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Por AUGUSTO TASSO FRAGOSO

O numero dos que tiveram a ventura de conhecer pessoalmente o marechal Floriano
Peixoto vai diminuindo todos os dias. A morte impiedosa pouco a pouco arrebata alguns
dciies da multidão dos vivos/ porém os que ficam não debandam, nem esmorecem, senão
que apertam os laços de solidariedade que os unem no culto á memória do grande soldado.
Sob a chefia infatigavel e intemerata de Bricio Filho, seguem avante, sem desfallecimento,
certos de que, nessa marcha ao iongo do tempo, em que succumbem paulatinamente,
serão substituídos por outras almas, em que a obra prestadia de Floriano despertará enthu-
siasmo. Cada companheiio que tomba occasiona maguas e saudades, mas reaccende o
fogo sagrado da admiração pela vida do grande morto.

Felizes os que o trataram de perto, os que o ouviram e lhe sentiram a fé irradiante
no porvir do Brasil!... Quem fruiu esse prazer jamais õ esquecerá. Guardará indelével
na memória a imagem do homem, na apparencia frio e pouco communicativo, mas na rea-
iidade affectuoso, intelligente e bom.

Um dos g/andes lances de sua vida, precisamente aquelle por que muitos o censuram,
acoimando-o de traidor, é o da proclamação da Republica. Queriam que elle capitaneasse'
a contra-revolução monarchica e salvasse o throno imperial. Isso, porém* elle jamais poderia
fazer, em vista de seus sentimentos patrióticos e da percepção claríssima que tinha do nosso
porvir poíitico. Não lhe aprazia cimentar com o sangue de irmãos uma instituição no
occaso nem crear para si, sobre esses destroços, qualquer situação vantajosa. Viu-se,
mau grado seu, nas mesmas condições e no mesmo theatro que o brigadeiro Francisco de
Lima e SÜva, em 6 de Abri! de 1831, e, como elle, decidiu-se sob a inspiração do seu
altruísmo e amor ao Brasil.

Quem ousaria hoje condemnar Lima e Silva? Assim também, estou certíssimo, se
comportarão as gerações vindouras com relação ao procedimento de Floriano a 15 de No-
vembro de 1889.

E no emtanto o seu prestigio era solido no exercito. Não estavam esquecidos os gran-
des feitos de sua carreira militar.

Na guerra contra Lopez, elle bate-se impávido do principio ao fim. Começa no rio
Uruguay; penetra no território inimigo com os exércitos invasores; peleja na batalha
de Tuyuty/ acompanha Caxias na marcha para Tuyu-Cuê; entra nos embates para a conquista
de Humaytá/ segue com Caxias para o norte,- toma parte activa na manobra contra á reta-
guarda de Lopez (Itororó, Avahy e Lomas Valentinas). E* soldado da primeira linha na
campanha da Cordilheira. Bate-se em Peribebuy e em Campo Grande, participa na trabalhosa
expedição á margem do rio Hondo, em que perdemos o contacto com o dictador. Vai
servir depois no extremo norte e acompanha afinal a columna de Pelotas, que penetra em
Cerro-Corá e põe termo á guerra.

Lutou em toda parte como soldado de escol; palmilhou de sul a norte o território
do adversário.

Não admira, pois, fosse grande o seu prestigio no seio da classe.
Mas elle tudo esqueceu. Glorias tinha-as em demasia; o que lhe importava era servir

o Brasil, proporciòriando-lhe paz e um evolver sereno para o seu destino.
Ao lado desses sentimentos, patenteou Floriano um predicado que lhe dá excepcional

relevo.- a honestidade. Nada ambicionava para si, nem para os seus. Não se locupletou com
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Floriano Peixoto numa lithographia de Adr. Huybers — Rio, 1898.
'

a cousa publica, nem empregou parentes, nem accumulou fortuna. Morreu pobre, dando
exemplo edificante a muitos aventureiros políticos e cobrindo de gloria a instituição a que
pertencia.

A sua aversão aos deshonestos, aos aproveitadores, aos negocistas era patente e
decisiva. Contra o assaltante do erário tinha sempre a espada afiada para lhe desferir golpes
certeiros.

Patriotismo e honestidade taes foram os lemmas orientadores da vida desse homem
providencia! de que muitos por vezes se ápproximavam temerosos, mas de que todos se
apartavam como verdadeiros amigos.

Isso explica as dedicações que despertou, sobretudo entre os maços, que elle fascinava
com a sua calma e bravura naturaes. Não podemos eleger
melhor nume tutelar, maxime em quadra como a que agora
atravessa o mundo, em que só o amor da Pátria desinteres-
sado e intenso será capaz de assegurar á paz e a felicidade.

'te

WLüdTm 'STtzs,^,

Espada de Floriano Peixoto, que figura no Museu Histórico.
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um grande e bello prédio para inqui-
linos ricos, com enorme garage sub-
terranea. Mas defronte, na rua estreita

e socegada, havia uma velha casa quasi cen-
tenaria, sem garage e sem conforto. Uma
officina de alfaiate occupava a frente do andar
térreo e o alfaiate era também o porteiro do
edificio.

Na sobreloja do bello prédio morava um
solteirão rico, servido por numerosos criados.
Na sobreloja do prédio antigo morava uma
velha solteirona que parecia ter empobrecido
á força de dar lições. Todos os dias alumnos
vestidos sem elegância se iam sentar ^ a mesa
sombria da velha professora. Na primavera,
quando o tempo ficava ameno, ouviam-se na

rua silenciosa as creanças repetindo alto as
lições de grammatica, arithmetica ou latim.

A velho ta era feia, usava sempre roupas
que pareciam ter pertencido a outra e não
lhe assentavam, a ella. Tinha o nariz recurvo
e as costas arredondadas. Miguel Larodier, o
visinho fronteiro, conhecia-a bem.

Lá está a macaca. . . dizia o criado
grave, quando a velha se sentava junto á
janella, aproveitando uma hora para descansar
os olhos e a voz.

Naquella noite, acabava Miguel Larodier
de jantar, tomando no salão um café saboro-
sissimo, quando tocaram a campainha.

Sr . Larodier. . . annunciou o lacaio,

A-?

Quando um rapaz
sorri vitorioso...
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Protege

. • . É porque desde garoto tratou
das gengivas corri carinho.

Gengivas e dentes são tão intimamente ligados que de-
vem ser considerados praticamente como um só elemento.
Por isso, o bom senso manda cuidar das gengivas para
obter bons dentes;

Pasta dentifrícia Lever S. R. é o dentifrício que satisfaz
plenamente esta exigência. Seu uso torna as gengivas ürmes.
e sadias e, como conseqüência, os dentes duram mais.m
os dentes desde a Infância^

a meia voz. .. é a macaca dahi defronte.
Pede para ser recebida immediatamente.

Miguel ficou estupefacto e irritado. De-
testava as pessoas menos ricas do que elle.
desprezava todos os que não "venciam"; de-
testava a lealdade, a velhice, a enfermidade...

Já elle abria a bocea para mandar en-
xotar a intrusa. . . Mas um braço enérgico
repelliu o criado e a velha appareceu a porta:

Sr. Larodier. . . disse ella. — Peço-lht-
perdão, mas preciso de que me escute um
momento. . . Depois. . . não me tornará a ver.
Sei que os homens de alta situação teem horror
dos pobres. . .

Com o interesse despertado pelo impre-
visto da scena, Larodier fez signal ao lacaio
para que se retirasse. Levantou-se depois e
offereceu uma cadeira á visitante, que se sen-
tou sem ceremonia.

Minha senhora, em que posso ?. . .
Sr. Larodier... interrompeu a velha

— venho lhe pedir, e espero que o senhor seja
bastante generoso para isso, um bilhete de
estrada de ferro para Bordeaux, ida e volta.

"Pedido de dinheiro. . . disse Miguel com-
sigo. — Bem me queria parecer". Depois, em
voz alta:

Posso lhe perguntar, minha senhora,
por que motivo a senhora resolveu dirigir-se a
mim, em vez de escolher, por exemplo, um
dos seus discípulos?

A velho ta olhou-o bem de frente:
Justamente porque são meus alum-

nos... Não quero que elles saibam.. ."Nem
elles nem os porteiros do prédio. Ririam de
mim. . . e tudo, tudo, menos isso! Venho lhe
pedir um donativo e não um empréstimo —
embora tencione restituir-lhe esse dinheiro.
Digo-lhe isto para lhe mostrar que nunca mais
o importunarei. . . •

Larodier deixou de sorrir com ironia, por-
ue no semblante da velha havia alguma coisa
e altivo e de trágico que se lhe impunha.

Tirou a carteira, separou uma nota:
Chegarão mil francos ?

A dama alteou de leve os hombros:
Não sei. Ha tanto tempo que não

Nunca fui a Bordeaux. . . Tudo isto

3

via; o.

" . ...A' BALA y >

Photographia da medalha cunhada para perpetuar a respos
ta — "...á bala" — dada por Floriano Peixoto ao ser in-
terpellado sobre a maneira por que receberia um desem

barque extrangeiro no Rio de Janeiro, durante a
revolução de 1893.
??????????????????? ?????*»~A~222~~
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Docente-Livre. Com estagio nu Hospitaei de
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OUVIDOS — NARIZ e GARGANTA
Clinica Medico - Cirúrgica

Avenida Rio Branco, 128 A — 2.» Andar, salas 206 e 207
Das 15 á» 18 horaa — Tel. 42-9724

me faz uma confusão. . . Muito agradecida.
Eu lhe trarei o que sobrar. Ha um trem ás
onze horas, com vagões de terceira classe. . .

Larodier esperava que ella se retirasse.
Alas a velhota guardou a nota de mil francos
no corpete e passou a falar compenetrada-
mente:

— O senhor, naturalmente, ignora o meu
nome, nada sabe de mim. . . Desejo, porém,
explicar-lhe as circumstancias em que tomei
esta resolução. Ha occasiões em que a gente
tenta o impossivel. Olha para mim. . . Sou
uma ruina, a edade me tornou grotesca..., . E
devo ir agora á minha ultima entrevista de
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Homens que
trabalham

Se V.S. esqueceu-se de tomar hontem, á noite, antes de dormir, duas
colhéres (das de chá) de Ventre-Livre em meio copo de água, não
esqueça hoje.

Tome duas colhéres de Ventre-Livre hoje, á noite, antes de ir paraa cama, que amanhã passará o dia bem e trabalhará com prazer.
Nos paizes mais adeantados do mundo os homens esforçados fazem

assim, porque trabalham sem descanço e precisam ter o estômago, os
intestinos, o figado, o baço, os rins, a cabeça, o sangue e as artérias, os
nervos e o coração, principalmente o coração, sempre em perfeita saúde.

Faça como elles e tome Ventre-Livre hoje, á noite, antes de dormir.
Ventre-Livre tonifica as camadas musculares do estômago e intesti-

nos, e os limpa das substancias infectadas e fermentações tóxicas,
verdadeiros venenos, que tão grande mal causam ao sangue e ás artérias,
ao figado e baço, á pele e aos olhos, á cabeça e aos nervos, ao coração
(principalmente ao coração), rins e a todos os órgãos do corpo.

Tome Ventre-Livre hoje, á noite.
* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* H» *t» '

Tenha sempre em casa
alguns vidros de Ventre-Livre
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amor. Eis porque desejo que ninguém saiba.
E não creia que estou perturbada da razão.
E' a verdade pura."Ainda o senhor não era nascido, estava
eu em plena rnocidade. Era linda, alegre,
ditosa em tudo. Meus pães eram de alta li-
nhagem. Possuíamos um castello em Anjou,
outro em Périgord (heranças) e um palacete
em Paris, dando para o parque Monceau. Ti-
nhamos uma equipagem de caça das mais
famosas, cavallos magníficos, immensa cria-
dagem...

"Meu 
pae fazia parte da Embaixada de

França em Roma; e a rainha Margarida mos-
trava gostar muito de mim. Dentro dessa

VELHOS ALEGRES E MOCOS TRISTES
Na freqüência da vida social, é muito commum encontrar-se homens, bem idosos já, que se mostram sempre so-ciayeis, optimistas, prazenteiros, finoS(admiradores da plástica e dos ademanes femininos, parecendo mesmo terrealisado o ideal de um banho na "fonte de juventa", por isso que dão lições a muitos jovens, ao influxo dasartimanhas de Cupido. Por outro lado, encontram-se também muitos jovens de bella apparencia e naturalmenteimpressionantes para o bello sexo, mas insensíveis ao amor ou aos encantos da vida. Mesmo nos clubs e nosdancings, esses jovens, de alma precócemente envelhecida, teem um aspecto de ascetas ou eremitas. Musica,

mulheres, luzes, champagne, tudo isto nada consegue no sen-
tido de modificar-lhes o aspecto, melancólico. São inadapta-
dos e anti-sociaes. — Qual a causa de tamanho contrastei A
resposta é fácil: — Os velhos joviaes são pessoas que pos-
suem um systema glandular tão perfeito que os annos e os dis-
sabores da vida não puderam estigmatisar-lhes o corpo ou a
alma, enquanto que os moços tristes, por possuírem um syste-
ma glandular anômalo, envelheceram precócemente, até no
caracter, por isso são scepticos, desanimados, hypocondriacos,
etc. Este estado pathologico não é, porém, irremediável. O
famoso preparado allemão "Pérolas Titus" promove, efficaz-
mente, uma verdadeira regeneração orgânica, pela renovação
dos tecidos glandulares e revitalisação das glândulas endocri-
nas. Distribue-se, gratuitamente, literatura elucidativa e ven-
de-se este producto nas principaes drogarias, bem como no
Departamento de Productos Científicos, a rua Alcindo Gua-
nabara, 17-9.° andar, Rio, onde se prestam, mediante corres-
pondencia e pessoalmente, todos os esclarecimentos.

Importa salientar que Pérolas Titus não é, um preparado
vulgar e que, por ser um composto de extractos glandulares e
hormônios estandardisados, rejuvenesce todo o organismo,
desapparecendo, assim, todos os symptomas de impotência
ou asthenia sexual. Pérolas Titus, eis a synthese genial da
energia e da alegria de viver.

^ff ¦ jiH2ãã^£*'*L.

opulencia, fiquei noiva dum homem'a. quem
deveras amava. O pae delle era armador. . .
E de repente tudo desmoronou. Parece que
meu pae tinha feito imprudências. Nunca
comprehendi bem como as coisas se passaram.
Foi preciso vender tudo o que era nosso.
Meu pae, forçado a pedir demissão, suicidou-se.
O meu noivo deixou de me escrever. . . Fi-
quei esperando por elle... até que os jornaes
me revelaram o seu casamento com outra. V"Desde então —já lá vão quarenta annos
— vivo de dar lições. A minha pobreza causa
riso, tal a época em que vivemos. . . Ai dos
véncidosl E quanto ao meu noivo, não o tornei»a ver.

Deteve-se, com os olhos brilhantes de
febre, procurando qualquer coisa na bolsa de
mão. Tirou de lá um telegramma:',...'.—Tenha a bondade de ler

Larodier leu o seguinte:
.Meu . marido .moribundo deseja seu perdão.

Ponto. Mysterio para todos, nunca ouvíramos
falar da. senhora. Ponto. Peço vir toda urgência
alameda Tournij, Bordeaux. Ponto. Cumpri-
menlos, Irene Fougard.

Miguel ergueu os olhos:
Fougard ? A grande empreza de na-

vegação ?
A velha fez um signal affirmativo. Le-

vantou-se, guardou o telegramma na bolsa.
Comprehende agora o senhor que tenho

de partir immediatamente, pois que elle me
chama. Não quero, porém, que pessoa alguma
saiba. . . Imagine. . . A "macaca" 

(como ainda
agora disse o seu lacaio) com um noivo a quem
vae fechar os olhos, quarenta annos depois. . .
Queira perdoar. . . Era preciso. Adeus.

A voz perdeu-se na garganta. A velha
saudou com grande dignidade, encaminhou-se
para a sahida. E, perturbado, mudo, Miguel
foi, com toda a deferencia, abrir a porta e
curvou-se á sua passagem.
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Cultuando a memória de Floriano

Um dos gigantes da nova serie de /I939

SÍEMENS - SCHUCKERT S. A* I
RIO DE JANEIRO - RUA GENERAL CÂMARA, 87

¦•:íf' •-:

A* cata de um prefeito municipal...
(Da Revista Illustrada — n.° 653, de Novembro de 1892),

Cultuando a memória de Floriano
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O pau-ferro plantado na Quinta tia Bôa-Vista por .funccionarios do [.Museu Nacional no'dia 2 cie

Julho de 1895, quando da trasladsção do corpo do Marechal Floriano — o Marechal de Ferro
— para a igreja da Cruz dos Militares. Junto da arvore, a placa que o Grêmio Floriano inau-

gurou em 30 de Abril de 1927, data em que o Consnlidador da Republica completaria 88 annns
de edade.

O ESPELHO c€faL

A rua Marechal Floriano, uma das mais movimentadas e importantes da parte central da capital

da Republica.
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os defeitos
da pelle!

AO levantar-se é que a Sra. deve
-*-"» examinar seu rosto, para ava-
liar o pouco que adiantam os artifi-
cios usados para disfarçar as imper-
feições da pelle. Porque a Sra.
perde tempo encobrindo os defeitos
de sua pelle e não os corrige para
sempre? Comece a usar I*eite de
Colônia. De manhã e á noite, use V^
sempre Leite de Colônia, e os resul- 's^

tados logo apparecerão. Leite de
Colônia é um tônico que limpa, ai-
veja e amacia a pelle, corrigindo
todas as suas falhas e imperfeições.
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STAFIX é indispensável para conservar o penteado das Senhoras e CavalheirosI
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| Quando o'marechal floriano Peixoto
era presidente da Republica, seus filhos
eram pequenos, e pequenos ficaram quando
morreu o grande Marechal de Ferro.

Um dia appareceu no palácio do go-
verno uma senhora. Entrou e avistou-se
com Zéca, que era um garoto vivo e
bom. A senhora mostrou-se radiante.
Agarrou o gury, metteu-lhe na mão uma

papelada que levava e pediu-lhe, como
se suppiieásse:

— Toma estes papeis, meu filho, e en-
trega-os a papae. Faze isto, que eu te dou
um pequira.

v' Zéca já possuia um cavaliinho, mas
ficou radiante com a promessa de outro
e fez por merecel-o, na inconsciencia
dos seus pouquíssimos annos.

A senhora que lhe dera a incumbência
era uma baroneza, cujo marido se achava
preso.

Zéca esperou que o pae estivesse livre
dos que o procuravam, e na primeira op-
portunidade passou ás mãos.do marechal
os papeis que recebera.

Floriano leu a papelada e, virando-se
para o filho, disse-lhe com visível enter-
necimento e alegria:

— Como você fez bem, meu filho! Uma
injustiça... Uma injustiça grande... O
barão está preso sem a menor razão. Vou
mandar soltal-o immediatamente.
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Menina Alzirihha'Moreira, filha do dr. João Moreira. — (Photo. Cerri — São Paulo)

Ninita, filha do sr. Armando Padula
e,d. Maria de Lourdes Souza Leão
Padula e neta do dr. Souza Leão.

No dia seguinte, a baroneza tornou a
palácio. Ia radiante: o marido já se achava
em liberdade desde a véspera.

Deu logo com o Zéca.
¦—Vem cá, meu filho! E, beijando-o,

a rir e a chorar: como tu és bom zinho!...
Ouve: amanhã eu te mando o pequira.

Nisto, approximava-se D. Josinà, a
virtuosa esposa do marechal, que ainda
ouviu as ultimas palavras da baroneza.

Mas que pequira é esse?
Fui eu — respondeu a baroneza —•

que prometti ao Zéca, se elle entregasse
os papeis ao marechal...

D. Josina ficou triste:
— Não, senhora baroneza. Eu lhe peço

que não mande. O Zéca cumpriu o seu
dever e não se cumpre o dever por in-
teresse.

Zéca, embora creança, teve a noção
exacta do ensinamento que recebera e,
virando-se para a baroneza, disse-lhe:

Muito obrigado. Não mande o pe-
quira, não. Mamãe tem razão: as cousas
feitas por interesse não teem valor.. O meu
trabalho já foi pago: papae disse que era
uma injustiça e mandou soltar o barão.

Maria Helena, filha do sr. Marcos Gasparian; 1.° Prêmio
no baile infantil de Mme. Poças Leitão. (São Paulo)

INSTITUTO DA IMMACULÀDA
Para crianças débeis, endocrinas e nervosas

Estabelecimento medico-pedagogico. Reformatorio; Escola Rural, Technico-pro-
fissional e Domestica. Secções de Puericultura, Neuropsychiatria infantil, Endocri-
nologia e Physiotherapia; gymnastica, duchas, solario, raios ultra-viofeta, infra-ver-
melho, diathermia, ondas curtas. Para retardados por "deficits" 

psychicos, pedago-
gicos, de attenção, apercepção, entendimento, memória, linguagem, audição,
instáveis, indisciplinados, voluntariosos e todos os ihadaptaveis aos meios escolarescommuns. Direcção dos professores Martagão Gesteira. Xavier de Oliveira, Dr.
Carmello Mamana e das Religiosas Irmãs de Notre Dame. Grande chácara, de
50 mil m2, a rua Marquez de São Vicente, 389 — Gávea. Telephone: 27-2436.
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Contra-almirar.te Custodio José de Mello
Ministro da Marinha

Marechal Floriáno Peixoto
Vice-presidente da Republica
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General José Simeao deJOhveira
Ministro da Guerra :

Dr. Antâo Gonçalves de Faria
Ministro da Agricultura

Dr Frco. de Paula Rodrigues Alves
Ministro da Fazenda

Dr. José Hygino Duarte Pereira
Ministro do Interior

Dr. Fernando Lobo Leite Pereira
Ministro do Exterior,

(Da "Revista lllustrada". n.° 633/ de Nov. de 1891).

O rei negro -Manunu;
chefe duma tribu de.anthro-
póphagos da África Equa-
torial, convidou para süm-
ptuoso festim um missionário
a quem se tinha affeiçoado e
que, grande adversário da
polygamia, ha tempo o cen-
surava por ter duas mulheres
e o exhortava, em nome da
civilisação, a separar-se
duma.' '

—- Vaes ficar satisfeito
commigo! annuncia-lhe em-
phaticamente o grande chefe,
ao fim da refeição. — Se-
guindo os teus sapientes
conselhos, só tenho agora
uma esposa. Preferi a mais
velha.'
— Muito bem, meu amigo,

eu te felicito. E a Outra?
Devolveste-a ao pae?./'-

Ohl, não! Eu a tinha
comprado. Era minha.

Mas '¦ então... insiste
o reverendo, já inquieto.—
Que fizeste delia?;
tf—Admira-me não teres

ainda adivinhado..'. declara
Manunu, apontando a caça-
rola em que lhes fora servido
um suceulento ensopado.,
—Acabamos de a comer! jf

A ALTURA
DAS NUVENS

Segundo as verificações
recentemente publicadas por
uma revista scientifica, as for-
mações nebulosas situam-se
na atmosphera até 10.000
metros de altura.

As mais elevadas são os
cirrus, nuvens que offere-

cem/ a ' apparencia duma
massa de filamentos tênues
ou de ligeiras plumas e cujo
apparecimento em tempo
calmo annuncia em geral a
chuva ou a neve

A altura d os, flocos; que
dão ao céu o aspecto "acar-

. neirado" varia éhtrè.'4.000
e 8.000 metros."'

Os grandes amontóamen-

tos de cumulus teem a sua
base entre 1.200 e ,1.500
metros; e os cimos podem
ir até 3.000 metros.

Os nimbus, vastas nuvens
chuvosas de tom cinzento uni-
forme, fluetuam entre 1.200
e 1.500 metros. Os stratus,
finalmente, estendem-se em
longas faixas até á visinhança
do solo.
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Floriáno

HOMENAGEM \
. : do . .,
EXERCITO NACIONAL

USO E NÃO MUDO
Juventude

ALEXANDRE
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I MARECÍHMí FLORIA»
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Comemoração do Centenário'o^seu nas^J? ? i[

;tf 1839 • ÍOÜcÀBriF • ;1939 ,

O cartaz desenhado e impresso no, Gabinete
Photographico dò Exercito por ordem do gene-
ral E. Dutra, ministro da Guerra, para distri-
buição pelas escolas e outras instituições.
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perlumando. f^
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Í^ÂÍmu^, desinfectondo.

FIEL E ÚTIL COMPANHEIRO
de todos os instantes de sua vida!

Insuperável no hygiene íntima dos Senhoras. USADO em solução — duas

tampinhos na aguo destinado ó toilette intima — previne e cura todas as

infeccões.

Áau/soforriv
ANTISEPTICO COMPLETO*

cT jlítíiníat
Lab. LYSOFORM S/A - Rua Taquary 1338 - São Paulo Resultado do manifesto poütico assignado por 13 generaes de terra e mar: reformas e promoçoe

em penca. (Da revista ilustrada de Abril de 1892 N. 642).
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A NOTRE DAME DE PARIS
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i A casa que mais barato vende em todo o Rio de Janeiro

L,„
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AGASALHOS

para
Creanças dé todas \as edades
Uma visita a Notre Dame impõe-se a
todas as mães caprichosas em vestir os
seus filhos com elegância e conforto;
e economicamente.
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Os artigos da Notre Dame são
sempre superiores e os seus
preços, fixos e moderados/corres-
pondem estrictamente ao real va-' lor dos artigos que offerece.

Visitem a
te * ' 
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em que apparecem as scenas do mais indescriptivel horror.
Mas as florestas e seus irmãos mais novos — os bosques —.
exercem sobre mim uma estranha e benéfica influencia, como
se fossem um fascinante tônico, e eu cheguei á residência dos
Brians com uma nova disposição para a, luta e com uma nova
certeza da victoria.

Quando ia entrando pelo portão situado a esquerda do
gramado,, notei que a folhagem de alguns arbustos próximos
se moviam ligeiramente, e ouvi que alguém me chamava pelomeu próprio nome: — Holbrookl Holbrookl

Encolhi-me instinctivamente. Holbropk 1 Mas aqui eu
era conhecido por Bob Stevensl

E' Jeffers quem está falando— disse a voz, para não
me deixar naquella situação de embaraço e susto. 0 tom em
que elle falava era tão baixo que não poderia ser ouvido a ai-
guns metros de distancia. Só depois dé alguns instantes con-
segui distinguir a sua figura athíetica entre os arbustos e a
parede. Comecei a mexer, desageitadamente com a chave no
cadeado, para explicar a minha hesitação a qualquer possivelobservador na casa.

aquelle sujeito alto e magro, meio careca, esteve fa-
zendo uns movimentos engraçados — explicou-me Jeffers, ainda
em voz baixa.— Sahiu da casa como se fosse dar uma voltmha
pelo jardim e quando chegou bem por baixo da janella do es-
cnptorio onde mataram hoje um zinho daqui, deu uma grandeolhadela pelos arredores, Vendo que ninguém estava olhando,
elle cavou um buraco quàsi junto da janella e depois sahiu com
o mesmo andar despreoccupádo> pegando numa flor oú noutra
para tapear. Não consegui ver se elle tirou alguma coisa do
buraco.

Quando o investigador terminou a sua historia, contada,
numa linguagem bastante inimiga dos rigores grammaticaes,
sobre a estranha attitudé de Julian, eu já tinha atravessado-
o portão e me havia baixado como para apanhar alguma coisa
que fugia á minha vista nacmelle chão escuro. Mas Jeffers
ja estava começando uma nova historia:

Eú tinha pensado que aquella mulher gorducha era
a cozinheira, mas ella passou cerca de uma hora andando de
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CAPITULO XVIII

Cheguei ao; escriptorio de Larry ás quatro horas da tarde,
ansioso por saber o que meti irmão queria de mini.--- Bob— disse elle estendendo-me a mão— eu querofalar com você a sós.. Em primeiro logar, acho-me na obriga-
ção de o avisar de que. você está numa situação. de perigo.
Quer que o substitua por um investigador profissional de
minha confiança?

Pensei em alguns dos erros que havia commettido no des-
empenho do meu papel e senti-me um tanto envergonhado,
respondendo: ¦..",•¦ "'^'d

Você acha melhor? Eu sei que tenho feito algumas
asneiras.

Quanto a isso, não. Você tem agido exactamente como
eu desejava. E essa é também a opinião de Sutton. Seria,
mesmo, bem difficil trocal-o sem tornar Mark nosso confi-
dente, o que não desejamos que aconteça. Portanto, só se
você quizer. . .

Oh, nãol Por mim não abandonarei o caso emquanto
não houver uma solução e emquanto não soubermos com se-
gurança guem é o assassino. Se isto é a coisa mais interessante
em que já me metti 1

Bem sei que é interessante — disse elle, e pela sua
maneira de falar, eu sabia que minha áttitude lhe tinha agra-
dado. -— Más ainda nãò terminou absolutamente. Na minha
opinião, o que está para acontecer supera tudo o que já occorreu.

s —Como 1 Por que? — perguntei eu, alarmado.Bem, este é o segundo ponto de que lhe queria falar. 0
assassino ainda nao terminou a execução do seu plano. Na tu-
ralmente, eu posso estar enganado, mas quem quer que esteja
fazendo isso deve ter um fim em mira, e por emquanto não
me parece que esse fim tenha sido attingido. Afinal, eu nao

te
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A LINGUAGEM DOS LÁBIOS
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Depois a França adquí-
riu os direitos de projectár
o film; os Estados Unidos
fizeram uma offerta para
a sua "distribuição"; a
Britsh Broadçasting Cor-
poration televisionou-o; e
agora o pavilhão da Grã-
Bretanha o incluiu no seu
programma para a expo-
sição de Nova York.

' j

O traço sensual dos lábios é o re-

mate do sex-appeal. Frize esse traço

com baton Zande, o baton das irre-

sistíveis, indelével, d prova de beijos.

Encontra-se á venda em todas as

boas perfu mar ias e casas do ramo.

produto da Zande Cosmetic Co. Inc. de New York

Distribuidora - Casa Fachada - Sâo Paulo
y

o baton aue dá vidja aos seus lábios.
PANAM

LOUROS
DE AMADOR

Raramente um amador
consegue triumphar na ar-
te predilecta de modo am-
pio e notório. Pois esse
êxito acaba de ser alcan-

çado por um curioso, e
numa terra em que os

profissionaes, bem dotados,
embora, lutam com mil
difficuldades, O dr. Ri-
chard Massingham, me-
dico dos hospitaes de Lon-
dres,, representou um film

dramático, o qual, recente-
mente exhibido, commoveu
até ás lagrimas os especta-
dores mais exigentes e mais
fleugmaticos.

Já o anno passado elle
se fizera admirar numa
fita cômica que tem por

assumpto uma dôr de den-
tesí 'Se lhe doer, diga. Essa
fita, exhibida semanas a
seguir num grande cinema
de Londres, foi o primeiro
trabalho de amador pro-
hibido pela censura. De-
pois houve intervenção, dis-

cutiu-se longamente o caso,
a censura moderou a sua
severidade; e o film Se lhe
doer, diga, espirituosa sa-
tyra aos dentistas, valeu a
gloria aos amadores bri-
tannicos na Exposição In-
ternacional de Veneza.

O GUARDA-CHUVA DE
CAILLÉ' m

Se algum dia se escrever
a historia comparada dos
guarda-chuvas celebres,
nella figurará, e em logar
de honra, o de René Caillé,
o primeiro homem que,
arriscando a própria vida,
entrou em Tombuctú.

Publicou-se recentemen-
te nos Estados'Unidos um
livro que conta os fei-
tos admiráveis do modesto
francez, digno da maior
fama. Sem dinheiro, sem
armas, fiado apenas na sua
coragem e na sua astú-
cia, conseguiu Caillé, sózi-
nho, levar a cabo o empre-
hendimento em que mui-
tos outros haviam falhado.
Sem armas, rigorosamente,
não. Levava comsigo uma
tesoura e um guarda-chu-
va. A primeira serviu-lhe
para pagar os cuidados
duma grave enfermidade;
o segundo deu-o em troca
duma grande barcaça que
lhe permittiü descer o Ni-
ger, com doze homens de
equipagem, até Tombuctú
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sou uni desses detectives de contos policiaes, que nunca com-
mettem um erro, mas ficam á espreita. As coisas estão tomando
um geito bem sinistro, agora.

BOB AVISADO

Puxai Larry 1 exclamei eu, impressionado com aquellas
palavras. — Que devo fazer agora?

Em primeiro logar, tenha muito cuidado; continue a
vigiar todo o mundo, como até agora. Volte a dar uma busca
pela casa á noite. Da próxima vez, você encontrará alguma
coisa differente — tão differente que terá bastante a contar-nos.

Differente? Naquelle momento eu só podia atinar em
mais um quarto vasio e silencioso: o de Peter.

E lembre-se — advertiu ainda Larry.— Leve seu re^
volver, que talvez você delle necessite. Se encontrar no ca-
minho alguma ameaça, não hesite em defender-se.

-^Eu não gostaria de atirar — protestei um tanto per-
turbado com a perspectiva. — Afinal, podia não ser o assas-
sino, como naquella noite em que Mark me deteve no escuro.
Imagine se eu tivesse atirado!

Larry olhou para mim com uma expressão enigmática
e respondeu:

Naturalmente, você não deve atirar a menos que es-
tej a de facto em perigo. De qualquer maneira, mantenha-se
sempre preparado para qualquer eventualidade.

Collocou uma das mãos no meu hombro, e olhou-me com
olhos amigos e profundos, accrescentando em tom ansioso:

Bob, é a sua vida ou a delle, se você fizer qualquer
coisa que mostre ao criminoso quem você realmente é. Elle
não poupará ninguém para conservar a sua segurança e garan-
tir a execução completa do seu plano.

Balancei com a cabeça em signal de assentimento, apezar
' 

do receio que me haviam dado todas aquellas palavras, e já
pensava que o assumpto estava terminado quando meu ir-
mão continuou: •• ¦

Nós encontrámos uma casa desoccupada: do outro lado
da collma dos Brians. Você pode vêr um pedaço de seu telhado

coberto de musgos se olhar pela janella mais ao sul da biblio-
theca. A casinha não dista mais do que um quarteirão, e nin-
guem mora alli ha muito tempo. E' toda cercada de^arvores
e arbustos que formam um esplendido esconderijo, e já collo-
cámos lá uma porção de homens da policia que podem entrar
em communicação com a residência dos Brians por uma Unha
especial de telephone. Hontem á noite, depois que todos ti-
nham ido dormir, elles installaram um apparelho na biblio;
theca, exactamente na quarta prateleira a partir do fundo,
no canto mais ao sul e bem por trás daquella fila de volumes
da Encyclopedia. Lembre-se bem do local, Bob, porque isto
é muito importante.

Repeti aquillo em voz alta e elle proseguiu:Tudo o que você tem a fazer é retirar o phone do gan-
cho e falar. Um dos homens de guarda na outra casa atten-
dera promptamente ao chamado. Quando você chegar ao seu
quarto, encontrará um outro telephone installado alli. Não
permittimos que o installasem hontem mesmo, á noite, para
que seu somno não fosse perturbado depois das horas que você
passara de vigilia, com a excitação do ultimo crime. . . O do
seu quarto estará numa gaveta da sua commoda, por trás das
roupas. Localise ambos logo que chegar, afim de não perder
tempo quando delles necessitar.

Larry apertou fortemente a minha mão, e tal era a ex-
pressão de seu olhar e o tom de sua voz;que, se eu não o co-
nhecesse bem , diria que elle era um sentimental. Por fim,
disse, como despedida:

Escute, Bob, nossa familia nunca me perdoaria se lhe
acontecesse alguma coisa nesta historia. Você deve tomar o
maior cuidado com sua pessoa, pòrgue a sua presença .natural-
mente não estava nos planos origmaes do assassino.

ASSUSTADO

Voltei apressadamente para casa, tomando o caminho
mais próximo através do bosque, depois que saltei do bonde.
Na minha mente, a velha mansão havia tomado as propor-
ções gigantescas e assustadoras de um pesadelo medieval,
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Maria, o se.ihor Ferna.idz; e a sznhon vêm
jantar hoje co.Tinosco.

E a senhora quer que elles voltem ou que na d
voltem?

ES ^

— O senhor chorou quando minha filha cantava n "Canção
Húngara". E' húngaro?

— N.lo, minha sehh0rà, sou musico
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Um dos médicos receitou-me banho de água
quente nos pés,- o outro recommendou-me o footing...
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sua belleza pode adquirir um novo mo-
tivo de encanto e seducção... Experimente
as três novas tonalidades... w<z/í jovens...'do 

pó de arroz ce Coty.. .Pêche ... .Noi-
sette... ou Rose Chair, qualquer delias se prestará
esplendidamente para dar mais attracção e mocidade a
seu rosto... e contentar a sua vaidade de mulher formosa.
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I jT^ s~\ dèv deseja verificar a•*-f£^j m m, dístincção dos novos
TÍÁ tons de Coty, use este

coupon, para receber
.grátis 3 amostras.

[ ÂCoty S. A. B. — Depart. de Bcüeza |RIO — Caixa Poscal 199 |
J Cl-AA — 1 34 |
« Nome. ^«.„„« •
' 
Endereço v.. J . [

I -v  I
I CORES: Pêche - Ncisette - Roso Chair .
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ONDE MORREU FLORIANO PEIXOTO V
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O Congresso e a Constituição de 1891
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O Brasil gloria-se de haver discutido e promulgado uma constituição adiantada, com o concursoidos seus filhos u^dilectos, 
laminando 

^/a"depg^RPf'aAc,,eÍÇÍ° 
**

dois dos principaes factones do dia 15 de Novembro, para as supremas magistraturas da pátria livre. HONRA A AMERICA! VIVA A RfcPUBLK.A!
(Da "Revista Illustradá" n.° 615, de Março de 1891).
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\sM1M0S0fj, ^UfC>'tf VMSERVA
ACÚTIS MAIS DHICADA

/^kS banhos de sol precisam ser to-
*-f mados com precaução. Antes d*

•e expor ao sol, na praia ou nó club,
tenha o cuidado de fazer uma leve
massagem com o Creme Rugol em co-
das as partes descobertas do seu corpo.
Rugol prssçrvia a cutis dac queimadura»
íolarei
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A PICDRA TAIJSMAN VARA
osJque nasckram' ENTRE
O DIA 21 DK .MARÇO É O
DIA 21 D1D ABRIlte

Dizem que todos os cor-
pos projeçtam radiações, as
quáes síío mais ou menos
salutares segundo o grau
de afíinidade com a pessoa
<] ue as recebe.

A pedra talisman. a.que
se harmonisa com o in-
lluxo do Carneiro (signo
do zodiacoj, é a amethy^ta.
A virtude desta pedra é
como indica sçú,,.nomc gre-
"o — "ameiíhustos" — pré-

NA HYGIENEI1NTIMA

lerro. metal attribuitlo a
Marte, senhor do Carneiro;
além disso, c indispensável
que fique em contacto di-
recto com a pelle.

daria a vida

"PATENTEX" é
am antiseptico • po-
deroso presenrathro
das,iní«cções. ptmim-
Àd<y p«las senhoras
devido a sua abeo-
luta SEGURANÇA.

m .i)

A capa do livro que, como commeni&raçiíp;i do
centenário de Floriano Peixoto, o general Va-
lentim Benicio da'-Silva mandou' publicar pela.
Bibliotlieca Militar, para distribuição gratuita.

servar da emoriaguez, de
todas as emln-iaguezes: em-
oriágúcz do orgulho, da
raiva, dii vaidade, ele.
Más», para que a.amjethysta
possa exercer "àó máximo
sua. obra de preservação,-
convém ser enca.stoada no

Em massa
parente sem gordura.

Peçam folhetas
explicativos â Caixa
Postal 833 - Rio.

m *

EXPLICAÇÃO DE PA-
LAVRAS USADAS

Notorjo — Este adje-
ctiyô tem a mesma raiz
que notável c ha uma.
tendência para- confundir
notório e notável. Todavia
notório deve ser applicado
no sentido do "que é do'
conhecimento publico" e
notável no sentido do "que
é digno de ser conhecido".
E pois um . erro dizer"notório , tratando-se de
uma pessoa: este adjectivo
é empregado somente para
factos e coisas. Deve-se
dizer "uma 

pessoa notável".
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ROUGE N? 106
N? 1067c,

&T0.N, N? 1068 ^
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YGAM
deGALLY

Dos lábios depende
A expressão do rosto /
^¦-'te. :¦'-.,,^-a-.teA 

" -'
A liclleza de sou sorriso, todo

"^" i'ssc fastíiiiio do sua cutis,
até o colorido do suas faces
ganlmni rnornionionle com a
üpparcuci.a de seus lábios. Do-
lhes a vida. a graça, a ox-
pressão juvenil que empresta

. Baton ".Colgate- 0 balou
Colgafi'. aléin de. ombellozar
os lábios,, evita., qüe so enru-
guem, deixa-os cheios de deli-
cioso frescor. O baton Colgate
foi. preparado - scientificamcnle
para proteger a delicada pelle
dos lábios. Lembre-se de que
a marca Colgate ó symbolo
(Io qualidade.o puroza. desde
1806. Peça, hoje mesmo, um
dos Batpns Colgate. Ha um

o ai p a r a ti a ti a gosto.

¥-•¦ '¦ mwÈ ^x^i Vk. ^v\^^^flB ' W$/ ^^B ^^r QUALIDADE
LUXO

FINO GOSTO
são as caractensticqs desto coleção

de elite.

PERFUME SUAVE E PERSISTENTE

Distribuidora: PERFUMARIA LOPES - Rio — São Paulo
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cotação de MMM50)
A historia guardou de Floriáno as

linhas duras e angulosas de uma figura sem
maleabilidade. A própria antonomasia que
o faria popular revela essa característica:
Marechal de Ferro lembra, sobretudo,
a intransigente opposição de um homem
ao descalabro de uma época socialmente
incerta e propicia ás soluções de conve-
niencia.

Não cabe aqui anolysar, politicamente,
o valor de Floriáno Peixoto: a sua admi-
nistração valendo menos pelas realisações
de caracter propriamente construetivo do

Sue 
pela sua actuação no sentido dâ uni-

ade nacional. A Republica, proclamada
dois annos antes, somente se vai iniciar,
de facto, sob a dictadura desse alagoano
secco e modesto, sóbrio de gestos e de
palavras, em cuja energia repousou, por
um período, todo o destino político do
Brasil. Dahi, talvez, a lembrança que ficou
da sua pessoa: a de um homem severo e
enigmático, constrangido em sua reserva
e na rigidez de um temperamento intro-
vertido. E' difficil imaginal-o, pot exemplo,
humariisando-se em attitudes banaes de
camaradagem e entregando-se descuidada-
mente a sympathia dos primeiros impulsos.
Nelle o calculo parece alliar-se sempre
á reflexão, como o homem que pautou em
"confiar, desconfiando". A rede de seus
compromissos devendo ser a-mínima pos-
sivel, apenas o essencial para permittir,
sem entraves, o livre julgamento da sua
consciência independente.

A esse padrão histórico do consolidador
da Republica trazemos, agora, a contra-
prova de um documento intimo. Vemos,
nas dezoito Unhas desse bilhete inédito,
um novo Floriáno. Um Floriáno humanisado,
de coração a mostra, dispondo-se a patro-
cinar a causa de um humilde. E como' é
agradável vêr-se, nesse depoimento, a
figura duramente rigida da legenda se
amaciar em um favor tão singelamente
pedido!

Rio, 20-9-89. «Illustre patrício e amo.

Mais uma'impertinencia, o Consro. e V.
tenhão paciência.

O moço Frco Je Alves, filho do nosso
amo. Alves d'essa Secretaria d'Esto. está
servindo no Correio como praticante addido;
e não sendo-lhe possível entrar, digo, e não
lhe tendo sido possivel entra* no ultimo con-
curso por motivo de enfermidade e falle-
cimento de um seu irmão pede para con-
tinuar addido até que se effectue novo
concurso.

Falle de m.a parte ao am.o Consr.o Mi-
nistro d'Agricu!tura para que se digne de
prestar mais este serviço ao

S. am.o e patrício obmo.

Floriáno Peixoto.»

E' curioso salientar a despreoccupaçâo
de estylo e a indolente concisão que o
faz abreviar, tanto quanto possivel, a
extensão das palavras: sem falar no «Con-
selheiro» transmudado em «Consr.o» e
no «am.o» em vez de «amigo», lá está
aquella «enfermid.e» tão estranhamente
decepada de duas letras finaes ou aquelle
«digo», typicamente característico de que
deixou de lado toda a preoecupação
de elegância literária. Ninguém dirá,
diante da singeleza do pedido, que a
penna do ajudante-general do exercito
monarchico, autor do bilhete, irá figurar,
menos de um anno depois, no conselho
de ministros da Republica victoriosa...

Ha uma conclusão a tirar de tudo isto:
o Marechal de Ferro também pedia favores.
Também havia lugar, no seu coração, para
a doce bondade, bem brasileira, da carta
de recommendação...

Caio Tácito.
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rtf ¦' ('É1*/^b¥ ***' • ¦'*¦ **v^^b >fe, - WW í^ w*i eSi ^B *# jk. *» íM'-^3^» -^. jfâ ¦¦:]¦
Bk 4£> ^Bs tá. ^P i ? ^Bf wt ^ ' al^fH '9H:,-T * • vsji ¦& ^B '^>u. Bn ¦ V^ I^K - ^^7^ iBLa*1 »,

>¦ VPf^P^^H JMp' '^BBhT' \Ê0>W^^^M^ÊFmâ? 4^ J ^^t mmTmwml^. WSjÊWÍ
iCi ^í?í *V 'I HP» ¦< "-'¦¦"-¦ 'i^mmmmw tfi:i'í',:':mmmm\ltf^mmm. ^mmmlí ¦' ' r':'^^^j^m^mm\mjmw$&mmTL mw^t^^.

^ÊLfKwms SlM^Wí Pi B^«iript«^Mf P^B^^^^BB*mJ^ B B^"Htt|

¦ tBSPfl !¦ wtm^m\ ^r^9 S!"^rr ' • xjÉlt ãfe ^J V"''!

H 11 ¦ J^^nr7wlBfl
W* '^^3 ^m '^ B^BBrl B' 

A^™BrlDP^^^^nBl ^K^Ü^^^Vwfl

wlBl H HIjHb«BBj I i» I ¦t"'b
BJ Bj BJ BK«i9r^B

^BBk ^^i^r^.%Blfll^BV^'.'¦ 
'r 
^lIj^bI H^ÉrL- "ífl B^>'*^'*-irBBl BB^^lBlvl

Bk^ÉmBBk ^-.^r^ 9BiBI Bnrlrwjfwl BH I

rMBBflfl KbI LhO Blflj
H^hVJ Jr^r'rflBKL.^Lr*^^^TrP^^lW^^Bl BBT^bI BBBBBbI

Bt 9 Km BmbI ^^^r #^' "'^Él F^
bS-':- "^H BK^fl ^»7".'-' 

^/Av '¦»¦': ¦¦¦¦'-¦.'. '¦¦¦¦tftftfWtftf' "tf ' tf^^--':-W •

Wkmwtf^tf ' * ^^*^^^bbbT^^bb1»B^b¥ fl'
B^^yBBB) - ^^B^^ ^BW > B^^^^_B1HB1 ¦ ' ¦' '¦¦¦BT - «L í js :r^-
¦yçsBB ' *al fer^Bk ¦ Bfl Bk" ^ ¦ 1 ¦¦''¦ ^^^^^
rnl'' ¦ ¦#'" fl Bk ik i;- A^M Wtfk: ^- . ¦» ^\ :~4f -.; . fli - . J
'BB flBL ^JrBi ' *fll Bm '^Bfl l^tri^t^BpJI BB^uiirk'^''ai«B Br A^' -JESSit BLJB BLI>l^9 BfcrBMi- -*vjBBtV^^MEü^^ BV fl- '
BB^/fll BvoVt ¦Vml flt^^ r^nf L' fll HflL'- "^^
mw tV flff fBRjffl BBff^^^ BMrrflU™^^ ftiff-J '^flflS ^fl\ •

flB^P™™*^ ?flMrlbrj|«Mn rw IL fl ¦BBBJBBBBj BT^BfTlflBSfr^'^ J4 ^

PI w^ia -^ — I I ¦Br^T«fl BMBB7l!WI2flLJHi&V'l
i. Jt9 B JPk« i Bl B ~j^-'*B mm^ ^
^flWf iSI 11 iTts:*] BTfl »*Tfl ^T*:j3^LálLflMilS^^I ^^^l
* flflBflWjÍr^#S

fl Br^Sí^S sBflK^mflflirâI BÉ1 BBWIi»! Bil H
fll B&flKa£>£%£iraBs»ÉlisSBMES
fl flâÍBfl^^ffl^É:?tíC'VT: Jflfl^
flflflHHflflfl^rBflHflflflflflflflflfllVJv^B^^yr^rfl^P^flB^- BAÍfSfei^5ro3Bi(^w^^^KH^^

.^^flvflfl BBh^flk^ m%^"' CV^*flW ™^^^H v' jf1
Kt Mflfflfl^^WBrflt^PflfltJflflr^fl^flB'^'I fl*"flF';i'

BrM^ffcgJít^^^^BrPl^lff^^BgPy^^ *"V^ ^v^m»a/ Sflr ^f
'^%^BP^^^»^BBBBBBBBBBBBp^:fS^--':'-' -i-^f ¦-^?SÍ«^"í,''-;.^.'-,-.. >ASSSBKflMHflflflflB>flW"B«^^B*,»J«*1 ¦'"•Pbotographia du bílhete.'autographo de Floriáno Peixoto. Notar o tiinlire ofiicial, que mais

authenticu o documento. í Original da coUecçãa de Sá T ia nua).

1—O dr. Isaias Alves,
secretario da Educação
e Saúde, cercado de
senhoras da i sociedade
bahiana, prefeito da ca-
pitai, dr. Neves da Ro-
cha e secretários de Es-
tado, por occasião das
homenagens que lhe fo-
rani prestadas ^jela pas-
sagem do 1.° anniver-

sario de sua gestão-
— 0 dr. Urbano Pe-

dral Sampaio, secretario
da Policia e Segurança,
agradecendo a manifes-
ta ão que lhe foi feita
pela passagem do _ seu
anniversario natalúio.

— Aspecto das ho-
menagens' prestadas pelo
funccionalismo do mu-
nicipip do Salvador ao
dr. Neves da Rocha
pelo 1." a-niversario da

sua gestão.
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São Paulo com-
memorou com
brilhantismo o
primeiro anni-
versario do go-ver no Adhemar

fljflflfflMflMTOSj^^^yyf;-;-*'^

Bb fld_S_u_*~ Sl ¦-""^ % ^¦¦r^BBl 1
B9r"-. •'¦^¦•^-'-__^_SBS^j'___»g*p5Ml ^

lãj^j^^^^S^B^HMB^^^^^^^^HBME^''*" '; _«B| B_^_L^^_^'1___S
^HlM-ÍBflaBBW-^-:V- -: '•''âi ^ 

I__ BT ai ii IHH BaBjliittaj^w-j^-' sfrjf flflfl-y v' *" ^Bl _B_8_n__BBBl BB
B_B_8|fl_ffl^p|Sy^wÍBff *•* ~ ^bL- - ,.'^^BJ ¦«», fl
^L^^m\__WÍ____im_£l__^fà'l}_9 Z_____)__. 

' ^^^TJll*^—IJlJP^Sffl^BftM^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-i

Bffijfi^v**- ¦• 'tHbR V "BíÉ^flB^-' '..''•-•.'^t.**'*-BB flBÉkmW flfll

BB |p! .'•ám_\ i" sBRijf-JsK-wsjK^SB BflV8p^-'-->íi3}air ¦gktnãíflflfl ^#w;í^l5r ^BHfôftaBjP^ B P**W^B
BB BBBBBBBBW afljj)] .';;'^fljfcs-vi-^v-^Ibsíí^

BBBBBBBHBBBflBBBB*-^*' ' *¦ BB" BBI • fff-sL*'^ BB ^bW ** % *
BBI BBh^ PBBBBfll H '-"*'**'TflBHfl™^' "BI BBPwpnv'' ^IntlKwI''''!^^«^IÍSBBk EI -%^;!m

^K ' -' MEÉ. 
'- 

Mmm\ BBflKu ;''-*s*tss' " 
' '^1

flfl\ ^B IflW. ¦ ¦Wik?mi>a££mm\

Bi» Àm W ¦' ' BBBBBBBBBBBflBV^lBÉl f BBBBBBBL%*flflBBBBP*-- BBBBBBBBBBBBBBflHfl^S

¦V : "' BB ^^^flfl msÊawv' ¦'

HbBBT flflflfln **e Carros
\':Z WBr Mm Rwfe;*- .-¦¦.¦ ' BJ P^^nSBBI' <",""\wt\ ***>Í*âtM>^i£ll. ttuM m -.-muito **¦!-; t wn-*•¦¦-,•¦.—¦>— ... .*~__-, ._ _, ~.

Wf 'M Wêa''''"¦' BÉ^B«^É^S^*-BJBBky'w^aB^B^w^ 3ifrtffifliiÉIii'-* -¦ -ry-,-t * ' '''!''^r ;-r'l^

ií E^MbBMw T.BBBBBBBBBBBBBbEí3Sv^;'?!^^' B/%' li BflW ^flBBBBBBBBBBBBBBBBro*-*---** - ;--'4^M.tíM^
1 mmmW\ ¦"¦ tI bVbi ITE&r --^íbwRB 51811 WmWmmiv* S&ü fl ''JbIÍhmI BI' '^

.PiV;V. '--vjB l-^^lSjr^l Ir In fsa .-^^«^í^WbV^BwbI BSShísh ¦ É í'^-.>•' 'Pliffl I •¦•:'l II H^,N- i
H.BBBBI / '%^mm\WW^ ' ^^^^^^^MpWjf -^P^ bM

mLÂ im^^*Si'^^^^^^^M\.^Mim' ; I I^PBBiP-2K?BW> ' -»ll DflflwHfiHHÈfl KhIL™I U^*%fl flar hÉIIí fflR&m_____ »_ m ^m_^^g__W_w_m__ vflflflflflflflflflBj < iTBMIflfJv-fP-^TO
_____Am W jAmm flBflk vfll BH^Bfl *i ILíjsL ' IV-LÍBlA fffyiB/flfl -tB* mBBB;-jBBT*-jJ BBBjèfl*^%flflP!BT^BflflB BBIBjBBrBB M»i-H -J-KI3 Bfl

Ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb^bbbbbI BBBBrlâ *^^^flfl^
jfiSHfflJnlnBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl f St T • B fl WiiJtAM mm. Jm^^&AMvLifiMnmwtmxatiF. * .-V3 y^"*-**IBI I B

I BBBBBbV M^-l-^Bít-iB Bk!lÉ Pa^fl Bk H ^ü-ffl W9m

BB fl», '^.flfl fliír .'»yKw^-JB BB BlB flfl BM^MB\BflB^H

-aSÍ^BBf' <^^tJIí% ^Bflb'" -V'M ^aB^ ^ffÃ^rC Bte^SÍBBBBBBBBBBBBBB3.flBBBtt^^
iv ;..;. /¦;', ' • ;7.;;' ¦ , 1;.^ js/ ' ítt-^ÉSfllfr-i n^l' ' ':' *''' Maiíw*^' *'"¦ ¦ **^-''-"--'-v ^JSflim^IflBl BmLbB BQ^JjBB^^rfll

¦ ÉJP^^-^Bfla^SHU*-^fl---'i-iftV^T BÉ * --dBT-^V'•¦.¦•.' J:i?l^»|W^h| 1*^1 I

.... ,»A»iN«*e . ".'::¦:

«;.JNTttRVkMTOR PBOBflAU-' •, ¦
NÔ KSTAÍÍÒ.»Bu4(iS0.'.p^UW>';

;i'; -; ^Ten]io convicção quá^est%"-*|liiQ âe ^gov'i9r^\
no^nãó 

'àeélustrei 
as; tradl çoes de;. São Paíilo,nem '

traí- a conílança, 0m: míjr4'depositada pelo. preola- *
'i,o.~,.Giiefô-da. lfeção> 0 poder é -para mim ,um opor-
tiinidade*"d.'e ""servir. a mirte terra e a minha gen-
te.;,:;. Justiça -pára todos, -amparo aos que necessí~"
tam,trabalho ininterrupto e defesa .dos ¦ sagrados _ *
interessas- do &&.ta do e da Nação •—. eis aí o : pro-
grama; que ms tracei *'e tenho procurado seguir, ,o
programa de;.um"hõmeni do povo,que quer.viver com-
o,povo e para o povo. 
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¦¦-¦¦i:*:. *--Bi/ ' t*ZAm£mVk-jAÈ, 
' ¦¦*¦«*'¦¦*-&. EmVWr* «-.. . ¦$***¦.,><¦-¦- ^mmmWé^«^^iáMmm AflMJ^^Bfl^ ¦¦«!.. :.^BBflB»5aW-*^flfl^Ba»a'*' TIbiIwMw * *mv& ^>**^*4flflBfl\u3¦flBi*-rv-^aaiv^jw*Ltm-ymflt->. B*y* "¦BT*"-'' J'*^'5^''SB55^^flJ

BÍHayBKB @És^B flflWflBErili^-il "k -S'-'' í-'^' ' JHHH flVflll KfUB'f *"-:^%«S*i3l HI

||ty^ J^ /- ^SBffBVBfBnil^C^BBBBl^j^i^^^w^^ufJBiiB i «Si
WSÍ0W" WàW$mm% BHH PgJBBlll^»M I «3

«k.Wffi^,BB^BBBBBK^; í
xT^l^r 'iMJlfltBf^iil lyiKyi flHlBflal &Ti!!^.'lft3 I
àwB*Bmr*' Mm BJBinMiyi Kl MlflBr vi!? 1Bti-*^Jé' 'sifl B1? alfi^K P«FjEIvj'4 HC ÜBs fwfflnBIBI I

fflftf!. *; -**ÍB^B^NMBa''>: t^ Bm&^IjB r^" P-' «IbW^Bí^;!KÍVKim- wJBsl -«"«^^fc<m B"Bfl(- 1**^P'r BB-^KBV ' ^BãáLfflBEIi^BiBI ^
^"K,; II^awSe': 

'*$tv_w__JÈ_\ 
^TlBP fll——P- '"Br ¦ Bf^»S ' ^BjMf¦aBncOBfnBT

I* 4rfs> i *#%SJI'' **ffln ^MÍ3uJi flflflHflKTi ^3MliiU.\.^flMrSJflÍ«dflliií ' ^tftíiil Jr ^z~_mÀ\ Wm WÊriM

Aspectos da. mesa que
presidiu a' sessão com-
memorativa da passa-
gem do primeiro an-
niversario do governo
do dr. Adhemar de
Barros, como inter-
ventor federal em

São Paulo.

O illustre interventor federal em São Paulo dr. Adhemar Pereira de Barros.

Agradecendo ao dr. Cirilo Júnior, orador official da sessão commemorativa do
lheatro Municipal, o interventor Adhemar de Barros pronunciou um brilhante

discurso, do qual destacamos as seguintes palavras :

«As manifestações de" carinho que assignaiaram ha quatro dias a passagemdo meu anniversario e hoje o transcurso do primeiro anno do meu governo, re-
vestidas de um caracter e de uma vibração que me commovem profundamente,acabam de ter o seu coroamento no discurso que acabamos de ouvir».

«O primeiro passo do meu programma foi, como salientou o sr. Cirilo Júnior,a reconciliação leal e honesta do povo paulista com o sr. Getuíio Vargas «can-
cellando um desentendimento que não existia nem no coração daquelle nem naconsciência recta do illustre chefe da Nação». A missão providenciai que o
gênio político do presidente da Republica está exercendo, para a grandezae pela grandeza do Brasil, tinha que ser e foi compreendida em São Paulo.»

«Ao findar o primeiro anno do meu governo, o sentimento que me dominae o d*, que dei o meihor dos meus esfoiços e energias ao cumprimento do dever.INao é esta, seguramente, a meihor opporíunidade para que se faça um relatocompieto das actividades administrativas durante os doze mezes que transcor-reram de AbiN de 1938 até hoje. Mas, por outro lado, não me seria possivefurtar-me á obiigação de dar contas, como um mandatário zeloso, do modo peloqual tenho enfrentado a solução' de probiemas perante os quaes teem esmorecido
tantas e ás vezes tão bem orientadas capacidades.

í Em baixo: um detalhe
da platéa do Theatro
Municipal durante a

sessão solemne.
'mmmmmm.v*.*?^' '¦*r*?Tt^3S5SBBSflBZttòrx '-¦. ~~"^~™p^*"***'-*fc-BBBBfifl^£mTj»i"ii2,'™"'^,T0l7J'V^ ui/rv

Zlm tP M^Â^^Smm^SSt^^^^Mmm^lm^—mm^Á^^^^^^M—^m^i—'' ^^^^^^*—mmm*m^mmmmmmmmmmmm\l£lí^£mt^tflZ4Mt^MJ—i

BificM'jK-3*B Bjã^>| K3É k^I B**Xll m^ flB^I 
^B^m^!^ 

Ê ii»*l B^í

*SflBff*Í^lgrMfe'/^Tr?^i*'^"tI^ iSmMMmCjf^ÊmWlmWMm^yMT^^^ ifc»3X^P**53rTB. -*B**JflBBJPtftf
mi^___W____J__t_________j_mT ^_^^_íSjmÊ^__Ta aB^JtfBBBBBBlÍBBBBt 'fBfr*BBr*»V EBflflPn IY^a\1'^—\aAW7i-*• *VJin?^* "^BBB^fl^JJJJr^ %i ~2Ht
rriPAiMt ''MMmmi ^1-ViMlK'^'BkrkB Ev*B P"fl>V*'l*iSrvT7V'fl1 ' ^K* MB!-*I*B^fl^BflBB^flc^
^^li3ft*,**B^Mp.^Bib-£^J^TjiSiB-^a''Mff i ~--^S B ^*BHrL* *l 7! .¦MSifi'' -Bi-jflB tft^m^MjM^Myy MmrM*i:^SSÍA

^muiBiiÂmmnÉÍtmK^Mm mm*5i*iii2i BWÉfi fcXfcA^flflMfc'-.»»!^*» [í-JsrwtMK Mi&JjMMS£w!wlÈtMKtkviM*
B^V'í aBflVwfô^fl ^al^-fl BtiFBBjSBJCTfl flilí1-'*- • t *-*B'^ft>^y*is<*'B)iiB?Si-JJH

ITBnffiMwiB C?C^"w i^flMfl^raBÉ il ^SrrritfiMBMjBr" ^Flín, E* z^Fhxi
____ma \B tBJB ^L. /^BB%HB%^JflB.BKS«-S& Bti » • ^BbIbI BBkiflflflB^ flBBBBBF mm 'Bf^^**B^fll tiP*tb.¦

-'' Ii4l i-Cl Bi-i| IrB IWBb^%úI
BflBjflpw^^|BwifB KJflBBJ BB BB \MWí'>. :;'^BB
^MÊMm .^BBJBBBBBBflBBWBiMBM ^.r-r-Bl^^BI

a^^^^^^^Êmk^_W^&^^ ^^BjjfflBBB^r^^^^^^g^—f**^-H«s

jp-**»'^ TSS-i.:
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. flflfllfl Bb^V f ^JmfW.fl^KZ. mWmÊÊÊWm m*,*.m iB^*fl pfevA mmW/Bm m*^Mm¥^mm\kil \*J U

í5B^fl B m^Lx^mw* <lfip iiftvl Híl fltfw*'J IsLfefl flNr JI^mI ^^1 1*1'

bH L^ iifl WÊÈm fl IkiP B Irfl Ifl L Li

¦Ikfl 9'à'l Bfl !-?tj EÜ S^i ' lHfl BUS Bfl WmME' .Ifl H^B Kfe_l^fl ^BB m*Wm**mm*\m^iisuWmm M» ^^B flífc BB B§

Bfl^^^^ ^B^^fl ^B^<Ufl ^Bh^^l^^^fll

J mi <^^B ffl*Tl WB^^^^^r^By^lfl fl I jfc Na escadaria do Palácio Campos Elyseos. O in-
'"fl^Biv':r*" ?''fl^"-'^flflB8S!' "Ê. mrr- - , M*mm^m^**mWm/*Y^' '¦ ' '^^^^^HflF^RSflHBB^ terventor de São Paulo, loso após a missa, posa

Sr mm*m\ £0m 
fl^^fl^lF 

lEf^T *WFwÊmmkWÊÊ^tâ&z^^ cercado de sua exma. esposa, filhos, secretários
¦'•.,'•'. ^^» do Governo, outras altas autoridades e amigos.

W|fl|Í||MEB||^B||^^Ma^ i*'*!* "

ll«|ii&""#i5'" Hfl BésIíb

iéli. ^3rj\ 5" ^r -,.*i<vj mív flfl B.* ' $a mmssk.*&" fl vvIUCfl ^^* '.^fl
^JS' ^^1 BdPwiff. *?!L 

^ **" "^ ¦ -«B I kl lr*iwi El > '^yflffl l;t/; A^ »»»»-¦' ¦:;§il ___rfl
__á W ^KAbJ^ ..^B - |S j *í IBiü flfl fl A fl] ^^Éi IÉ^^^fl?^^fl fis9fl^L^. ^^ .;,jf t ímmw** •mm*".., Jf- hr (L . flp: ¦ II jH BW*i.tKfl H1 Àm mt^*mmms&ZBM9

^B^ ¦,1^fl ^^^|jwt m. \. fmY w_ flfl BYr^PH Bfli ^i^b^^^B Bi^ÉW '> iil^^B"":'-':'*^M^B^s

j.*^m '^^^r sií': % á^. . ^^T^ÍkWI^^mH BBP^ H^l _^^H _RÉB Blfl Am mmmB ^BÈWsmm mm *' -^jm^B ^fl Jk ¦&: ^<-^^^fl ^ B ¦ '-^ -flrwl_B^B^*%^^V^^^^fl ^B^fl flfl^fl HRBi ^^^H ::':'f^^fl I^^BI^^fl ^I^MI^^Kfl': - ' --<;' "-;
B ¦ L ^^mim *, ^ ^*tmW Aw ^ék fff^^Ril ^1 ^Hi nl ¦^B

BBJ ^^B 9M B sAmm mmmtritmem.*mWL wm\m ^^B^^fl ^**t \..^í^lâ^mWíL^mL^mml mmm"?ki*. ''--. ^H ^^1^> m ¦li_1& ^^Cv^B^V^L. «B mm^\2A mmwB mmL^. m% mw*MvM

W^múm m-'- '\mmT^^T^lt*'^t ' ' wÊlí^w mtflTin™^^ '^PctF *¦ /ffl^B W' /_fti^^lg^^T^M___g Â ^Z_y^v^^flJnw' 
' '% $L ' ¦• ' ^Hflmfi^fflfllflf'"irr* l-^W \ ''>v* 11 ^pl BP^i'^%Í HflflBp^^fl^il

^^^B-k^^^»^^^"1"' ^J^^ra^iPrk^HI JeRj R. " -, .i^HK^ ^^trfflJBtfnJ/' Ba ifl ¦'" .¦';¦ •&> lH-'»i'4^-iL: Wk fflí* :f-:^: Jflf--'í ¦¦' ' 'fl ^R # ^*?: ': P^B"'*flL^- ^^flfl^I V* ^*^B * *" "*' ^flfâLfl

flfll 1 l^|j^ j!r/-. i'* o|n MIll^lkK -'^ Y. |v ' 
^|-:'«v"*f| | BB 

'ff'mT?^l-jSi 
JMTíjfflftThjr^^SfiB

!!^^^^|^^^^<^.i^\ÉJft^^H^3£^H||HfBB_íK âv v fPjH B 'y^ife' BsÉÍBim ü:^^-' ^r^l '' ' íJ^^^^ffk'^^r^l"^B ^KI SS HHriHf^Hfl<H ^^9VÍ^^%vi?<

l^fl^ ''.' ^ÜBbU 5&^^*V1 TWnHilf ii^-^y^^B^^lBB^^^^^^^^^I^I^-lW l**^r 
' ' MB *^wl—"" ^^^ J^B £^& ~i~Jr '&F JM ^^PESS» g^t^ff»*»*

i'..'i4^B«^M^^^lBr^^BiB^WK-^'.'^^'';'-'"-T^c'.Wr K Am . '-mV *$ 1QB mwÁJA ti^l *mr' ^Jl4<J"^j^ui«ii.>;-^Jt,-lt;.tií*.Vff-.,wSIa«^'Ai<í^^

Linda corbeille offerecida á exma. senhora d.

Leonor de Barros pelo Departamento de Cul-

tura de São Paulo.

O Interventor paulista cercado pelo general com-

mandante e todas as altas patentes da Região

Militar, após os cumprimentos das classes arma-

das, no salão nobre do Palácio do Governo.
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S. Excia. o interventor paulista, quando acompanhado de grande massa de povo
atravessava a Avenida São João, em direcção ao palanque de onde assistiu ao desfile.

O Palácio das Municipalidades,
onde fo! inaugurada a placa com-
memorativa da sua instalação e
pela qual passou a denominar-se
«Edifício Àdhemar de Barros».

1
.<i

%*
¦Zrj;wr<-

¦i*%:

ü
¦ 

*,

w.

-«¦MM. i !-.!
>mi

No momento em que no Palácio das Municipalidades
era inaugurada a placa commemorativa.
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Detalhe photographico por
onde se pode observar que
até os monumentos públicos
foram tomados pela multidão,
que enthusiasticamente assis-
tiu á grande parada realisada
em homenagem ao primeiro
anniversario do actual Go-

verno de São Paulo.
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Um detalhe do salão nobre
do Palácio das Municipali-
dades (Edifício Adhemar de
Barros) por onde se pode
observar as suas magníficas

installações.
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Quem, por estudos ou deslastio, se
dér ao trabalho de comparar as formas

primitivas da lingua portugueza e as
feições desta cada vez mais novas ou
imprevistas no Brasil ha de ter surpre-
zas verificando radical a mudança de

physionomia daquella lingua na Ame-
rica.

Longe nos séculos vae o dia de che-'
gada do idioma lusitano ás nossas pia-
gas, ás desta America de tanto littoral,

por dilatado tempo a escala da viagem
cabralina em nossa terra tida por obra
do acaso até prova de sua intenciona-
Udadc.

Em Maio de 1500 partiu do Brasil
a armada de Pedro Alvares, navegando
a espumosa água, no dizer camoneano,
dando á vela para a índia. Entre nós

porém ficou a lingua portugueza, a prin-
cipio nas vozes dos degradados postos
cm terra pela gente de Cabral, depois
aquellas vozes soando em outros lusos
aventureiros ou colonisadores trazidos
á região que em Caminha encontrou

primeiro pintor c na famosa carta delle

primeiro quadro.
Comnosco desde então, manso e man-

so, a lingua portugueza se foi enfei-
tando com palavras exóticas, jamais de-
lesos a velhos troncos viço c formosura
de enxertos ou rebentos.

Vivos ou zorreiros. céleres ou a pas-
sos contados, conquistámos larga faixa
na lingua dos nossos primeiros conquis-
tadores. Plantámos brasileirismos na
raiz do escrever clássico. A's etymologias
hellenicas ou latinas contrapuzemos serie
c\e vocábulos de sabor muito brasilico,
não raro cáustico c em seguida apre-
ciado. Também nossas malaguetas dei-
xam o paladar mordido de ardor para
depois saborear-se com ellas e 

'pedir-

' mais quem de começo íaz cara feia.

Deliciem-se eruditos com as Scxlilhas
de Frei Anlão, debique a série do amor

próprio offenclido do maranhense illus-
tre, naufrago na ventura antes de o ser
no oceano da avistada terra natal.

Dá de hombros o povo ante o saber
de doutos ou o saberete de presumidos.
Milhões de homens se vão da vida pre-
sente desconhecendo a lenda de Sam
Gonçalo, os soláos do Senhor Rey Dom

João ou as loas da Princeza Santa.
Causa de sábios na observância de an-
tigualhas.

No idioma vernáculo nosso povo gosta
de fazer travessuras, atirando-lhe neolo-

V gismos singulares, maliciosos ou irreve-
intes. Com duas palavras pinta oure

í encarvôa, com outras duas cria ima-

gens, com uma phrase, um ditinho, uma
alcunha, alanceia, apunhala, alfineta,
ria-se ou dôa-se a victima.

De sujeito esperto, de embaça meio
muhdo, se dizia ter elle '.'passado por
Indía e Mina", allusão a aventureiros
em longínquos descobrimentos lusitanos.

O "passado por índia c Mina" passou
no brasileirismo a "typo escovado".

Nem atpmo cU poeira na roupa, sombra

de escrúpulo na consciência sequer.

Ao vulgar "sem sorte" faz bôa com-

panhia nosso expressivo 
"caqx>ra". O

preguiçoso >está inteiro no "pastelão"

massa grande de abrigo a carne, peixe
ou doce; as bravatas do rixoso cabem
"no espallia-brazas .

Antigamente o fumante era o "bebe-

fumo". Hoje quem usa charutos ou

cigarros de baixa qualidade, por probeza
ou demasia de poupança, é punido pelo
chasco tão expressivo no "quebra-quei-

xo" ou "mata-ratos".

O brasileirismo offerece distineções.
Na "melindrosa" ou no "encantador"

é aristocrático, taes palavras elegantes.
Burguez no "pomadista", o brasileirismo
é popular no "mordedor .

Nos brasileirismos, a par de rudezas
ou fescinidades, quanta palavra feliz,

quanto condensar de ironia! Nesta mes-
tre dos mestres se revela ò carioca, por
vezes dando a mão á giria para lhe
alçar palavras no léxico.

O carioca descobriu "o 
pingentè" e

com elle caracterisa o passageiro do es-
tribo dos bondes exposto tanto ao auto-
movei ou ao omnibus de raspão pelo
vehiculo como ao peso das sapatrancas
do conduetor de olho na marcação do
relógio e ainda mais no carimbo do
fiscal.

A grei burocrática inventou o "paga-

gaio", ave de secretaria com pennas de
tiras de papel. No "guela" a ralé. pro-
fliga o negocista. O cocheiro hábil ou
o motorista ousado chicoteiam collegas

pouco dextros taxando-os de "barbeiros".

Cada classe traz aos brasileirismos
contingente especial, incorporando no
léxico palavra ou phrase que um só,
sem se trahir, poz em circulação.

Estudantes de mathematica no Rio de

Janeiro alcunharam de annexins calouros
de curso annexo a instituto de ensino
superior, annexins a se integrarem na
lingua de curso geral do mesmo instituto.

Não deixa de ser poesia nosso lavrador
chamar á geada 

"Dona Branca".
Veiu esta do agricultor, provindo do
transeunte urbano o "facadista", ou
ihdividuo que para pedir por habito
não escolhe victima, bolsa para leri-
mento, sitio e hora de assalto. Os ta-
cadistas" bafejados depois pelo dinheiro
oii pela posição social, numa insolidarie-
dade absoluta, passam a não dar ceitil
a quem quer que seja.

Quando alguém fala mal do próximo
"descasca-o". Mulher de maus bofes

desce a "jararaca" c com este ophidio
deve haver toda cerimonia. "A nenhum"
caracteriza a inopia absoluta de dinheiro.

Profissional que sem necessidade pro-
longue tratamento ou negócios "faz

roça"; quem importuna ou narra pro-
lixo "injecta".

De inicio os brasileirismos de quali-
dade bôa ou inferior ficaram banidos

dos diecionarios da lingua. Diziam-lhes
estes: diijnus non esl inlrarc, o mesmo
latim podendo ser macarronico fora da

Itália.
Depois, a custo, uma ou outra palavra

lá se esgucirava nos diecionarios, pene-
trando ressabiada em léxicos solennes

quaes as velhas edições de Antônio de

Moraes e Silva, natural do Rio de Ja-
neiro, de obras postas 

"sob os auspioios
do Muito Altò-e Muito Poderoso Prin-
cipe Regente Nosso Senhor" para que
depois se esquivasse de participar da
revolução pernambucana de 1817. No

lexigrapho não havia estofo de conspira-
dor.

Mucama, definia Moraes e Silva em

1813, pelos prelos da typographia Lacer-
dina e com venia do Desembargo do

Paço, "é a escrava que acompanha a

cadeira da Senhora, em que sáe á rua

no Brasil e África Portugueza". Quem
conhece passado sabe que as mucamas
não acompanhavam somente a cadeira
da Senhora, muitas vezes esta resfriada
do amor do marido pilas infidelidades
da escrava, também servindo artes
amatorias em matrimônios ou namoros
familiares.

O mesmo Moraes c Silva em 1813
tratava do nosso xarque dizendo "no

sul do Brasil, principalmente no Rio
Grande de S. Pedro, assim chamadas
as carnes feitas em mantas, salpicadas
de sal, e curadas ao sol e transportadas
para vender/

Hoje os brasileirismos, sobretudo os
de escól, conseguem larga c fácil entrada
nos diecionarios. Não são mais consi-
derados pelos diecienaristas filhos ban-
deados contra mãe commum, sim genitos
presenteadores a lhe buscarem regaço,
cabendo-lhes em sorte a honra de servil-a.

Os colleccionadorcs de vocábulos bra-
sileiros—um Rubim, um Coruja, ura
Beaurepaire Rohan, um Macedo Soares
— encontraram centinuadores. Muitos c

prestimosos são agora os empenhados
em rejuvenescer vernáculo com palavras
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Dr. Antônio Joaquim de Macedo,

jurisconsulto e philologo brasileiro

(Maricá 1.838 — Rio de Janeiro 1905).

novas. Não. olvidam, porém, a lídima
linguagem portugueza, afeiada pelo in-

ção de peregrinismos desnecessários, ai-

,guns horripilantes e, o que é peior, de
emprego sobrepensado. Não so lidai-

guia deve ter gentileza, igualmente o se-
tylo deve tel-a no resguardo do lustre
e do valor dos seus grandes modelos.

Nos brasileirismos reduzidos a obra
completa haveria capítulos de tomo, os
consagrados á somma de vocábulos in-
digenas e africanos introduzidos na lin-

gua, mercê de raças preponderantes na
vida e na historia nacional.

Ao tratar-se de. vocábulos indígenas

postos na correnteza da lingua, um nome

primaz emerge, o de Baptista Caetano,
tão prematuramente désapparecido, aos
cincoenta. e oito annos de sua edade

útil em labor fecundo.;
Natural da villa mineira de Caman-

ducaia, depois cidade de Jaguary, Ba-

ptista Caetano bem merece dar nome
a município ou núcleo urbano de Minas.
Pretende-se agora prestar homenagem
aos nossos grandes mortos, sendo de

grande justiça não esquecer Baptista
Caetano, o indianophilo oceulto no poeta
Macambuzio.

No apontar origens a brasileirismos
cumpre proceder com a maior cautela;

Prova-o, segundo Valle Cabral, o erro
em que incidiu quem tão pouco errava,
Baptista Caetano. Na palavra carapuça

julgou descobrir visos de abaneenga ou
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guarany, procurando .nesta lingua dar-
lhe etymologia. "Mas 

quando leu ná
carta de Caminha que a tripulação da
armada de Cabral, que descobriu o Bra-
sil, distribuiu carapuças aos naturaes
dá terra antes que tivessem os Portu-
guezes qualquer contacto com elles,
Baptista Caetano viu que tinha cahido
em erro. erro de que o Mestre muito

í - "se doía .
Brasileirismos de fontes indígenas, nu-

merosos e variados, despertam viva curió-
sidade entre nacionaes e estrangeiros á
Stradelli. Para vocábulos indígenas e
sua importância, . não cessa Domingos
Barbosa de chamar attenção publica
no Jornal do Brasil, cm chronicas nas
quaes a brevidade é compensada pelo
proveito da leitura.

Nem se esqueça que o estudo dos bra-
sileirismos tupys fornecem thema á these
dé concurso do professor Quintino do
Valle ao disputar c obter cadeira de
Portuguez no Collegio de Pedro Se-
gundo.

Poucas provincias nossas terão con-
tribuido tanto para avolumar brasilei-
rismos como o Rio Grande do Sul; ha-
verá quem diga que provincia nenhuma
tanto os avolumou para registral-os no
correr dos tempos um Coruja e mais
tarde um Romaguera Correia.

Os brasileirismos sul-riograndenses re-
tratam quasi exclusivamente a vida d;-
nossa raia meridional extrema, vida de
contacto com as republicas platinas,
vida na qual a pecuária é muito.

A habitação sul-riograndense recebe
o nome alatinado de pagos. Na terra
sulina nacionalisaram-se vocábulos de
origem castelhana, assim o matungo ou

çavállp velho, o desprezado que já deu
o que tinha de dar, em garbo, força e
ligeireza. Matumango é o mau cavalleiro,
incapaz de vir folheiro, isto é airoso,
num subjugado bagual, tanto vale! dizei:;?
cavallo indomito arrancado á liberdade.

Manifestaram-se bastante outrora os
brasileirismos nas relações e tratamentos
familiares. Dizemos outrora pois, hoje
aquelles tratamentos quasi se não en-
contram em voga. A quadra é entre
menores e maiores de tu para ca, tu
para lá, o respeito mutuo tido por pas-
sadismo, o manual de civilidade obra-
de edição quasi exgottada c fadada a
não ser reimpressa á mingua de leitores.

Os tratamentos de lar, nhanhan, nhá-
zinha, sinhá, sinhásinha, sinhára, sinha-
rinha, yáyá, yáyásinha, applicados as
meninas nas provincias meridionaes ou
nortistas como aos meninos os de nho-
nhô, sinhô, sinhôsinho, tudo isso ja não
subsiste, tidos taes nomes só como do
tempo da escravidão o da senzala quando
o eram de emprego gentil e carinhoso.

De emprego usual algumas de taes
palavras passaram á poesia. Disso fazem
fé versos de Gonçalves Crespo, que par-
tindo do Rio de. Janeiro, terra natal,
com dez annos de edade. lá se ficou
para sempre em Portugal, embora se
confessando na juventude,"triste de sau-
dades de seu paiz".

Ellas lhe inspiraram, entre outros,
estes versos ile Na Scsla nos^ quaes as

palavras nossas sinhá e mga avultam
em exotismo.

0 vcnlo t/ue passe hain/uillo, de leve,

Nas jo lhas do in/já;
,ls aves que. abajem seu canto sentido;

/Ar rodas do en/jenho não jaçain ruído,

Que dorme a Sinhá.

Na obra de Gonçalves Crespo, a csr

posa delle, Maria Amalia Vaz de Uai-
valho, apartou em estudo critico o que
chamou as "poesias brasileiras, do ma-
rido no qual, 

"sem elle dar por isso, vtya
e dominadora era a lembrança da palua
longínqua". /

Brasil, nos longes do estrangeiro e que
melhor se te relembra!
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VELHA cidark do Desterro,
rina, situada na pittoic
nome do Estado, foi na ri

do governo ¦ revolucionário. Ficou
consolidação'da RepUíJíicaPjridfí

Vmaior relevo da graciosa e bcll
nome do Consolidador, e a cida
passando a ser Florianópolis.

Estampamos aqui uma vista panorâmica da epade que,com São Luiz e Victoria, completa a trindade das noisai ca-
pitaes insulaies, e — isolada sob estas linhas — a Cathedral
de Florianópolis.

ê#^*flflTMflflfltL—.*1o mesmo
-1894 sede

nto, na historie da
íe j.^ssigrilfa|^||v|aM^:;-

ital> sag»ram-ri^i com <>
Desterro -7-íoi crismada,
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"Não é um nome. E' um clarim. Vibrai-o. Re-
une-se tudo que estiver em debandada. Honra. Civismo.
Pátria!"— na grandiosa concepção do fulgurante escriptor
paranaense que foi Emiliano Perneta, poeta, jurista e
professor, de quando se deu a inauguração do primei-
ro monumento erigido no paiz como tributo da grati-
dão dos contemporâneos ao preclaro estadista-soldado.

Ha 34 annos, no dia 19 de Dezembro de 1904,
por inspiração de um dos ardorosos republicanos de
89, Joaquim Ignacio — que se empenhaia na extraor-
dinaria obra da Consolidação da Republica levada a
effeito por Floriano em 1893-94 — Curityba, a formosa
e culta capital do adeantado Estado do Paraná, perpe-
tuava no bronze o vulto inolvidavel do insigne maré-
chal, daquelle que encarnou o espirito patriótico nos
memoiaveis dias agitados do começo do regimen.

Sua figura de homem simples, modesta, caracteri-
zava-se pela energia serena e a probidade com que
resolvia os mais complexos problemas de interesse
publico.

Nacionalista, de suas attitudes espontâneas echoa
ainda hoje o gesto altivo que antepoz a certa tentativa
descabida, com a phrase incisiva: "A* Bala!". Floriano,
chefe de Estado, exerceu o governo dia e noite, sem
descanso, numa dedicação extrema aos seus deveres.
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O corpo, já alquebrado pelas refregas nos campos
doentios do Paraguay, hão sobreviveria aos excessos do
trabalho, despendidos com Verdadeira abnegação, A
29 de Junho de 1895, Floriano fechava os olhos, para
ascender á immortalidadel > ., "»«fe.

E a admiração pelo notável soldado cresce, cada dia,
na veneração dos bons patriotas.
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Em~l9l0. Á inauguração do monumento ao marechal Floriano Pei-
xoto. Vê-se ao centro Nilo Peçanha, presidente da Republica, ladea-
do pelos generaes Bento Ribeiro e Serzedello Corrêa, este á paisana.

Jf Floriano não foi um nome, foi uma bandeira de ei-
vismo que se' desfraldou na historia republicana para incen-
tivo da independência e do engrandecimento do Brasil.

MAJOR LEONIDAS CARDOSO
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A estatua que Alagoas ergueu a Floriano, seu grande filho, e
que se encontra na Praça dos Martyrios, em Maceió, capital

do Estado.
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C a rü ro u r a. MONUMENTO FLORIANO
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O monumento a Floriano Peixoto no Rio de Janeiro.

Cloriano foi o consolidador da Republica. E sua
attitude, toda a vida, foi marcada pela mais

severa coherencia'. Foi coherente ficando ao lado de
D. Pedro II; foi coherente, evitando mangueira con-
tra companheiros ;á victoriosos; foi coherente não
concordando com o gesto de força de Deodoro; foi
coherente ainda, lutando pela salvação da Republica
até ao ultimo alento. Sua vida não tem uma única
mancha.

Quem, como elle, se sacrificou pela Pátria não
pode servir de alvo ái arremettidas de quem quer
que seja.

A <A*—
(Major)

As cinco gravuras ao lado, detalhes do monumento
do Rio, representam, da esquerda para a direita: o
grupo da Bandeira, Caramuíú, Anchieta", Os Escravos

e y-Juca-Pyrama,
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Pela pasta da Guerra tem desfilado um
_0usU©-4e--eximios defensores do Brasil.
Sombras excelsas erram por aquelles salões
históricos, coração de onde se irradia o
sangue militar pelo paiz.

Floriano foi seu transitório hospede e
não desmereceu em nada a luminosa galeria
de varões constellados de dragonas.

Sua nomeação nasceu por eventualidades
imprevisíveis. Benjamin — o Puro, não
era homem de governo. Primeiro Ministro
da Guerra do regime republicano, compe-
tia-lhe espinhosa missão de reajustamento
moral que exigia pulso, alem de cérebro.
Relâmpagos de crises sulcavam os horizon-
tes do Governo Provisório. Deodoro e
Benjamin se desirmanavam no instante su-
premo da colheita de idéias.

Ninguém cogitava de magüar a Benjamin,
porém sentiam todos que a pasta da. Guerra
estava clamando por um official arregimenta-
do, disciplinador, ao mesmo tempo Çyreneu
pela rijeza dos hombros e Jesus pela impo-
sição espontânea de proselitismo.

O nome de Floriano vinha a baila com
insistência.

Faltava somente a formula.
E esta repontou, hábil e delicada, com

a criação da pasta da Instrucção Publica,
Correios e Telegraphos, para onde foi
transferido Benjamin. ;¦

Nomeado a 18 de Abril de 1890, levou
Floriano algum tempo a tomar pé. Sondava...

^ez depois, em nove mezes ao todo,
•jma administração opulenta, que não cabe
nas poucas linhas de um artigo.

Os problemas fundamentaes da adminis-
tração militar no Brasil foram por elle devas-
sados rapidamente, num resumo de ethica
profissional.

A arte subtil de empolgar, sem salama-
leques á popularidade risonha do vulgacho,
que era ó seu dom característico, estabe-
léceu entre o dirigente e os dirigidos um
vinculo de protecção reciproca, sem o qual
se tornam estéreis todas as boas intenções
de governo.

Começou por empolgar o funccionalismo.
Percorra-se, com espirito methodico, a série
de suas iniciativas na pasta da Guerra, e
descobri r-se-á a preoccupação silenciosa,
florianesca, de amparar o humilde. Ahi
estão, nas collecções do Diário Oficial,
suas exposições a Deodoro, suas resoluções
de cunho eminentemente social, suas locu-
brações de estadista

Não distinguiu entre militares e civis.
A 30 de Junho nomeou uma commissão para"rever todas as disposições em vigor acerca
do abono de vencimentos pelo Ministério
da Guerra, quer os de militares própria-
mente ditos, quer os de empregados, civis .
A 23 de Julho, considerando a injus-
tiça da notória desigualdade entre a situação
das familias de officiaes da marinha è do
exercito, perante a lei que estabeleceu
o montepio, nomeou ainda uma commissão
para rever o serviço com brevidade.
A 25 de Julho, communicava ao director
da Contadoria da Guerra aue designara
o tenente-coronel Francisco Alves de Lima
e o chefe de secção da Secretaria major
Modesto Benjamin Lins de Vasconcellos
para organizar o projecto de montepio ao
funccionalismo civil do Ministério da
Guerra. A 28 de Agosto assignava com
Deodoro o Decreto 695, criando o mon-

..,.&PÍP..P.a.rjÜa^
similar ao da marinha e regulando o modo
de sua funcção e applicação. — A 31 de
Dezembro referendava. com o Chefe de
Estado o Decreto 1232-E, regularizando
a concessão de meio soldo ás familias de
officiaes reformados do exercito, volun-
taria ou compulsoriamente. No Diário Offi-
ciai de 2 de Outubro era publicado o
decreto da pasta da Guerra augmentando
os vencimentos do pessoal da Fabrica de
Pólvora da Estrella. Decisão de espirito
semelhante, a de 24 de Outubro concedia
accumulação de vencimentos aos reformados"que nas repartições da Guerra exerceram
empregos que não sejam de caracter essen-
cialmente militar."

Nessa rede humanitária de iniciativas/
sente-se a directriz uniforme de uma von-
tade bem orientada, adivinha-se o toque
de um homem de acção, capaz de pensar
e executar. Tudo certo, recto, calmo, firme,
sem estardalhaços e propagandas. Ao tomar
posse, não pronunciou um desses discursos
balôfos, pontilhados de verbos no futuro:
farei isso, farei aquillo...

Não traçou plataformas illusorias, cheias
de vazio, programmas 

"de ar evaporado",
na expressão dos americanos. Não pro-
metteu. Fez.

DEFESA DOS COFRES PÚBLICOS

Outra norma invariável de Floriano na
pasta da Guerra — como em todos os cargos
que exerceu -r-r foi a inflexível defesa do
patrimônio da nação.

MINISTRO
DA

O Barão de São João do Icarahy (Cons-
tantino Pereira de Barros) pedia aforamento
de terreno' de marinha entre Flamenso e
Botafogo. Despachou Floriano, a 21 de
Julho, o processo em.que o Presidente do
Conselho de Intendencia Municipal pedia
informações da pasta da'Guerra,- em seu
despacho, prevenia já terem sido dadas
ordens para demarcar a zona pertencente
á fortaleza do Morro da Viuva "que não
pode ser cedida".

Fornecendo ao exercito, a Fabrica de
tecidos Rink entrou a confeccionar pannos
desbotaveis, de cujo uso. resultavam maus
effeitos estneticos e disciplinadores,- para
logo foi designado um technico, o dr.
Francisco Antônio Carneiro da Cunha,
recommendando-se-lhe meticuloso exame
dos pannos e. esperando o Ministro que"competente como sois, não deixajeis de
prestar mais este serviço com relação aos
interesses-da Fazenda Nacional". ¦

A CURA DA TUBERCULOSE

O dr. Koch, na Allemanha, emocionava
o mundo com a descoberta do famoso badllo.
Floriano, que perlustrára o nosso hinter-
land e estava ao par da ceifa causada pela
tuberculose em nossas populações ruraes
e.citadinas, nomeou o capitão medico drr
Ismael da Rocha para ir á Allemanha acdm-
panhar a marcha scientifica da descoberta,
sem se olvidar, porém, de seus deveres
militares. E assim partiu para a pátria de
Goethe o official brasileiro portador de
instrucçõe:. pormenorisadas. Esse acto é de
9 de Dezembro de 1890; a 9^e Ja-
nciro de 1891 voltava Floriano a demons-
trar interesse pelo problema da tuberculose,
de férma pratica e engenhosa. O medico
adjuneto dr. Theodureto Nascimentopedira
seis mezes de licença para tratamento de
saúde na Europa. Deferido o pedido pelo
ministro da Guerra, acerescentou este: —

O palácio Itamaraty, residência presidencial, de 1889 a 1897. Floriano porém, ao contrario de

Deodoro e Prudente de Moraes, não residiu no Itamaraty, e sim na casa que se vê á esquerda,
onde depois funecionou o Supremo Tribunal Militar.

Por vezes se afiguraria inopportuno e
até' importuno o vigilante ministro da
Guerra,- Glycerio, ministro da Agricul-
tura, officiára pedindo isenção do serviço
militar para o pessoal de uma companhia
de exploração de matte. Respondeu Fio-
riano negativamente e "aproveitou a op-
portunidade 

' 
para 

"reclamar a attenção
desse ministério, para o contrabando de
herva matte, especialmente na fronteira de
Matto Grosso e Paraguay, onde elle cresce
espontaneamente, chegando a constituir
abuso por falta de fiscalisação". Floriano
conhecia bem a questão da herva matte e
não desconhecia o ministro Glycerio.

Hábil e maleavel, Glycerio fazia ouvidos
de mercador, mas o collega da Guerra não
se descurava: a 8 de Janeiro de 1891
devolvia ao .Ministério da Agricultura os
papeis relativos á construcção de um cáes
entre o Arsenal de Marinha c a ponta de
Caju. Queria ser ouvido de novo sobre o
plano e orçamentos apresentados pela Em-
preza Industrial de Melhoramentos do Brasil
para a execução do referido cáes.

A uma proposta da firma Turnér Bros,
Hyde & Comp , de Londres, informou Fio-
riano, por intermédio de nosso Ministro
na Grã Bretanha "que nosso exercito não
tem necessidade de prover-se de calçado
no mercado estrangeiro."

Assumptos de interesse humano, appa-
rentemente alheios; ao âmbito administra-
tivo de sua pasta, mereciam do ministro da
Guerra attenção e desvelo.

"devendo no regresso apresentar relatório
sobre estudos que fizer com relação ^ao

Koch da cura da tuberculose."processo

INTERESSE PELA ORGANIZAÇÃO
ALLEMÃ
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ENGAJAMENTO E ALOJAMENTO

Igualmente a selecção do pessoal militar
e a commodidade do seu alojamento foram
por Floriano focalizadas na pasta da Guerra:,
quanto á primeira, o ajudante general
recebeu autorisação para providenciar
maior apuro no engajamento, em bem do
decoro do exercito, e quanto á segunda
existe correspondência official com os mi-
nisterios do Interior e da Fazenda, piei-
teando varias edificações da Fazenda de
Santa Cruz, para alojamento immediato, e
de vários terrenos, para quartéis projec-
tados.

ARSENAES DE GUERRA

Seu senso de equidade se patenteou
mais uma vez na exposição de motivos a
Deodoro (28 de Junho), sobre os incon-
venientes das differenças entre os diversos
Arsenaes de Guerra. Propunha a normali-
zação .do- serviço, suggerindo, como base
de estudo, a seguinte classificação, que
preValeceu por decreto publicado no
Diário Official de 18 de Julho: -,,

Arsenal de 1.tt classe — o do Rio de
Janeiro.

Arsenal de 2." classe — o de Porto
Alegre. , ¦

Arsenaes de 3.a classe — os da Bahia,
Pernambuco, Pará e Matto-Grosso.

RIO BRANCO E LUIZ CRULS

Os trabalhos intrinsecamente militares,
não lhe absorviam a actividade multiforme;
Manifestações do espirito e da intelligencia
também lhe despertavam sympathia, pelo
que pediu providencias ao Ministério da
Fazenda (26 de Julho) para pôr á disposi-
ção do Barão do Rio Branco, em Londres,
a quantia de 6:015$000, destinada a com-
pletar a impressão de sua notável "Historia

da Guerra da Tríplice Aliiança". Colimando
a excellencia das aulas de astronomia da
Escola de Guerra, permittiu que o professor
Luis Cruls desse uma aula semanal no próprio
Observatório Astronômico.

ORDEM DE AVIZ

Buscou regulamentar a concessão da
Ordem de Aviz, por meio de um decreto
especial, publicado no Diário Official
de 21 de Agosto. Trata-se de uma conde-
coração militar, instituída na sessão do
Governo Provisório de 14 de Janeiro de
1890 (projecto de Aristides Lobo), quasi
com o mesmo nome da antiquissima venera
do Império.

POLICIAS ESTADUAES

Digna de menção é a sua resposta, bem
typica, aos governadores que requeriam
armamentos. De Pernambuco mandava-se
requisitar, para a Policia e para a Guarda
Civica, o respeitável numero de 1.200
clavinas Spencer. Indeferindo, Floriano
ai legou a escassez para o próprio Exercito.
Não bastou, porém, tal prova publica.
Ensaiou sua tentativa o governador da Bahia
pedindo armamento Comblain. A resposta
veiu então mais explicita, levemente irônica:
negava e suggeria acceitasse armamento
Chassepot, 

"aue se presta perfeitamente
ao serviço policial..." Hoje a federação
brasileira já extirpou a anomalia ameaçadora
das policias estaduaes fartas de aviões,
tanques e metralhadoras pesadas; deve-se
o serviço ao sr. Getulio Vargas, mas as
nascentes da bôa doutrina remontam a
política do Marechal de Ferro quando
na pasta da Guerra.

INCIDENTES
Aliás a Allemanha, pátria da technica

marcial, suscitou-lhe reiteradas manifestações
de curiosidade. Achando-se na Europa o
tenente de estado maior Annibal Eloy
Cardoso, ordenou Floriano, a 23 de Julho,
que a elle se reunisse o capitão de estado
maior Francisco Pinto Araújo Corrêa
afim de assistirem juntos ás experiências de
canhões modernos nos polygonos de Buchau
e Tangeohute.

MELHORAMENTOS DO MATERIAL

Não se lhe pôde surprehender um acto
menos cuidadoso, que trouxesse a eiva
de imprevidencia. A propósito do material
bellico communicou, a 22 de Outubro,
ao presidente da Commissão de Melhora-
mento do Material de Guerra que o coronel
Lè Mesurier, representante da casa Arms-
trong Mitchell & Comp., da Inglaterra,
se offerecera para reparar gratuitamente os
canhões vendidos por essa casa. Até ahi a
burocracia banal; recommendava, porem, o
Ministro, que primeiro se procedessem
experiências, 

"para aquilatar a efficacia.."

Não chegaram a constituir incidentes a;
recusas do Ministro da Guerra. Os inci-
dentes de sua administração foram poucos e
de outra natureza. Victor Meirelles, o
grande artista nacional, tornou-se o pomo
da primeira. A 24 de Setembro o director
do Arsenal, general Carlos José da Costa
Pimentel, officiava ao ministro da Guerra
contestando um editorial de O Paiz so-
bre estragos numa tela de Victor Meitelles.
Viera da Europa essa tela de vastas pro-
porções, num engradado que pesava 4.000
kilos e permanecia em deposito provisório
no Arsenal. Se prejuízos houvera — argu-
mentava o officio do general Pimentel -

deviam ser attribuidos á travessia marítima.
A seu turno o capitão 1.° ajudante Luiz-
Barbedo oppunha formal contradicta, esc a.
recendo que o próprio Victor Meirelles
concordara com a escolha do local. Outro
incidente, de feição disciplinar e largamente
commentado na imprensa, foi gerado pela
exclusão de um alumno, cujo nome _andou
em evidencia pela funda repercussão do
facto. Baseada a exclusão por dois annos
em fundamentos disciplinares, escreveu
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elle uma série de artigos na Gazeta de
Noticias e encaminhou ao Ministério uma
representação, onde allegava ..irregulari-
dade no seu julgamento. A imprensa glosou
o incidente, envolvendo nelle o^ professor
José Eulalio, um de cujos trabalhos sobre
mechanica passou a soffrer acerba critica.
Insinuaram que o Governo lhe mandara dar

prêmios indebitimente. Desmentiu-se esta

parte,- procurou se averiguar a primeira das
aceusa-ões, sobre irregulaiidade^ no con-
selho do julgamento,- e quanto á( obra de
José Eülalio; aliás notável mathematico,
Floriano por desencargo de consciência
nomeou uma commissão para dar parecer
sobre ella. Pouco depois deixava a pasta.

RESPONDENDO A* IMPRENSA

Ficava, porém, o exemplo de contacto
cem a opinião publica, atravez da imprensa,
ainda mesmo quando ma! informada. Noutra
passagem Floriano o confirmou, rebatendo
incontinente as censuras de O Paiz á
concorrência aberta pelo Arsenal de
Guerra para manufactura e compra de
diversos artisos. Não cogitava.o Governo
de tirar meios de subsistência de honestos
familias, ali empregadas. Tratava-se apenas
de uma questão de urgência e o meio
moralizador de acquisições inadiáveis é a
concorrência.

HOSPITAL MILITAR

Apezar de todas as difficuldadcs e do
escasso tempo de sua administração, deixou
Floriano outros monumentos de sua passa-
gem pela pasta da Guerra. Um delles é c
Hospital Central do Exercito. A 8 de Julho
determinava providencias 

"para 
criar um

Hospital Militar" de 
"grandes 

dimensões",
ou em terrenos do perímetro de Mangueira
ou no dos herdeiros do Visconde de Ni-
ctheroy (Francisco de Paula de Negreiros
Sayão Lobato). Realmente, o terreno situado
na antiga rua Jocçey Club, hoje Licinio
Cardoso, foi adquirido a preço conveniente
(69:000$000), por escriptüras de 10 de
Dezembro de 1890 e 20 de Agosto de
1892. Na primeira data,, oecupava Floriano
o Ministério da Guerra,- na segunda, a
Presidência da Republica.

FALTA DE VERBAS

E' de justiça frisar, que a acção. individual
de Floriano, naquiílo que tivesse de arro-
jado ? emprehendedor, estava tolhida
virtualmente pelas peias legislativas. Mi-
nistro de Abril a Janeiro, não teve tempo
de propor medidas orçamentarias consen-
taneas com a sua visão. Jogava com as ver-
bris de um orçamento por assim dizer de
empréstimo, dentro de cujas grades gozava
apenas de um relativo libre arbítrio gover-
namental. Propunha-lhe o governador do
Rio Grande do Sul a acquisição de ricas
pastagens em Bagé, Jaguarão e Sant'Anna
do Livramento. Impossível por não haver
verba no orçamento. E o momento não
comportava a política da mão fechada.

PARADA DE 15 DE NOVEMBRO
DE 1890

Só a parada de 15 de Novembro de 1890
importara dispendio fora do commum.
Era a alleluia republicana. Floriano preparou-
cuidadosamente a demonstração de esmero
militar. Formada a tropas, cm excepcionaes
condições de garbo marcial, Deodoro, bar-
bas ao vento, pallido de emoção, passou-a
em revista e penetrou o edifício do Quar-
tel General. Espectaculo cheio de colorido
e vivacidade. No pateo. o vasto pateo onde
um anno antes irrompera Deodoro a eavallo,
arrastando Quintino, Benjamin, toda a corte
de republicanos, desdobravam-se hoje
intermináveis mesas improvisadas, onde a
tropa teria o seu rancho melhorado. Pelos
salões transbordando das sacadas, convi-
dados, pessoas gradas, familias de militares.
Correu tudo de maneira impeccavel e Fio-
riano externou logo após seus louvores.

COLÔNIAS MILITARES NAS
FRONTEIRAS

Mas o facto culminante da fugaz admi-
nistração de Floriano na pasta da Guerra
é a criação de colônias militares nas fròn-
teiras Paiz sui generis, moldado pela auda-
cia dos bandeirantes e pela tenacidade de
Rio^Branco, o Brasil, como os poderosos
barões do feuda'ismo, desconhece os seus
próprios domínios. Levanta-se, ainda hoje,
o elamer com o 

"abandono 
em que se acham

nossas fronteiras, já attingidas por infiltra-
ções de estranhos ou tornando-as um campo
livre á solercia dos que nos roubam os
productos e por ellas os contrabandeavam.
Para contermos. um e outro desses males,,
bestaria que povoássemos a faixa nacional
da nossa linha divisória com os paizeslimitrophes, fazendo-a habitar por cidadãos
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"AO MAIS DIGNO" — uuadro de Eduardo
Peixoto, cunhado e pri

Sá, cuc se encontra na residência do dr. Artliur
mo de Floriano Peixoto.

que, falando nossa lingua, e mostrando nos-
sos costumes, fossem na ultima pollegada
de terra brasileira os marcos mais positivos
do extremo dos nossos deminios". (An-
nuario Militar do Brasil, de 1934).

Tudo isso percebeu Floriano,. com sua
costumeira argúcia. A 23 de Junho nomeava
o major Borge Santos Almeida e o capitão
Gabino Bezouro, para, em commissão, sob
a presidência do coronel José Pereira da
Graça Júnior, estudar a orgdnisação de
colônias militares, tendo em vista as vias
de communicação, em condições políticas,
geographicas e estratégicas e os recursos
eduaes e futuros. Como se vê, plano racio-
na! e previdente. 

"O 
Governo — fri-

sava o Ministro da Guerra —liga a máxima
importância a este assumpto, mormente no
que diz respeito ao povoamento de nossas
fronteiras, onde de preferencia devem ser
estabelecidas as colônias que tiverem de
ser criadas". Esse caso tão relevante, que
envolvia o problema do domínio político-
jurídico sobre as raias do paiz, não ficou
para as calendas gregas,- pouco tempo depois
estava installada uma colônia na foz do Iguas-
sú. Não sabemos a que attribuir o gradativo

esmorecímentò dessa política tutelar sobre
a região fronteiriça. O facto é que só agora,
na vigência do Estado Novo, encontra a
previsão de Floriano a sua resonancia pa-
triotica, no decreto lei sobre a concessão,
colonização e povoamento da faixa extrema
da nação.

VICE-CHEFE DO GOVERNO

Comprehcnde-se que um ministro assim
efficiente, resoluto na acção, honesto, nos
propósitos, previdente nas iniciativas, não
podia deixar de se impor ao Governo e ao
paiz. Foi frueto dessa pieèminencia natural
a seguinte carta de Ruy Barbosa, publicada
no Diário Official de 20 de Agosto de
1890: 

"Generalissimo. Quando V. Exa.
me deu a insigne honra de nomear-me pri-.
meiro vice-chefe do Estado, procurei de-
clinar dessa immensa distineção, tão supe-
rior ao meu merecimento. Cedi porém ás
suas ordens, comprehendendo o pensamento
político, que nelle se encerrava, de rebater
a increpação de exclusivismo militar, irro.
gado á revolução, pelos seus inimigos-
Agora que está satisfeita nesta parte a

^fl|flBflBÍ^B^MflB^flWtfHI^BBiBiMwflW^»y3Mi^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ • *^**k_ • jr*

h|4Ífc^^ ÜrÁ' » w T^BBfflPfl'^" 
^^*^^rWx^^^^^!^lmmmmwl'fmWmmí(mm**iJ^^ t

*mm^fâ*\ '¦•-'-<^y- .'. ^<^*>i. - j ¦ - .."."~ JL*iSmmBxí:'••']

intenção de V. Exa. cumpre,7me,. obedecendo
á minha consciência, e voltando á minha"deliberação anterior, renunciar a uma digni-
dade, que presentemente não me cabe. Es-
pero que V. Exa., reconhecendo os motivos
superiores, que me inspiraram, attender-ne-á
nesse pedido, expressão dos interesses do
paiz e da Jealdacje com que me esforço por
servir á causa da Republica. De. V Ex.^.,
Amigo dedicado e obrigadissimo (a)
Ruv Barbosa". E informava o Diário Official':—-"O Chefe dó"Estado,"depois de com-
prehender com o Sr. Ministro da Fazenda,
houve.por bem conceder-lhe a exoneração
solicitada, declarando-lhe ao mesmo tempo
que nomeria para c cargo o Ex.-no. Sr
Marechal Floriano Peixoto."

Floriano subia,, cçmp os balões de S.
João, soprado pelos outros,- subia, porquesuas qualidades não lhe permittiam contem-
plar horizontalmente o rez. das coisas e o
grosso dós medíocres. Via o mundo de
cima, verticalmente, em companhia das
estrellas moraes que integram a constellação
dos grandes homens no firmamento da
Historia •

DEMISSÃO

Approximava-se a crise em conseqüência
da qua} todo o ministério republicano se
apartaria de Deodoro. Floriano, combalido,
fora tentar melhoras no ameno clima de
Palmeiras. O Chefe do Governo Provi-
sorio, coração generoso c abei to, entendia
que não lhe repugnava a honorabilidade
á concessão de determinado favor. Diverg:a
o ministério, oppondo a principio resistência
passiva e depois hostilidade forma!. O
Diário Official de 22 de Janeiro de 1891
publica longas explicações sobre o asst:m-
pto. Não assignando, por ausente, a carta
collectiva de demissão, Floriano enviara
antes aos collegas uma de suas fórmulas
habituaes de synthese: — "Inteiro 

accordo.
Solidariedade plena." Ahi estava o esserneiáj.;
do assumpto.

- Acceita- a. demissão, publicava o Diário"
Official de 24 de Janeiro de 1891 e dis-
creta e affectuosa despedida do Ministro
da Guerra a. seus dirigidos: — "Rio 

de
Janeiro, 22 de Janeiro de 1891— Sr.
Ajudante General — Tendo o generalissimo
Chefe do Governo Provisório me concedido
a exoneração que solicitei do cargo de
Ministro e secretário de Estado do Minis-
terio da guerra, assim vos communico, afim
de que o façaes constar em ordem do dia
da vossa repartição. Eu commetteria uma
falta imperdoável se nesta occasião não
manifestasse ao exercito, a que me orgulho
de pertencer, a minha profunda gratidão
pelas provas de disciplina e de amor á ordem,
dada desde 16 de Novembro de 1889
até hoje, o que assaz tem contribuído para
que os princípios republicanos se desen-
volvam e se avigorem.no espirito d-3 nação.
Afastado agora das lides da governança,
onde as responsabilidades sobrepujam as
glórias, eu me considero feliz por ter sahido
sem causar descontentamento aos meus cama-
radas, cujos direitos e garantias serão obje-
ctos incessantes de minhas preoecupações
no seio do Congresso Nacional. Acceitai,
Sr. Ajudante General as expressões do meu
reconhecimento, pela coadjuvação que me
prestastes no exercicio de vossas funeções.
Saúde e fraternidade, (a) Floriano Peixoto.''
O ponto final de suj administração ainda
era uma segurança de cordialidade aos
collaboradores anonymos. — "Gabinete 

do
Ministro — Ministério dos Negócios da
Guerra — Rio de Janeiro, 22 de Junho
de 1891 — Sr. Director da Secretaria do
Estados dos Negócios da Guerra — Tendo-
me sido concedida por decreto de hoje
a exoneração que pzdi do cargo de ministro
e secretario de Estado dos negócios da
Guerra, agradeço-vos e aos empregados da
secretaria de Estado sob vossa direcção o
auxilio efficaz que me prestastes, durante
a minha administração, louvando a todos
pela ir,tel!i3encia e zelo com que exe;Cír>-:m
seus empregos. — Saúde e Fraternidade—
(a) Floriano Peixoto". .

O Quurtel-Gcneral do Exercito, na Praça da Republico, então Campo de San.'Anna, na c|xjc-lia
da jornada que extinguiu o regimen monarenico. Roberto Macedo
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Por SYLVIO PEIXOTO

do tempo, e que faziam crer no seu completo
restabelecimento.

Certa manhã — a de 28 de Junho de
1895 — após o almoço, chamou seu pa-
rente Arthur Peixoto para o passeio cos-
tumeiro pelo pateo da fazenda. Passo lento,
apoiado na bengala da qual raramente se
apartava, trocava idéas com seu còmpa-
r.heiro. Achava-se bem disposto naquelle
dia e por isso iria responder a algumas
cartas. Realmente, sem demonstrar o menor
cansaço, escreveu ao dr. Badaró, nosso
ministro acreditado junto ao Vaticano,
alludindo a benção que lhe enviara o Papa,
e ao então tenente-coronel Antônio Adol-
pho da Fontoura Menna Barreto, enal-
tecendo os serviços que esse militar estava
prestando a Republica no Rio Grande do
Sul e incentivando-o a continuar a pres-
tal-os. Após essas cartas lembrou-se ainda
de offerecer o seu retrato a amigos íntimos.
Inesperadamente, porém, quando redigia
uma dedicatória, sentiu-se mal. Conduzido
ao leito pelos braços santos daquella santa
que foi sua esposa — Sihhá — em pouco
tempo sua physionomia denunciava a gra-
vidade da crise.

Precisamente ás 15 horas, sentindo
que a vida se estava extinguindo, percorreu
com o olhar o horizonte de cal branca do

I
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O mausoléo de Floriano" Peixoto, no ce-
miterio de S. João Baptista.

Mal 'desapparecera o éco da manifesto-
ção recebida poi Floriano no dia em que
passou o governo a seu substituto, dr.
Prudente de Moraes, teve o marechal seus
males aggravados. As vigílias e as preoceu-
pações esgotaram, nos movimentados annos
de sua permanência na curul presidencial, o
organismo já abalado pelas agruras dos
campos de combaie.

Achou o grave o seu medico, dr. Pedro
Nolasco Buarque de Gusmão, e a conselho
deste facultativo abandonou, ainda em
Novembro de 1894, a capital da Repu-
blica em demanda de Cambuquira. Na sau-
davel villa mineira permaneceu pouco tempo
o ex-presidente da Republica, transferindo-
se em seguida para a fazenda do Paraizo,
propriedade do dr. Benjamim Frankljn
de Albuquerque Lima, situada na estação
de Divisa (hoje Floriano) no município
de Barra Mansa.

E na quietude salutar daquelle aprazível
recanto fluminense, amparado pelo confor-
tador convívio dá familia, da qual se exilara
por muito tempo para servir a Pátria, en-
controu o Consolidador da Republica me-
lhoras que se iam accentuando com o correr
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Casa Grande do engenho Itamaracá, no termo de Muricy, na então província de
Alagoas/em que se casou Floriano com sua prima irmã d. Josina Peixoto em 11

de Maio de 1872.

quarto e dentro da paizagem que conseguiu
descortinar só viu olhos amigos, brilhantes
de água, e mais próximo a elle a figura
sympathica de uma mulher ainda moça com
uma ereança a segurar-lhe o vestido. E
daquelles lábios, talhados para vozes de
commando, escorregou pausadamente uma
phrase: 

"Um único sentimento tenho ao
morrer: é deixar filhos todos menores,
ainda não educados e que precisam de cui-
dados extremos".

Uma hora mais tarde aggravava-se consi-
deravelmente seu estado. F. na inquietação

A casa da praça Visconde do Rio Branco n.° 2 (hoje praça Argentina n.° 20) —

no Retiro da America, em São Januário, residência de Floriano, para onde vieram
os seus despojos, transportados de Divisa (hoje Floriano), no município fluminense
de Barra Mansa. Essa casa, que Floriano adquirira do tenente-general Pereira Pinto,
foi comprada pela Prefeitura, com o respectivo terreno, aos seus herdeiros, por es-
criptura de 6 de Março de 1918, por sessenta contos de réis, para edificação de

uma escola publica. A escola foi aberta com o nome de Floriano.

cratesMoglia,- JoãoSalles, Rodrigues Junio^
Trajano de Castro, Cisneiro Cavalcante
Carlos Serzedello e outros. '

O especial rumou vagaroso para esta
capital, onde chegou ás 7 horas da manhã
do dia 30. Pelo trajecto, commoventes ho-
menagens^oram prestadas. F. quando chegou
á estaçãoterminal de São Christovòm nume-
rosa massa humana o aguardava.

Uma carreta do exercito rodou lenta-
mente pela Quinta da Bôa Vista. Atravessou
o largo da Cancella e as ruas São Luiz Gon-
zagae Emancipação. Na praça Visconde
do Rio Branco cm frente ao prédio n. 2 o
barulho soturno dos aros metallicos das

silenciou; pairava, porém, no ar,
;eu éco, um tristonho ruido mixto

de preces e soluços. Ali morava o marechal.
E mesmo depois de se terem apagado

de seu cérebro todas as memórias, aquelle
heróe que foi, segundo Euclydesda Cunha,
"um enigma para seus contemporâneos"
e 

"para a posteridade um problema inso-
luvel"., ainda transmittiu um appello —

sua uítima lição — onde deixou resaltar,
bem frisados, os principaes traços de sua
personalidade: abnegação — coragem —

modéstia— patriotismo.
Ahi vae na integra o documento que

Arthur Peixoto retirou do bolso esquerdo
do paletot do marechal poucos momentos
após seu fallecimento. Escrevera el!e próprio
para enlregar a uma commissão de republi-
canos que iria homenageal-o na impossi-
bilidade de lhes dirigir a palavra, por
prescripção medica:

«Meus amigos. Recebo com especial
agrado a sincera manifestação de vosso
apreço. EÜa tem para mim um valor ineffa-
vel, pois revela a generosidade dos vossos
nobres corações. EÜa enche-me a alma
de um prazei immenso, porque encerra
um tributo da vossa gratidão a um velho
servidor da Pátria, que lhe consagrou de
coração o melhor de sua vida e á Republica,
por amor da quai sacrificou o resto de saúde
e vigor, que lhe deixou a penosa campanha
do Paraguay.

Hoje, como vedes, vivo longe do iar
a procurar em vários climas a reparação

desse angustioso momento appareceu na
porta do claro aposento o seu filho mais
velho, José. Fitando-o demoradamente
conseguiu ainda murmurar estas palavra::"Meu Deus, que infelicidade...'

E entrou pela noite em agonia
Ào amanhecer do dia 29, seus médicos

assistentes, os drs. Manoel Fernandes da
Silveira e Carlos Augusto da Silva, aue
haviam chegado de Rezende em companhia
do advogado dr, Ponce Leon, examinaram
o enfermo. Nada havia a fazer.

A's 1,7 horas desse dia, Arthur Peixoto
apagava a vela que estava nas mãos de Fio-
riano. ., , _

Nesse momento o Marechal de rerro
entrava para a immortalidade.

A's 23 horas e 30 já o trem especial,
mandado col locar, pelo Presidente da Re-

publica á disposição de familia do grande
morto, aguardava a fúnebre carga histórica.

E naquella hora muda da noite desfilou
por entre alas da simplória população de
Divisa o corpo do Consolidador da Re-

publica. Faziam parte do cortejo, alem dã
familia de Floriano, o general Xavier do
Vali?, Ferreira Ramos, ministro Fernando
Ozorio, deputado Baptista da Motta,' Gas-
tão da Cunha, dr. Francisco Gusmão, So-

"Jc tete.íMI ¦'5? a_ A ¦ t. ftiJmnrrwrnn- *

5^<r5?5raP^lfc2&ÜlÉÍ*píÍBÍ" T" i i Ifr'

JÊLmm^^ I i '^ ~m\-- EtHjL*. '^'te'^ (^<|*h^ It ÜL ll_1^I

Aspecto actual da casa em que falleceu 6. marechal Floriano Peixoto, no districto de
Floriano (Barra Mansa).

Igreja de N. S. do O' em Ipióca, no Estado de Alagoas, onde foi baptisado
Floriano Peixoto em 1840.



£*€¦flt'i má&t~*''

^t ^P_ aaaa_-___B Laaaaaa* *^^^CÍ^^E flWB Bufe^jfl

B"^"»!* bBB> Vyit flJBj jflBJ 1^ ^ — —j_ TXflKflalk • PlBfl ^fl '«bb» flt V aaBBTlaafl ^1 afl * f^^ Tt Bfl C^^^^B ^E^H BP^^flfll

< j_L_ % P^aK-J?'W Saulí! ia •¦te--»t^ S^MaJ ¦ Bllaiilül.'"-fl^_P| ^Plíl^flflR1 PiflBflflV BaflBflflTt aBflBtJU-flflT^BJ'H ^flVflflfltf^""" ÍT' iÜÉ I . I . i 1 . bbmbbMbí '.:.'.«.; r " :" ¦". "¦" JÍ"-IP>flM3PavJg!^#^AlflflflíflM(:B8BJB,f.iv,- ¦-.. " &r_ ;:'¦' *rr- ¦ Kfl^i. r *"*» * «V* «¦.* f>- •vi-*^t [JÉÉ_flf^____|

'*-i1__^fl_BP_í?^1 *^sr *a *^JV«_HflaWB*^^^^Tte'i*,°~v""' '>^ te*»-liSBB!B*%BãG>*^ai '* *?'•- ¦ ~.^^.^^jK^a^i^^^^^it

Aspecto actual da Escola Flcriano, na Praça Argentina, no local onde existiu a
casa de residência de Floriano Peixoto.
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Floriano Peixoto com sua esposa e íilhosTem Cambuquira. Da esquerda para a direi
ta: Floriano (fallecido), José Floriano, Maria Annunciada, d. Josina Peixoto (falleci-
da), o grande Marechal, Maria Amalia, Anna (fallecida), Maria Josina e José. Falta
no grupo a filha Maria Thereza (fallecida), que então se achava no collegio.
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Republica. Consolidador da obra grandiosa
de Benjamim Constant e Deodoro são o
exercito nacional e uma parte da armada,
que a Lei e ás instituições se conservaram
fieis.

Consolidador da Republica é a Guarda
Nacional, são os corpos de policia da
Capital e do Estado do Rio, batendo-se
com inexcedivel heroísmo e sedando com
o seu sangue as instituições proclamadas
peia revolução de 15 de Novembro.

Consolidador da Republica é a moci-
dade das escolas civis e militares, derra-
mando o seu sangue generoso para com
elle escrever a pagina mais brilhante da
historia das nossas lutas.

Consolidador da Republica, finalmente, é
o grande e glorioso partido republicano,
que, tomando a forma de batalhões pátrio-
ticos, praticou taes e tantos feitos de bra-
yura que serão ouvidos sempre com admi-
ração e respeito pelas gerações que vierem.

São esses os heróes para os quaes a Pátria
deve volver os olhos agradecida.

A* frente de elementos tão valiosos, não
duvidei um momento si quer do nosso trium-

pho e, pedindo conselho á inspiração e á
experiência, e procurando amparo no senti-
mento da grande responsabilidade que trazia
sobre os hombros, tive a felicidade de po-
der guiar os nossos no caminho da victoria.

Foi esse o meu 'papel.
Si mérito existe nelle não almejo outra

recompensa senão a prosperidade da Re-

f>ublica 
e a estima dos que sinceramente

he consagram o seu amor.
Vou terminar: as precripções médicas não

me permitem o mais leve trabalho mental;
mas, para corresponder á vossa gentileza,
não duvidei infringir os conselhos da scien-
cia, e escrever estas linhas, que vos entrego
como penhor e testemunho da minha
eterna gratidão."»

Foi esta realmente a sua ultima licção.
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D. Josina Peixoto, estremecida e dedicadissima esposa do
Marechal Floriano Peixoto.

das forças perdidas nas iu(ai pela Pafria
e pelas novas instituições.

Nessa peregrinação alimento a esperança
de alcançai do Creador a mercê de viver
mais algum tempo para prover á educação
dos fiihos, orphams, ha cinco annos, des
cuidados paternos,- e também lograr o
prazei de contemplar a jovem Republica
livre dos embaraços que ora lhe estorvam
os passos, a marcha desassombrada e feliz
ao lado das nações mais adiantadas do
Velho Mundo.

A vós, que sois moços e trazeis vivo e
ardente no coração o amor da Pátria e
da Republica, a vós corre o dever de am-
para-la e defende-la dos ataques insidioso?
dos inimigos.

Diz-se e repete-se que eüa está conso-
lidada e não corre perigo.

Não vos fieis nisso, nem vos deixeis
apanhar de surpreza. O fermento da restau-
ração agita-se em uma acção lenta, mas
continua e surda. Alerta, pois!

A mim me chamaes o consolidado) da
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Casa Grande do engenho Riacho Grande, na villa dei Ipióca, no Estado de Ala
gôas, onde nasceu Floriano Peixoto, em 30 dt Abril de 1839.

^A câmara ardente na praça Argentina (então praça Virconde do Rio Branco, n.°
^.2, no Retiro da America), em São Januário, nesta capitai. Vêem-se da direita

para a esquerda, junto da urna funerária, o dr. Arthur Vieira Peixoto, cunhado e
primo do grande morto, e os filhos do Marechal de Ferro, José Floriano e José Peixoto.
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O ataúde de Floriano Peixoto no local em que ficou no cemitério de S. João
Baptista, até que se construísse o majestoso mausoléo, de iniciativa do governo,

onde jazem os despojos do Consolidador da Republica.
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' Grupo colhido deante do monumento do Marechal de Ferro. Vê-se ao centro o^ general Meira de Vasconcellos,
Região Militar, que teni á esquerda o dr. Arthur Peixoto, cunhado e primo de Floriano. e A direita os> srs. José

•..-' Consolidador da Republica, e generaes Almerio de Moura e Góes Monteiro. .V
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Desfile de forças do Exercito em volta do monumento de Floriano Peixoto. Na phòto superior, o Batalhão de Guardas ; na que se
•1';. ¦' '', velem"*baixo, o l.°-Reeimento1deXCava!laria DivisionarioI(Dragôes da Independência).
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O chá de despedida offerecido pelo Departamento Executivo da Commissão de Senhoras Patrocinadora da Reedificação do

Templo de Santo Antônio dos Pobresfaos provedores da Irmandade, commendador Antônio Parente Ribeiro e sua esposa,

d. Elvira Parente Ribeiro, por motivo de sua viagem á Europa.

só numero tudo o que então publicaria rechal de Ferro completaria o seu cente- tida como a official, porquanto é'(a que

e a reportagem photographica das comme- simo anniversario natalicio. desde 1895 tem sido sempre reproduzida

nario" d«~"nori»õ Tei^; a" Revisto moraçõcs verificadas nos dia, 29 e 30, Para capa deste numero escolhemos a. ao ser cultuada a memória do Consolidador

da Semana fal-o agora, reunindo em um notadamente neste ultimo, em que o Ma- photographia do marechal Floriano Peixoto da Republica.

• Deixando de publicar a 29 de Abril
ultimo o seu numero dedicado ao cente
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A commemoração do centenário do Marechal de Ferro na Escola Floriano Peixoto. Na photo á direita, o ma.s d.stmcto alumno da Escola falando sobie o grande

Marechal; na da esquerda a mesa que presidiu á solemnidade, vendo-se o sr. Henrique Dodsworth, prefeito do Districto Federal, que tem a esquerda o dr. Br,e.o

RlL e í direil. o d,. Miltor, Ro3ri9u,s, di.edor do Departamento de Educçêo, d. Joanna Ve,. de C.rvelho Re9o, !uperint«ndcnte da 6.» Crcmsenpçeo, m.,o,

Rosa, representante do ministro da Guerra, e capitão Ulhôa.

O DIA DO TRABALHO
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A imponente parada trabalhista do dia 1.*, deante do Ministério do Trabalho. Em recorte, ao alto, um aspecto da sacada do Mi nisterio, onde se vê, cem es altas

autoridades, o sr. Getulio Vargas, presidente da Republica, que falou aos operários brasileiros.
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f O GRANDE MARECHAL

Feliz do povo que teve um
Floriano para, em dado instante
de angustias, incertezas e ameaças,
em hora da periclitação das insti-
tuições republicanas, ser o pre-
destinado consolidador da Republi-
ca. Feliz do povo que teve um
Floriano e continua a ter um Fio-
riano para, com a excellencia de
seus exemplos, a firmeza de sua
obra, a fulgencia de seu pátrio-
tismo e a magnitude de sua ho-
nestidade, de proporções insupe-
raveis, ser o reunidor de todas as
energias, de todas as dedicações e
de todos os enthusiasmos no senti-
do do .engrandecimento da. Pátria.
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A MARINHA NORTE-AMERICANA

VIAGEM PITTORESCA PELO BRASIL

Devido ao grande accumulo de matéria
que inserimos neste numero, relativa ao
centenário do marechal Floriano Peixoto,
fomos obrigados a retirar desta edição as
duas paginas da notável obra de Rugendas
— Viagem Pittoresca pelo Brasii — que
vimos publicando regularmente.

No próximo numero será offerecida aos
nossos leitores a folha do Álbum de Ru-
gendas, do qual, aliás, para que se ultime
a publicação, faltam apenas 23 quadros,
sendo 3 da 3". parte e 20 da 4.1V' parte.
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Na Embaixada dos Estados-Unidos, ao rea-
lisar-se a recepção em honra dos officiaes
da VII Divisão Norte-Americana de Cru-
zadores, a qual veio á Guanabara. Vêem-se
o sr. J. Caffery, a senhora Embaixatriz e o

almirante Kimmel.
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Per LAURO SODRE'

Floriano Puixoto lbi, no discorrer da. süà viciei tão agitada e fecunda, um dos
máximos no rol_Jestreito dos~grandes beneméritos bemieitores da Republica. Ao nosso
ver, nesse inolvidavele glorioso dia da redempção da Pátria, quando ia ser levado ao
seu remate o plano tracejado desde as datas primordiaes do século 18, appareccu logo
como salvador dos ideaes que encheram a alma de tantas gerações consagradas ás lutas

para pôr no lugar das escurezas do regime imperial, eachetico c gottoso, as luniino-
sidades da democracia liberal, entre nós implantada pela revolução, que sacudiu
e levantou este recanto da America, posto só então na linha das nações regidas pelas
normas salutares da grande nação da America do Norte, onde fulguráram os espíritos
maravilhosos dos Washington, dos FrankÜn, dos Adams e Jeller.son, modelos inegua-
laveis de patriotas e redemptoies.

Do concurso valioso e ej'fieaz de Floriano Peixoto ficava a dependei" o bom exit<»
da operação política sabiamente arehitectada pelo mestre dos mestres, esse incom-
para vel Behjamin Constant, e a cuja vanguarda figurava o denodado general Deo-
doro tia Fonseca, já de vez intimamente enleiado aos chefes republicanos de valia.

Meitido entre os lidadores dos novos processos políticos adoptados pela revo-
lucão triumphante; yeiu a caber-lhe, escoados dias, a tremenda responsabilidade de
conduzir a Pátria aos seus destinos, levando-a atravez de luctas ingentes e incessantes.
E lcl-o com inexcedivel dedicação e tanta gloria que o seu nome para todo sempre
ficou sendo como um labaro sagrado, a cuja sombra se teem ajoelhado tantas gerações,
sem cessar de engrandecel-o e memorar os seus feitos, fazendo do seu pequeno túmulo,

que aos nossos olhos se dilata em dimensões tamanhas, crescendo e avultando, o templo
majestoso, para onde se volvem as vistas dos que esperam tias suas acções c regras
de condueta tirar lições para bem dá Pátria.

ZM
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Floriano, que exerceu notável e inegualavel influencia sobre os destinos
brasileiros — era uma figura de simplicidade nas relações affectivas. Bom,
modesto e digno, constituía no lar o exemplo da tolerância e cordura.

Tinha grande affecto pelos moços e dahi o auxilio extraordinário que teve
dd mocidade na defesa intransigente da Republica,

fÀRíHÚR Vieira Peixoto) m
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Castigado duramente pelo bombardeio, o Rio nacionalista idolatrava Floriano,

que a um tempo a tudo attendia, desde as necessidades de ordem militar até ás exi-

gencias do bem-estar publico.
Sozinho, á paisana, chapéo desabado, sahia freqüentemente o Marechal percor

rendo os kiosques da cidade...
Notava os abusos e as fraudes, as censuras c os louvores, as inquietações do povo

e logo vinha o remédio, a providencia, a palavra de tranquilüdade eu de advertência.

O encarecimento dos gêneros de primeira necessidade, a exploração do povo, o

saque, os perigos de desnacionalisação, males que acompanham as épocas de revo-

ução, encontraram de sua parte a mais enérgica repressão.
Foi como Chefe Supremo do Estado Brasileiro, como verdadeiro dictador, um

homem de uma energia excepcional, sem deixar de ser simples, honesto, sóbrio, aus-

tero, cento por cento brasileiro.
Meus filhos: Sigam o seu exemplo.
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O submarino «Sargo», da Maiinha de Guerra dos Estados Unidos, atracado ao
cáes do porto da nossa capital.

I

Estudando a vida de;Floriano Peixoto, três virtudes essenciaes nos impressionam:
o espirito militar, caracterizado por uma encantadora disciplina e aprimo-

rado por uma perfeita formação, no quartel como soldado, nas escolas militares como

instruendo e nos campos de batalha como commandante;
o senso da opportunidade, que lhe dava a confiança inabalável em si pro-

prio e se caracterizava pela proverbial serenidade de animo, mesmo diante dos lances

mais difficeis das mais confusas partidas que jogou;
a energia das decisões, reflexo de um raciocínio seguro, conduzido por uma

vontade que nunca foi vencida. ,
Três virtudes que completam a personalidade de Chele do que Io. o Consolidado!

da Republica.

5^*p> ^ee.

Salm de Miranda
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Aspecto da bahia do Rio de Janeiro no dia 13 de Setembro, durante o bombardeio entre as fortalezas e os navios revoltosos.

(Da "Revista lllusiruda" n.» 666. de Outubro de 1893)
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A figura moral de Floriano Peixoto, mau
grado -a corrente pretenção de haverem-
na firmado com traços vigorosos, conve-
nientes, ainda se nos apresenta, á medida
que contornamos a complexidade exce-
pcionaldoseu caracter, como um esquisso
de linhas superficiaes, para não dizermos
decorativo.

Balzac tinha a maravilhosa e divina facul-
dade de olhar para dentro das consciências.
Floriano possuía o dom de mergulhar-se
em si mesmo e tornar-se impenetrável como
uma noite primitiva.

A coragem, o sangue frio, a acção intor-
cível e fulminante — as verdadeiras letras
vivas c vigentes do seu código intimo —

provam a intensidade da sua vida subje-
ctiva. E foi tão somente com a defesa desse
condão que elle conseguiu, numa época
de rebuços políticos, de astucias e favo-
ritismos, ser um incorruptível.

Antes de tudo, porém, erâ um intuitivo.
Modesto sem ser humilde, valente sem
ser espectacular, residia numa idéa o
tempo necessário para convertel-a em feito.
Chamaram-lhe enigmático, esphinge, por-
que elle não tinha pressa de raciocinar.
As suas acções, depuradas primeiro no
cadinho do seu temperamento singular,
morriam nos traços de pedra da sua physio-
nomia de hepatico. Por isso, era golpeante,
atordoador quando se manifestava.

Num paiz de discursadores bombásticos,
cheios de mímicas e soltos de lingua/, um'
homem como Floriano tinha de ser uma
avis-rara. E o foi até á sua morte. \* 

',m{ 
i

Fanático pela farda que vestia e pelo
Exercito que commandava, com orgulho e
sincero patriotismo, viram nelle os apres-
sados psychologos de todos os momentos,
no golpe de Estado de 91, um republicano
fervoroso. O taciturno caboclo alagoano
nunca foi, porém, republicano. E nem
mesmo monarchista. Era, por indole, liberal
e soldado. O exercito encontrara-se, ino-

pinadamente, no meio da effervçscencia
republicana. O povo, sempre volúvel e
inclinado ao sensacionalismo, já não via
em Deodoro o grande Dictador e achava
Floriano o homem da hora H. A republica,
frágil e balbuciante, âmeâçdVã succumbir.
Floriano nada dizia, porém zelava silencio-
samente por ella, velando-a de olhos indor-
midos e coração palpitante. Os políticos
architectavam os seus planos diabólicos,

permutando perfidias e intrigas, e volitavam
em torno da pessoa mediadora do Barão
de Lucena como bruxas nocturnas em torno
da luz.

Sabia-se do prestigio que o chanceller
do 1.° dictador da Republica desfructava

junto a Deodoro. Então, as raposas, silen-
ciosas e matreiras, procuravam, de toda
fôrma, farejar a intimidade da situação. Os
vira-casacas tornavam-se mais cautelosos,

coando as ^palavras, comf. prudência sabia
e cretina. Emquanto isso, porém, o conse-
lheiro do grande filho de Rosa da Fonseca,
sopesava, por sua vez, os acontecimentos
quotidianos. Cada hora que corria era um
passo que a Republica dava no escuro.
O prestigio de*Deodoro vacillava. Já -o
incenso nacional se extinguira, não mais*en-
volvia a sua pessoa, antes exaggeradamente
cortejada e adulada. E Floriano? Floriano,
com a sua mascara impenetrável, tornára-se
o pesadelo do momento. Seria elle o con-
solidador? Elle dissera sempre que estaria
onde o Exercito estivesse. Mas ninguém
podia dizer, ao certo, com quem estava
o Exercito aquella hora. Que se estaria
preparando no âr? Os políticos agiam agora
subterraneamente, contaminando as classes
armadas. Ninguém, entretanto, penetrava a
esphinge. Soturno, grave, olhando longe
e demoradamente, o caboclo de Pioca
falava pouco e reflectia muito. A esta altura,
o Exercito já se encontrava contaminado
pelas chammas do prurido civilista. Os
políticos redobravam em astucias. O Mi-
nisterio reunia-se secretamente num trabalho
de abelheiro. Os boatos surdiam sussur-
rantes e desencontrados. Dizia-se que Deo-
doro não contava com o Congresso e o
Exercito. Serzedelo e Sampaio Correia
tinham se convertido nas sereias que iriam
enfeitiçar e arrastar a outras águas o pru-
dente alagoano. Floriano ouvia-os, mas

nunca assentia. As sereias soltavam a sua
voz com trêmulos mais suaves. Impacienta-
vam-se, desistiam, voltavam outra vez com
pílulas mais douradas. Glycerio, por fim,
traz-lhe o convite directo de São Paulo—

3ue 
o reconhecia como o chefe supremo

o movimento. Floriano sorri, desculpa-se.
Estará"«onde estiver o Exercito. Cahira o
Throno, e a Republica, que mal engatinhava,
não parecia ir lá muito bem das pernas.

Floriano, que era de uma lucidez incom-
paravel, no dizer profundo de Euclydes
da Cunha, tornára-se um vidente. Pensava
com maior força na Pátria, que dmeaçâVâ
esphacelar-se com a ambição e os interesses
políticos dos extra-caserna. Por isso, tomara-
se mais de cautela. Ora o julgam amigo
disfarçado do Proclamador, ora seu inimigo
directo. Os 

"casacas" 
assanham-se interro-

gadores, cansados de esperar. Sabiam, por
portas travessas, que Floriano se recusara,
por mais de uma vez, a attender aos cha-
mados de Deodoro. Reanimaram-se nova-
mente, mas para logo se decepcionarem,
pois viram o general alagoano,'uma tarde,
sahir da casa de seu conterrâneo.

Vindo do Campo de Sant'Anna, o vidente
apalpou no ar o volume da situação. A revo-
lução já estava feita. Q movimento tinha
raizes longas e penetrantes em todo o paiz.
A causa era dos seus camaradas de armas.
E Floriano, o incorruptível, foi vencido pelo
coração.
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1 — A commemoração do centenário do nascimento de Francisco Corrêa Vasques, no
dia 29 de Abril: a romaria ao túmulo do grande actor,. no cemitério de S. Francisco Xa-
vier, promovida pela Associação Brasileira de Críticos Tlieatraes e Centro Carioca, 2
A visita da Missão Econômica Belga á Associação Commereial do Rio de . janeiro. A
direita do sr. Ferreira Guimarães, presidente da centenária Associação, o sr. Georges
Rouma, organizador da Missão. 3 — Grupo tirado por occasião do almoço otferecido
por collegas e amigos ao escriptor Carlos Rubens, por motivo da publicação do seu
livro "Andersen, pae da pintura paranaense". A' direitp do homenageado, os academi-
cos Olegario Mariano e Adelmar Tavares. 4 — A recepção na Embaixada do Japão,
pela passagem da data anniversaria do Imperador Hirohito. 5 — O banquete do PEN
Club ao professor Clementino Fraga — que se vê assignalado — pela sua eleição para
a Academia Brasileira. 6 e 7 — Dois aspectos tomados ]>or occasião da conferência do
dr. Augusto de Lima Júnior, sobre a "Evolução do.Barroco no Brasil", vendo-se no
ultimo desses aspectos o conferencista. 9 — A visit.a da Missão Econômica Belga ao

sr. Waldeniar Falcão, ministro do Trabalho. 9 — A noite dansante com que o Club dos
Contadores commemorou o 2.° anniversario da sua fundação. Vêem-se ao centro os srs-
Donozor. Rayol e Haldo Torres, presidente e thesoureiro, respectivamente. 10 — Uma
pose para a nossa objectiva no baile dado pelo Villa Isabel F. C. pela passagem do

seu 27.° anniversario.
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A fé de Officio deste iílustre militar constitue uma coroa de louros e é
a mais eloqüente prova de quanto se distinguio na carreira das armas.

(Do "Don Quixote"

Durante á revolta de 6 de Setembro, o
mostrar o seu valor, energia e tenacidade,

Supplemento do n.a 24);

Marechal Floriano teve occasião de
com o que conseguio obter a victoria.
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O coronel Cornado ila Silva Bittencourt.

Floriano Peixoto foi confirmado no posto
de Capitão, por decreto de 22 de Janeiro
de 1866. Tinha vinte e sete annos incom-
pletos e andava já aureolado da fama de
bravo, em virtude das façanhas que prati-
cara no commando de um vaporzinho armado
em guerra, com o qual impedira as com-
municações entre as columnas pdraguayas,invasoras do Rio Grande do Sul, ao longo

J\° Uruguay, entre Itaquy e Uruguayana.
O exercito alliado preparava-se paratranspor o rio Paraná', no Passo da Pátria,

quando Floriano, por ordem do commando
em chefe do Exercito Imperial Brasileiro,
roi mandado addir ao Batalhão de Enge-
nheiros, assumindo, a 14 de Abril, o com-
mando da 4.a Companhia.

Dias antes fallecera heroicamente, na
Ilha da Redempção, localizada a meio desse
rio, o major João Carlos de Vilagran Ca-
brita, commandante daquelle Batalhão:
e que, a dez daquelle mez, os tenentes
paraguayos Cabrera e Riveros, chefiando
mii e seiscentos homens, tentaram expugnar
<3 IjhP' em nosso poder desde cinco.

A morte do intrépido Cabrita ia entregar

U/AA WAO

Pelo Major JONAS CORREIA

o Batalhão de Engenheiros a autoridade de
um Chefe exemplar, homem de rara tempera,
enérgico, valente e honesto. Conrado
Maria da Silva Bittencourt zra elle. Major,
fôra nomeado pelo general commandagce
do Exercito em Operações. E, junto do
Passo da Pátria, no acampamento do
Exercito Imperial, a 13 de Abril de 1866,
investia-se na chefia daquella unidade'.

Vale transcrever as ordens-do-dia que,
a propósito, foram baixadas e que se en-
contram insertas nas folhas azuladas do
Livro respectivo, existente — qual relíquia
honrosa e sagrada— no actual "Batalhão

Vilagran Cabrita". Deixa-las-emos sem
commentarios porque reflectem, no seu
discreto estylo, o valor mesmo e o alto
espirito que eram, para honra do Brasil,
característica e apanágio dos seus sol-
dados.
Y± O commandante interino do Batalhão
de Engenheiros, capitão Brazilio de Amo-
rim Bezerra, na sua ordem-do-dia n. 1
no Acampamento do Exercito Imperial, junto
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Major em 1869.

(Professor da Escola Militar c membro do Insti-
tuto de Geographia c Historia Militar do Brasil).

ao Passo da Pátria, a 13 de Abril de 1866,
dizia: Va

«Tendo, em qualidade de , Mandante,
assumido o commando interino deste Ba-
talhão, na occupação da Ilha de Meza
pela Expedição da Vanguarda do Exercito,
de que fazia parte o mesmo Batalhão, por
ter sido nomeado commandante da dita
expedição, o distineto e finado Tenente-
Coronel Commandante interino, faço hoje
entrega do referido Commando ao limo.
Senr. Major Conrado Maria da Silva Bit-
tencourt, nomeado para elle porS. Exia. o
Senr. General Commandante em Chefe do
Exercito, em Officio da Repartição do
Ajudante General, de hontem datado,
e em virtude d'ordem do Commando Geral
d'Artilharia, desta data.

Felicitando ao Batalhão pela acertada
nomeação que acaba de ser feita, devo
agradecer aos Senhores Officiaes, Officiaes
inferiores e mais praças, o bem com que
me coadjuvaram durante o meu curto com-
mando e, sobretudo, o brilhante comporta-
mento que ostentaram nos dias que durou
o bombardeamento da Ilha e no combate
que se seguiu ao assalto dado pelo inimigo
á mesma Ilha.»

E Conrado Maria da Silva Bittencourt,
major commandante interino:

«Acampamento do Batalhão de Enge-
nheiros, no Passo da Pátria, a 1 3 de Abril
de 1866

Ordem do dia n.° 1
«Sem outro merecimento a não ser a

melhor bôa vontade de servir, fui nomeado
para commandar interinamente este Bata-
Ihão, cujo prestimoso Chefe se acha no
Commando da 19.' Brigada.

Bem difficil é a còmmissão de que me
acho encarregado e, por isso, não me será
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Floriano Peixoto, quando 1." tenente
de artilharia em 1864.

possivel preencher, como é mister, o vácuo

3ue 
deixou o distineto e bravo Comman-

ante Interino, que o Batalhão acaba de
perder; porém, superando minha insuffi-
ciência, buscarei por todos os meios,
ajudado pela brilhante Officialidade e bons
soldados que compõem este Batalhão,
seguir a mesma senda, na qual teem elles
sido guiados por esses dignos Chefes: por-
tanto, suas ordens continuam em vigor,
até que, por conveniência do serviço,
devam ellas ser alteradas.»

Conrado possuía, na verdade, uma sin-
guiar envergadura de Chefe: e pôde, assim,
manter-se á frente de seu Batalhão até
Outubro de 1869. Tivemos opportunidade
de ler as suas ordens-do-dia números nove,
dez e onze: encerram ensinamentos de con-
dueta militar do mais subido apreço.

Pois sob o seu commando iria ficar Fio-
riano. E, por uma dessas imposições de
dignidade funccional, Conrado, já tenente-
coronel, prenderia a Floriano.

Como teria sido isso possivel, se a 23
de Maio de 1867, no Acampamento de
Tuyuty, elle escrevia um elogio, na sua
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ordem-do-dia numero onze: «O Tenente
Coronel Commandante interino declara

3ue 
os Senrs. Capitães Francisco Villeia

e Castro Tavares e Floriano Vieira Peixoto,
Commandantes das 2." e 4." Companhias,
teem entregado com regularidade os papeis
que lhes são exigidos»?

Trasladaremos integralmente o precioso
documento, em que se dá o motivo deter-
minante da prisão. E" a ordem do dia numero
doze. Traz a data de 24 de Maio de 1867.
Honra igualmente a Conrado e a Floriano.
Dignifica a classe. E surprehende, na sua
simplicidade eloqüente, o seu tom de ele-
vado critério e a sua belleza sóbria de lin-
guagem, a par da grandeza moral dos con-
certos, em que se hesita entre o que mais
admirar, se a justiça do Chefe se a energia
do Commandante.

Leiámos.

«Acampamento do Batalhão de Enge-
nheiros, em Tuyuty, 24 de Maio de 1867.

Ordem do dia n. 12

Por occasião de ir hoje, pela manhã, o
Ten. Cel. Commandante interino visitar a

Enfermaria do Batalhão, indagando da mo-
lestia com que alli se acnava o soldado João

7 Damasceno Pereira, foi-lhe declarado, pelo
Enfermeiro Conrado Xavier de Mattos,
que estava ferido em um hombro, e per-
guntando mais como havia elle sido ferido,
porque de nada sabia o mencionado Te-
nente-Coronel, Meou sòrprehendido por
She ser declarado tel-o sido pelo Senr.
Capitão Floriano Vieira Peixoto, Coniman-
dante da 4." Companhia deste Batalhão.
Chamado o mencionado Senr. Capitão
pelo Commandante interino para indagar
de como se dera esse facto, lhe informou

3ue 
na manhã de 21 do corrente, ten-

o feito acordar aquelle soldado muitas
vezes para o alarma, elle se deixara ficar
deitado, respondendo-lhe com pouco caso
e que, tendo-lhe dado duas pranchadas
para o fazer levantar, lhe dissera o Sa:giento
que o soldado tinha ficado um pouco ferido,
ordenando o Senr. Capitão que o levasse
para a enfermaria, afim de se curar.

O Tenente Coronel Commandante inte-
rino lamenta que um official tão disiincto
como o Senr. Capitão Floriano, a quem
aprecia per sua probidade, inteliigencia e
outros msrecimentos militares, mais do que
todos por sua serenidade em combate, fos-

se levado por um desses momentos de ai-
lucinação a irritar-se com uma praça des-
leixada e incapaz de vestir farda, a ponto
de exceder-se, sem se lembrar que elle esta-
va doente de uma ulcera em tratamento no
Acampamento e querer a fatalidade que
elle ficasse ferido e passasse pelo sentido
do Senr. Capitão communica-lo ao Com-
mandante interino.

Esse facto, que não pode o Comman-
dante interino deixar, sem uma grande res-
ponsabilidade sua, fora do conhecimento
de S. Exa. o Senr. General Commandante
em Chefe, acarreta o indeclinável e penivel
dever de fazer recolher o Senr. Capitão
preso á ordem de S. Excia., infelizmente
no primeiro anniversario de uma gloriosa
bataiha, onde tanto se distinguiu esse Senr.
Capitão, que combateu sob seu commando.

Pela falta que commetteu o Senr. Tenente
José Tomaz Carneiro da Cunha, que estava
de Estado Maior no dia 21 do corrente,
e que assistiu ao curativo do soldado Da-
masceno e á visita dos doentes, sem que
nada participasse ao Snr. Major do Batalhão,
para conhecimento do Commandante inte-
rino, determina este que seja preso por
vinte e quatro horas o mencionado Senr.
Tenente; e por oito dias, fazendo o serviço

em que se acha, o soldado Conrado Xa
vier de Mattos, que occultou aquella oc
correncia, quando o Commandante interino
ia visitar a enfermaria e encontrava aquelle
soldado coberto, como se estivesse dor-
mindo.

Conrado Maria da Silva Bittencourt, Tente.
Cel. Comte. interino».

A 7 de Junho de 1867, Floriano foi
desligado do Batalhão de Engenheiros,
passando a servir no 25.° Corpo de
Voluntários da Pátria.

Depois.. . o seu destino foi servir sempre
ao Brasil, lucando entre mil perigos. Mas
não lhe sabemos qualquer referencia
a essa passagem de sua vida. E,'se a recorda-
mos, como Taine, 

"com os documentos na
mão", é com o intuito patriótico de lhe
augmentar a' gloria, já de si tão elevada
e tão perfeita.y^^_
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0 banquete offerecido pelos

Prefeitos das Municipalidades
-..¦-... ¦ 

**

de S. Paulo ao Interventor

Adhemar de Barros

No banquete que lhe foi
offerecido pelos Prefeitos das
Municipalidades, S. Excia. disse
entre outras palavras de agra-
clecimento :

<Nêo sei de festa que pu-
desne compensar melhor o tra-
baiho que despendi no decorrei
deste anno administrativo do

que esta reunião em que todo
o interior de São Paulo se
echa representado. isso me
convence de que não falhei á
minha promessa. Vejo que, de
accordo com o regimen, con-
segui promover a confraterní-
zação da nossa gente dentro
de um generoso espirito de
trabaiho construetor.

O que fiz, entretanto, íi-
zemos juntos. Fostes vós os
colaboradores mais immediatos
da árdua tarefa que me foi
commissionada peio eminente
chefe do governo sr. Getulio
Vargas. Numa palavra, o Estado Novo é isto : é
esta compreensão, esta harmonia, esta cooperação,
esta alegria de ter realizado algum trabalho uti!, para
o maior prosperidade de São Paulo e pare a maior glo-
ria do Brasil.

Senhores prefeitos, meus amigos: levanto a minha
taça em homenagem a cada um de vós, bem como á
crescente prosperidade dos municípios que tão digna-
mente representaes.»
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Quando em nome dos Prefeitos faIlava o
dr. Izidro Gonçalves, director do Depar-

tamento das Municipalidades.
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palanque da Prfl
secretários de ^;|i

O interventor Adhemar de Barros quando chegava ao
Júlio de Castiihos, de onde, acompanhado por seus

governo, assistiu a parada.
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Ao alto — Aspecto da Avenida São João, quando desfilavam os milhares
de crianças de todos os Gymnasios e Escolas,- Clubs esportivos, Linhas de
Tiro de Guerra, todos os Syndicatos Operários e o povo da grande

metrópole, que acclamaram o interventor de São Paulo.
A seguir e ao lado — O povo, assistindo ao desfile, faz de uma marquise

optimo posto de observação,- outro aspecto da massa popular.

A' esquerda — Ao ser iniciado o desfile dos Clubs S or iv
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O sr. Adhemar de Barros recebe das mãos de uma linda
menina um álbum contendo uma mensagem das crianças paulistas.
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Meninos desfilando.
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Um dos grandes Clubs Sportivos aguardando o inicio da parada.
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¦¦ Escolares iniciando a marcha.
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As crianças, ao passarem em frente do palanque onde

está o Interventor Federal em São Paulo, demonstram

contentamento, vivando o nome de S. Excia.seu
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Canotier de palha branca dançada com azul marinha; copa alta coberta com faille azul marinha e duas
asas brancas.
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Costume de lã ou linho iin-
zento. A saia com o panno
da frente applk-ado e foíriiah-
do pregas na parte de baixo.

Casaco curto, cruzado e
ajustado.

Saia de crepe pu 1 iT es-
cocezài fundo braticçi
com listas 1 inas e gros-
sas pretas. Blusa com

basquinhíi de setim
preto.

Vestido de crepe de li-
nho preto ou a/u! ma-
rinha, guarnecido com
franzidos e fecho éclair.

/ fll hh>hhm

&!"W!t.f orJuaJL Qb^3Uc/^
A moda nos chapéos é

tão diversa, tão movimen-
tada que é • diíficil ex-
psrimentar {'ixal-a. E' a
época na qual os minus-
culos modelos visinham com
os primeiros chapéos de
grandes abas, annunciado-
res dos bellos d:as de sol.

Todos os íeitios são per-
mittidos, comtanto que cli-
gam bem • nos rostos e so-
bretiulo que se harmonisem
com os penteados modèr-
nos. Mas nota-se no em-
tanto em diversas grandes
casas de moda uma in~
iluencia do Segundo Im-

CALVICIE
SEBORRÉA

CASPA
A LOÇÃO DO INSTITUTO
ALOPECICO N. 1 combate a
caspa, seborréia e as infeccões
parasitárias, extinguindo as
causas de cal vicie e incenti-
vando o reaparecimento de
novos cabelos.
A LOÇÃO DO INSTITUTO
ALOPECICO N. 2 evita o
reaparecimento daquelas moles-
tias, torna o cabelo macio e
brilhante, envolvendo-o numa
película que lhe aumenta a vi-
talidade. A' venda nas pèrfü-
marias Ramos Sobrinho (Ou-
vidor llfi), Casa Euterpe (Av.
Rio Branco 88) e M. Cabral
& Cia.. (São José, 13). Em
Belo Horizonte;, Casa Herman-
ny (Rua da Haia).

Instituto Alopscico
RUA DO OUVIDOR, 169

Edificio Ouvidor, salas 807 e 809-Tel. 42-5740

Tratamento medi-
co cientijico ' da
calvicie PELADA, e
queda de cabelo,
dando todas as ija-
rantias da sua eji-
ciência. Consultas
das 9 ás 12 e 13.50

cs 16 horas.¦ •'.• .„ ^ .MSTi

Consultasfgratisás
terças-feitas.

1

perio, que não deixa de ter :
elegância e graça. Os p>.ur-
rei eis e boleros chatos ou
com altura estão senpi-e
na. moda. As largas ...bas
levemente inclinadas on
completamente planas ap-
pareceram para aeompa-
nhar os vestidos primavç-
ris.Os cabriolds evolveram
um pouco: sua aba não
avança tanto para a íxente,
íbrmam uma moldura mais
suave para o rosto. Os
canolcers. fizeram uma volta
triumpha!. Muitos peque-
nos bérels sem copa, cpljo-
cados como aureolívs. Meias
copas deixando espaço
livre para o penteado.
Palhas cosidas, palhas exo-
ticas, taletás pespontados
e ijros-ijrain são muito em-
pregados nos chapéos mo-
demos. A nwusseiine ea
renda são thesouros pára
as mãos habilidosas das
cliapeleiras. Isso junto a
quantidades de flores de
todas as cores e de todas
ás qualidades, folhagens e
véos soltos ou amarrados
em grandes laços sob o
queixo e sempre com a
graça e .chie que é o se-
gredo de Paris.

Quanto á collecção tlé
inodelo.H apresentados por
Balenciaga, yerifica-se que
cada modelo responde a
um ideal de elegância e
de distineção. Para a ma-
nhã: costumes com saias
rectas ou j>lissadas, casacos
sem cinto, muito curtos ou
muito longos, muitas vezes
de coloridos ditíerentes tia
saia. Dehruados de claro:
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A metade das lèrlas é perdida, geralmente,

com o aclimatar-se ao local escolhido. O "SAL

DE FRUCTA" ENO ajuda a natureza a acostu-
mar-se com a mudança da alimentação e do ar,
evitando os distúrbios que disso provém. Eno
alem de refrescar o organismo, purifica o san-
gue, cMminando os tóxicos. Combate a insomnia
e tira a dòr de cabeça. Habitue-se ao uso diário
do "Sal de Fructa" Eno. Adquira hoje mesmo
um vidro do Eno e ponha-o na mala junto aos
objectos de primeira necessidade.

SAL DEFRUCTA

ECS©
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laços de fustão ou de linho
branco amarràndo-se atrés
na cintura. Muitas listas.
Os rtian/^w-^sport' são lar-
gos, de colorido claro, alar-
gados por çiodels ou por
pregas duplas. < Para - a
tarde: costumes de um
só tom. ou de tecido de
fantasia com saias en-jortne
bastante rodadas; casacos
ile setim duqueza azul
claro eu castanho, curtos,
são usados com saias ou
vestidos plissados. Vesti-
dos de corte complicado,
muito ajustados na cintu-
ra por largas faixas amar-
radas. . ,

Drapés ou franzidos nas
frentes, os corpos são de-
cotados em quadrado . nàs
costas; os vestidos são usa-
tios com curtos boleros ou
pequenas pelerines, ás ve-
zes terminadas . por um
babado; as saias muito
flexíveis franzidas nos qua-
clris- Laços de fustão; flô-
res nos coloridos dos dese-
nhòs. Para os manteaux,
muitos coloridos'claros; for-
raclos com o tecido do ves-

Vestido de"linho*azul
guarnecido com or-
deris de cadarço zig-
zag branco. Cinto de

camurça branca. .

tido que acompanham, in-
crustaçõès de setim ou cie
Ia.

Os. vestidos para a noite
são de uma elegância sum-
ptuosa. Alguns trazem uma
nota muito 1880 com
poufs, tournures, largos co-
quillés descendo sobre as
saias enfeitadas ' com bou-
quets singelos. Alguns pa-
niers volumosos. Outras
saias largas teem as rodas
abertas por.segundas saias
de crina ou de tafetá. Mui-
tos vestidos de linon hor-
dados com plumçtis ou.hpr-
dado inglez. Vestidos d.2
fustão bordado, usados so-
bre forro de setim. Guar-
riições de babados, cie fitas
franzidas, decotes sem hom-
breiras. Leques ou venta-,
rolas còm guarniçao1 dè
flores; geraniuns, cravos,
hortensias, acompanham
encantadoramente a 'maior

parte das toilettes.
Tecidos preferidos: ta-

(está, setim, renda c tnous-
se Une.

Marinette .

BA 
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Wc&eea.•«•não é privilegio,
toda senhora pôde ser bella.

A "Mascara Velva", que Elizabeth Arden
creou, corrige todos os defeitos do rosto 
poros dilatados se fechara  rugas e cravos
dêsapperecém —— um novo semblante surge.

A "Mascara Velva" deve ser applicada no
rosto duas vezes por semana, permanecendo
durante toda a noite... ao se preparar
para ura baile, para uma reunião social, ou
para assistir a uma opera, é sufficiente dei-
xar a "Mascara Velva" permanecer apenas
15 minutos sobre a cutis — feito este tra-
tamento os signaes de fadiga desapparecem e
Madame se apresentará com uma nova belleza.

â%atâ^f*eé*í.
AVENIDA RIO BRANCO 257 - RIO DE JANEIRO

Novo York — Londres — Paris — Roma — Buenos Aires
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Chie ê o /nome deste chapéo de palha 

rpreta cuja copa é guarnecida com tafetá

plissado pois de senteur. Modelo^de Fernande Flory.
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Costume de velludo côtelé marron escuro; a blusa de crepe-
:ctim ezul claro/ trabalhada em tiras baçare brilhantes;

Costume de tecido dela
branca^ com xadrez preto.
A saia com .presas du-
pias. O casaco com golla
de velludo preto/ os bo-
toes deste mesmo velludo;

'.. '¦¦¦: 
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NOSSA ALUAGNTAÇaV
Toalha bordada para chá

ou almoço

m mi m i ip i pi j »t p mi m > m» |m» i m > m> I m r m t >m t M a.» j
Sobre linho branco o bordado é feito com linha verde, vermelha c preta. Sobre n litil.iu ninari-Ho claro, com linha azul dé três tons.

DEVEMOS CÒjMÉR TAMBÉM
OS COSCORÕES SALGADOS

Coscorões doces são mui-
to apreciados pelas crean-
ças; mas os mais velhos
preferem os coscorões
salgados. Ser vem-se como"entradas" oii como acom-
panhamento dos assados
ou grelhados, o q~úe dá
uma apresentaç3o nova ao
prato, tornando-o mais co-
pioso.

Os crêpes (como lhes chá-
mam os francezes) salga-
dos suo commumente feito$
na frigideira pequena e
muitas vezes são enrolados
como cigarros.

Esta massa de créps é
feita nas proporções de
250 grs. de farinha de trigo
para 5 ovos, uma pequena
colher de azeite e um
quarto de litro de leite, de
caldo de carne ou de água.

ASSADURAS, BR0T0EJAS E TODAS AS MOLES-
TIAS DA PELLE CURAM-SE PROMPTAMENTE
COM 0 MILAGROSO PÓ PELOTENSE

VENDE-SE NAS PHARMACIAS.

O liquido deve estar frio
ao'juntar a massa. Deixar
descansar lima hora. Untar
a frigideira de preferencia
com manteiga ou a/.eite.
Para cada crepe despejar
dentro da frigideira uma
colher da massa, e deixar
colorir dos dois lados.

Os crêpes com cliam-
pignons são os mais finos.
Os c/iampignons são pi-cados miúdos e passados
na manteiga quente; jun-
tar molho espesso feito
com leite, maisena e g emitia

dé ovo. Despejar uma co-
lher no meio do coscorão.
erirolal-o e deixar fritar
ainda uni pouco na frigi-
dèira.

Muito apreciados tam-
bem são os coscorões com
figado de gallinha óii de
vitella. Põe-se pura cozi-
nhar o ligado num pouco
de manteiga com cebola
ralada, sal e pimenta.
Passa-se depois ha peneira
juntamente com um ovo
duro. Espalha-se sobre ca-
da crêpz un;a colher dessa

PAGA-SE DEZ CONTOS DE REIS!
A quem estiver cuiu grippe, resfriadoe não ficar radical e proiuptamcntr curado medican-

do-se da seguinte forma. No primeiro dia, injectar-sc com unia «uipola de Ghiníico-Vaccin»
Anti-grippal "Marques" e derramar no nariz uma outra. Arde um pouquinho, No segundo dia"se ;á n&o estiver bom" reunir na seringa duas ampolas e injectar-se novamente. Não lia grippe,
resfriado que resista a esta medicação. E' indispensável que a alimentarão^ seja principalmente

láctea, porque o leite levanta as forças do doente e coopera pnm n i nirn uni/ação,

massa, enrola-se em seguida
arruma-se num prato, co-
bre-sé com um molho de
tomates e põe-se um ins-
(ante no forno.

Crêpes chipolalas •-- As
salchichas fritas são envol-
vidas na massa de coscorão
e comidas quentes ou Irias.

Pastelão de crçp.es com
presunto — - Fazer os crêpes
numa Irigideira de tania-
nho regular. ir arrumando
os crêpes num prato que
possa ir ao lorno; sobre
cada crepe pôr fatias de
presunto ou espalhar pre-
sunto passado na maehina:
cobrir cada camada com
um novo crepe, arrumar
assim uns oito ou dez ore-
pes, salpicar por cima fa-
rinha de rosca misturada
com queijo ralado, por em
cima pedacinhos de man-
leiga, levar ao forno uns
vinte minutos pouco mais
ou menos. Servir ãó mesmo
(empo um molho na mo
l beira

Crepos com espinafres
— São recheados com espi-
naíres, cozidos, bem bati-
dos e temperados com
manteiga, leite e um pouco
de maisena ou farinha de
trigo

, Crêpes de rnayonnaisc
com camarão — Enrola-se
dentro de cada crepe um
camarão cozido envolvido
em mayonnaise e arruma-se
sobre uma folha de alface.
Servido frio

MENU DF ALMOÇO

BACALHAU COM
TALHAUIM AU GRATIN

PASTELÃO DE "CRÊPES"

COM PRESUNTO

UOIvUK Á LA M.ODE
{carne de panclla)

REPOLHO CüM TORRADAS

CREME DE SÊMÒLA COM
MAÇÃS.

BACALHAU '
COM TALHARIM

Corta-se em pedaços meio
kilo de bacalhau demolha-
do; põe-se para cozinhar,
depois desfolha-se tirando
pèlles e espinhas. Faz-se
um pouco de molho branco,
com um copo de leite, uma
colher de manteiga, meia
<le-maisena, e-mistura-se nó
bacalhau.

Pôr para cozinhar em
água e sal 250 grs. de.ta-
lharim; depois de cozido
escorrer a água e juntar
uma colher de manteiga,
duas colhéres de queijo
ralado e misturar tudo ao
bacalhau. Arrumar numa
travessa que possa ir ao
forno, peneirar por cima
queijo ralado, regar com
manteiga derretida. Uns
minutos apenas nó forno.

BOFUFA LA MODF.
{carne de pan ella)

Um kilo de carne lar-
detida com (iras de touci-

nho; pôr pa ra tomar côr
numa panella com 30 grs.
de manteiga; juntar 100
grs. de toucinho cortado
em pedacinhos, uma cebola
picadinha, cenouras cpr-
tadas em rodellas, um,mo-
cótô de vitella.. Juntar
meio copo de caldo, aos
pouquinhos e depois meio
copo de vinho branco.
Temperar com sal e deixar
cozinhar lentamente tres
ou quatro horas.

REPOLHO
COM TORRADAS

Pôr numa panella 50
grs.- de manteiga e 100
grs. de toucinho bem pi-
cado; depois junta-se um
repolho aferventado e pi-
cado; tempera-se e tampa-
se bem a panella. Quando
o repolho está fresco desso-
ra bastante liquido para
cozinhal-o; quando falta
junta-se um pouco de caldo.
Deve cozinhar numa hora.

Na hora de servir junta-
se 150 grs. de manteiga,
arruma-se o repolho numa
travessa e enfeita-se em
volta com torradas fritas
na manteiga.

CREME DE SEMOLA
COM MAÇÃS

Pôr para ferver meio
litro de leite; juntar 15 grs.
de assucar crystalisado e
engrossar com 70 grs. de
sêmola.

Descascar meio kilo de
maçãs, cortar em fatias
muito tinas (tirar a parte
dura c sementes) e pôr
num prato que posa ir
ao forno, untado com man-
teiga; salpicar por cima
10 grs. de assucar. Des-
pejar depois o creme que
não deve estar espesso de
mais. pôr pedacinhos de
manteiga em cima. Pôr em
forno brando uma hora
pouco mais ou menos; deve
ficar bem dourado.

|/lNHa|AMa|)INTÇ

OUINADOPO&TO ADRIANO
e V-ER.MOUTH |hIEA.MO?lKINTOJ
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Costume de foulard azul marinho com grandes bolas brancas. Casaco ajustado,
com-ampla roda. Blusa de organdi branco.
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í/amotir
MANTÉM 0 BATON ISENTO
DE QUALQUER CONTACTO!

PARA 
assegurar a absoluta

inviolabilidade do seu ba-
ton, a Perfumaria Flamour
creou o systema patenteado da
prova c/c cores, mediante o qual
se pôde escolher perfeitamente
a côr desejada, sem tocar si-
quer no baton! O enveloppe
de celioglass que torna Pia-
mour inviolável, impossibili-
tando qualquer contacto an-
terior á compra, preserva-o
também do oxygeniò e cia
humidade do ar, evitando,
assim, que elle se altere em
sua constituição inoffensiva.
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0 BATON QUE FAZ BOQUINHAS BONITAS
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oi.ette para jantar, de crepe marron,- os franzidos do corpo mantidos por cordões
de seda. Saia com ampla roda.

O coração tem suas razões, que a ra-
zíIo não conhece.

Lulú, vae parar o Ra-
dio para os visinhos ouvi-
rem abrir o champagne

O cansaço
% físico e

jC mental
/l\ Y\ ' 

causados por tra.
bo/ho excessivo ou pelos sporis,
a falta de memória, soo facilmen-
te combatidos pela 

"RECRESAL",
O moderno fosfato-restaurador,
da preferencia do seu medico. —
.. RECRESAL" ó um produto
alemão. C Postal 833 —Rio.

Recresãl
duplica suas energias
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Como modernísar um costume
da estação passada
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1 — Fazeo para o casaco de lã de um 'só tom, uma saia de tecido de xadrez
pregueada e guarnecer os bolsos do casaco com o tecido da saia. 2 —. Collocar
laços de fustão ou manzouk branco sobre os bolsos do casaco preto ou azul mari-
nho. 3 — Guarnecer os bolsos do casaco com ?outaches. formando xadrez e
terminando por contas de metal; os botões deste mesmo metal. 4 — Pôr mangas
e lados em tecido listado/ para concertar um casaco inutilizado por não haver mais
tecido igual. 5 — Col locar um laço de fustão branco no revers do casaco, pare-
cendo fazer continuação com a golla da blusa. 6 — Collocar sob a golla e revers
dip casaco preto.\uma_ guarnição de seda de tom vivo, tecido da blusa que

acompanha jd costume.
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Conselhos soctaes
O h REGRESSO DAS FERIAS

Não tratamos aqui das
creanças, mas dos adultos
que também com tristeza
vêem acabar as férias. Eva-
didos do cyclo das occupa-
ções communs, acabaram
de conhecer agradáveis' di-
versões: ar livre, bella na-
tureza,- sports deram gosto
para a vida livre e fácil.
Recomeçar o trabalho quo-
tidiano, no ambiente já
muito conhecido, tem-se
instinctivamente um recuo
covarde, como se "estives-

semos assustadas com a
perspectiva do anno de
labor que se abre deante
de nós. Dominemos este
desanimo; o descanso que
nos foi concedido não sercá
moralmente útil se não

Ipuzermos as forças reno-
vadas ao serviço da nossa
tarefa; as provisões de ani-
mo.de coragem que fizemos
devem garantir um ' bom
regresso. Mas não é suf-
ficiente voltar ao trabalho
mais animadas e mais for-
tes,'deve-se voltar também
mais intelligente e atilada.

IfrRAHJPIROL
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Nosso espirito descansou,
a excitação nervosa que
era provocada pela fadiga,
a repetição constante das
contrariedades caseiras
acalmaram-se. Podemos ve-
rificar de longe, de alto,
com calma, as diversas
missões das quaes estamos
encarregadas, os erros que
cometíamos na sua exe-
cução, mesmo a falta de
direcção que nos arriscava
a irmos para onde não que-
riamos ir. Não nos acon-
tece muitas vezes, deplo-
rando certas situações em
que nos mettemos, dizer:"Ah! se pudesse voltar
atrás!" Pois bem, temos a
occasião propicia- que se
offerece: a volta das férias
ê uma espécie de retome-
ço; os hábitos íoram rom-
pidos, a rotina partida,
as teimosas.resistências es-
,quecidas. Pode-se pois cor-
rigir verificando os insuc-
cessos e as faltas passadas.

Reconhecem por exem-
pio que tiveram para com
o esposo uma attitude
um pouco desconfiada, que
o amolaram com uma ty-
rania um pouco mesquinha;
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GRANDE, BOM E BARATO
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Para que os músculo?,
o cérebro, o coratfo e os
pulmões possam trabalhar
com a necessária energia,
é preciso supri-los de cá!-
cio, fósforo, ferro, quina,
ext. de carne, cola, lodo o
vitaminas.

Estes preciosos elemen-
tos constituem a base do

ffCriUL Jnrfcl I fc
Para todas as doenças..,
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t*M seu lar a saúde dos seus contará com uma¦~- protecção preciosa/se nelle sempre houver umdesinfèctantè eíficaz e poderoso como LYSOL.
Altamente concentrado (basta uma colherinha deLYSOL em um litro dágua para ter a solução
antiseptica) esse desinfèctantè elimina os micróbios/
áíasta os insectos caseiros què os transportam,
evita infecções e contágios. L Y S O L, de grande
pureza, é bom até na hygiene intima das senhoras.

~j °u l j Pâra a noite, de prsanza preta com estrellas de strass. Saia ampla egrande babado em volta do decote. 2 — Toilette para a noite* de tulle preto- ao corpo guarneçidps com babadinhos plissados. Larga faixa de faille
azul turqueza.

saia e

seria muito difficil mudar
de uma hora para a outra:
primeiro porque seriam in-
capazes de dar um desmen-
tido á sua attitude prece-dente; mas as ferias pas-saram sobre tudo isso,

houve provavelmente ai-
gumas semanas de separa-
ção, em todo caso mudança
rias condições diárias da
vida; podem muito bem re--
começar a existência con-
jugal de maneira que

a modificação não chame
muito a attenção.

Criaram os filhos até
então com muita fraqueza,
na volta é fácil mudar de
metKodo; no_ decorrer do
anno ter-se-hiam revoltado

êJk
Em casos de
emergência

Para a hygie-
ne intima

ij®m

Cada frasco traz ins-
trucções completas so-
bre o uso do LYSOL.

De onde provem a^oDuIaridaae do'
____________________¥ ^B ^BBBBJ BV AflflflL. AL AH

Quando ha en-lermos em casa

O cheiro caracteristi-
co do LYSOL dá-lhe a
certeza da efficiencia.
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Únicos Distribuidores para o Brasil: Carlos Kern & Cia. Uda. - Ria da Alfandep, 144 - Ria
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Vestido de tecido de
Albène azul; a saia e
as mangas guarnecidas
com ordens de renda
valencienne, do mes-

mo tom de azul.

deante de uma disciplina
que lhes tivesse sido brus-
camente imposta; mas. no
recomeço dos trabalhos es-
colares podem perfeitamen-
te estabelecer um program-
ma novo, mas que precisa
ser mantido energicamente.

_ Para com as relações so-
ciaes podem tambem ter
mostrado uma indulgen-
cia culposa, preferindo a
alegria frivofa ao valor
moral; romper com umas
e approximar-se somente
das outras teria sido gros-
seiro num período mun-
dano; mas depois da sepa-
ração das ferias, as mu-
danças de attitudes são
mais fáceis e os pretextos
a fornecer mais variados.

Não terão tambem mo-
dificaçoes a fazer no em-
prego da sua actividade e
no melhor aproveitamento
no seu orçamento? Du-
rante as ferias puderam
verificar que dedicavam
uma somma relativamente
elevada para a representa-
çãp social e isso em fe-'
juizo da alimentação -a-
miliar; que desperdiçavam
o tempo c a actividade

com coisas fúteis descui-
dando a sua cultura intel-
lectual e moral.

. Restringir o orçamento
de recepção, fugir dos tra-
balhos ou diversões frivo-
Ias durante o anno corrente,
poderia atrapalhar brusca-
mente os hábitos daquelles
que as rodeiam, provocar
descontentamentos e mes-
mo questões.

Na volta, na nova orga-
nisação, a coisa será fácil,
sua roda prestando-se pro-vavelmente sem perceber,em | todo caso sem soffrer
muito com isso.

Bom regresso pois, caras
leitoras, e vontade firme

nas boas resoluções toma-das.
M. K.

PENSAMENTOS

Tudo quanto é violento
não pode ter mais que um
tempo, e cedo ou tarde se
volve contra seus autores.

C. DE MAISTRE.

A esperança é o feitiço
da vida.
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CONFISSOES DE UM
HÁBIL ARTISTA!

• NENHUMA PIN-
TURA CONSEGUI-
RIA ISTO! Estes ia-
bios não parecem
pintados! Sua belleza
e frescura são realça-
das com MICHEL!
Alguns ligeiros toques
e elles adquirem um
tom suave e attrahen-
te. Feito á base .de um
creme especial, Michel

conserva os lábios macios e
avelludados. Uma só applicação
dura o dia inteiro! Torne seus
lábios uma obra de arte! Esco-
lha, entre as cores MICHEL, a
que se adapte á sua personalidade.
8 CORES QUE EMBELLEZAM
BLONDE, CHERRY,
BRUNETTE, VIVID,
CAPUCINE, RASP-
BERRY, SCARLET.
CYCLAMENl*fYÍ' rr!0O

TAMANHOS: DE LUXO
GRANDE - POPULAR

Use-os demais productos MICHEL:
pó de arroz, rouge adherente e cosme-
tico pára os olhos, á prova et água.
OFFERTA ESPECIAL

dos distrwuioores: ¦
LUIZ HERMANNY FILHO

& CIA. LTDA.
SEC. ATACADO • CAIXA 247 - RIO
* Incluo 3$soo para receber um baton Michel
NOME»
ENDEREÇO»-..- ....:...
M Indique seu typo; louro ou moreno.
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Saía de crej>e branco com
desenhos azues, babados
plissados de crepe azul guar-
necendo bolsos e formando
bretelles. Blusa de crepe

gcorgetle branco, na golla J[
uma fita azul.

Manteau para a noite, em arminho forrado com setim
branco, amarrando-se na golla por meio de um

grosso cordão de seda branca.

_B l_(
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Vestido de setiin preto, saia
formando corselet e

mangas raglan.
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Mascara de Uma
MARCA REGISTRADA N. 48.092

SO' EXISTE UMA

MASCARA DE BELLEZA
"ÚNICA REGISTRADA, DA

Academia
Scientifica de Belleza

n  DE —

Mme. Campos
ASSEMBLÉIA 115-1.°
A MASCARA DE BELLEZA, que é
a ultima palavra da sciencia na arte
de embellezar, tem dado motivo a um
sem numero de imitações e contraven-
ções que os Laboratórios da ACA-
DEMIA SCIENTIFICA DÈ BELLEZA
estão perseguindo de accordo com a lei.
Modifique e modele sua pelle e seus
músculos em poucos dias, tirando e
evitando as rugas, sardas, manchas e
todas as imperfeições da pelle, apli-
cando nos Sa lões de Tratamentos de
MME. CAMPOS ou em sua casa as

Mascaras de Belleza
A' BASE DE VITAMINAS

E HORMÔNIOS

FAÇA LIMPEZA DA PELLE
EM CASA

PASTA D'AMENDOAS
RAINHA DA HUNGRIA

EM SUBSTITUIÇÃO A
QUALQUER SABONETE

A' venda em todo o Brasil

Modelos de Paris: sapatos e bolsas

wÂV:':i\'. ¦ 
'¦¦¦¦i---- °' -¦ ¦il''Uon /uan" & o nome deste enseirble

pellica preta, com applicações de
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ssapato, bolst. e cinto de
pellica [envernizada.

'Cady" —foram assim baptisado este sapatos, cinto e bolsa
do antílope de côr, com fina applicação de verniz

o mesmo tom ou"preto.

CONSELHOS PRÁTICOS

Pequenos concertos que se
pôde fazer

Deixa-se muitas vezes de
chamar um operário para
um concerto de pouca im-
portancia e, no emtanto,
quanto aborrecimento não
sentimos quando uma bica
veda mal, quando uma porta
não fecha, quando uma pra-

teleira do armário despen-
cou, etc.

Para conciliar a economia
e a bôa ordem do lar deve
a dona de casa fazer ella
mesma esses pequenos tra-
balhos que julgamos sempre
serem reservados somente
para os operários especiali-
s*ados no officio.

Para pregar um prego.
Para uma madeira molle,

deve se escolher um prego
fino para não fazer estalar
a macieira. Para o carvalho
ou a madeira dura, deve ser
escolhido um prego mais
grosso, que não haja risco
de entortar e que se torna
menos pontudo dando-lhe
uma martelada sobre a ponta.
Isto para que não aja como
uma cunha, que faz tudo
estalar, mas que amasse logo
bastante fibras para que toda
é sua lagura possa em segui-
da penetrar sem estragar.

Numa parede, deve-se
sempre preferir fazer um
furo e metter um pedaço
de madeira e pregar em
seguida o prego na madeii-a.

Para dependurar objectos
de pouco peso, p<Sde-se
pregar directamente na pa-
rede pregos pequenos e
finos sustentando o gancho.

Este methodo tem a vantagem
de ser muito fácil e de dei-
xar poucos vestígios quan-
do se quer mudar 4 dispo-
sição dos objectos depen-
durados na parede.-

Espelhos e quadros pe-sados, quando são grandes,
teem toda a vantagem em ser
dependurados com longos
cordões, os pregos pregados
na madeira junto ao tecto.
A pouca altura nos aposentos
torna fácil este trabalho/ e
garantido.

A bica não veda: geral-
mente é a sola ou borracha
interior que é a responsável,
basta desparafusar' a bica
e collocar uma nova borracha
ou um pedaço de couro (cor-
tado num sapato velho) e
esta o concerto feito.

A porta que arrasta no
assoalho. A humidade o<!
o calor violento faz modi
ficações na madeira; o largo
uso também faz descer a
porta. Recorre-se quasi sem-
pre a grande raspagem na
parte de baixo, que depoií
deixa uma grande greta.
E' mais simples levantar a
porta no lugar das dobra
dicas enfiando pequenas
rodellas de metal. Se não fôt
sufficiente então deve ss
mandar raspar.

Ha uma revolução gera;
que muda o gosto do:
espíritos assim como mude'
as fortunas do mundo.

La Rochefoucauld

J



Roupinha de
tricot para

creança
de 1 anno
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Executada em lã branca
ou de tom suave.

Calcinha — Pôr na agu-
lha de tricot 87 malhas
para fazer o cinto; fazer
6 carreiras no ponto de
gaita: 1 malha pelo direito,

1 malha pelo avesso, to-mando a malha pelo direito
por trás. Fazer duas casas,
uma de cada lado, fechando
3 malhas que são repostas
na carreira seguinte; fazeroutras 6 carreiras no pontode. gaita, fig. 1. Em se-
guida, fazer o seguinte
ponto: x 1.8 carreira: 3maihas_pelo direito, 1 la-

J|§|| g|p^

Vestido de organdi de fan-J> tundp branco cnm ,U_- j Dranco com de--nhos mui ^

-C„^-Vllludo- Golla de'¦'Kantü branco bordado.

cada, 1 malha escorregada
tomando-a como para a
fazer pelo avesso, e reco-
meçár em x, até o fim da
carreira. 2.a carreira: fazer
as malhas pelo avesso, es-
corregar a malha escorre-
gada da carreira precedente
e deixar cahir a laçada
(isto para alongar a malha
escorregada). 3.a carreira:
3 malhas pelo direito, 1
malha escorregada (que~é
sempre a mesma), 3 ma-
lhas pelo direito, etc 4a.
carreira: todas as malhas
pelo avesso. Recomeçar
em seguida como na 1."
carreira, mas pondo a ma-
lha escorregada no meio
das 3 malhas pêlo direito
das carreiras precedentes,
fig. 2. Trabalhar com este
ponto durante 14% centi-
metros; fazer em seguida
um augmento de cada lado
da malha^ do meio, todas
as 4 carreiras, e ao mesmo
tempo, quando se obtiver
19 centímetros de altura,
começar a enviezar paraformar as pernas fechando
3 malhas v no começo de
cada carreira, até que res-
tem , somente 25 malhas.
Fechar a direito. Fazer um
segundo pedaço egual. Co-
ser a entre-perna, apanhar
com a agulha de tricot as
malhas em volta da perna
e fazer 4 carreiras de gaita
(fig- 1); fechar as malhas
sem apertar. Fazer depois
as costuras dos lados.

Blusa — Pôr na agulha
de tricot 65 malhas; fazer
2 carreiras no ponto de
musgo:_ todas as carreiras
pelo direito. Começar em
seguida o ponto da fig.
2, quando se obtiver 11
centímetros de altura, for-
mar as cavas fechando 5
malhas de cada lado e 1

malha três vezes em se-
guida. Continuar a direito
até obter 14 centímetros
de altura. Fechar 16 ma-
lhas no meio; na carreira
seguinte (cada lado traba-
lhado separadamente) fe-
char 2 malhas do lado da
golla no começo de cada
carreira. Quando se obti-
ver 20 centímetros de ai-
tura, fechar as malhas querestam de uma só vez.
Apanhar todas as malhas
em volta da golla_traba-
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, 1 —Vestido de toile de seda listada
íi jC0 l ,verme|ho. Em volta da

-golla, dos bolsos e dos punhos renda
valencienne ou de linho. 2 — Ves-tido de voile, listado de branco eazul, ps franzidos mantidos por tirasdo próprio tecido. Camiseta de voile

branco.
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Madame Jacqueline
O BUSTO

O maior encanto na mulher reside incorv
testavelmente na formosura do seu busto
Seios firmes porém não desenvolvidos em
demasia, com epiderme assetinada, podem
ser o apanágio de qualquer Senhora ou
Senhorita que saiba tratar-se a si. própria.
com paciência e perseverança.

O Vigor dos Seios é preparado de
extraordinária efficacia para .desenvolver
seios pequenos, devendo naturalmente
acompanhar o seu uso alguns exercicios
adequados. Convém ainda ás vezes recor-
rer a um medico de confiança afim de
conhecer a causa da deficiência. ;

O Creme Adstringente Miraculoso for-
taleçe e enrija os tecidos, supprimindo
assim seios cahidos.

O Creme Emmagrecente Miraculoso e
as Applicações de Parafina, Côr Rosa,
auxiliam prodigiosamente a readquirir seios
normáes. Ha tantas Senhoras desgostosas
com seios grandes demais! .

O remédio está portanto nas mãos de
qualquer uma...

COR RESPONDENCIA

Desanimada — Essa papada e toda
a gordura que tem ahi localisada desappa-
recerá com algumas Applicações de Para-
fina côr verde. A lata custa 60$ e dá para
todo o tratamento. Siga religiosamente o
modo de usar e terá optimos resultados em
pouco tempo. Para as espinhas e manchas
no rosto, de que se queixa, use a Loção
Atui e ficará com uma pelle bem sã. Vidro
20S000.

Carmen Vieira (Fortaleza)—Leia os con-
selhos acima e experimente desde já o
Creme Emmagrecente Miraculoso: seus
seios diminuirão de volume em pouco tempo.
E' bom usar ao mesmo tempo a Parafina
Côr de Rosa, para impedir a flacidez devida'
aò emmagrecimento.¦'..

Madame JACQUELINE

Os productos acima bem como todos os
productos de Madame Jacqueline encon-
uam-sè i venda nas Perfumarias Carneiro

e nas Casas Hermanny.

Madame Jacqueline responde por carta direc-tamente, ou aqui nesta secção, ás consultas quelhe forem feitas sobre belleza e que podem serenviadas para a sua Caixa Postal 1953, CapitalFederal, ou ao endereço abaixo:
(Todos os dias úteis das 2 até ás 6).
Praia do Russell 158 — app. 11 —

(térreo) — perto do Hotel Gloria.

lhando 0 direito pelo aves-
so do trabalho; 2 carreiras
de jersey posto pelo avesso;
3 carreiras no ponto de
jersey posto pelo direito,
no direito cio trabalho,
fazendo uma diminuição
todas as 6 malhas na l.a
carreira; 3 carreiras de
jersey postas pelo avesso;
3 carreiras de jersey postas
pelo direito, fazendo uma
diminuição na 1.» carreira
todas as 5 malhas. Termi-
nar por 3 carreiras de jersey
postas pelo avesso, dimi-
nuindo todas as 3 malhas
na ultima carreira. Fechar
a direito. Fazer um se-
gundo lado egual:

Mangas -L- Pôr na agu-

lha de tricot 55 malhas;
fazer 4 carreiras no pontode musgo, depois dobrar
as 35 malhas do meio; tra-
balhar o ponto da fig. 2
durante 3 centímetros, de-
pois fechar 3 malhas no
começo de cada carreira
até obter-se 8 centímetros
de altura; fechar as malhas
restantes de uma só vez.

Coser as costuras dos
lados, nas dos hombros
deixar abertos dois centi-
metros do lado da golla,
para poder passar a cabe-
ça, fechar por meio de
pressões ou de botões.
Pregar botões na blusa
para o abotoamento das
calcinhas."

Vestido de fustão
a m a r e I I o claro,
guarnecido com bi-
cos executados com

nanzouk branco.
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Vestido de tafetá branco
com xadrez verde, de o-
fe quadrado e faixa do

próprio tecido.
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0 PENTEADO E A BELLEZA
Porque as estrellas de Hollywood
lançam o standard de belleza

feminina actualmente ?

(Por Max Factor Jr.)

Max Factor applicando a nova maquillage "pan
cake" sobre o rosto da joven artista June Lang.
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Graças á influencia do
cinema e das stars de Holly-
wood, ha—segundo minha
opinião—mais mulheres bo-
nitas no mundo de hoje
do que nunca houve. Esta
opinião resulta das obser-
vagões diárias e annuaes

3ue 
colhi durante os annos

e actividade como con-
lelheiro de maquillage, junto
de quasi todas as damas
que obtiveram suecesso nos
films. Ninguém pôde dis-
cutir o facto que as artistas
de Hollywood adquiriram
a fama universal não só-
mente de ser bellezas como
typos standards de graça pe-
los quaes a belleza da maior
parte das outras mulheres
é aferidá. Que essas stars
de hoje sejam mais bonitas
que as de hontem é pon-
to fácil de verificar por
uma comparação rápida nas
revistas «Ilustradas e nas
photographias das stars de
agora com as de dez annos
atrás. Esta melhora no do-
minio da belleza é ver-
dadeira para as mulheres de
qualquer ramo da sociedade,
porque ellas melhoraram sua
apparencia pessoal ao mesmo
tempo que as stars. A razão
principal dessa melhora, na
apparencia feminina em geral
é devida aos apuramentos
do maquillage e dos cuida-
dos, primeiro realisados para
fazer face ás exigências
da camera e depois rapi-
damente adaptados no ma-
quillage geral das faceiras.

A .nossa arte moderna do

Os cilios postiços.

Penteado muito moderno que se harmoniza
perfeitamente com o typo do rosto.

maquillage tende sempre
para novas perfeições. ciei-
xando atrás delia todos os
defeitos da precedente. A
belleza do maquillage de
artistas como Joan Craw-

sidades para a tela. Os pro-
duetos taes como o carmim
para os lábios, o preto para
os olhos, o crayon para as
sobrancelhas e a muito
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Este elegante penteado ,é inspirado no
estylo romano.

ford e Greta Garbo é mais
perfeita hoje que quando
conheci essas duas artistas
ha mais de dez annos. Este
progresso resulta das neces-
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Penteado moderno em cabello preto com
refl,exosarruivados.

importante theoria da har-
monia dos coloridos são
actualmente do dominio do
maquillage geral. Cada um
deli es no emtanto nasceu
devido a . necessidades pra-
ticas e profissionaes dos
theatros e dos studios. Por
exemplo, a presente theoria
de harmonia das cores para
os productos de maquiillage
foi descoberta por meu pae,
ha vinte annos. Nessa época
creou o lápis para as so-
brancelhas afim de facilitar o
maquillage no studio e no
theatro. Alguns annos mais
tarde, creou os primeiros
cilios postiços. Foram criados
para Phyllis Haver, que tinha
sido promovida entre as
bellezas de Mack Sennet,
primeiro produetor de Hol-
lywood que realisava films
com a ajuda de numerosas
jovens bonitas em costume
de banho.

Esses cilios postiços foram
os predecessorés daquelles
que são usados commum-
mente a noite por muitas
mulheres da actualidade.

O mundo do theatro e do
cinema não somente esti-
mui ou a creação dos ver-
dadeiros productos de ma-
quillage, mas serviu tam-
bem para demonstrar, sem
duvida alguma, que a belleza
feminina, tal como a julgamos
hoje,n pôde ser cultivada
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e adquirida por qualquer
mulher querendo dar-se o
trabalho de aprender a
diminuir seus defeitos e
accentuar o que tiver de
bonito por meio do maquil-
lage. Vi innuméras. vezes
a verdade deste principio
demonstrado por todas as
personagens illustres do ei-
nema de Hollywood. As
rainhas do cinema destes
últimos trinta annos.—taes
como Beverly Bayne, Do-
rothy e Lilian Gish, Olive
Thomas, Anita Stewart, Do-
rothy Dalton, Theda Bara,
Barbara La Marr, Nita
Naldi, Betty Bow, entre
aquellas cujos nomes me

oceorrem a memória, ser-
viram, sem o saber, de mo-
delos vivos para os progres-
sos do maquillage. Ha annos
que temos feito numerosas
experiências para aperfei-
coar nossa arte, e para per-
mittir ás nossas artistas
apresentarem-se em publico
em todo o seu esplendor.
Todas essas experiências
foram aproveitadas primeiro
para o palco e para a tela.
Mas todas ellas foram trans-
portadas immediatamente pa-
ra o terreno do maquillage
geral.

Mas esta transposição não
foi sempre feliz: citemos o
grande emprego da tintura
dos cabellos platinum que

tinha sido adoptada pela
saudosa Jean Harlow. Este
tom foi criado expecialmente
para miss Harlow, para seu
typo único: excessivamente
attrahente para ella, não o
era no emtanto para a maior
parte das mulheres que ou-
saram copial-a. Essas imita-
ções tornaram-se tão nume-
rosas que tal colorido per-
deu todo o valor para a pro-
pria estrella. Com effeito,
justamente pouco antes da
sua morte, Joan havia aban-
donado o tom platinume ti-
nha ficado ruiva.

Ha alguns annos, a ma-
neira de fazer os lábios
muito pequenos, em "arco
de Cupido", ceração feita

|
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As guarnições de renda
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etim D?etn nl m°Jfée SUalTece °s revers. e "os 
punhos dum vestido^ de crepe"ou

oda oi ld, <~ 
mâ rfjdd dS luVaS' " ,~ Num bolero de mousseline azul marinho

repe" o â clao° ou^IÍT 
entremeio* de ™da amarello claro. III-Uma bhfs de

da qoI f ui/0^ ?uainfc'da 
C?11 rendd creVe ou ocrée ^s punhos e em volta

vestido de r?l.k°letâ 
rec3rtâdâ nesSa reVda é incrustada dum lado. IV - Num

30 rosas côr de rosf V"*0'**?™®* de ™da ''"crustada na pala; em volta da
ido d:rrpZ Vkr A Y~Pâla ? mangas de renda cinzenta ou de prata, ves-
JeVll TL ud 

C!inza; ",a cintura um cinto de vel'udo verde ou cerejaVI e VII-Luva e bolsa de renda e tafetá no tom da toilette que vão acompanhTr*

Para Mae Murray, soffreu
o mesmo destino. Essa-ma-
neira de pôr o carmim nosld,b,os tinha sido creadasomente para ella, muito
Poucas mulheres podiam em-
Pregal-a com vantagem. Mas"olhares a empregaram noemlanto O brilhante doslábios de Joan Crawford
P°de ser imitado por umS'ande numero de mulheres,
J« 

sua maneira de augmen-
^ 

osJâb,0s com o seuca mm e outra coisa. Muitasmuheres^que imitâm este«tylo nao teem o formato

do seu rosto para o qual
diz bem. O mesmo se dá
com o penteado de Carol
Lombard, actualmente muito
copiado.

Individualmente creado
para Carole, bem poucas en-
tre as que a imitam lucram
com esta copia. Mas esta
imitação chegou a taes pro-
porções que é quasi certo
Carole Lombard abando-
nal-o, simplesmente para de-
fender-se profissionalmente.

Tratemos agora dos ca-
bellos coloridos ou em-
branquecidos. Felizmente vê-

se muito poucos agora. Mas,
em compensação, os tons
naturaes ou mesmo esses
tons naturaes accentuados
com um reflexo arruivado
são muito usados. Em geral,
o tom natural dos cabellos
diz bem em todas as mu-
lheres. Mas o processo de
clarear os cabellos, por leves
reflexos, prevaleceu do pon-
to de vista cinematographico
para muitas estrellas. Os
cabellos levemente arrui-
vados ficam muito melhor
na tela, favorecendo muito.
Os cabellos ruivos de Mirna

s\
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A única forma de tomar o Óleo de Figadode Bacalháo com a totalidade das suasVitaminas é tomal-o puro, fresco e integral.
A's creanças e ás pessoas fracas,
anêmicas e convalescentes o ÓLEO DA VIDA!

s s í m se apresenta

01E0 DE FIGADO DE BACALHÁO
de LANMAN & KEMP

Em todas as edades — em qualquer
época do anno. .
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Loy foram tornados mais
brilhantes, o mesmo se dan-
do com os cabellos natural-
mente ruivos de Barbara
Stanwyck e de Ann Shirley.

Mesmo os cabellos pretos
de Joan Crawford foram
tintos de ruivo devido ás
apparencias que a camera
lhes dá. As vantagens desta

, tintura não se limitam natural-
mente ás artistas. Para algu-
mas mulheres cujos cabellos
puxam um pouco para o
acinzentado, reflexos arrui-
vados modificam-os vanta-
josamente.

Todos esses desenvolvi-
mentos do maquillage mo-
derno tiveram sua origem
no studio. A -maior *.parte

dei les possuem merecimentos
que garantiram sua imme-
diata adopção por todas
as faceiras.

A ultima dessas creações
é a do maquillage avellu-

dado, chamado pan-cake,
que foi primeiro creado
exclusivamente para os acto-
'res dos films coloridos. A
primeira adaptação deste
producto extraordinário foi
para substituir o maquillage
commum nos films preto
sobre branco, e agora ap-
parece como producto stan-
dard adaptado para o ma-
quillage em geral. As stars
de Hollywood foram as
cobaias do maquillage de
hontem. Fazem parte da
distribuição para este papel
hoje. Mas uma coisa é certa:
o standard da belleza femí-
nina mudará sempre no fu-
turo. Dentro de vinte annos
nossas bellezas de agora

parecerão esquisitas e fora
da moda, como nos parecem
agora as rainhas de belleza
de 1900.

Max Factor Ju.

Manteau de lã beige com

xadrez marron, com pala
nas costas. lá|!^ LÊ^ÊÈ^Êm
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Pintados

Use o baton
que pode

graduar-se a gosto
l\ão mostre a sua beleza a' 'meias"! Por um

pouco mais tem o Baton Tangee que faz realçar primo-
rosamente a beleza de seus lábios—que lhes dá mais ca-
racter, mais encanto—porque é baton de alta qualidade.
Com a mesma barrinha de Tangee obtem-se vários ma-
tizes: passando-o ligeiramente é côr de rosa. Repassan-
do-o chega até a um carminado brilhante.

Se deseja um tom ainda mais vivido, pode obtel-o
com o Tangee "Theatrical".

ê

O effeito de Tangee é tão formoso que hoje ê o Baton
que mais se vende nos Estados Unidos—onde as mu-
lhéres teem fama de saberem caracterisar-se mara-
vilhosamente. Tem surgido imitações, mas não encon-
trandd venda nos Estados Unidos pretendem vender-se
aqui. Não se deixe enganar. Exija Tangee!

Pnm TnnopR /^P«flfe^. * Pata dar á sua tez um belo asse- •""^
LmP^ tinado, use o Po Facial Tangee. f .|j

lilflBwJk *^ Rouge Tangee (Creme òu bTÉ|
-JB^nflrsw Compacto) harmoniza naturalmente lfl fl
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0 bouquet multicor
O bouquet florido é o

complemento encantador de
toda toilette,- segundo o ves-
tido ou o costume que
acompanha, colloca-se na
golla ou no revers, ou então
na cintura. Executado em
seda, este bouquet pôde
facilmente combinar com os
coloridos do vestido, qual-
quer que elle seja, com-
pondo desta maneira uma
feliz harmonia.

Para confeccionar essas
florinhas utilisam-se todos
os retalhinhos de tecido,
o que permitte aproveitar os
restos de crepe dâ China,
tafetás, voile de seda e

. mm
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o* golla
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no rovero

na cinturaJ\ ^'¦iSmXtyk /^p^\ — 
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mesmo de velludo leve.
Cada flor é composta de
cinco a seis quadradinhos
dobrados em ponta (fig. 1),
cujas beiradas são reunidas
por um ponto de alinhavi-
nho. Puxando o fio obtém-
se a pétala (fig. 2) cujas
bordas ficam arredondadas.
Para o centro da flor exe-
cuta-se uma muito pequena
pétala em tecido amarello,
bem apertada, que é collo-
cada no centro de quatro
ou cinco pétalas maiores
e mais abertas.
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1 — Vestido^de tecido Rhodia verde, abotoado na
frente. Originaes hombreiras, por baixo das quaes
passa o grosso collar formado por fios de coral
vermelho. 2 — Vestido de setim preto. Clips com
turquezas, pulseiras com turquezas e guarnição do
cinto com turquezas também. A toque de velludo
preto enfeitada com coques de velludo e faille azul

turqueza.

A haste de cada flor é
um arame coberto com seda
verde, medindo de 10 a 15
centimetros de comprimento;
uma das extremidades deste
arame é torcida em espiral
chata e bem unida, depois
cosida sob as pétalas (fig. 3).
Pode-se também dobrar a

ponta do arame e coser
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sobre ella a pétala que for-
ma o centro.

Faz-se assim o numero de
flores necessárias, variando
as cores e também o numero
de pétalas e o tamanho des-
tas.

Com um tecido mais-grosso
as pétalas serão menos nume-
rosas e maiores,- com a
mousseline serão menores.
Mesmo o bouquet será maior
ou menor conforme o effeito
que se quer obter e o lugar
onde vae ser collocado.

1- M ¦¦'

Blusa e saia com franzi-
dos na frente, em crepe
azul marinho. O corse-
let de tecido azul mari-
nho com bolas brancas.
Essas bolas podem ser
bordadas no tecido do

vestido.

Para uma toilette da noite,
as flores poderão ser dis-
postas em penca sobre o
hombro; neste caso as flores
serão collocadas umas sobre
as hastes das outras e reu-
nidas por duas ou três; o
ponto de partida da penca,
fixado no hombro, grupara'
um numero maior de flores.

O bouquet redondo pôde
compor-se de diversas ma-
neiras, seja que as flores de
differentes coloridos sejam
misturadas, ou então conser-
va-se as mais escuras paro
fazer a volta do bouquet,
e as mais claras no centro.

PENSAMENTOS

A moral é uma planta
cuja raiz está no céo, e
cujas flores c IVuctos per-
fumam e enfeitam a terra.

Lamenais.

As sciencias teem raizes
amargosas, mas os fructos
são doces.

Aristóteles.

llililH.tWlill THEODULE
WOLFF

PESSARIO
PRESERVATIVO

A DAMA ELEGANTE E FINA
usa sempre PHILRGYNR
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ORNAMENTAÇÃO
XPOSIÇÜES de mobiliários finos

A Fabrica de Moveis «Lamas» torna publico que as
Exposições que possue á rua Senador Vergueiro, esquina
de Paysandú e Avenida Atlântica numero 554, são de
simples propaganda, continuando o seu principal Mostrua-
rio e Secção de Vendas junto á Fabrica, á rua Mello e
Souza n. 102 (próximo á Estação principal da Leopol-
dina) onde, devido as suas grandes proporções, mais fácil-
mente podem ser vistas suas ultimas creações, a qualidadecxcellente de seus moveis e as commodidades que offere-
cem, o qual vem sendo visitado diariamente por grandenumero de famílias e pessoas interessadas em adquirir mo-
biliarios de confiança para residências ou escriptorios
A Fabrica de Moveis «Lamas» facilita em alguns casos
o pagamento, e seus mobiliários são vendidos exclusiva-
mente no mostruario annexo á fabrica.

O quarto dos avós

^flOooocçeçoocflooooeoooooooQoooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOOOoèo»^

O QUARTO DA AVÓ.

O quarto da avó deve ser, antes de
tudo, conforme seus gostos, porque em
geral não apreciam as novidades: gostammais dos moveis simples, sólidos, pra-ticos. Foi pois a estes moveis que recor-
remos para essa organisação.

A cama apoia-se sobre um painelde cretonne florida, o mesmo que serve
de coberta á cama. O armário grande
para conter toda a roupa; devem lem-
brar-se que ellas são ainda do tempo
que se contava tudo por dúzias.

Perto da janella, três pequenos moveis
que combinam maravilhosamente.

No meio, a poltrona, üma bergère Luiz
XV guarnecida também com cretonne
florida. A' direita da poltrona, uma mesa
sobriamente illuminada por uma Iam-
pada, com seu grande abat-jour com baba-
dos plissados, é a uníca nota moderna do
conjuncto. Algumas flores e photogra-
phias de entes queridos. A' esquerda da
poltrona, uma cesta de trabalho pratica
para guardar crochets e tricots começados.

ESSES OLHOS
pedem protecçãol

A luminosidade excessiva irrita
os- olhos dos recém-nascidos.
Lavolho beneiicia e clareia, tra-
tendo allivio em cada gotta.

LAVOLHO
CONFORTA OS OLHOS

O quarto do avô tèm uma cama mais
simples, porque o que mais aprecia é o
canto confortável mente organisado onde
descança dos annos de trabalho.

AUma grande poltrona confortável, umabôa almofda para recostar-se, um bom
aquecedor acolchoado para aquecer os
pés nas noites frias, tem tudo ao alcance
da sua mão: á direita seus upetrechos defumante, sèus^ jornaes. Para lel-os a luz
não faltará. A' mão esquerda, seus livros,
e como nota do progresso o radio quelhe traz as musicas, vozes desconhecidas,
um pouco de mysterio também, e sobre-
tudo um pouco de mocidade, de vida.

Cinco léguas de
comprimento

Se enfileirassemos os dez milhões de
canaes existentes em nossos rins, elles
se extenderiam por 30 klms. E são esses
canaes de diâmetro microscópico que fil-
tram o sangue, descarregarido-o de impu-
rezas e venenos. Cada 24 horas os rins
removem do sangue cerca de 35 gram-mas de resíduos nocivos e cerca de litro
e meio de água.

Não poderá, portanto, gozar de saúde
perfeita quem não tiver bons rins. A
debilidade renal se denuncia por dores
lombares, rheumatismo, alterações do li-
quido urinario, scíatíca, lumbago, incha-
cão sob os olhos, nas mãos ou nos pés,freqüentes dores de cabeça, perturbaçõesvisuaes etc. Se esses symptomas não
forem promptamente combatidos, pode-rão resultar moléstias graves, como anephrite, uremia, mal de Bright, hydro-
pisía, cistíte, rheumatismo chronico etc.
Para limpar, activar e fortalecer os rins
e a bexiga, nada melhor que Pululas
de Foster, remédio antigo por sua exis-
tencia, porém moderno quanto á sua
formula que tem sempre acompanhado
os progressos da therapeutica.

O QUARTO DU AVÔ.

vida é muitas vezes uma lucta penosa
mo para aquelles qqe vencem, e observa-se

com a idade, tem-se um maior desejo de
aa e de repouso. Por esta razão com a mais'ei'"a solicitude deve ser cuidado o quarto dos

Paes e avós, para que possam encon-
' Con±°rto e a atmosphera socegada que5 é necessária para serem felizes.
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MOBILIÁRIOS
TAPETES - TECIDOS

Sortimentos e preços incomparaveis
Visite as novas e amplas instalações i da

• •¦: m
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Frou-Frou" é o nome deste ensemble para a noite,
executado em renda "Loterie", 

preta. O vestido
e a capa guarnecidos com babados plissados em

tafetá preto. Grande boüquet de orchideas.

A dor dos

CALLOS
affecta o systema nervoso.

Applique-lhes ao deitar-se o compro-
vado callicida POMADA MÁGICA DE
HANSON e ao levantar-se submerja o
pé em água. quente. Sem causar dor,
o callo sahirá com a raiz.

<_".* -*

Saia de linho branco
com xadrez azul mari-
nho, blusa de linon
branco, guarnecida com

preguinhas e renda
valencienne.

#."'

Toilette para a noite, de tafetá
azul claro no feitio princeza;
na barra uma ruche do própriotecido. Uma só manguinha bouf-
fante e um grande bouquet de

rosas vermelhas.
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Remédios todos os mezes
abreviarão a sua- mocidade.
Rendells é aconselhado pelos
médicos em todo o mundo e
e de efficiencia absoluta.

PESSARIOS

RENDELLS
W. J. RENDELL — LONDRES
Em caixas e meias - caixas
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Vestido de crepe azul mari-
nho, a. saia plissada, o corpo
com corselet; fitas gros-grain,
branco, amarram em laços cs

franzidos dos hombros.
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Vestido de crepe ou linho azul;
e blusa e a saia guarnecidas com
pregas, abotoamento nas costas.

Punhos e bolsos enfeitados com
renda franzida.

1—Saia de lã azul marinho e blusa
de tricot verde vivo. 2 — Saia de lã
marron, casaco de lã amarei Ia com xa-

drez marron.

f^ftJmm
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Vestido de crepe de fantasia, guar-
necidas as frentes da saia e.da blusa

com franzidos ninho de abelha-
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FILMAR

COM AS AFAMA-
DAS CÂMARAS

Siemens
DE PELÍCULA

ESTREITA

E' RETER, EM IMAGENS ANIMADAS, O
BOM HUMOR DE PIORAS ALEGRES

CASA LOHNER S. A.
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RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 133

SÃO PAULO
Rua S. Bento, 216

\a^Ú
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DE /ENHORA/ E VERRUGA/
EUNINAÇÂO GARANTIDA

AB/OLUTAMENTE /EM CICATRIZE/
E/PINHA/  CRAVO/

t/PfC.» GUILHERME Wflll
PAUIO - Wl AV. BRICL LUIZ ANTÔNIO

VARIEDADES
AvATAR — lista palavra não é sem-

pre empregada no seu verdadeiro sentido.Os avalarés são as sete encàrnaçõés dodeus hindu Vichnu. A palavra pode serapplicada a uma pessoa que toma diver-sos aspectos (píiysicos. moraes — ¦ osavalares de um homem politico). limiarloi provavelmente influenciado por avariae talvez também por aventuras.

NA HffilENE INTIMA
"PATENTEX" éum antiseptico e po-deroso preservativodas infecçòes, preíe-rido pelas senhoras

devido a sua abso-
lula SEGURANÇA.

Em massa trans-
parente sem gordura.

. O legitimo temc>nta amarella de
garantia dos depo-sitarios: CaixaPostal 833 - RIO

[õ/\ u f h 7 / A\v\ 
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Vestido de tecido Rhodia bran-
co com desenhos pretos,- corselet de
tecido branco com botões pretos.

— Saia de tecido de Albéne bran-
co plissado, a blusa do mesmo tecido.

PARA FIRMEZA DOS

IIC II € I
Só a

PASTA RUSSA
do Doutor G. Ricabal

O único remédio que, em menos de
dois mezes, assegura a FIRMEZA dos
SEIOS sem causar damno algum á saude.
Distribuidores:
DROGARIA SUL AMERICANA

Largo de S. Francisco de Paula 42 — Rio de Janeiro
Preço pelo correio 15$000.

A VIDA NAS PRAIAS EXIGE
livrar a pelle do pello horrível

POR UMA FORMA INFALLIVEL

'¦'¦''•'' 'wtÈr^' *""-''7'7Av"-l\"*';-7 '.•-•'.'¦ .*'•'.'•' . • --'v^RMI HbmSo&l* ''""^^ü^.

UMA NOVA
DESCOBERTA
SERVIU DE
BASE Á ELA-
BORAÇÃO DE
UM PRODUCTO
QUE ELIMINA
O PELLO EM
3 MINUTOS 
SEM ARDOR E
SEM ODOR —
AFASTANDO
INDEFINIDA-
MENTE A POS-
SIBILIDADE DO
PELLO CRÊS-
CER DE NOVO.

Quando na
praia a senho-
ra tira o seu
roupão de ba-nho ou pyiama e o seu comn fir^ »Vr>^ri.~ il i , roupão de ba-

na elaboração dos depilatoriofant «TosPo?S;"UStí-cos ^ommuns' que se empregavam
usoDermitt^vfinQI,ír£llÍ°r,?Í,.a_nt^os- Por,,sso nao c^'ra nem. irrita a pelle. Seu

O PELLO NÃO CRESCERA' MAIS
«RACE'» vende-se nas , 

"PàÁ" 
Afâz mais ,d° que eliminar o pello da superfície

pnncipaes drogarias e per- da Pelle- Afasta indefinidamente a possibilidade do pellofumadas do Rio de Janeiro crescer de novo. Se depois de muito tempo de ter usa-8 "°l/ 
M4ft?95^.TOR,OS i m 

HVer Sâ''d° Pdl° no mesmo 'osar, não haveráVINDOBONA" Pontas filosas será muito fino e incolor. Faça então uma
RUA URUGUAYANA, 104 ou duáS applicações mais, e o pello ficará destruído.
5° andar- Tel. 23-1100

tfücé
Opm(Vltudu»l,uldoí

do p«llo

L0B0RAT0RI0S VINDOBONA, Rua Uruguayana, 104 - 5 - andUueira me enviar o folheto explicativo referente aouepilatoiio "Racé".
NOMK
Rua
ClDADE RsTAno . . . .

(R. S. — R 0)

COMO VAE A(^tff1
Alegria e sadia, ella não se cansa de aconselhar ásamigas o preparado que lhe valeu mais do quetodos os productos de belleza: OFORENO. Numinstante desappareceram as antigas afflicções quetoaos os mezes a atormentavam. OFORENOtornou-a uma mulher formosa, requestada e feliz

M55H35T51
Formula do Prof. Fernando Magalhãe.
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• A preferencia do publico constitue,
sem duvida, a mais eloqüente recom-
mendação que um producto pode dar
de sua qualidade. E este é o argu-
mento máximo que a General Electric
apresenta para provar. a perfeição,
efficiencia e economia de seu moderno
refrigerador: 3.500.000 lares de todo
o mundo desfructam do, conforto de
um refrigerador G.E.
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