVOS

Depois de lavados e
limpos das pelles, vao re-
fogar n'um estrugido de
cebola, manteiga e banha.
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Vestido de crepe da China,
fundo azul marinha com
desenhos brancos. Saia plis-
sada e guarnição de ha-

bados plissados.

Tempera-se com sal, jün-
tando-se-lhe pimenta, salsa
e um pouco d'água ou
caldo de carne. O molho
é feito com o próprio molho
dos miolos engrossado com
duas gemmas de ovos e um
pouco de miolo de pão amo-
lecido na água e bem es-
premidon'um panno. Tem-
pera-se o molho com umas
gotas de sumo de limão.

LEITÃO ASSADO

Ao matar o leitão deve
se fazer escorrer todo o
seu sangue para que a
carne fique bem branca.
Para tirar a pelle é elle
mettido dentro d'agua a
ferver durante meio mi-
nu to, depois passa-se uma
faca para raspal-o muito
bem e em seguida esfre-
ga-se com um panno as-
pero e lava-se repetidas
vezes.
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1 — Vestidinho de linho côr de rosa; os grupos de pregas são mantidos por ponto russo feito
com linha azul. 2 — Vestidinho de linho branco, a pala guarnccida com pontos abertos.
3 — Vestido de tecido de xadrez, f.indo beige com xadrez azul marinha, guarnecido com te-

cido beige. Casaquinho do mesmo tecido sem mangas. 4 — Vestido de ünon amarello,
enfeitado coin tiras de linon branco.

HORÓSCOPOS DE EXPERIÊNCIA, GRATUITOS,

AOS LEITORES DESTA REVISTA

O professor ROXROY, conhecido astro-
logo, resolveu favorecer uma vez aos habitantes
desta nação, fazendo-lhes horóscopos de expe-
riencia, gratuitos.

A fama do professor ROXROY tem se
espalhado tanto que qualquer commentario da
nossa parte seria excusado.

A faculdade que possue de ler a vida
humana a qualquer distancia é verdadeiramente
assombrosa. Mesmo os astrologos de maior
fama o reconhecem como mestre e seguem as
suas lições.

Elle lhe dirá de quanto V. S. é capaz; ensinar-lhe-ha a maneira de alcan-
car o êxito. A certeza do seu golpe de vista na apreciação dos acontecimentos
passados, presentes e futuros sorprehendel-o-ha e ajudal-o-ha.

O sr. Paulo Stahmann, astrologo de grande nome, de Ober Niewsadern, diz:
"0 horóscopo que o professor ROXROY preparou para mim está de abso-

luto accordo com a verdade. E' um trabalho muito consciencioso e altamente
¦cientifico.

Como astrologo que sou, examinei cuidadosamente os seus cálculos plane-
tarios e indicações, tendo a prova de que o seu trabalho é perfeito em todos os
detalhes e que elle está a par de todos os progressos da sua sciencia."

Si V. S. deseja aproveitar esta offerta especial e obter uma resenha da
sua vida, basta-lhe escrever seu nome e direcçfio, dia, mez, anno e logar do seu
nascimento (tudo bem claro). Indique si é homem, senhora ou senhorita e cite
o nome desta revista. Não precisa mandar dinheiro; si quizer, porém, pôde man-
dar uma nota de Rs. 1$000 para despeza de porte e escripta.

Enderece sua carta sellada para:

ROXCCy Dept. 1338 J.
Emmastraat, 42 — HAYA - HOLLANDA.

Franquia para Hollanda 500 réii.
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Tiram-siê-lhe as patas

e limpa-se' cuidadosamente
por dentro. Faz-se um re-
cheio com ©s miúdos, chei-
ros picados, cebola, cravo
da índia e manteiga. Os
miúdos são cozidos antes
de picar. Recheia-se com
essa mistura o leitão ; em
seguida é meftido dentro
do forno bem quente e
quando começar a assar

rega-se três ou quatro vezes
com água e sal. Depois
unta-se com azeite de es-
paço a espaço para que a
pelle se toste bem e estale
ao c®mer-se.
PUDIM DE FARINHA

DE MILHO COM
ABÓBORA

Põe-se para cozinhar 800
grs. de abóbora de bôa

Vestidinho de tricot de Ia
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Maneira de começar n flor
iiwiior^da güirlnndn. Ex.

cotada com crochet.

.Io lado Molde com as
medidas do CatUiqtlinhn,
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A CRIADA — Sinto ter de dizer-lhe que o patrão nã

está em casa.
O CREDOR — E por que diz que sente ?

A CRIADA — Porque não gosto de mentir.

Ponto de tricot empregado
para laser os hombros,

para dar roda ao
vestidinho.

Como mostram muito bem os modelos
que damos, este vestidinho é de Fácil
execução. As medidas servem para
creança de 18 me*cs a dois annos de
idade. O vestidinho pôde ser exec-..-
tado em lã branca ou axul claro. As
flores que o guarnecem são feitas
com lã côr de rosa de dois tons. as
flores menores com o tom mais vivo.
As folhas são bordadas depois de
pregadas as flores com lã verde fo-
lha. As barras assim como a lermi-
nação da eolla c as manguinhas po-dem ser feitas com Li côr dc rosa:
mas o vestido fica muito mais dis-
tineto se fôr feito todo inteiro com

o mesmo tom anil r.u branco
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Detalhe dos ponto* de triot do vestidinho ««.im com.» da
guarniçàn,
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qualidade cortada em pe-
daços em água sufficicnte
para cobril-os. Logo assim
que a abóbora estiver cozi-
da, escorrer bem a água,
e passar na peneira a mas-
sa. A' parte cozinhar, em
600 grs. d'agua e 400 grs.
de leite fervendo, 200 grs.
dc farinha de milho, que
se vae despejando devaga-
rinho e mexendo sempre
com uma colher de páo;
junta-se 100 grs. de assucar
e uma pitada de sal. Fora
tio fogo juntam-se as duas
massas. Despeja-se essa
mistura depois de muito
bem ligada n'uma fôrma
tintada com calda de assu-
car queimada e vae a assar
uns vinte minutos pouco
mais ou menos no forno.

:• «tf.» «.«vr. r.,a« .t.trt.s. r.».

As desencantadas
f Les Désenchantées )

O ROMANCE DE Pi ERRE
LOTl QUE TANTO SUC-
CESSO TEVE NOS MEIOS
I.1TTERARIOS E MUNDANOS

Não ha muito tempo
morreu em Paris uma cias
heroinas desse livro que,
mais que qualquer outro,
chamou a attenção do
mundo inteiro; foi o mais
discutido e o mais com-
mentado e, coisa curiosa,
tendo sido traduzido em
quasi todas as línguas,
não o foi nem em turco
nem em árabe, apezar do
seu enredo ser oriental.

O que fez o suecesso e a
sua diííusão, nos circulos
femininos sobretudo, foi a
cruzada que prega em
favor das mulheres turcas
fechadas nos harens.

Desde as primeiras linhas
«Io seu livro, Loti declara
que se trata d'uma his-
toria inventada, e que seria
completamente inútil que-
rer dar um nome verdadeiro
a Djenane, Zeinab, Me-
lek e Andrée porque nunca
existiram.

Pois bem, Loti não disse
a verdade quando declarou
que se tratava d'uma his-
toria inventada: todos os
heroes do seu romance
viveram em carne e osso,

declarou o emir Emin
Arslan que publicou este
artigo quando embaixador
da Turquia em Buenos-
Aires.

Mas então—perguntarão
porque essa mentira tle

Loti ?"Pelas simples razão que
o romance foi publicado
no tempo de Abdul Ha-
mid, c essas coisas não eram
do agrado do tyranno.
Fez atirar para os peixes
do Bosphoro milhares de
cadáveres no decorrer do
seu longo reinado, e muitos
dos meus amigos Jovens-
Turos foram suas victi-
mas."

Se os leitores desejam
agora saber os verda-
deiros nomes dos persona-
gens do rimance de Loti,
são estes: Zeinab chamava-
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nossos modelos nada
é mais fácil que se
executar essa guarniçao. Nas toalhas c guardanapos
pode se tirar o fio para facilitar ainda mais o tra-
balho. Emprega-se A vontade um só tom eu diver-
sos tons de linha para fazer esse bordado.

Por exemplo, para uma toalha de linho amarello claro empre-

ga-se para o bordado as linhas vermelha c preta. Uma toalha branca

pode ser bordada com os tres tons — azul, vermelho e verde — fa-

gendo-se a combinação que melhor se adcqúe A decoração da sala

dc jantar,ou á louça que vae acompanhar.
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CARAPUÇOS,
CHAPÉUS DE FEL-

TR0, PALHA E SEDA
PARA SENHORAS

se Kadija Zennur; Melek
era sua jovem irmã; Dje-
nane, sua prima, chamava-
se na realidade Lelia. As
duas primeiras eram dc
origem franceza, netas do
conde dc Chateauneuf. Esse
nobre senhor tinha ido
para a Turquia no tempo
do sultão Abdul Aziz.
Fazia parte do pessoal da
administração da estrada
de ferro d'Aidim, na pro-
vincia de Smyrna.

Como todos os europeus,
o conde tinha sobre os
harens as idéias as mais
extravagantes; e numerosos
são ainda hoje aquelles que
acereditam que se vive
actualmentc no Oriente
como nos contos das Md
e Uma Noites.

O conde, apenas chegado
na Turquia, teve uma idéia
fixa: formar um harem.
Não podia fazel-o sendo
christão, não hesitou em

converter-se ao islamismo.
E' de suppor que a fé

do conde na religião dos
seus antepassados não de-
via ser muito firme; alem
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COMPANHIA

BRAGA COSTA s
Fabrica de Chapéus j
Grande Prêmio nas Ex- J
posições : Nacional de 1908 =

e Internacional do |
Centenário. ?

Fabrica toda a qualidade
de chapéus de estylo em
feltro, palha e seda : para
Senhoras e Senhorinhas.

a : para =
•inhas. 

|

Recebe encommendas

R. Humaytá n.° 129

Botafogo — RIO

} Rua
ESCRIPTORIO :

Buenos Aires, 118

disso, a conversão para o
islamismo era coisa muito
fácil, '(das mais fáceis mes-
mo. Com effeito, bastou
ao conde declarar e con-

fessar deante do cadi
(juiz ) que havia um único
deus, Allah, e que Maho-
met era o seu propheta, e
prometter obedecer e pra-
ticar os dogmas, que cons-
tavam de: 1.° o jejum
durante o Ramadam; 2.°
a oração cinco vezes por
dia (é facultativo Jazer
as cinco orações n uma
só vez ); 3.° a peregrinação
a Meca uma vez na vida
(póde-se mandar alguém
em seu lugar); 4.° a es-
mola aos pobres, aos quaes
se deve dar o dizimo dos
seus bens.

E' tudo. O islamismo
ignora os padres, ceremo-
nias religiosas, frades e
freiras etc.

"O conde não só nãohe-
sitou em trocar üe religião
como tambem de nome:
trocou seu aristocrático ti-
tulo de nobreza pelo demo-
cratico e modesto nome de
Rechad , efendi ( senhor
Rechad). Uma vez turco,
o ex-conde casou-se com
uma Circassianna que de-
veria ser o numero um do
harem. O Corão, como se
sabe, dá o direito aos seus
fieis d^ ter quatro mulheres
legitimas, mas com a con-
dição expressa de ser justo
para com todas em tudo
e por tudo, sem nenhuma
excepção.

.íeste caso, toi o amor
que dispoz. ü conde deixou

E'
MA' GARGANTA

PERIGOSA
Quando micróbios perigosos
garganta e causam dftres, tnflammação etc.
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Os Verdadeiros

SUSPENSORIOS
Ch. guyot

São os melhores

í^?
A PRIMEIRA MARCA do MUNmDO

A' venda em toda» ai boas Caias.

Recusar as imitações.

?
?
?

?

?
?

O

¦e têm alojado na
de-

ve-se sempre tomar ao aértu essa questão. Não
deiie a " irritação " tornar-se n'um incorri modo

Eerigoso 
para a sua saúde, tal como laringite,

rouchite ou catarrho. Vé ao seu pharmaecutico
e compre um fornecimento das Pastilhas Fvans.
Estas pastilhas, tão calmantes quanto refrigeran-
tes, dissolvidas na bAcca espalham essência? an-
tisepticas que a 11!viam os órgãos respiratórios e
destroem perigosos micróbios. Preventivo mara-
vilhoso e cura muito certa. Km nome da sua

saúde mesma, peça e exija que lhe sejam fome-
cidas as

Fabricada* na Inglaterra por
Evans Sons Lercher ti Wtbb, Ltd., Lictrpool t Londntt.
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a Circassíanna tomar conta
do seu coração e de talmaneira que ella foi a
única mulher do seu ha-rem, isso provando uma
vez mais que nem as leis
nem os costumes fazem
o homem monogamo ou
polygamo: isso depende doamor sincero, verdadeiro
e profundo.

A circassíanna deu aseu esposo um filho a quemderam o nome de Nourv.
Recebeu uma educação per-feita e entrou muito cedo
para o Ministério dos Ne-
gocios Extrangeiros. Es-
pinto vivo e intelligencia
penetrante, attingiu muito
cedo postos elevados. Foio segundo delegado daTurquia no Congresso de-nava Era nesse tempo
çonsul geral na Bélgica doimpério Ottomano. Nourv
gey vmha muitas vezes aBruxellas e mais diurnavez talou-me nas duas fí-lhas. Tinha orgulho dasua instrucção e educação,
^ediu-me que procurasse

_ S__ .J___ixs_;_'.í ^N__®<_<_<í>_íXS_ s^i__y_)^^ í.(íkí,ív_»mvívi. m.- ..-v^-va-n ^. . ,

para ellas uma dama de
companhia distineta. "

Como se vê, as heroinas
do romance existiram e não
foram inventadas, como
disse Loti.

Nourv Bey era um grau-de admirador de Loti; re-
commendou sempre a suas
filhas lerem livros d'elle
e os imitaram-lhe o estylo.

Sabe-se que Loti foi toda
a sua vida um admirador
da Turquia e dos Turcos.
0 governo francez, acere-
ditando fazer prazer ao
Sultão, nomeou-o comman-
dante d'um pequeno navio
de guerra ancorado em
Constantinopla.

Como acontece muitas
vezes que as jovens es-
crevam aos seus autores
predilectos, seja para dar-
lhes sua impressão, seja
para exprimir sua admira-
ração, e tentar assim
entrar em corresponden-
cia com elles, as desen-
cantadas tiveram a ousa-
dia de fazel-o, apezar do

SÒ de Agosto de Í9SÔ
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Casaco de crochet
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Tem V. S. orgulho
do seu bebe ?
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Detalhe do trabalho, tamanho natural

Maneira de começar o corpo.

perigo ao qual se expunham
se fossem descobertas.

Loti, que com certeza
já devia ter o habito desse
gênero de correspondência
feminina, ficou lisonjeado
de receber as cartas dessas
jovens turcas. A elegância
do estylo e sua correcção,
o conhecimento profundo
da língua e da grammatica
produziram-lhe grande ad-
miração. Não hesitou em
responder e, como só o pri-
meiro passo c que custa,
a correspondência conti-
nuou e seus autores tive-
ram até a imprudência de
marcarem um rendez-vous
em casa d'uma velha ama
no quarteirão turco de
Stambul. E Loti fez a im-
prudência de ir, sabendo
que se fosse descoberto,
mesmo sob seu disfarce de
turco, a França perderia
um dos seus melhores es-
cnptores, pois que não
sahiria vivo da aventura.

Pouco tempo depois dessa
entrevista, Loti foi chama-
do a Paris para oecupar
um outro posto. Accre-
dita-se que o embaixador
francez em Constantino-
pia tivesse sabido das re-

ilações do commandante

Julicn Viaud — verda-
deiro nome de Picrre Loti —
com essas jovens do liarem,
e quiz assim prevenir as
graves conseqüências que
poderiam sobrevir. 0 facto
é que Loti teve que aban-
aonar as margens do Bos-
phoro.

Foi então que as desen-
cantadas lhe pediram para
escrever um livro em favor
da mulher turca, promet-
tendo-lhe todas as infor-
màçõés sobre os usos e
costumes do há rem. Loti
naturalmente acceitou a
incumbência c, logo que
chegou em Paris, poz-se
sem tardar a escrever o
livro. Mandava os capi-
tulos dois a dois ás suas
correspondentes que os de-
volviam ile novo, corrigiu-
do-os . No emtanto, apezar
tia espionagem severa, nin-
guem soube nem mesmo
suspeitou nada dessas re-
lações, dessa corresponden-
cia e desse collaboraçao.

Devido a "capitulações"
as grandes potências curo-
péas mantiveram, até á
elevação de Mustapha Ke-
mal, suas próprias agencias
de correio em Constanti-
nopla assim como em todas

Para o bebe ser o orgulho de um lar
é preciso que elle seja sadio, robusto, ale-
gre e feliz. O importante é cuidar do seu
delicado organismo e alimental-o com o
que seja nutritivo e de fácil assimilação
E a Maizena Duryea reúne em si essas
duas qualidades.

E' por isso q «e no mundo inteiro as
Mães extremosas empregam a Maizena
Duryea no preparo de mingaus, papas e
outros pratos nutritivos e de fácil digestão
para os seus bebésinhos bem amados.

Encontram-se muitas dessas receitas no
livro de Receitas de Cozinha que distri-
buimos gratuitamente. Peça-nos o seu
exemplar.
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M. BARBOSA NETTO & Cia.
Caixa Postal 2938

Rio de Janeiro
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MAIZEMA
DUBYEA

di», A?saco'.nu"t" cpmrnodo para ser usado nosdias frios sobre qualquer vestido de casa e deinul execução cqmo7.se pode verificar nos desc-nhos que damos. E' feito com lã grossa (a quee empresa para as cobertas de cama ) • s?d .vegetal do ...esmo tom ou de tom combinando.Mas essa seda pôde ser substituída por lã muito
[ma, 

o que torna o trabalho mais flexivel tambem se pôde substituir o armiriho que termina
-timaCCoPrtr ^ 'lcbrU,,n, f0Ít° COm uma {'S £

1C,\ Ço,rla'Se um mold«-- como mostra o mo-
re X\. ' 

COnl aSi med,das txnctas e so-bre eUe.vae.se executando o casaco. Çoméça-se
baio h*A° P°Vra das -mangas- DcP™ àola-balho de crochet terminado, fecham-se comagulha as costuras em baixo' dos braços ede-brua-se o casaco com o arminho ou com a fita.
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De
grande
valor em
casa

Nunca se descuide, nem por um só
momento, de qualquer corte ou
ferida. Proteja-se contra a infecção
com o Sparadrapo "SR" de Oxydo
de Zinco, que os próprios médicos
sempre recommendam. O effeito
calmante e anti-irritante da lanolina
e do oxydo de zinco, evita a derma-
tite. Tenha sempre á mão o Spara
drapo "SR" 

para os casos de
emergência. O seu empacotamento
especial, sob patente, conserva o
sempre fresco e humido.

SPARADRAPO
ADHESIVO "SR"
de Oxydo de Zinco

THE SEAMLESS RUBBER CO
NEW HAVEN. CONN.. E.U.d.A. ' AC
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c,e cre«>c .',a China Lranco guarnecido com nen,Ure» •babado en-Iorme na saia. Ca*«co de creoe A* ___m» -—T "

punhos e 
folla 

echarpe de crepe da China' tan^o 
^ 

- tluZde crepe da 
Çh.na tilleul. As pregas da .«ia terminam-.e em _l n T-obre a pala. A blu» de cre,>e da China do m«mo tom,^ 

^
guarnecida com crepe georgctte branco.

Eft.5 pMA,S ESCRAVA
»A COZINHA.EM XUACASA HA UM FOCÂO-CAZ
1UNKERRUH

-" —
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Jersey cinza ç branco, guarnecido por um
estreito gros grain cinza mais escuro.

Cnpclinn de erina rosa c crina negra, ornada
atras por duas cnmchns rosas e lolhns negras.

wjs

Vestido de erepe-setim negro c crepe-setim
branco. Golla prolongada cm echarpe. Um
par. mau plissado, meio. branco e meio negro,

parte da fivvlla á cintura.

as grandes cidades. Era
ao correio francez que Loti
confiava setis manuscriptos,
que eram endereçados à
um Turco."Até agora guardei o
segredo sem revelar um
nome.

Mas agora, que não ha
mais perigo para elle, posso
dizer quem era esse inter-
mediario. Era o meu amigo
Zelei Bev, Occupa actual-
mente o importante cargo
de vali (governador )."

Durante a estadia de Loti
na Turquia elle dava-lhe
lições de turco. Era Zeki
Bey. que remettia ás filhas
de Noury Bev — pelo
intermédio da ta! ama — os
manuscriptos de Loti, que
voltavam pela mesma via
ao seu autor.

Esse romance foi publi-

cado primeiro pela Revista
dos Alundos. Pouco depois
dessa publicação, morreu
Lelia ( Djenane ). Foi pou-
co antes da sua morte que
cila escreveu a Loti a ce-
lebre carta em que diz:"Confio-vos minhas irmãs
musulmanas. Falae dellas
e falae para ellas."

Todos os factos contados
por Loti são verdadeiros,
salvo a morte de Melek
que vivia ainda nessa épo-
ca. Foi para afastar sus-
peitas que Loti a fez
morrer. Todas as cartas
publicadas são das Da-
sencantadas. Algumas só-
mente foram retocadas por
Loti.

A publicação das Dcsen-
cantadas provocou um grau-
de escândalo na Turquia:
os velhos muros de Stam-

bul estremeceram de indi-
gnação. Mas ninguém sou-
be ou suspeitou a verda-
deira identidade das he-
roinas, nem se ellas eram
fantasiadas como declarou
Loti na primeira pagina
do seu livro. Foi somente
quando as filhas de Noury
Bey conseguiram fugir do
harem que o mundo soube
com surpreza a trama do
livro.

O que surprehendeu ain-
da mais foi a fuga do ha-
rem, sobretudo por serem
ellas filhas d'um grande
senhor, alto funecionario
do império. Como foi pos-
sivel não somente fugirem
do harem mas atravessarem
a fronteira, apezar da vigi-
Iancia da policia e da mui-
tidão de escravos que as
cercavam !

!

&SxSfeBsax3S*ssx^ T^r^^b^^y^

«

DIADRHEAS
VÔMITOS

dyspepsias
inappetencia:

Cl VERMES 9
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QACHITISMO
MÓ OSSIFICACÂO .

FARINHA
PHOSPHATADA

FARINHAS
DEXTRINISADAS

Trazem nos rohjlos as respechvas formulas
A' venda nas boas pharmaciase drogarias

CAZEON
AUMENTO-MEDíCAMENTO

PEPSIL
•ERMENTOS VITAMINOSOS

LACTARGYL
MERCÚRIO -VITAMINAS

CAZEOMALTE
SUPER-ALIMENTO

LACTOVERMIL
DOLYVERMICIDA

TÔNICO INFANTIL
FORMULA COMDLETA

NEOAMMAZIN
CÁLCIO-VITAMINOSO

NUTRAMINA
VI TA MIMOSA

(REME INFANTIL
1*3. VARIEDADES

i-aIf\ A venda nas boas pharmacias e drogarias W -^/, fl

cíaò. OZuiroikhetxuxíco AdJ
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Justiça norte-
americana
A/rs. Lrank ./. Sparrow,

esposa d'um grande criador
do Kenlucky, compareceu
recentemente deante do Juiz
do seu dislricto em qualidade
de queixosa. Reclamava qtii-
nhenlosmil dollarsa sua eu-
nhada, a titulo de perdas e
damnos. Sua cunhada tinha
conseguido afastar delta seu
marido que, devido a isso, a
tinha abandonado.

Avalia então a ajjei-
ção do seu esposo em qui-
nhenlos mil dollares? per-
guntou-lhe o juiz.

"Yes", disse a senhora.
0 juiz sacudiu a cabeça

com melancolia:
Uma ajjeiçãe» lão pou-

co sotitia, uma afjetção que
não pode resistir a conselhos
pérfidos, uma ajjeição que
Cede a uma' má tentação
não vale 500.000 dollars.
Antes pelo contrario, deve-

ria, mistress, considerar-se
feliz de libertar-se desse máu
esposo.

0 juiz indeferiu o pedi-
do de mrs. Sparrotv.
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Trágica vingança
Não se pode imaginar na-

da de mais atroz como viu-

Tosse?
Está rouco? Dóe
a garganta? Sof-
fre de bronchite?
Quer ficar bom
sem tomar Xa-

rope? Use

AXOL

gança que esse drama que
teve l gar, ultimamente, na
Polônia.

A'um circo ambulante que
dava representações em Opa-
to, Ires artistas do (rapesio
volante, as irmãs íoigis,
de Berlim, conhecidas pelas"fre: estreitas cadentes", ti-
nitam que repellir muitos
admiradores ousados.

Um empregado do circo,
encarregado da illuminação,
também de nacionalidade
allemã, chamado Kortes, per-
seguia a mais velha com as
suas declarações de amor.
Fila repellia-o.

Para vtngar-se, ligou ás
escondidas antes de começar
a representação uma correu-
te elec/rica ao trapezio das
tres irmãs. Quando estas
começaram o seu trabalho
ellejczjunccionar a corrente.

Com gritos de pavor as
tres artistas cahiram do alto
do circo na arena c morre-
ram immediatamenie.

l-T-

Chalé de crepe-setim estampado; borda
lisa. Echarpe de dois tons, de crepe da China
Echarpe de crepe georgina, com filetc rendado.
Chalc de voile gêo com rodelas; nuances da-
ras. Echarpe de crepe gincttt•¦. Applicação de
crepe da China. Echarpe de iâinágc beige com

listas multicôrcs.
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C O n i uneto de
tafetá negro.
Saia de godets
presos ao alto.
Bolero íhictuan-
te sobre uma
blusa de linge-

rie branca.
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INFANTIL
As aventuras de Charlot ffi

quando viram que a nota corria novamen-
te movida por outra borrasca. O cyclista
montou immediatamente na sua bicycleta
e foi correndo atrás da fortuna alada, que,

Um ,dia estava um vento de borrasca,
capaz de deixar sem telhas nem chaminés
metade do bairro. Nas ruas cahia uma chu-
va de folhas, chapéus, papeis e outras
muitas cousas mais. O vento não impediu
que Charlot desse o seu passeio quotidiano
pela cidade. 0 nosso homem ia satisfeito,
luzindo o seu corpo gentil através das ruas
e praças.

De repente, uma folha de papel que vol-
teava pelo ar cahiu aos seus pés. Charlot

der, quando zás. . . 1 um cyclista, que tam-
bem o tinha visto, saltou da sua machina
ao mesmo tempo que Charlot se precipi-
tava sobre a- preciosa nota, e catrapuz. . .

£sSC*™*Y*/~í ~***W&W**$£0L *iW^
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hão tardou a apoderar-se da co-
bicada i ot.i. Com uma alegria que respi-
rava por todos os poros, regressou á
cidade.

Ao) passar por diante de um homem que

As suas cabeças fizeram carambola como
se fossem duas bolas de bilhar.

Atordoados e dando massagens nos res-
pectivos craneos estavam os dois rivaes

atravessando a povoação, sahiu para o
campo.

Charlot viu com desespero que o seu
competidor ia conquistar a fortuna que
julgava destinada para si, e pensou cheio
de coragem :

— Que é o que farei agora ? Não posso
dispor de uma bicycleta. . . — E com um
ímpeto de personagem histórico exclamou:
— Um cavallo! Dou a minha fortuna por
um cavallo.

Um próximo e sonoro zurro foi a respos-
ta ás suas palavras. A' falta de um corcel,
Charlot encontrou-se defronte de um bur-

_ ALáf - aw ¦

•AM AF
distribuía prospectos, este deu-lhe um egual
á nota que elle guardava no seu bolso como
um thesouro. Havia uma porção delles

olhou para ella attentamente e, com gran-
de surpreza, viu que era uma nota de um
conto de réis, completamente nova. Na-
turalmente, no mesmo instante, estendeu
a mão para a apanhar; mas a nota, impelli-
da pelo vento, voou rapidamente.

0 nosso amigo correu atrás d'aquella
fortuna. 0 papel deteve-se por um instan-
te no chão e Charlot julgou-o em seu po-

-ii«—-ii—,i.

RECOMMENDADAS NO MUND(T~
INTEIRO COMO UM TRATAMENTO

EFFICAZ CONTRA

AS DESORDENS
wtí A/A"ÊÍBBflL. uafSV

WmmMm NOS RINS

D ECOMMENDADAS pelos bon»
*^ medico* contra as Desordens
nos Rins, Dores nas Costas, Rheu-
matismo, Sciatica, Impurezas do
Sangue, e Insomnias provocadas por
Dores Rheumaticas, as Pílulas De
Witt para os Rins e a Bexiga pro-
?am a sua efficacia dentro de 24
horas. Isto se demonstra facilmente.
"Soube de notáveis resultados obti*
dos com este tratamento", disse um
medico. Se a sua- saúde é precária,
se V. S. perdeu seu vigor e vitali-
dade e está envelhecido antes do
tempo» sem animo para trabalhar ou
distrahir-se, lhe offerecemos este
tratamento de fama mundial para
que comprove o que muitos outros
têm provado: A SUA EFFICACIA
INDISCUTÍVEL.

Milhares de homens • mulheres qu« es-
tio litteralmente extenuados por constan-
tes Dotes nas Costas e* outros Symptomas
de Desordens nos Rins; penajtm que tem
que continuar soffrendo, privados das ¦!« .
frias ene a vida lhes pode brindar.

PÍLULAS
DE WITT

Para os Rins e a Bexiga
Nào obstante, muitas esses 4 passível— e muitas testemunhas apoiam a aossa

affirmaçâo — recobrar a saúde e O visor
e voltar á gozar de uma vida livre de
horriveis e constantes dores. Basta adqui-
rir um frasco das Pílulas De Witt paraos Rins « a Bexiga. Sen custo é insignifi-
cante, comparado com o bem estar queproporcionam.

Consulte o seu pharmaeeutieo sobre este
tratamento maravilhoso e econômico. V. S.
se convencerá que o elogio mundial tribo-
tado ás Pílulas De Witt para os Rins o a
Bexiga é merecido. Nós cremos, e a nossa
offerta de fornecimento grátis para uma
prova confirma a nossa opinião, que nàe
existe um tratamento mais racional paracombater o Rheumatismo, as Desordens
dos Rins e da Bexiga, as Impuresas 4oSangue e a Falta de Vitalidade.

Para comprovar a rápidos • a so-
gurança com que as Pílulas Do Wltt
para os Rins o a Bexiga faxem ef-
feito, remettemos um fornecimento
grátis para prova á quem escrever
á E. C. De Witt & Co. Ltd. (Depto.
H. 1), Caixa do Correio 834, Ris
de Janeiro.

espalhados pelo chão. Charlot julgou des-
maiar. . .

Aquella nota, que tanto suor lhe tinha

ro. Este jumento estava engatado a uma
pequena carroça de campo. Charlot de-
sengatou o animal e, montando nelle, em-
prehendeu um galope desenfreado, para
apanhar o cyclista.

Não tardou muito tempo a pôr-se ao
pé delle, e na estrada começou a luta in-
flammada pela posse do thesouro que não
parava de voar. Nesta luta, Charlot
fez proezas dignas de um cossaco da
Ukrania.

E por ultimo, para alcançara vicloria, o
nosso heroe metteu a sua bengala na roda
traseira da bicycleta, fazendo com que o
jovem que a montava desse o primeiro
tramboIhSo. custado, era um reclame de uma casa de

Uma vez livre do seu inimigo, Charlot pós contra os mosquitos.. .

Instruir deleitando
Hoje, meus queridos meninos, disse nado. A este algarismo traço-lhe algumas° Protessor^Sahichão aos seus discípulos linhas... umas linhas que .sei que hão de
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— vamos dar uma lição combinada de i
arithmetica c desenho. Para começar vou 

agradar aos 3ue ¦toamantei do mar. Po.
estes traços — continuou o professor o

PARA MTER SUA CAIXA GRÁTIS, ESCREVA AO ENDEREÇO ACIMA INDICAM

PREÇOS NO J Rs. 7$5O0 O FRASCO PEQUENO
DiSTRICTO FEDERAL ) Rsi 12*500 O FRASCO GRANDE

LICENCIADAS PELO D. N. S. •.
SOB O Na. 141

L
escrever um algarismo: o numera quatro.
Feito isto, vamos transformar o quatro em
uma .coisa para qual a nunca esteve desti-

m\ á*\ "*" W8 meSafil

algarismo quatro fica convertido em um
barco de vela, no quai só falta que embar-
quemos para ir fazer uma bôa pesca.
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Delphina Soares ( Minas
Gcracs Pode mandar
executar comi pensa,

Ernani lama terrena
i Pernambuco i O actual
presidente da Associação
Central Brasileira de Ci-
rurgioés-Dentistas e o errii-
i t nte* professor Co?1no e>
S >u/a .

Gonçalves e dançai ves
i Alagoas) Si tem du-
vida 

'submetia 
a região a

exame ele raio \.

Fcliciano de. Oliveira (Mi-
nas Geraes) Pivoi,

D. 1. N. 0, (Minas
Geraes) E>' necessário.

Salvadora (Pernambuco)
Nem sempre,

Salustiano de Sá e Be-
nevides ( Rio G, do • Sul)

De 3 em 3 horas.

Vicente Ferraz iMara-
nhão) Deve mandar
executar quanto antes.

Dr, V. /. C. (Rio G.
do Sul) — Pode ser.

Salvador Nunes (Minas
Geraes) — Friccione a
reiíiãe> dolorida com :

Chloroformio 4.0 ; Ex-
tracto ele ópio 1.0; VMcool
de Fioravanti 15,0 ; Bal-
samo (ranquillo 40,0.

Eelicio Hercules (Riei G .
elo Sul) Glycerina 125,0;
Carbonato ele cálcio 125,0 ;
íris, 125.0; Cnrmim 4,0 ;
Essência de cravo, Essen-
eãa de muscada, Essência
de rosas, feã 1,0; Xan pe
simples ei. r,. para uma
pasta m Me.

D. t. L. 0. (S. Paulo)
— Deve mandar extrahir.

Alexandrino A.gra.
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CONSULTÓRIO PA MULHER
Mme. Solda Potockn, especi
(•rninmenlo reygienico ele» pi'

para a reea

l.ueu experimente meu
Shampoo Pó e o Tônico n. 9.

O cabello deixará decahir
e obterá :» cura radical,

.11 Ile. Rodrigucz Fi-
cará bem com os seus olhos
negros o cabello tom de ouro
como o ele Melissande, ap-

plicon.do a Tintura Cendre
eluburn . Tenho uma pessoa
competente para lhe appli-
car a tintura. O encantei
d'uma pelle linda fascina.

Limpe a pelle ao deitar-
se cun Creme A eve I ela
manha, depois de ter lavado
o rosto com sabonete òyl-
A ¦;/.-. appliquc a Loção
ddslringenle como fixativo
do Pó de Arroz llggienico,
Encontra-me Iodos <>s dias
das H ás 4. Rua Hantofi,
„ f»-l." andar Copa-
cabana.

.Ume. R. F. — Ha só
urn processo clticaz para
rlèstruir os pellos do rosto:
pela electrolyse. Encontra-
me todos os elias elas 1 I
As 4. Rua Haritoff n. 6.

t)t'(l Quando vier ao
Rio procure-me: seS depois
de examinal-a poderei eli-
zer-lhe ei tempo necessa-
rio á destruição completa
elos pellos. Desele já posso
garantir-lhe a efficacia elo
tratamento pela cleclrolysc.

.l/anndilh EJ preciso
para a saúde ele) cabello
lavar a cabeça ele 7 em 7
dias com Shampoo-Pó Duas
vezes ao elia humedeça bem
o couro cabelludo com o
Tônico n 9, até que_ o
cabello deixe ele cahir. En-
tenele» que deve apphcar
a minha tintura para tingir
os cabellos brancos. Para
a hvgiene ela cabeça, o
cabello curto c mais com-
modo

./ma Pode tornar o
seu cabello lindo e saúda-
vel com o uso diário elo
Tônica n 9: elestme rapi-
damentea caspa, cessando
a queda d< cal», lio. Antes
ele principiar a usar o
tônico deve se lavar a ca-
beca com Shampoo-Pó.
Ae> levantar cstenela se>bre
o re>ste> uma tênue camada
de Tomada para os Cravos;

•_t \Z\

•ARA
RINS C BEXIGA
GONORRHEiAS
PROSTATITES.
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alista diplomada, respondera a todas as ronsulías seibre o
le, do cabello v saúde da mulher. Dirigir correspondência
Háritóff ri. 6. I. andar Copacabana,

em seguida lave com água
morna juntando uma colher
ela Loção dos Cravos. Kn-
XUgUC 0 appliquc o Po de
Arroz llggienico. A Po-
mada para os Cravos e a
Loção dos Cravos produ-
/.cm etTeitos rapidamente
benéficos no tratamento
ela frescura ela cutis. Ao
deitar-se eleve usar a Loção
de Èmbellezar a Pelle: ama-
cia a cpiclerme áspera,
tornando-a setinosa. En-
contra os meus preparados
no Pare Reiyal. Casa Ci-
rio, Casa elas Fazendas
Pretas, Ramos Sobrinho,

Guiomar ( S. Carlos )
Lave o rosti. sempre com
sabonete Sjdk-ale. que c
eleslinadei ás cutis deli-
cadas. Ao deitar-sc hu-
meeleça bem a pelle com a
Loção de Èmbellezar a Pelle:
evita a formação elas rugas.
Durante o elia eluas ou
três vcz.es appliquc o Creme
Neve) um produeto admi-
ravcl para vitalizar a pelle,
rapidamente absorvido pela
palie, serve ele fixativo
para o pò ei • arroz. Depois
ele applicar e> Creme neve,
limpa-se o rosto com um
lenço e applica-se o Po
de .trio: llggienico: a pelle
adquire uma frescura no-
tavel.

.////,-. Fialho Meu
rouge Rosita é o mais ei-
licaz substituto da côr
natural ela pelle, d'um
cobriolo muito delicado,
serve também para os la-
bios.

'Sara — A luta difficil
pela vida obriga muita
mulher a emancipar o seu
lar ela auxiliar domestica.
A mulher illustraela habi-
lita-se a cuidar ela sua casa:
a hygicnc alimentar é o
primeiro capitulo ela scicn-
cia domestica.

Uma bôa ; limcntaç£o
fortalece, uma alimentação
errada anniquila. Tuno
nessa casa tem um cunha
ele elegância, elesele o hall
até á cozinha tão animada
do civilização, onde os
utensílios parecem pratas
limpas com e> Brillo, pre-
parado americano que não
estraga as mãos e resolvo
o problema ela limpeza
hvgienica, fácil e rápida.

Flor de dlagnolia —
Pe>ss'. enviar-lhe o meu
prospecto, onde encontrará
indicados minuciosamente
e>s tratamentos para o ca-
bello, mãos e rostei.

SELDA PeTTOCKA

O méthodo mais rápido
e seguro de se acabar

com os callos

0 G*lio
A dôr cede logo porque a
sua causa, a pressão do
calçado, fica eliminada.

9 Bauer& Black
Chicago. IH. • I.U.A.

HyGIENE E TGILETTE j
INTIMA DAT TENHCCAX I

í
A' VENDA
EM TODAS AS
PHARMACIAS

j D N. s. P. 400

ADSTRINGENTE
DEJfGDGDANTE
DESCONGESTIONANTE

NEM CÁUSTICO
NEM TÓXICO

ANCONA LOPEZ & C.IA
SANTOS —S. PAULO — P. ALEGRE

RIO DE JANEIRO
Reia S. José, 30 — Telephone 3-0545
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qualidades, dentre muitas, se

encontram reunidas no incom-

parave! calçado "POLAR' :

Elegância.

Resistência.

Conforto.

Commodidade.

%

âj ÍÍES
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Nas principaes sapatarias do Brasil se

encontram os calçados "Polar' nas formas

esthelico-analomicas 21, >\ Vi AM., Jo,

40 e 41, tfue proporcionam, além de tudo,

esta commodidade aos pés:
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A MAIS LUXUOSA, A MAIS
MINUCIOSA E A MAIS PERFEITA

à
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Acompanhando attentamente todas as publi-
cações do paiz e do estrangeiro, dá conta de
todas as novidades em S ciências, Artes,
Mecânica, Theatro, Cinematographo, Sports,
:: :: :: Philatelia, Viagens etc. :: :: ::

Tres romances, uma Comedia, Contos, Chro-
mos, Anecdotas, Grammatica Li t ter a ri a,
Paginas de Arte, Informações e conselhos
:: :: sobre Economia Domestica etc. :: ::

LER
U SEI TUDO"

E' TER MENSALMENTE UM RESUMO DAS MELHORES

REVI/TA/ DC MUNDO


