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CASA COLOMBO — Avenida c Ouvidor

CASA COLOMBO

SECÇÃO DE MENINAS

Artigos confortáveis e de bom. 
gosto

Creaçôes originaes

Barato e bom

678 — Vestidinho brim branco, en-

feitado com viezes de côr,

feitio japonez a começar.... 3$500

679 — Vestidinho de malha de lã, a

começar  455 00

680 — Vestido de brim branco enfei-

tado com festonné a começar 4SOOO

Aventaes

combinações

desde

2$800

Vestidos em

voile

Artigo toilette

desde 22$

681 — Vestidinho japonez, corpo de

brim, saia xadrez a começar. 4$800

Sapatinhos em pellica amarella,

a começar  6$500

Meias curtas d'algodão o par

desde  1SOOO

Alpercatas a começar de  4$500

CASA COLOMBO — Avenida c Ouvidor



GANHAR DINHEIRO

GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO !

Tendes algum desejo que, apezar de vosso esforço,
não conseguis realizar ? Sois infeliz em vossa família,
ou em commercio ? Precisaes descobrir alguma coisa

que vos preoccupa! Fazer voltar para vossa compa-
nhia alguém que se tenha separado? Curar vicio de
bebida, jogo, sensualismo ou alguma moléstia? Des-
truir algum malefício ? Recuperar algum objecto que
vostennam roubado? Alcançar bom emprego ou ne-

gocio? Fazer casamento vantajoso? Revigorar a po-
tencia ? Augmentar a vista ou memória ? Adivinhar
números da sorte ? Attrair abundada de dinheiro ?
Empregue o ACCUMULADOR ODICO MENTAL

Concede, de um modo pratico e em pouco tempo,
dons irresistíveis para a cura de dores e doenças,
desenvolvimento do poder psychico ou magnético,
transmissão do pensamento em distancia, hypnotismo,
auto-suggestio; inspirar amor, concordia ou amizade;
desfazer influencias nocivas de inveja, odio ou que-
branto; preservar de loucura, epilepsia, hysteria ou
moléstias nervosas; neutralizar os máos presagios;
adivinhar; corrigir vícios; favorecer a sorte ou qual-
quer negocio; produzir, emfim, o bem-estar ou a feli-
cidade em todos os sentidos. Dá o dom da fortuna,
da adivinhação, os meios de por influencia psychica
da vontade concentrada, se obter facilmente tudo que
se deseja — a riqueza, as boas posições, ganhar na
loteria, e ficar-se livre das necessidades e persiguições.
Auxiliará nas dificuldades financeiras, nas de obter
emprego e nos negocios de familia. Nada ha que per-
der, e tudo a ganhar, tal como está demonstrado em
cartas das pessoas mais notáveis do mundo Inteiro.

E' o melhor talisman de attrair a sorte! E' uma des-

coberta da influencia, occulta da própria vontade para
dar ao magnetismo da vontade o potencial realizador,

tal como o auxilio da luneta em relação á vista, ou

como o phonographo que fala por causa da voz que
nelle foi gravada como a da saturação da vontade no

Accumulador.

Todo o dinheiro que se gasta com o Accumulador

recupera-se logo, com grande lucro! Numerosos attes-

tados favoraveis estão nos nossos 30 magazines. Sem-

pre deu resultado e é por nós vendido desde ha

Íuinze 

annos! Contra factos não ha argumentos!
)ura para sempre, só com uma preparação, e fica

desde então com a força em augmento, tanto maior

quanto mais tempo estiver em poder daquelle que o

compra e prepara para seu uso. Não offerece perigo:
é de fácil preparação, mesmo por pessoas de pouca
intelligencia, e pôde ser usado também por senhoras,

senhoritas e creanças, a bem da sua saúde ou de

outros interesses.

Preço, incluído o de dois importantíssimos livros

das Influencias Maravilhosas, com instrucções ade-

quadas a todos os casos e o 1° gráo do auxilio espi-

tual da Federação Theozophica Universal da Califor-

nia — SESSENTA MIL REIS. Faz-se, pelo mesmo

preço, a remessa em registrado, pelo Correio, para

qualquer parte do Brasil. Os pedidos de fora devem

ser enviados com a quantia em vale postal ou pelo
registro VALOR DECLARADO (não registro sim-

pies), endereçados a LAWRENCE & C., RUA DA

ASSEMBLEA 45, CAPITAL FEDERAL.

Um caio de tosse pertinaz curado apenas com o uso de
meio frasco do poderoso Peitoral de Angico Pelotense.

Declaro que, solfrendo ha cerca de 60 dias de uma per-
llnai losse, que impedia-me de trabalhar, e apezar de re-
correr ao* recursos aconselhados pela medicina, 16 depois
de lazer uso do grande remedlo — o Peitoral de Angico
Pelotense t que obtive alllvio de tio flagallante incommo-
do, ficando radicalmente curado com o uso apenas de melo
frasco. E por ser vetdade espontaneamente passo o presente.

Pelotas, 14 de Mato de 1909.

Francisco Antunes OulmarSes

VHdi-n «m todas pharmaelae, drogarias a easas d*

commtrcl®. — Fabrica • deposito geral i

Drogaria Eduardo C. Sequeira — PELOTAS

-a

A CURA DA NEVRASTHENIA,

ANEMIA, DEBILIDADE,

FRAQVEZA CEREBRAL, IMPO'

TENCIA E MOLÉSTIAS

NERVOSAS em geral obtem-se cem

o mais moderno e

poderoso dos reconstituintes

conhecidos até hoje

SANGUIGENOL

recommendadc 
pelos mais

distinetos facultativos brasileiros

e extrangeiros.

A' venda em todas as boas pbar¦

macias e drogarias.

!A 

CVRA DA NEURASTHENIA,

ANEMIA, DEBILIDADE,

FRAQVEZA CEREBRAL, IMPO'

TENCIA E MOLESTIAS

NERVOSAS em geral obtem-se com

o mais moderno e

poderoso dos reconstituintes

conhecidos ati hoje

SANGUIGENOL

Irecommendadc 

pelos mais

distinctos facultativos brasileiros

e extrangeircs.

A' venda em todas as boas pbar-

macias e drogarias.

Um caso de tosse pertinaz curado apenas com o uso de
meio frasco do poderoso Pelloral de Angico Pelotense.

Declaro que, soffrendo ha cerca de 60 dias de uma per¬
tinaz tosse, que impedia-me de trabalhar, e apezar de re-
correr aos recursos aconselhados pela medicina, s<5 depols
de fazer uso do grande remedio — o Pelloral de Angieo
Pelotense ( qua obtive alllvio de tlo flagallante Incommo-
do, flcando radicalmente curado com o uso apenas de melo
frasco E por ser vetdade espontaneamente passo o presente.

Pelotas, 14 de Mato de 1909.

Francisco Antunes OulmarSes

Vn4i-h am todaa pharmaelaa, drogarlaa • caaas d*

commtrelo. — Fabric* • deposlto geral i

I Drogaria Eduardo C. Sequelra — PELOTAS



GRHTIS

Boa oppoptunidade para as pessoas inteligentes e activas. Se

V. S. quer vencer difficuldades da vida, ganhar muito dinheiro em negocios, ter cora-

gem e audacia, boa voz, olhar magnético e attrahente, vencer e dominar vossos inimi-

gos, ganhar no jogo, recuperar a saúde e ser feliz em amores e em relações de toda

a especie, escreva-me immediatamente, pedindo o meu livro illustrado intitulado

T/iLISn/irí DE PEDRFIS DE CEVAR, onde conhecereis as virtudes das ma-

ravilhosas Pedras de Cevap, recebidas da Índia.

Escreva para: Professor ARISTÓTELES ITALIA — Cilxi PosUl H. 604 - ROA SENHOR DOS PASSOS I. 98. sobrado - Rli de Janeiro

NÃO SE PODE CONFIAR EM NINGUÉM!

Na Galeria do Cruzeiro, conversam, ás 11 horas

da noite, tres agiotas.
Os tempos estão ruins, dizia um delles, o

sr. Yvel, que parecia muito abatido. A crise peorou
os negocios para nós em vez de melhoral-os.

Isto é uma verdade I confirmou o outro. E de-

pois os calotes que tomamos, as descomposturas

dos jornaes... Esta profissão é um inferno I
E as ingratidôes dos amigos a quem empres-

tamos dinheiro ? continuou o primeiro. Nâo reconhe-

cem o nosso sacrifício, faliam mal de nós, queixam-
se dos juros... Qual I Não se deve ter bom coraçAo I

E 
quando esses devedores mandam a mulher

e os filhos chorarem aos nossos pés ? atalhou o ter-

ceiro usurario. Que amollação dos diabos 1

Eu agora nos meus negocios nâo quero mais

ter condescendencias, continuou o sr. Yvel. Acabo

de soffrer uma, que me servirá de licção...
Que foi ? perguntaram os collegas, curiosos.
Foi o seguinte. Ha por ahi um rapaz, o Gue-

des, filho de um capitalista,, a quem sempre empres-

to dinheiro. E nunca lhe exigi mais do que doze

por cento ao mez. Pois ainda ha pouco, ás dez ho-

ras, quando recolhia á casa, encontrei o patife do

Guedes aos beijos com minha mulher.
Que fizeste ? Porque não o mataste ? pergun-

tou um dos collegas.
Matar como ? O marlola me deve seis contos

de réis... Decididamente, não se pode confiar em
ninguém ! concluiu o sr. Yvel.

E convidou os amigos para tomarem um copo de
cerveja na Brahma.

Xiz

Bromil cura:

tcsse,

coqueluche,

asthma,

catarrhc,

rouquidão,

bronchite,

e tedas as deenças do

peito,

pulmões e garganta.

Daudt & Oliveira - rio

SUCCESSCRES DE

Daudt & Lagunilla

¦ f//\{^l!P^V )/l I 

cc(lucluche, 
I

ml \ \ >IL asthma' 
I

catarrhe' 

I

I wKtti Vtyofjr bronchite, 

I

I if Ctcdasasdc,cn?asdoI

DALDT 
£ Laglmi.i.a I

DAUDT & OLIVEIRA - Rio

SUCCESSORES DE

Daudt & Lagunilla

[GRATIS
Boa oppoptunidade para as pessoas intelliejentes e activas. Se

V. S. quer veneer difficuldades da vida, ganhar muito dinheiro em negocios, ter cora-

gem e audacia, boa voz, olhar magnetico e attrahente, veneer e dominar vossos inimi-

gos, ganhar no jogo, recuperar a saude e ser feliz em amores e em relates de toda

a especie, escreva-me immediatamente, pedindo o meu livro illustrado intitulado

TflLISr-mri DE PEDRR3 DE CEVKR, onde conhecereis as virtudes das ma-

ravilhosas Pedpas de Cevap, recebidas da India.

Escreva para: Professor ARISTOTEIES ITALIA — Cilii Postal R. 604 - ROA SEKHOR DOS PASSOS I. 98, sobndo - Rli de Janeiro



CASA ARTHUR MAURY, 6, Boulevard Montmartre, 6, Paris

h Casa Franceza mais antiga, fundada em 1860

Possue um sortimento immenso de sellos do correio de todos os palzes,
novos e usados, aos preços mais razoaveis.

Catalogo completo de todos os sellos, edição de 1916 : 656 paginas, 4.300

gravuras. Preço 2 fr. 65 franco.

Jornal: «LE COLLECTIONNEUR DE TIMBRES-POSTE», 52.o anno,

asslgnatura: 2 francos. N.° especimen grátis e franco.

Os flLBUHS MflURY, desde 1 fr. 25, os mais afamados.

Preço-corrente A de series e pacotes grátis e franco (numerosas occasiões).

Compram-se collecções e lotes de sellos.

"A 
Guerra en ra:r.iiia"

t 0 QUEBRA CABEÇA OE MAIOR

SUCCESSO DA ACTUAUOADE

A venda era iodas as casas de brinquedos

/Vlethodo 
fácil 

para

engordar, formosear-se e

fortalecer»se.

O erro incorrido por quasl todas as pessoas magras
desejosas de ganharem carnes, formosura e forças ao mesmo
tempo, e a sua insistência em encherem seus estomagos com
drogas de qualquer classe, ou de participarem de comidas
demasiado g.assentas, bem assim que de seguirem alguma regra
insensata de cultura physica, em prestarem a minima attenção
a causa verdadeira da sua magrice. Ninguém augmentará seu

peso em quanto seus orgãos digestivos não assimilem própria-
mente os alimentos que vão para o estomago.

Graças a uma nova descoberta scientifica é possível agora
combinar nessa forma simples os elementos que os orgãos
digestivos carecem para ajudal-os na sua obra de assimilarem
devidamente os alimentos e converterem estes em carnes e san-

gue fortes e permanentes. Esta descoberta moderna chama-se
SARQOL, um des melhores criadores de carnes conhecidos.
SARGÕL, por meio das suas propriedades regenerativas e recons-
tructlvas, ajuda o estomago na sua obra de extrahir dos alimen-
tos as substancias nuiritivas que elles contem, as quaes leva

para o sangue, e esta, a seu turno, espalhas-as por todos e
cada um dos tecidos e cellulas do corpo. Nada mais fácil para
Ve. do que imaginar o resultado desta transformação assom-
brosa quando começa a notar que as bochechas se lhe vão
enchendo; os ocos do collo, hombros e peito vão pouco a

pouco des?pparecendo e ao fim de poucas semanas acha um

ganho de 5 a 7 kilos de carne solida e permanente.
SAROOL não contem ingredientes prejudiciaes a saúde,

e recommendam-no hoje em dia os médicos e os pharmaceu-
ticos.

AVISO: Ainda que decerto SARGOL produz excellentes
resultados em casos de dyspepsia nervosa e desarranjos do
estomago em geral, os dyspepticos e doentios do estomago não
devem tomal-o se não desejam augmentar pelo menos 5 kilos.

SARGOL vende-se nas pharmacias e drogarias.

UN1CO IMPORTADOR

BENIGNO XIKVA

Caixa do Correio 979

RIO DE JANEIRO

CABELLEIREIR©

FAZ-SE QUALQUER POSTIÇO DE ARTE,

COM CABELLOS CAÍDOS

Penteado no salão 3SOOO

(Manicure) Tratamento das unhas 3S000

Massagens vibratórias, applicaçSo 2S000

Tintura em cabeça 20S000

Lavagens de cabeça 2S000

PERFUMARIAS FINAS PELOS MELHORES

PREÇOS

Sallo exclusivamente para senhoras.

Casa A NOIVA, 36 Rua Rodrigo Silva 36,

antiga Ourives, entre Assembléa e Sete

de Setembro. Telephone 1027, Central.

*4,

Quem é que

não aprecia a

da << 
8°Perlor

IEITEIIÂ PALMYRA

Rua Ouvidor, 149

Teltp. 1806-lirti — Nfto tem flllaes

ju. Quern i que

nao aprecia a

da c< 
8°Perlor

LEITEI1A PALMYRA

Rua Ouvidor, 149 -G/tf

Teltp. 1806-lirti — Nfto tem flllaes

ICABELLEIREIRO

FAZ-SE QUALQUER P0STI?0 DE ARTE,

CON CABELLOS CAIDOS

Penteado no salio 3SOOO

(Manicure) Tratamento das unhas 3S000

Massagens vibratorias, applicafao 2S000

Tintura cm cabe?a 20S000

Lavagens de cabe^a 2S000

PERFUMARIAS FINAS PEL0S MELHORES

PRE^OS

Sallo exclusivamente para senhoras.

Casa A NOIVA, 36 Rua Rodrigo Silva 36,

antiga Ourives, entre Assemblda e Sete

de Setembro. Telephone 1027, Central.



tf* IG
? 1 E

Fornecedorei da

Caia Real da Inglaterra

ESTABELECIDO EM <110

1

Telephone 4S9 - Norte

Caixa N. I1S

EDIFÍCIO PROPINO

Bj Royal Appolntment

MAPPIN & WEBB

JOALHEIROS

Broche pendentif

MAPPIN & WEBB

:J têm um stock magnífico

das ultimas

creações de Paris e Londres.

Pérolas

Brilhantes e outras

pedras preciosas Broche

nome 
"MAPPIN"

é uma

garantia da perfeição de

seus artigos.

Pendentif

Uma rica pulseira

100 OUVIDOR 100 RIO DE JANEIRO

IULO

? 1 E r==JJ

Telephone 489 - Norte

Caixa N. IIS



HedHCção c Offlclnaa i — Rua da Assembléa, 70 — Rio do Janeiro
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ASSIQN ATURAS
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End. Teleo. Kósmos TELEPHONE N. 5341

N. 438 — RIO DE JANEIRO 
— SABBADO — 11 — NOVEMBRO — 1916 — ANNO IX

Os telephones

A Companhia a qual foi concedida, em 17 de

Junho de 1809, a exploração do serviço telephonico
desta cidade, requereu, doze annos antes do prazo
marcado para a reversão do material telephonico á
exclusiva propriedade do município, a renovação do
seu contracto.

Neste ultimo trimestre de 1916, amparada duvido-
samente, a proposta da Companhia appareceu na or-
dem do dia do Conselho Municipal, marchando para as

possibilidades da approvação com o impulso protector
que lhe deram as commissões de Obras e de Justiça.

A primeira consideração resultante do estudo com-

parativo feito entre o actual contracto e as novas

propostas em discussão, é de que não se trata, neste
caso, de uma simples alteração mas de uma perigosa
mudança de contracto.

A questão do prazo, a questão do pagamento, a

questão da reversão do material de serviço a Prefei-
tura são encaradas de um novo modo antagonico ás
formulas e condicções do contracto ainda em vigor.

Falando generosamente em nome dos interesses

dos assignantes, sem o conhecimento e sem delega-

cão destes, a Companhia tomou a iniciativa de bater

ás portas do Conselho, amontoando aos olhos inqua-

lificaveis dos nossos edis, numa confusão nocturna do

cios, a divindade incoherente e furta-côr dos grande
argumentos impenetráveis.

Desenvolvendo uma theoría notável pela ardilosa

rede de sophismas de que se constitue para enredar

a desprevenida ingenuidade dos espíritos bem inten-

cionados, clamando contra o alto commercio numa

linguagem revolucionaria de demagogo, a Companhia

lança um verdadeiro imposto, em seu favor, sobre as

classes trabalhadoras e beneficiando apparentemente

a escassa minoria que usa o telephone por dispensa-

vel capricho, realmente prejudica a vasta maiona que
na verdade necessita do telephone.

Para que as dezenas de assignantes dispersas pela
vestidão dos bairros cariocas tenha, por um preço
menos ruinoso, um telephone que só lhe presta ser-

viços esporádicos, os milhares de commerciantes e

todos os productores de esforço e trabalho installados

nas zonas urbanas, pagam, sobre o seu trabalho, para
os cofres da empreza telephonica, um ônus absurdo,
illegitimo, immoral.

Se o serviço telephonico deve ser pago de accor-
do com a importancia dos assumptos ou negocios

que se regulam pelo telephone, o mesmo espantoso

critério deve ser applicado aos casos que se resolvem

por meio de cartas confiadas ao correio, ou de tele-

grammas expedidos por qualquer linha.

Os interesses dos particulares, pelo plano do novo
contracto, não são favorecidos, e os do município,

officialmente consubstanciados na Prefeitura, são for-

malmente prejudicados.
A clausula relativa á reversão vaccilla esbatida em

confusão, o direito de encampação recua e desapparece

num mergulho definitivo, a duração do contracto ga-
lopa futuro a dentro, arruinando com as vantagens

dos contemporâneos, os benefícios que o progresso

poderá assegurar aos nossos descendentes.

Com effeito, se for approvado pelo Conselho o
novo contracto, nenhum dos actuaes cidadãos cariocas,

a não ser 
por 

um prodígio caduco de longevidade,

assistirá á libertação do Rio dos tentáculos dessa con-

cessão quasi secular. Quando se resolver o problema
do telephorie sem fio ou um novo progresso ampliar
o poder dessa pequena machina de communicação
verbal, os cariocas de hoje e os de amanhã envolvi-
dos nas malhas do oneroso contracto projectado, fica-
rão a mercê da companhiaj não recebendo, ou rece-
bendo por favor os benefícios que começam a pagar
agora, e aos quaes nunca terão direito.

Os patronos da Companhia no Conselho Municipal,
com o renome que os acompanha, tornam suspeito o
sinuoso contracto cujas linhas penetraveis revellam
tantos prejuízos aos assignantes, mostram tão grandes
prejuízos ao município, patenteiam lucros indevidos á
Companhia.

O Club de Engenharia, desastradamente intervindo
nesta questão e nella votando conclusões contrarias
aos interesses públicos, reabrio aquella enorme valia

que o separava do povo, nos dias de trabalho, de

gloria e desperdício em que as velhas casas do Rio
ae Janeiro ruiam sobre montes de ouro e as novas

avenidas levantavam os seus palacios officiaes naba-

bescamente feito» com o amoedado suor popular im-

punemente esbanjado.



CARETA

As serpentes nas manobras

— E' o que lhe digo, seu Evaristo. Lá no acampamento ha cobras aos montões. No dia em que a

minha mulher lá foi, foi vista uma enorme jararáca.

0c

DIALOGO

Torre de Londres. Praça d*armas. Hora do

FUZILAMENTO DOS ESPIÕES

O rei Joroe. 
— A Inglaterra, fiel aos direitos

que tem ensinado ao mundo, será inflexível no res-

peito aos neutros.

O CORRESPONDENTE DE «CARETA». — E' COm O

maior prazer que vou transmittlr ao meu jornal as

palavras de Vossa Magestade. Elias soarão, no Bra-

zil, como um toque de libertação. Como Vossa Ma-

gestade sabe, o Brasil não está em guerra com a
Hollanda nem a Hollanda ou o Brasil está em con-
flicto com qualquer dos paizes belligerantes. Esses,

são dois povos livres e soberanos e não podem
commerciar livremente porque a isso se oppõm com
a materialidade brutal da sua força as esquadras de

Vossa Magestade.

O REI. — Cumprem as minhas ordens.

O CORRESPONDENTE. — Mas Vossa Magestade

não promette respeitar os direitos dos neutros ?

O rei. — Eu os respeito. Quem os viola é o Im-

perador allemão.

O CORRESPONDENTE. — Em verdade, o Imperador

allemão manda os seus submarinos bloquearem os

Estados Unidos, perturbando a liberdade de com-
mercio desse paiz neutro.

O rei. — Eu sou o defensor dos neutros.

O correspondente. — Perdão I Vossa Magestade,

por seus agentes navaes, pratica actos que quando
não sejam tão deshumanos como os dos inimigos do seu
império, não são menos desastrosos para os neutros...

O rei. — Eu sou forçado a essas violações pela
lei da necessidade, e por causa do seu paiz...

O correspondente. — Do Brasil ? I

O rei. — Como vocC sabe, os allemãefe fazem

largo uso dos gazes asphixiantes e para que elles
não recebam do Brasil um gaz tão poderoso que
seria capaz de decidir a sorte da guerra instanta-

neamente, eu ordeno ás minhas esquadras que fa-

çam os actos a que se referio.

O correspondente. — Mas o tal gaz é brasileiro ?

O rei. — E' brasileiro.

O correspondente. — E Vossa Magestade por-

que não o obtém?

O REI. — Porque é preciso multa coragem para
lidar com elle. Um descuido, poderia perder o meu

povo, porque, fóra dos tropicos, esse gaz é fulminante.

O correspondente. — Que gaz é esse ?

O rei. — Não lhe sei o nome. Sei, porém, que é

o cheiro de casaco do ministro Tavares de Lyra.
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Figuras e cousas de outras terras

Duquet. — Acaba de fallecer, aos 74 annos de

Idade o lllustre historiador militar francez Alfred
Duquet.

Durante a guerra de 1870,

embora estivesse livre de toda
obrigação, allstou-se como
voluntrio, foi encarregado de

varias missões Importantes,

escapou de ser fuzilado pelos
allemães em Versailles e foi
nomeado sub-lntend;nte mili-

tar em Lorient. Em Agosto

de 1871, fez parte, com o

conde Flavlgny e Ferdinand de
Lesseps, de uma deputação á

Irlanda, para agradecer ao povo irlandez ter enviado

uma abulancia á França. No anno seguinte elle

publicou um poema Bazaine, onde atacava violenta-

mente «César Palllasse», «Guillaume Mandrin», Bis-

marck, Jules Favre, Jules Simon, Leboeuf, «Hugo dit

le Prudent» e sobretudo Bazaine, que elle julgava
escandaloso ter tido a pena commutada.

Duquet publicou immensos trabalhos de historia

militar, elogiados por uns e violentamente atacados

por outros. No prefacio da Capitulation diz elle :
«Accumulei volumes sobre volumes para demonstrar

a trahição de Bazaine e a incrível fraqueza tactica

e estrategica da maior parte dos nossos generaes,
que só contavam entre elles dois verdadeiros sol-
dados : o conde de Palikao e o general Vinoy>.

Os últimos annos de sua vida foram acabrunha-

dos por um enfraquecimento da vista, que lhe fazia

temeruma cegueira próxima. O historiador da guerra
de 1870 não poude sinão difficlimente seguir as perl-

pecias do grande confllcto que elle tinha previsto e

receado desde 1901.

OODOO-

EPITAPHIO

Ao ver o Emilio enterrado,

Caramba I o Menezes é,

exclama um verme espantado,

lingua da cabeça ao pé 1

?? Q~

O alumínio, embora exista quasi por toda a par-
te, é principalmente extrahido da cryolite, minério

que abunda na Groenlandia, de onde o exportam.

?- -a 88 13 88 Q-

Estão verdes

w
wÊ&;

ft).

k

Estás vendo, Fedegoso. Em que deu a moda. Agora é chic pintar os braços com uma pojnada

branca e balançar as cadeiras até quebrar a espinha.

Slo cadeiras de balanço com braços laque.

terra
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ARTIGUE DE FOND

La representatlon populaire et

la recompoaitlon de la Chambra daa

Deputéa

La Chambre a deja voté et lc Sénat

étudie une neuve réforme éléctorale, des-

tinée comme toutes les autres a regene-

rer les contumes politiques et a assegurer

la representation de touls les partis, de

toutes le couleurs politiques à la Cham-

bre de» Seigneur» Deputéa.

Par cette reforme será constituée la

future Chambre, sejant pourtant d'esj»e-

rer qu'elle saie une chose d'alte li avec
elle.

Actuellement la Chambre tient deuz-

cents et douze membres, mandant la

Constitution que chaque deputé repre-

sente 70,000 habitants du pays. Ore

comme tout la gent sait et si ne sait la

culpe n'est pas notre et oui du professeur

qui l'en»eigna le Bréiil ande rastejant

par les 25 millions d'habitants ; pour
consequence à la raison d'un deputé par

70.000 habitants la Chambre devait

com p ter non deucents et douze mais

troiscents et soixante deputés ce qui da*

rait une autre importance a la dite mai-

son du Congrès, et darait motif d'avoir

cente et trinte huit vagnes qui contente-

raient autrestants candidata, donnant mo-

tif a une portion de candidatures d'une

portion de politiques chacun, avec une

poition d'electeuis, chaque electeur avec

une portion de votes, chaque vote valant

par le raoins deux mil réis et pique.
Pour consequence nous sommes d'opi-

nion qui la Chambre augmente le nom-

bre de ses membres pour la felicté de la

nation qui ande mime precisant de

1'angment de ses representante.

Est desperer qu'augmentant le nom-

bre de sea membres do plus de cinquan-

te par cent les deputés levent raoins

teraps a discuter les assompts qui sont

peculiaires à la dite maison du Congrès

et pour consequence que le referu Con-

grès ne precise pas de tants prorogations
comme juaqu'agore, encerrant aea travaux
em Octobre ne les levant jusque & Decem-

#bre ce qui fait le peuve resmunguer que
les deputés coutent les yeux de la care et

autres tantbien.

Notre raciocine est basée dans un

principe mathematique qui affirme qui

quant majeur eat le nombre de travalia-

teurs meneur doit etre le temps consumé

au travail.

Cct principe comme touls les princi-

pes mathematiques est cette dans la

theorie, mais dans la pratique faille au-

cunes fois ; dans l'economie domestique

par exemple est justement le contraire :

un travail qu'un criade fait en deux

heuret, deua criades faisent en quatre

heures, trois criades en six heures et

ainsi pour devant.

Si dans la politique son aplication

produizer.le mrme reiultat nous donons
ce qui nous avons dit acime pour non

dit, pourquoi dans ce cas la chambre ne

se fecherait nunque et la gent terait de

passer la ride a decompoaer notres dignei
representanls ; serait bien meilleur redui-
zer son nombre a la quarte partie pour
qu'ils fizeuent les orcements dans les

quatre mois que la Conitituin marque

pour les travails du Congrès.
Tenons dit.

je m/me

LITERATURE, ETC

CONTRIBUTION POUR LE FOLK-LORE

Je vais divider agoure

Lea fruites de mon serton
Tient mangue, orange, abacate
Melancia et un grand mamon.

Sim/on Leal

La femme quand s'ajounte

Pour corter la vide alheie

Commence à la lune neuve

Acabe à la lune cheie.

Manuel Fulgence

La viole chore la prime
La prime chore le bordou

Est comme fil» sans père
Comme bourse sans toston.

Antoine Noguier

Ai ! Seigneure de mon pet
Triste chose est vouloir bien

Quant plus la gent souf/re

Plus amour la gent tient.

Epkygfne Sal/es

Le« pequenes fiquent malouques

En passant de moi juntigne
Machouque mon bien, machouque,

Marhouqu*' plus mon benzigae.

Justinien Serfe

Adieu I le moment chegua

De la funeste despedido

Mon cceur commence a sangier

Ma alrae est toute partida.
Tkeotone de íirit

En cet triste soledade •

Chaque fleur est ton image

Chaque murmure un soupir

Chaque soupir une arage.

Pai dê Mira mie

La mienne faque de pointe
Nunque jamais m'abandona

Je dourme avec elle A la main

Accorde dans la main dejà.

fiaphael Cabe de

Alfavaque ramalhoue

Boute (leur, boute sement

Qui tomer amour avec moi

Tome travail et ne sent.

Chateau filanc

La menine qui est bonite

Mate seul por derotion

Le jour en qui elle ne mate pas
Est capable de mourir de paixon.

Hat bote Rodrigues

Ah ! mon bien se tu me mates

Je ne veux pas mourir non

Si je mourir vou» m'enterrcz

Dans un bouraque dans le chon.

Iient Je Mir ande

J'arranquais du fer froid

Et fit le peuve anecuer

Je suis cabre perigueux
Est bon ne faciliter.

Maurice Lacerde

Les menines de cette vilié

Tiennent jambe de saracoure

Les cares toutes pintées
Briguant avec la formosure.

Hosanah d'Oliviet

TELEGRAMMES

(Par tils special)

Berlim, to. — Le marechal Fontsè-
che percourrant les lignes (rancaises

jogua dans les trincheres une portion
d'uroucoubaque de la miude et de la

graoude, de manière qui jusque au fin

du mois nous eaperons derrouter complè-

tement 1'exercite franco-anglãis. Le mare-

chal Hindenbourg conferencia a ce res-

pect avec tout» le» commandant» de»

ligne* de frent ordenant 1'ataque general

quand l'uroucoubaque principier a grcler.
Parü, 10, - Depois qui le marechal

FonUèche visita le» ligne» de frent te

verifiqua qui dans tout le terrain occupé

par notres troupes commenc,iit a brouter

une plante desconhecue, d'ef(ects vene-

neux. Mandé à Pnaalyse fut constaté se

tránter d'une plante perigueuse, originai-

re do Drésil denominé urocoubaque ; im-

mediatement fut ordené la desinfection de

toutes le» trinchère» amarrant dana l<*
cagnon» et carabine» petite» figuc» d'a»-

roude et de guiné.
Rtrnt, to. — Chegua le marechal

FonUèche. Le train en qui il viaja atro-

pella 345 personne» en aon chemin, de»-

carrílla trinte et »ix foi», la machine fut

substitui a) foi» et chrguant le comboio

en foi» d'entrer dan» la gare entra dam
lescriptoire de l'agent de l'»Ution ma-

tant touts les empregués ferro- viaires.

Quant au plus aucune nouveauté.



4

ZF^G-Ilsr^- LIVRE

Os Thelephones

Os tradicionaes inimigos da em-

preza que têm a seu cargo o ser-

viço telephonico desta cidade, ba-

tem já em retirada :

Não conseguiram fazer pegar :

a) nem os capiosos argumentos

de que lançaram mão no intuito de

mostrar que a reforma traz eleva-

ção dos preços de assignatura, por-

que lhe foi demonstrado e ao pu-
blico, ao grande publico, maior do

que o pequeno mundo de negoci-

antes do centro da cidade, que, ao

contrario de suas asseverações, a

dita reforma REDUZ EXTRAORDINA-

RIAMENTE OS PREÇOS DE ASSIGNA-

TURA para a grande maioria da po-

puhção.

b) nem, tampouco, o embroglio

que tiveram a pretenção de fazer,

quando asseveraram que a condi-

ção de ser o preço variavel com a

taxa cambial era uma innovação

nociva da reforma, porque o em-

broglio foi desmanchado, provan-
do-se, A EVIDENCIA, QUE, a este

respeito, como em todos os casos,

aliás não só NÃO HOUVE INNOVA-

ÇÃO, COMO AS DISPOSIÇÕES DO

PROJECTO SÃO MELHORES, MAS

MUITO MELHORES DO QUE AS DO

ACTUAL CONTRACTO.

c) nem ainda, a intriga, mal fei-

ta e mal sustentada, tão inútil e

maldosamente ensaiada quanto fa-

cilmente destruída, que procuraram
fazer, com a declaração de que a

reforma não attendia aos interesses

das populações suburbanas e dos

dois districtos ruraes de Campo

Grande e de Santa Cruz, porque
ficou demonstrado, TAMBÉM A EVI-

DENCIA, que GRAÇAS A' REFOR-

MA, TERÃO aquellas populações

O GOZO DO TELEPHONE, POR PRE-

ÇOS EM MUITOS CASOS INFERIORES

AOS QUE ORA VIGORAM NA PRIMEI-

RA ZONA, quando hoje, o actual

contrato NÃO LHES PERMITTE o uso

do apparelho telephonico.

Foram convidados á apresenta-

ção de novos argumentos, mas, ao

envez disto, procuram agora um

CHAPÉO DE SÓL, sob cujo panno,
se possam abrigar, nas ultimas de-

clarações feitas pelo Presidente do

Club de Engenharia, acerca do as-

sumpto.

Mas o que foi que disse o Pre-

sidente do Club, A PEDIDO do il-

lustre Dr. Osorio de Almeida ?

Vejam os leitores a transcripção

abaixo, de uma publicação feita nos

•a pedidos» deste jornal ;

«O Sr. Presidente disse que,
conforme declarações feitas por elle

mais de uma vez no correr da dis-

cussão, o Club tratou do assumpto

tm these e votou conclusões de or-

dem geral, opplicaveis a quaesquer
concessões para o serviço telephoni-
co urbano, não tendo, portanto, o

Conselho Director dado opinião con-
traria sebre pedidos feitos ao Con-
selho Municepal.»

Ora, ahi está aberto o grande
chapéo de sol...

O Presidente do Club não po-
dia fazer outra declaração e a que
fez não serve aos inimigos tradicio-

naes da empresa, como não ser-

viram os seus argumentos, frouxos

e maldosos.

E' de admirar a delicadeza com

que, attendendo a unia solicitação,

declarou o Presidente que o Club

NÃO DEU OPINIÃO CONCRETA SO-

BRE PEDIDOS FEITOS AO CONSE-

lho Municipal» mas, discutindo

em these «VOTOU CONCLUSÕES DE

ORDEM GERAL, APPLICAVEIS A

QUAESQUER CONCESSÕES PARA

O SERVIÇO TELEPhONICO URBANO.»

Logo, as conclusões do Club,
tendo sido sobre QUAESQUER con-

cessões para os_ serviços telepho-

nicos urbanos NÃO PODEM DEI-

XAR DE SER POR EGUAL APPLICA-

VEIS ao serviço telephonico do Rio
de Janeiro...

Registre-se a hábil gentileza ou

a gentil habilidade da declaração,

gentileza a que tinha incontestável

direito o illustre Dr. Ozorio de

Almeida.

O que cumpre, porém, aos ini-

migos tradicionaes da empresa é

PROVAR, MAS PROVAR DE VERDADE,

QUE OS TERMOS DA REFORMA NÃO

SE CONTEM NAS CONCLUSÕES VO-

TADAS EM THESE pelo Club de En-

genharia.

Se isto conseguirem, poderá ser

util aos seus malévolos intuitos a

declaração publicada. Do contrario,

não.

Isto, porém, não podem fazer,

quaesquer que sejam as labias de

que venham a lançar mão...

A falta de estudo serio sobre a

reforma, tem dado ligar a curiosos

argumentos contra o projecto em

discussão no Conselho.

Merece especial mensão, entre

outros, o ultimo, descoberto pela
Associação Commercial e pelo Cen-

tro de Commercio e Industria, reu-

nidos, no sabbado, no edifício da

primeira, para uma acçâo que as

collocou em nivel inferior ao da Liga

do Commercio, que se limitou a

um ponderado e respeitoso pedido
de esclarecimento e de attenção

ao Conselho Municipal, como meio

idoneo de reclamar, sem descer ás

invectivas. ataques, gritarias, etc.,

etc., de que 
«A Noite» e o •Jornal

do Commercio» deram conta, e a

que, MUI IMPROPRIAMENTE recorre-

ram os homens da rua Primeiro

de Março.

Não é possível fugirmos ao pra-
zer da transcripção de um peque-
no treçho da representação lida no

sabbado, na Associação Commercial.

Lá vae elle na integra, para que
os caixeiros vejam o que fazem os

patrões:
«Dos da classe Sul concorrem

muitos com 262$; outros, em maior

numero, a 350$, e em menor quan-
tidade a 4I0S000.

Tomaremos, pois, a média

*2 + 350 + 410=340$70Q

Que belleza ?

Como se huvesse o mesmo nu-

mero de ASSIGNANTES em cada

classe 1

Se assim fosse, a média deter-

minada pelos negociantes estaria

certa.

Mas o diabo é que a própria
declaração diz, e o publico sabe,

que NÃO SÃO EM EGUAL NUMERO

OS ASSIGNANTES DAQUELLAS TRES

CLASSES : ha 6947 na la 2346 na 2»

e 1787 na 3» (os números correm

por conta da representação de onde

os extrahimos).

Assim, á média dos negociantes

ESTÁ ERRADA ! ! !

Se estivesse certa, deveriam ser

feitos pelo mesmo processo os pre-

ços de custo das mercadorias.

Exemplo:

50 kilogrammas de carne

secca a 1$200 60$000

35 kilogrammas de carne

secca a 1$000 35SOOO

500 kilogrammas de carne

secca a $500 250S000

Total da compra das 585

grammas 345$000

Preço médio de custo de cada

KILOGRAMMA DE CARNE SECCA PELO

PROCESSO DA REPRESENTAÇÃO.

1S200+1S0Q0-1-S500_ 
$Q0Q

e, preço total de custo, avaliado

por esta média (!!):

585 kgs. X $900=526$500!

E' de pasmar!

Pobres freguezes.

*
* *

A' vista do exposto, como toda
a argumentação dos negociantes na

dita representação, basea-se na MÉ-

DIA que encontraram e que está

errada, é natural que também os

convidemos, como aos tradiccionaes

inimigos da empresa, á apresenta-

ção de novos argumentos, se pu-
derem.

* * »

(Transcripção)
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0 final das grandes manobras do exercito
O feliz achado

O general Gabino Be louro e o seu Estado Maior

ft*
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Ao toque de * rancho»

p.

í/m grupo de voluntários

Nos romances e nas fitas de cl-

nerna são freqüentes os casos de

morrer um tio rico, deixando uma

fortuna a um sobrinho impecunio-

so, que se vê de um momento

para outro transferido da miséria

para a opulencia.

Nas fitas americanas esse caso

é trivial. E na vida pratica nem é

raro.

Nào sào somente os america-

nos que têm o costume de fazer

fortuna e a deixarem a um her-

deiro distante e desconhecido.

Ha pouco tempo se deu um caso

semelhante italo-brasileiro.

Dous irmãos do Piemonte, Paolo

e Luigi Caproni emigraram para
o Brazil em 1880. Paolo foi para
o Espirito Santo, e Luigi, para S.

Paulo.

No Espirito Santo o colono a

principio se empregou a salario

em uma fazenda, e casou-se com

uma brasileira, uma caipira, que
em nada o ajudou na vida. Teve

uma filha, e andaram de fazenda

em fazenda, trabalhando, sem que
nunca a sorte os ajudasse.

Afinal morreu a mulher, depois

morreu elle, e ficou a filha Rosa

Caproni, que se empregou como

criada em uma villa.

Luigi prosperou. Depois de ga-
nhar dinheiro em colheitas de café,
comprou umas terras em Ribeirão
Preto, plantou, adquiriu cutras Ia

zendas, enriqueceu.

Cançado de trabalhar, solteiro,

sem familia, liquidou seus negocios

e voltou para a Italia com dous

mil contos.

Todos os esforços que fez para
encontrar o irmãos foram inúteis.

Nem noticias delle conseguiu obter.

Luigi morreu, deixando testa-

mento no qual legava sua fortuna

a seu irmão Paolo, ou seus le-

gitimos herdeiros, e na falta desie

á parochia de seu nascimento na

Italia.

O testamento foi comunicado ás

autoridades italianas no Brazil e

estas pediram auxilio á policia,

para realisar as pesquisas.

Agentes de policia do Espirito

Santo foram destacados para des-

cobrir os vestígios da familia Ca-

proni.

Depois de um mez de investiga-

çôes, um dos agentes chegou-se ao

chefe e disse-lhe.

Seu chefe, fui bem succedido

nas minhas investigações.

Descobriu os Caproni ?

Sim senhor.

1 
I H*' 

-
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O Paolo ?

Náo senhor, este morreu em

95. Está aqui a certidão de obito.

Era casado ?

Sim senhor.

Que é da mulher ?

Morreu também em 1898.

Aqui está o certificado.

O casal tem filhos ?

Sim senhor. Isto é, teve uma

filha só, chamada Rosa.

Descobriu-a também ?

Sim senhor.

Onde está ella ?

Na minha casa.

Na sua casa ?

Sim senhor. E' minha mu-

lher. Casei-me com ella.

Baratta

A mulher :

Que 
peça levam hoje no

teatro ?

O marido :

A Viuva Alegre.

A mulher, com um suspiro :

Que felizardo I

Oj mappas reapparecem nos

mastradores das lojas de Paris.

Nós os vimos, ha dois annos,

logo depois do Marne. EUes eram

picados por alfinetes dourados e

pequenas bandeiras. Grupos jo-
viaes estacionavam deante d'elles,

commentando-os.

Depois, a guerra de trincheiras

succedeu á grande batalha. A mui-

tidào fatigou-se de olhar esses

mappas, em que os alfinetes já
não se moviam, e os mappas,

pouco a pouco, desappareceram.

Mas, eis que hoje, após a so-

berba offensiva de Somme, elles

retomam nos mostradores o logar

de honra.

Vimol-os na avenida da Opera

c nos boulevards.

As pequenas bandeiras inglezas

e francezas marcam o seu orgu-

lhoso avanço relativamente á linha

vermelha que delimita a posição
antiga. Os grupos de curiosos se

reformaram, e os nomes de Com-

bles e de Thiepval vôam de bocca

em bocca.

Os mappas reapparecem. Bom

signal.
L'Information Unix>ersetle.
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0 final das grandes manobras do exercito

Exercício de companhia

Um mchorom no acampamento

O titulo ecclesiastico de reveren-

do data do meado do século XVII. Esperando o inimigo
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OS NOSSOS JARDINS

Praça da Republica
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ün RRPAZ SCEPTICO

Zacharias Ladisláo da Annunciação, apezar de

muito moço ainda, costuma encher columnas dos

jornaes paulistanos com artigos de critica Iitteraria

e philosophica, puxados a sustancia, cheios de cita-

ções e logares communs, exsudando bilis por todos

os póros.

Para o talentoso critico o Brasil é, litterariamen-

te, um paiz «infecto» : nào temos jornalistas, nem

poetas, nem escriotores que valham a pena ser li-

dos. Além disto, Zacharias é sceptico ; gaba-se de

não acreditar em nada, nem em religião, nem em

philosophia.

Ora, ha poucos dias, numa soirie aqui no Rio,

esse austero e conceituado critico palestrava numa

roda de moças da nossa elite social.

Dizem por ahi que o senhor não acredita em

nada, sr. Zacharias — observou-lhe uma d'ellas.

Eu I minha senhora 1 — protestou immediata-

mente o Zacharias — crei V. Ex. que nunca disse

semelhante cousa ; o que eu disse foi que não acre-

dito sinão naquillo que comprehendo.

Vem a dar no mesmo, replicou a jovem.

|OTA TlL

Uma descoberta de Nazinha

Nazinha : — Papae, que faz a gente no céo ?

O pat, enfastiado : — Ora, o que ha de ser?Tc-

ca-se piano, canta-se...

Nazinha: — lá comprehendo. E as pobres almas

que estão no inferno passam o tempo a nos ouvir.

OO OO ? OO OO

O BURRO EM FRANÇA

Burros em Jescanço por traz da frente

do Som me

A 
'a 

região de Verdun o abastecimento do pâo ê

feito em costas de burros
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O evoluir do 
Rio 

de Janeiro

? oo 

O 
grande 

"Ilotel 
Central'' da 

praia 
do Flamengo

dirigido 
por 

Mme. Aíartha Niederberger

m

L.t 
¦* •

Solemnisa hoje a sua inaguração

com uma grande soirée offerecida ás principaes famílias desta capital.

O 
"Hotel 

Central" é um dos mais importantes desta Capital.

m
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DIÁLOGOS DE MARY

Mademoiselle, os meus mais profundos cum-

primentos !

Em resposta á minha inclinação de cabeça, ella
me estendeu a mão a beijar, com um sorriso.

Sente-se, sr. Roberto, tenho uma cousa que
lhe dizer.

Oh, mam'zelle, as suas ordens não se re-

iistem

Sentei me. Ella tomou assento ao lado.
Porque motivo o senhor me trata por made-

moizelle, quando sabe que todos me tratnm por miss.
O que não me obriga a agir do mesmo modo,

porque não sou carneiro de batalhão...
Espere I Deixe-me completar a frase. Todos

me tratam por miss, e eu faço questão de ser assim
chamada I

O «faço questão» foi sublinhado com uma ento-
nação mais forte.

Perdão, miss, mil desculpas se a affligi. Mas
eu suppunha que lhe fosse indifferente ser têmpora-
riamente mademoizelle ou miss, emquanto não lhe
chega o dia desejado de ser chamada mistress...

Sr. Roberto, que me diz o senhor do calor ?
Foste na Tijuca?

Ella queria mudar de assumpto.
Não senhora. Temperatura agradavel. Não sei

até por que motivo mr. Scott tem vestido estes
últimos dias de brim branco.

Ella riscou o chão com a ponta do chapéu de

de sol, disfarçando.
O senhor desce no bonde das dez ?
Sim senhora. Sempre. E ainda que meu bonde

fosse outro, procuraria vir no das dez, para gozar a

companhia do proximo futuro...

Ella levantou-se, olhou para os lados.
Que é da mamã ? Já se distanciou no footing.

E' a mania de andar. Eu só gosto deste Flamengo

sentada num banco.

E sentou-se de novo.
Sr. Roberto, o senhor é um rapaz máu.
Máu ; eu, Porque ?
Por nada. Eu tenho já pena antecipada da

moça que se vai casar com o senhor.
Qual é ella, miss Mary ?
Não tenho o prazer de conhecel-a.
Nem eu !
Nem o senhor I E essa fazendeira de S. Pau-

Io de que me falou dona Maxima...
Que se ia casar com um collega meu...
Não é com o senhor ?
Não, miss Mary, eu não posso me apaixonar,

nem tenho mais coração.
Diga melhor, nunca teve.
Miss Mary quer me obrigar a confidencias?
Sr. Roberto, porque não diz Mary, sirflples,

como antigamente ? Este miss resfria a nossa pales-
tra. Dá idéa de gelo, de Escossia. Salvo sl...

Mr. Scott não é escossez ?
Não sei. E que tenho eu com mr. Scott ?
Quero me habilitar a tratal-a com ceremonia,

porque estes britannicos não gostam que se lhes

trate com intimidade a noiva.
O senhor está mais informado do que eu. Mr.

Scott está noivo ?
Pois então ?... E a senhora ?
Eu ? Eu, noiva de um homem que fuma ca-

chimbo e não lustra as botas ?
Que me diz, Mary I Então você não é noiva

do inglez ? Mas dona Maxima m'o disse.
Ora Roberto, os homens são tolos. E voei

mais que os outros. Você não descobriu ainda que
dona Maxima está afflicta por impingir a algum in-
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genuo aquella assanhada da sua filha, que já está

passando ?
Ah ! por isso é que ella lhe disse que eu es-

tava noivo em S. Paulo.
Por isso, como ? Pois ha alguma coisa entre

nós dois ?

Baixei o rosto, ella também ; e começou a furar

o chão com a ponta da sombrinha.

? OO OO

Depois de alguns segundos, levantou-se.
Roberto, 

quando é que você vai tomar chá
comigo ?

Amanhà, miss.
Senhorita náo me assenta melhor ?... Vamos

procurar mamài..
Vamos.

Levantamo-nos.

—OO ? OO D
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Hytjea vencedora do * Classic? Crcadores» Dardanelles vencedor do *G. P. Prado Flinninense»

Jocfcey-Club

Hygéa vencedora do *Clássico Creadores. Pardanellos vencedor do *G. P. Prado Fluminense»

JL/ H

GStS*JT 'Tift,

tg£r~?mP rj * " P' Jj't ^T'mTT r«T w I w^lr • 
"

A ussistencla

ffl

j/ H

m } 'I *¦!Oiiop *7 .



d CARETA D

DISTR A CÇAO

A' famosa porta do Qarnier, conversando com
um acadêmico, um joven candidato á immortalidade
considerava :

Se as cousas cantinuassem favoraveis aos
candidatos que já se apresentaram, eu, que não

quero ser derrotado, nâo me apresento. Espero a

próxima vaga.

O acadêmico, surprehendido, clamou :

Você sabe se vive até á próxima vaga ?

O futuro candidato continuou, imperturbável:

Nào seja pessimista. Na Academia ha muita

gente com a pé na cova. Ha Fulano, ha Beltrano...

O acadêmico, irritado, replicou:

Fulano e Beltrano são velhos, mas sào fortes.

O pretendente, distrahido, insistio :

Ha Sicrano...

Ojvindo o seu nome, o acadêmico, que era o
Sicrano, empallideceu, exclamando :

OO 

Sicrano é moço e tem saúde.

O implacavel candidato á qualquer cadeira, sem

dar-se conta de que falava com Sicrano, informou z.

E* moço mas não tem saúde. Dou me com o

medico delle e asseguro que Sicrado está perdido.

Então, furibundo, trovejando, Sicrano bradou :

Faze um appello á Academia I Não te senta-
rás na minha cadeira, miserável I

Os dois, pálidos, desmaiaram.

O sr. Ministro da Gran-Bretanha communicou ao

nosso governo, pedindo providencias, que o sr. Oli-
veira Lima, tendo sido prohibido de entrar na Ingla-

terra e desejando burlar a vigilancia ingleza para
exercer a espionagem em documentos historicos

guardados nos archivos londrinos, adquirio um terno

velho do sr. Raul Pederneiras. Disfarçado com as

roupas do caricaiurista, o escriptor pretende escon-
der a sua identidade, estabelecendo-se na capital do-

Reino-Unido.

? OO Q

NO DIA DE FINADOS

Visita aON tumulo»
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A /WAORASTA

A prevenção com a madrasta é cousa natural e eu te arranjei,

universal.

Qual o motivo ?

Os maridos das ma-

drastas nunca o conse-

guiram descobrir.

O que é certo é que
desde aquella tocante

historia do folk-lore, em

que ha a cantiga :

Chega em casa de automovel, com a mulher,

apeia, e levando a consorte á presença da filha, diz-

lhe :
— Meu anjinho, eis aqui a nova mamai que

FCOT-BALL

A pequena olhou-a e

disse :

— Nova, essa ? Pa-

pai te enganaram ! ..

Bastos

? o 

Pater est...

D

inocência não escapa a

essa desconfiança instin-

ctiva.

Haja vista o caso do

Madeira.

O Madeira enviuvou,

mas não levou muito

tempo a consolar-se.

Um dia, afinal, anun-

ciou á sua filhinha de

cinco annos que lhe ia

arranjar uma nova mãi.

A pequena ficou á

espera.

O Madeira preparou
seus papeis e casou-se

com uma viuva de mais

de quarenta annos. Teans infantis

?

Ora veja, sr. Du-

mas, que menino inte-

ressante, não acha ? E

como é espertinho I Já
me chama papae...

O 
que I tão pe-

queno e já mentiroso !

replicou o auctor do

drama estreado.

Para avançar tran-

quillamente pelo cami-

nho da vida, não é con-

veniente vêr muito cia-

ro nelle.

G. Droz.

O figo da figueira,

Que o passarinho picou...

etc etc

até os casos da vida

corrente, as madrastas

são sempre objecto de

execração.

As enteadas então

tem-lhes uma repulsão

instructiva. A própria

Na noite da primeira
apresentação da Extran-

geira, o marido de uma

actriz subalterna porém
lindíssima, que passava

por ter inqualificáveis

complacencias para com

sua mulher, disse a Du-

mas Filho, apresentan-

do-lhe um menino de

dois annos, filho de sua

esposa :

o 
-?
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Fachada do edif.cio do Sptendid lljitl, ha dias inaugurado na pra a do Flamenjo e de propriedade do illustre capitalista
Sr. Frederico Uokel.

O melhor elogio que poderíamos dispensar ao SpUndid Hotel es:á nas seguintes linhas da edicçâo da larde do

Jornal do Commercio:
"Com 

a denominação de Spl ndid Hotel foi homem inaugu'ado, nesta Capital, um dos melhores estabelecimentos
que conhecemos. Dos melhores pelo luxo, pela o namen:a<ão. pela exceltencia da cozinha e, muito principalmente, pela intelli-
gente direcçào do Sr. Benio Porto e txma senhora. O Splendid Hout 6 prupiicJade do Sr. Frederico Uokel que, aos seus
amigos, para commemorar a inauguração de mais um br.lhanie atiestado do sua atividade sem par, offereceu, hontem, lauio
almoço nos salões de honra do seu estabelecimen o. Ls;e fica situado na praia do Flamengo, onde funccionou o Hotel Central. 

"

Magdalena, a peccadora, cuja bellrza (cm sido dccantada atravez de tantos séculos, não conheceu,

como se vê, as deliciosas vestes que adornam as senhoras da nossa época...
Imaginae aquella belleza peregrina realçada por toilctle no genero das que acaba de receber de

Paris a Casa Nascimento...

w w^t'' Wk> X

 -<j ¦

•;. . 
¦ 

...

A CASA NASCIMENTO acaba de retirar da Alfanhgi o stu novo sortimento para verão, adquirido

pessoalmente em Paris por sua Contra mestra.

Inéditos modelos de Chinrus, Vftitns, Cn<tiimrs, R/usas. Bolsos e Sobrinhas. Modernos tecidos em

delicada padronogem. 
— Rua do Ouvidor N° 167 (Tel: Norte 1000)

?

Wk> x
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um relogio na mâo, ia

marcando o tempo. Pas-

sados oitenta segundos,

o menino tinha chegado

ao ponto indicado.

üanhei a aposta !

exclamou então o Flavio,

triumphante. Passa para
cá os cinco tostões t

Nào 
ganhou ! Per-

deu! retrucou o Zequinha.

Ganhou sim ! pro-
testaram os collegas. Elle

gastouum minutoepcucol

Mas a aposta era em

ires minutos, respondeu INSTANTÂNEOS

OC D- =? OO

Fundou-se, com um ca-

pitai modesto de vinte

contos, um syndicato que
se destina a explorar,

mandando encastoal-as

em ouro e vendel-as como

amuletos, as unhas do

dr. Wencesláo Braz.

O praso da exploração

corresponde ao tempo que
resta ao explorado para
exercer o cargo de Pre-

sidente da Republica.

O incorporador da em-

preza é o sr. senador

Raymundo de Miranda ..

UMA APOSTA ENTRE PEQUENOS ESCOLARES

No pateo do Collegio brincavam os pequenos
estudantes, após o «lunch» do meio dia, quando o

Zequinha gritou para um seu collega :

— O' Flavio, aposto

que você não é capaz de

andar deste muro áquelle

em tres minutos.

Era uma distancia de

cem metros no máximo.

Ora não sou capaz I

retrucou o Flavio. Apos-

to cinco tostões que sou I

Pois está feito I

Todos os meninos reu-

niram-se logo para vêr a

decisão do caso. E o Fia-

vio põz-se a andar no seu

melhor passo, emquanto

um collegial, escolhido

para juiz da aposta, com

OO

o Zequina. Em tres minutos é que eu disse e eile
apostou.

O Flavio, não querendo discussão, pagou os cin-
co tostões e disse ao Zequinha :

— Vamos fazer nova aposta. Aposto dez tostões

que você não é capaz de pular esta bengala, collc-
cada no chão.

88 =gg OO Houve novo movimento
de curiosidade entre os
meninos.

Acceito a aposta, re-

plicou Zequinha. Vamos

a isto 1

Então o Flavio collocou
a bengala junto ao muro,
de fio comprido, e disse

ao collega, com ar zon-

beteiro :

Salta ella, si é capaz 1

O Zequinha, vencido,

pagou os dez tostões.

C.

OO Dr
-? 

OO oo ?= oo



O LEITE INDISPENSÁVEL

Inauguração da Usina da Companhia de Lacticinios "Mondia"

em Entre Rios — Estado do Hio
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A Companhia de
Lacticinios Mondia é

proprietária no Brazil

do celebre privilegio
— fixator — 

que outra

cousa não é que a rea-

lisação na industria, do

balão de Pasteur.

Conservação inde-

finida, segura, deixan-

do intactas todas as

propriedades da mate-

ria organica conserva-

da; a esterilisação é

feita no vácuo absolu-

to industrial 0,73m a

0,73m e portanto evita

as oxidações de resul-

tados desagradaveis.

Destruídas as duas

especies de fermentos

vivos, isto é, acrobios

e anacrobios, nenhuma

reinfestação se pôde
dar, pois está a subs-

tancia hermeticamente

fechada sob a pressão
de uma atmosphera.

Obtem-se assim lei- Representante do 1'resid. du Republica. .'/. da Agricultura, 1'resid. do Estado do Rio.
te esterihsado que pó- Sr. Bernardo Monteiro c Francisco Sá, Arrojado Lisboa, Directores da Companhia, etc.
de ser levado a toda

parte e aberto a qualquer hora. globulos de gordura a diâmetro infinitesimal, o que

Mas não é tudo. O leite Mondia» é apanhado torna de uma digestibilidade facilima pela facilida-

nas suas grandes fontes de producção nas magníficas 9ue *em os c^y'^eros do intestino em absorvel-os.

pastagens dos Estados do Rio e Minas e ahi, imme- Além de todas as machinas necessaras ao serviço
diatamente depois de analysado pelo technico no de hygienisação e conservação do leite possúe a
laboratorio de controli da Usina, é homogeneísado Usina os serviços modernissimos de lavagem de
em apparelhos também privilegiados que reduzem os vasilhame a vapor, de latoaria, de serraria, etc.

As Usinas Mondia

encontram-se hoje em

quasi todo o mundo,

especialmente na Fran-

ça, Inglaterra, Allema-

nha e Estados Unidos.

Todo o leite das

Usinas Européas é

actualmente consumi-

do pelos exercitos be-

ligerantes.

A nossa primeira
usina tem uma capa-

cidade de 10.000 litros
diários.

Os benefícios que
advirão da fundação da

primeira usina -Mon-

dia» entre nós são in-
calculaveis para o pu-
blico em geral, mas

especialmente 
para ali-

mentação da infancia

e dos doentes victimas

dos leites em máo es-

tado de conservação.

Serviço de engarrafamento pelas poderosas machinas de x>accuo

Foi constructor da

Usina, o engenheiro

Ferdinando Habouriau.



Ajudante Dorme: abateu 13 aviões inimigos. Via/et: 5 aviões inimigos.
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Os heróes da aviação na França
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Ten. Herteaux: S avioes inimigos. Ajudante Bloch: 5 «drcchcn» destruidos. De la Tour: .5 avioes inimigos.
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Tent. Deullin (á esquerda): 7 aviões inimigos, e

ajudante Tarascon

(á direita): 6 aviões inimigos.

Ten. Paucourt. Capitão Beauchamps. Autores
do -raid» sobre as usinas Krupp,

d'Essen (Noite de 23 para 24 de Setembro).

ug| ]|^^A>k J 
': -—I

¦ *««j '4^M Bb^L.

HP



d

V fifri.

/>

&

TELEQRAPHO SEtt FIO

( Serviço de ultima hora )

Senhorinha — 
( Botafogo). — Perguntaes, num

estylo sério e elegante, que quer dizer João do Rio

quando, nos seus rabiscos, referindo-se a damas de

edades, condicções e predicados incompatíveis, es-

creve encantadoras. Por Deus, senhorita I E\ real-

mente, preciso ser muito senhorita para nâo com-

prehender a subtileza do escriba. Encantadoras é a

expressão de que se vale o artificioso vendedor de

louvores quando quer cenfundir no mesmo louvor e

misturar nos mesmos períodos os nomes de illustres

damas de altas virtudes e os de mulherinhas volu-
veis e madamas ociosas. Estas, com detrimento
daquellas, resplandecendo sob os reflexos de predi-
cados alheios, fulguram por um momento mas as
outras, as senhoras virtuosas e as senhorinhas ho-
nestas não sentem alegria em se encontrar; mesmo
impressas, e só impressas, com elegantes pessôas
para os quaes o lar não é sómente o lar, ou que
não o tem, por havel-o trocado por uma residencia
mais ou menos fictícia e provisoria. Não sabemos o

que merece quem une ao nome puro de uma senho-
ra pura um renome duvidoso, mas podemos asseve-
rar que esse atrevimento revolta e assusta as victi-
mas, ameaçadas em sua reputação... Dize-me com

quem andas e eu te direi as manhas que tens...

VT

so

E' CALVO QUEM QUER

PERDE CABELLOS QUEM QUER

TEM BARBA FALHADA QUEM QUER

TEM CASPA QUEM QUER

Porque 0 PILOGENIO

Faz nascer novos cabellos, impede a sua quéda e extingue

completamente a caspa. BOM E BARATO — Em todas as phar-

macias, drogarias, perfumarias e no deposito :

DROGARIA GIFFONI — Rua Io de Março, 17 — Rio cie Janeiro

¦»

V fifri.
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Essas leves imagens que o chronista apruma na

prosa que pinta, nio armam em verdade effeitos de
bôa fama a ninguém, mas em retocal-as, ageitando
melhor o modelo, elle sente todo o seu poder crea-
dor, porque nenhum homem superior, a mais linda
mulher, sem o governo da imaginação do artista,

jamais experimentarão as sensações estheticas do
real.

Verdade incontestável é que a mania de colleclo-
nar phrases, tendo desviado muito immigrante da
lavoura, tem se propagado de tal maneira entre nós,

que nâo ha escarafunchador de gestos ou moço bo-
nito no Rio que nâo se julgue capaz de perpetrar
imagens ou puxar rimas com o desembaraço supe-
rlor dos predestinados.

Basta a gente penetrar numa casa de chá ou per-
correr a avenida Rio Branco em dia de moda para
se vêr cercado por essa nova especie de pollchlnel-
los Indígenas.

Pois um dia destes, tendo eu que entrar numa
livraria, encontrei-me com um elegante rapaz que nos
meus bons tempos de collegial fôra mandado para
casa pelo seu professor de portuguez porque nâo
encontrava meios de fazel-o comprehender as regras
de concordância.

Mal me viu, o elegante velu a mim com ar Ira-

portante, tirou a cigarreira do bolso, offereceu-me
um charuto e interrogou-me :

Que fazes ?

Lembrei-me do gesto desdenhoso do loiro Heine
quando lhe perguntaram porque nâo se naturalisava
francez e parodiei-lhe o gesto sem imitar-lhe a
phrase :

Pinto lettras...

O elegante lançou-me um olhar de affectado des-
prezo e desembaraçando-se de um pigarro importu-
no, procurou melhor pôse e disse-me :

Pois eu 
publiquei 

o meu livro de versos... Um
successo I... Minha musa nasceu em Novembro.

Recordei-me então de um péssimo livro de ver-
sos que andou rolando pelas mesas da redacçâo até
o dia benefico em que um carltativo empregado re-
solveu livrar-nos delle, mettendo-o no balaio de lixo.

O bardéco fez uma pausa, aguardando natural-
mente que eu lhe fizesse o elogio da musa, mas eu
conservei-me silencioso e passado alguns instantes
traçel-lhe cheio de emoção o necrologio :

Foste infeliz. Novembro é o mez em que se
commemoram os mortos...

Ainda eu nâo tinha terminado a phrase nem o
bardéco tivera tempo de retrucar-me e já um tercei-
ro personagem se introduzia no grupo com uma ca-
derneta de notas numa mão e um lápis na outra:

Preciso escrever uma chroniéa de arromba. A
Inspiração não me falta. Necessito, porém, de um
estimulante.

E enfiou um braço no bardéco, tentando arrastar-
me também em dlrecção á Sorveteria Alvear. Re-

cusei-ihe delicadamente o convite e ante a minha
solemne esqulvança o tal personagem fechou o rosto
e perguntou-me com rancor:

Porque não quer ir beber comnosco ?

Percebendo que o bardéco ia tomar o seu parti-
do, notei ao mesmo tempo no olhar de ambos um
lampejo de arrogancia e, mais arrogante do que
elles, com os musculos a tinir, perfilei-me e gri-
tei-Ihes :

Porque o álcool equipara o cretino ao mais

grandioso artista.

Nem um nem o outro, depois dessa categórica res-

posta Insistiram mais para que eu os acompanhasse.

Livre emfim, apoderei-me rapidamente de mim
mesmo, comprei o livro que buscava e puz-me em
fuga pela rua em fóra.

Mas por toda a parte em que eu passava, aos
magotes, ás matilhas, os pinta lettras se multiplica-
vam. Um delles teve mesmo a petulancia de dar-me
um encontrão pelas costas. Estaquei bruscamente e
fitel-o sem nada dizer-lhe, mas o instincto de con-
servação falou bem alto :

Nâo despertem o selvagem que sonha.

E de novo, pela rua em fóra, lá me fui em de-
manda de casa, tropeçando sempre na mesma gen-
talha e procurando cada vez mais delia me affastar.
O contacto com qualquer typo dessa ruim casta das
lettras não me causa damno, mas revolta-me sempre

porque arranca-me do extase em que sempre ando,
desperta-me, tlra-me a illusorla calma dos que imagi-
nam caminhar entre civilisados.

Garcia Maroiocco

D 
OO ? 

li S01M0S QUE FICAM SURDOS 11 E1EIU

Como se lhes restaura a audição

Na guerra actuai, muitos soldados têm ficado com-
pletamente surdos por causa do horrivel estampido

das grandes peças
de artilharia.

O conhecido me-
dico francez dr. Ma-
rage foi incumbido

pelo Ministro da
Guerra do seu palz
de tratar alguns bra-
vos poilus que fica-
ram nesse triste es-
tado.

Antes do trata -

mento, o iilustre sei-
entista examina o
ouvido do paciente,

. , , para verificar si o
mal não é Irremediável, o que succede raras vezes.
Applica depois o seu processo de cura, que consiste
em despertar aos poucos o funccionamento do orgão
da audição, pela emissão de successlvos sons e pala-
vras, por meio de uma especie de gramophone cujos
tubos são applicados aos ouvidos do soldado. A in-
tensidade dos sons é graduada pela maior ou menor
pressão em uma bolsa pneumatica de borracha adap-
tada ao apparelho.

Numerosos soldados têm sido curados da surdez,

por melo desse processo.
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Mar doa troplcos, mar sem lendas, mar que ancelas
Na aspiraç&o pag& de tritfies e golfinhos.
Ao monstruoso nadar dos gigantes marinhos.
Sonhas com o donalre amphlblo das sereias.

Mar de aureas praias, mar de profundezas cheias

De thosouros Jazendo a thesouros vlalnhos,
— Pareces lmpelllr aos antigos caminhos
Dos galeões e das náos, as pesadas balelas.

Tens matizes de prado e fulgor de pagodes
Sumptuarlos ; dos tufões quebras as catapultas ;
K's azul como o cio, como os vulcões explódes.

Quando bramas em furta, ó mar, ou quando exultas,
De areia em cada grfio que sacôdes, — sacódes

Um cárcere de pá cheio de almas incultas.

LEAL DE SOUZA
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= FELICIDADE ?:

Todos os esforços do homem, qual-

quer que seja elle, tendem 
para 

um fim

único — a conquista da felicidade.

Sendo a felicidade o ideal dos seres

humanos em geral e de cada homem em

particular, grande deveria ser o numero

de paizes e homens felizes.

Não se pôde dizer, neite momento

em que se degladiam no vasto sólo da

Europa os velhos povos civilisados, que
seja grande o numero de nações e indi-

viduos protegidos pelas bençams da feli-

cidade.

Mas antes da guerra, quando a paz
facilitava a applicação dos progressos das

sciencias e das artes á conquista da feli-

cidade, havia povos grandes mas nio os
havia felizes, pois embora muitos nio es-
tivessem comprimidos pela aspereza de
crises esmagadoras, todos estavam atra-
vessando um instante de difficuldade eco-
nomica e um período de inquietação mo-
ral; e a felicidade nio admitte meio termo:
é completa ou nada é.

Si, para as nações, essa era a situa-

ção, para o indivíduo a ventura nio era

menos problemática.

Ml
B Si o ideal de felicidade de uma nação

é moldado sobre as tendencias da raça a
aue ella pertence e é relativamente fácil

aeterminal-o, dentro de cada naçio o

ideal de cada indivíduo varia segundo a
sua constituição pessoal, e é talvez im-

possível encontrar dois homens que te-

nham da felicidade a mesma noção.

Qualquer que seja, porém, a noção

que o homem tenha da felicidade, não se

tem noticia de que exista, ou tenha exis-

tido, sobre a face da terra, um homem

feliz.

A dvilisação, elevando as condições

moraes da vida e aperfeiçoando as mate-*

riaes, complicou terrivelmente o problema
da felicidade e nas selvas invioladas a

felicidade depende dos instinctos e das

féras, do tempo e do clima e de outras

cousas com que a nossa natureza de se-

mi-barbaros não atina.

Das tabas selvagens ís lindas cidades

cheias de esplendidos 
palaáos, 

a terra é

ura acampamento de miseráveis dispostos

í conquista de um bem que não existe.

? ? ? ? ? ?
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OM CAIXEIRO EXEMPLAR

00=

O sr. Manoel de Souza, antes de contractar para
caixeiro o rapaz que lhe apresentaram, um nortista

moreno e esperto, de nome Toblas, submette-o a

um immenso interrogatorlo para saber sl elle é eco-

nomlco e poupado, pois conhecia por experlencia

que os empregados muito liberaes vendiam as mer-

cadorias aos freguezes pelo peso justo, o que não

fazia parte do seu programma.

O* rapaz, você já foi empregado nalgum arma-

zem ? perguntou-lhe o negociante.

Sim senhor I Numa cidade

do Maranhão...

E seu patrão ? Era um ne-

goclante honrado ou desses ma-

lucos que para agradar a fregue-

zia no peso e medida dos gene-
ros, acabam pobres ou fallldos?

O dono do armazém em

Sue 

eu trabalhava era meu tio.
•uvido que possa haver no mun-

do homem mais economlco, e penso
ter aproveitado suas lições nos

dois annos em que fui seu em-

pregado.

Vamos 1 Como procedia seu

tio ? perguntou o Manoel de Sou-

za, esfregando as mãos de con-

tente.

De um barril de cachaça

fazia quatro, misturando agua com

pimenta ; uma arrdba de toucinho

que alli se comprasse tinha, pelo
menos, cinco kilos de sal; a carne

secca e o fumo em rôlo eram mo-

lhados todos os dias para peza-
rem mais; de cada caixa de phos-

phoros elle tirava cinco páos para
encher outras; nas saccas de assu-

car misturava-se uma bôa dose de

areia ou de gomma de mandioca,

que é mais barata ; e assim por
diante.

Muito bem 1 exclamou o ne-

goclante. E' assim mesmo que se

faz I Garanto que seu tio vae

acabar podre de rico. E diga-me

outra cousa: o seu patrão era

poupado comslgo ou esbanjador ?

Nunca vi homem mais eco-

nomlco. Basta dizer que fumava

como uma chaminé. Nunca, po-
rém, á sua custa. Os freguezes

e os caixeiros é que lhe forne-

ciam cigarros.

Neste momento o Manoel de

Souza bateu com a mão em uma

barata que pousara numa sacca

aberta de assucar.

O Tobias tocou-lhe no braço,

exclamando :

O senhor está me pregando
economia e, afinal, dá-me máos

exemplos 1

Dou-lhe máos exemplos ?

Forque ? perguntou, espantado, o

negociante.

Porque tocou a barata, sem ter lhe limpado

os pernas, primeiro, e tirado o assucar que ali

ficára.

O Manoel de Souza olhou assombrado para o

Toblas :

Rapaz, você vale o seu peso em ouro : To-

mo-o já para primeiro caixeiro.

C. B.

OO ? OO

<0 primeirojndicio da felicidade de uma família

é a maior ou menor affeição que os seus membros

têm ao lar doméstico». — X. B.

=? ? ?= =00
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KRISTKft

(Kasimiro Tetmaíer)

Deante de suas mãos, do seu peito, ao longe de

suas ancas os arbustos, as varas flexíveis desviam-se

e por vezes os pés enterram-se na agua que se

occulta entre as hervas.

Kristka sobe a montanha mordendo os lábios.

Entra na zona esclarecida pelas luzes do casal. Os

cachorros farejam Kristka e correm deante delia la-

tindo alegremente. Mas a rapariga tão rudemente

reppelliu um delles que elle fugiu ganindo lamento-

samente.

Precipitou-se a moça para a casa grande do logar

da qual a luz irrompia pelas fendas das portas.
Está alguém ahi ? perguntou ella.

Estou eu, respondeu Yanek do interior.

Por um momento ella parou no limiar da casa

baixa e escura em que a fogueira crepitva ao centro.

O cheiro acre do alcatrío, do leite e dos pannos
humidos feria-lhe as narinas.

Estás aqui só ? perguntou ella olhando para o

canto sombrio da casa onde estava um banco.

Sim. Todo mundo já foi dormir.

Ella entrou. Yanek estava sentado num banco

aquecendo ao fogo as mãos.

Sentes frio ?

Estou com as mãos geladas.
Porque não estás com Yadviga ? Ella ter-te-ia

aquecido as mãos com prazer.

Yanek sorriu e olhou para Kristka inclinada para
elle.

E' 
que eu queria ver-te, a ti também.

Não tenho precisão de ti, gritou a rapariga;

ouviste ? Não tenho precisão de ti aqui.

Onde então ? perguntou Yanek.

Kristka enrubeceu e as lagrimas vieram-lhe aos

olhos.

Poz as mãos nos hombros do moço.

Yanek I

Que é ? perguntou elle com ironia.

Kristka atirou-se de joelhos deante delle. Ao fazei-

o deu com um dos pés em um tição fazendo saltarem

mil faíscas.

Yanek, eu amei-te ou nio ?

O 
que Ia vai, Ia vai respondeu collocando os

tições em ordem na lareira.

Eu te amei ou não te amei ? perguntou de

novo Kristka em voz gemente.

Por accaso não te fui fiel estes tres annos ? Terás

sido o primeiro e ultimo também. Não fui accaso que
de ti cuidei quando Vovolk feriu-te na cabeça ? Não

fui eu quem te salvou quando as gentes de Dunai te

perseguiram naquelle dia das bodas? Por acaso abri

eu a porta aos gendarmes quando elles aqui te vie-

ram procurar por causa do que roubaste em Khokho-

lov ? Yanek I

O que ?

Que recompensa me dás por tudo isso ?

Dar-te-ei um collar e vinte e cinco thalers (*).

Se eu os tivesse entre as mios »tlrtl-ot-i* to fogo.

(•) Moeda au»tro húngara

Pois então atíral-os-ei ao fogo eu mesmo.

E Yanek tirou do bolso um cachimbo e poz-se a

limpal-o.

Ajoelhada, Kristka enlaçava-o approximando seus

lábios do rosto delle.

Yanek, Yanek, foste acaso infeliz estes tres

annos ?

Yanek tirou a bolsa e despejou um bocado de fu-

mo na palma da mão.

Yan I

O 
que é ? perguntou Yanek cuspindo no fumo

e amassando-o entre os dedos.

Não irás mais a casa delia, não é assim ?

Onde ?

A' casa de Yadviga.

Yanek carregou o cachimbo, e accendeu-o com um

tição. Kristka deante delle, fitava os olhos na sua face

como uma creança á espera que lhe deem uma cousa

por muito tempo ambicionada.

Yanek, tudo quanto desejares, eu te darei.

E\ disse Yanek, mas é mais que provável que
tudo já me tenhas dado.

Cuidarei de ti como uma mãe. Tu não traba-

lharás mais.

Pelo trabalho que agora tenho...

Serás servido como um senhor Farei teu jantar
todos os dias.

De veras ? (E cuspiu para um lado). Que

mais ?

Dar-te-ei 
para o casamento. •.

O casamento ? Com quem ?

Yanek l Não sejas máo como um demonio I

Yanek levantou-se.

Onde vaes ?

Onde fôr de minha vontade, respondeu elle

tranquillamente.

Kristka abraçou-o, frenetica.

Pois não te amei tanto, não te acarinhei tanto ?

Sempre foste para mim bemvindo. Chegavas noite

alta e bastava que tocasses em minha porta ou em

minha janella para que eu te fosse dar entrada.

Durante o inverno não fui receber-te em camisa e

descalça. Esperava-te sempre como espero a salva-

ção, Yanek.

E Kristka com a fronte apoiada sobre os joelhos
do rapaz abraçava-lhe as pernas.

Yanek I Yanek I

Mas Yanek começava a perder a paciência e diri-

Siu-se 
para a porta. Kristka agarrada ás pernas delle

eixava-se arrastar.

Arre I Deixa-me.

Não te deixarei. Tu es meu, meu só, meu só !

Sou de quem eu quero.
Apertar-te-ei mais ainda. Nio me queres mais ?

Acho 
que nio me compraste, respondeu Yanek,

para que agarres a mim como a corda á caçamba.

Comprei-te sim e para sempre.

Com 
que ?

Com o meu coração.

Está bem, basta de prosa, resmungou Yanek

encaminhando-se para a porta.

Entio Kristka ergueu-se de um salto.

Para Y anek, gritou ella; com a voi tio impe-

riosa, com os olhos tio cheios de cólera que Yanek

parou interdicto.
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Espera um pouco e dize-me o que foi que te

agradou naquella beiçuda. Por acaso é ella mais rica,

mais bonita ou mais ousada do que eu ? Que encanto

tem ella que te attrahiu mais do que os meus? Tu

mal a viste neste verão e logo foste para ella. Res-

ponde-me com que foi que ella te conquistou ? Existe

por ahi alguma rapariga que seja melhor do que eu ?

Anda, responde!

Os cabellos desatados, o chalé a cahir-lhe dos

hombros, o rosto inflammado de cólera e de paixão,
ella collocara-se na frente delle.

Yanek, o chapéu posto de banda, o cachimbo entre

os dentes, os punhos nas ancas, fitava-a immovel.

Vamos, responde. Que foi que te agradou

nella ?

Os olhos pardos.

Os olhos pardos i

O rosto de Kristka inflammou-se mais.

Os olhos delia...

Sim...

Um relampago brilhou nos olhos de Kristka. As

feições desnudaram-se-Ihe. Os lábios num sorriso sei-

vagem descobriram-lhe os dentes brancos, pequeninos

e agudos.

E é á casa delia que queres ir ?

Vou onde quizer.

E' evidente. Acredito. Ah ! Seria preciso pintar
meus olhos da côr dos delia 1 Mas como conseguil-o ?

Não posso fazel-o. Mas espera, Yanek. Não vás lá.

Vou eu mesmo buscal-a e trazel-a aqui. Já que me

fallaste francamente sei bem o que me resta fazer. Es-

pera aqui mesmo. Vou buscal-a já e já.-.

Tirou do fogo um tição.

Está muito escuro lá fóra; preciso deste tição

para illuminar o caminho.

Yanek olha para ella um pouco surprezo.

Que 
queres fazer Kristka ?

Ir buscal-a. E já ; estaremos aqui dentro de um

instante. Já que me falaste com tanta franqueza sei

bem o que me resta fazer.

Com o grande tição flammejante na mão, sahiu a

correr e Yanek viu-a dirigir-se para a morada de Ya-

driga que era perto.
Yadriga está deitada, a dormir, pensou elle.

Quererá ella na verdade trazel-a até aqui ?

E sentou-se*de novo, tranquillamente voltado para
a porta.

Kristka chegou á casa de Yadriga, ouviu as cam-

painhas das vaccas presas no estabulo. Yadriga estava

sentada á porta, do lado dos campos.

O 
que aconteceu, perguntou ella, vendo appro-

ximar-se a luz.

Não estás a dormir ainda, Yadriga ? perguntou

Kristka ?

Não. E's tu, Kristka ?

Sou eu.

Porque 
"é 

que trazes esse tição ?

Para 
procurar-te.

Para 
que ?

Vem commigo.

Aonde ?

Em casa de Yanek.

Em casa de Yanek ? Mas elle é que costuma

vir á minha casa, respondeu Yadriga.

Depois de um momento de silencio, Kristka disse

com voz extranha :

Tens os olhos pardos, Yadriga ?

Ora essa -.. São.

Yadriga, teus olhos são pardos ?

Mas 
que tens tu que elles sejam pardos ou

não ?

Yadriga, teus olhos são pardos ?

Olha-os bem, se queres certificar-te disso.

Mostra.

Ora, vae-te embora. Que desejas de mim ?

Mostra-me teus olhos.

Tu estás doida, Kristka ?

Yadriga levantou-se com o rosto illuminado pelo
clarão incerto do tição.

Que desejas ?

—- 
Quero os teus olhos, ora ahi tens ! gritou

Kristka batendo-lhe nos olhos com o tição fl^mme-

jante.

Um grito horrível de dor echoou no meio da noi-

te. Os cães latindo parecia que levavam os échos da-

quelle grito pungente por toda a parte como se rom-

pesse dos rochedos dos arredores.

Outro grito, mais outro que parece partir das en-

tranhas, repercutem no valle.

Yanek pulou fóra de casa e correu para aquelle

lado.

O 
que ha ? Quem é que grita dessa maneira ?

Quem é ?

As palavras expiram-lhe na garganta. Viu Kristka

agarrando uma das mãos de Yadriga e arrastando-a

até elle. Um turbilhão de scentelhas alumiava-a. Vendo

Yanek, Kristka gritou :

Aqui está ella; eis os seus olhos pardos ; olha

agora Yanek !

E deante delia agitava o tição inflammado.

Desgraçada, 
que fizeste ?

Que fiz eu ? Puz fogo aos olhos delia como se

fossem palha.

E a floresta repetiu os echos da sonora risada de

Kristka.

O pessoal acordado pelos gritos corria para o logar

onde estava o grupo.

Yadriga já não geme, não mais rola sobre as pe-
dras do pateo. Perdeu os sentidos.

Puz-lhe fogo aos olhos como se fosse palha,

gritou de novo Kristka, largando o braço de sua rival
e atirando longe o tição que se extingue.

Reina o silencio de novo na escuridão da noite.

Então ella approxima-se de Yanek que está defron-
te delia, mudo, petrificado de espanto. Aperta-o nos
braços violentamente e attrahindo-lhe o rosto para o
delia, grita•'

Serás meu agora I Agora serás só meu !

Sem vontade, sem resistencia, Yanek inclina-se para
ella.

Kristka segura-o pela mão e arrasta-o para as tre-
vas da floresta, rumoregente ao sopro do vento que
se levanta .

FIM



D* CARETA

Para e navio não garrar
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— Estou muito satisfeita, seu Simpliáo. Os meninos estão todos na reserva naval. Mais tarde irei
visital-os a bordo.

Nesse dia, naturalmente, a boia serí augmentada.
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NUGAS E BISCATES

Na sala de jantar, após o «lunch» das quatro ho-
ras, Mme. Neves conversava com uma amiga, de
visita, D. Marocas, explicando-lhe os diversos me-
Ihoramentos que mandara fazer em sua casa. Ouvia-
se uma creança papaguear no quarto de dormir ao
lado ; numa gaiola, á janella que dava para o quin-
tal, dois canarlos saltitavam ; mudos ; de quando
em quando sentia-se o estreplto dos bondes que
passavam pela rua.

E' o que lhe digo, D. Marocas,
mandei collocar este telephone é que
como eu pude passar sem elle, tanto tempo. E' um
alllvlo I Para dar-se um recado, fallar a uma amiga,

pedir um remedio na pharmada, mandar buscar

qualquer coisa ao armazém... quanta massada si nio
se tem telephone 1 Nio ha duvida, é um apparelho
indispensável numa casa em que se queira ter
ordem.

Neste momento a campainha do telephone come-

çou a tocar. Mme. Neves correu ao phone :

Prompto 1... Casa do dr. Silva Neves... Bôa
tarde, coronel. Como tem passado ? Como vae

depois que
me admiro

D. Belllnha ?... E as meninas ?... Bem. Obrigado !...
Não ha duvida, mando já. Até logo I

Deixando o apparelho, gritou á creada :
lustina, vá aqui ao numero 87 e diga ao

dr. Montalváo que o sr. coronel César manda lhe
dizer náo poder ir hoje ao cinema, como tinham
combinado.

A creada sahlu, voltando pouco depois. D'ahi a
momentos, novo toque da campainha. A dona da
casa attendeu, e, chamando de novo a creada :

Justlna, vá alll em frente dizer á senhora Cor-
deiro que o marido náo pôde vir hoje jantar em
casa...

Pois minha cára amiga, continuou Mme. Neves

para D. Marocas, antes de termos eçte telephone,
multas vezes eu me via em grandes embaraços...
( TrUim... trüim... trilim... trillm... Um... Um... Um.. .
Um...) Deixe-me attender de novo.

Levantou-se e foi ao apparelho:

Prompto!... Casa do dr. Silva Neves... Perfei-
tamente... Mandarei já...

E voltando-se para D. Marocas :

E' uma voz de moça pedindo para chamar ao
apparelho um estudante nosso vislnho, o sr. Perei-
rínha.
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A creada sahiu resmungando ao receber ordem

para dar esse novo recado. Quando o sr. Pereirinha

chegou, davam cinco horas no reloglo da sala de

jantar. O estudante, com a bocca no apparelho, co-

meçou a 
palestra. 

Parecia desculpar-se de nâo ter

ido a um jardim ; faltava em esquecimento, um ami-

go muito doente a quem fôra visitar. Queixou-se
de saudades ; deu um suspiro, recitou um soneto

repassado de melancholia... ( O relogio deu cinco

e meia.) Protestava, dizia que nâo era verdade ;
falou no despeito de certas moças; alludiu a um

certo «bouquet» de violetas... (O reloglo deu seis

horas.)

Mme. Neves e D. Marocas, por se vêrem cons-

trangldas, retiraram-se para o quarto de toilette, ao

lado. Esta ultima perguntou á dona da casa se fica-

va muito caro ter um telephone ? Qual o que I Uma

ninharia I respondeu a outra.

No apparelho, o sr. Pereirinha dava estridentes

gargalhadas ; contou peripecias de um passeio que
fizera á Tijuca. (O relogio deu seis e meia.) Reci-

tou alguns sonetos de um livro que ia publicar.

(O relogio deu sete horas. ) Queixou-se de andar

adoentado, com uma pontada no lado esquerdo;

falou nos seus trabalhos, na Imbecilidade de certos

litteratos.

O relogio deu meia hora depois das sete. D. Ma-

rocas despedlu-se então de sua amiga, dizendo-lhe,

ao descer a escada:

— Pois estou resolvida. Vou mandar installar o

telephone em minha casa. E' um allivlo I

C. B.

CIA PEIXE AAGICO

A* IMMINENCIA DE QUALQUER PERIGO, TRANSFORMA-SE

EM UMA BÓLA

Tem attrahido ultimamente a attenção dos scien-

tistas um peixe a que denomina-

ram «soprador», pela originais

dade de defender-se de qualquer

perigo, pela inflação da pelle.

Quando são ameaçados pelos
seus inimigos, esses peixes se

transformam logo em uma bóla,

que os atacantes não pódem de-

vorar, por não lhes poder pas-
sar na guela. E por isso os dei-

xam em paz.

Passado o perigo, volta o «so-

prador» á sua fôrma normal. Mas

quando esses peixes morrem, em

fôrma de bóla, assim permane-
cem e ficam boiando na superfi-

cie do mar. Nesse estado os japonezes os aprovei-

tara para fazer lanternas. Em sua fôrma normal, en-

tretanto, é um peixe muito saboroso.

-ooo oo-

Consultado pela douta congregação da Faculdade

Universal do Êxito, o sr. general Pires Ferreira

indicou o seu discípulo João Luiz Alves para reger

a cadeira da arte de agradar.

:? 0-

Vontade de morrer

— Esta vida assim é um martyrio! Só o suicídio! Mas... si eu me atiro de uma barca ao mar, talvez

seja salvo. Si disparo um tiro na cabeça, posso nlo morrer. Si tomo um corrosivo, chamam a assistência. Só ha

um remedio. Vou á Copacabana e me entrego ás ondas bem em frente ao posto de sauvetage.
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No trimestre passado, disse o pai, com o

rosto fechado, você me deu satisfação, porque teve

as melhores notas da classe. Mas desta vez você foi

o quinto.

Mas foi por causa de papai mesmo.

Por minha causa?

Sim. Você sempre me ensina que a gente não

deve ser egoista, não deve querer tudo para si.

Desta vez eu quiz que outro collega tivesse o

prêmio.

Na porta do Garnier

Conversam dois incipientes litteratos.

Dizem os jornaes que se encontrou um ma-

nuscripto inédito de Ramalho Ortigão. Você leu, X ?

Que tem isso de notável ? responde o aspi-

rante a poeta. Todos os meus manuscrlptos estão

inéditos. E você pôde dizer o mesmo...

Eu não I protesta o outro. Os meus estão pas-
sados a machina. Não são manuscrlptos.

Não ha nenhuma menção histórica da Arvore do

Natal, anterior a 1605.

DYNAMOGENOL

GERADOR DA FORÇA 
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ATTESTO que tenho empregado na

minha clinica, com os melhores resultados

possíveis o ELIXIR DE NOGUEIRA do Phar-

maceutico Chimico João da Silva Silveira.

Bahia, 27 de Março de 1916.

Dr. Eutychio da Paz Bahia

Diplomado pela Faculdade de Medicina

da Bahia.

Trndr-M em todan as drogaria», pharmarias, cana* dr campanha e irrlftm d* Brasil.

Nhh Keputilira* Argentina, Frugoaj, Holivia, Pnú, ( bilr, rir.
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Mudança de pastor

A mudança constante de generaes que os tele-

gramas anunciam, principalmente do lado dos ger-
manicos, é um recurso em todos os tempos reconhe-

cido util de lançar mão, depois de um insuccesso

militar.

Desde a antigüidade já se lançava mão deste

meio, quando uma tropa era derrotada.

Os habitantes de Numancia eram os homens mais

bellicosos da antiga Hespanha. Nos seus choques

com os romanos elles tinham causado a estes desas-
tres muito sérios. Afinal Roma enviou Scipião Emi-
liano a reduzir os numantinos. O general romano
chegou e os destroçou.

Os velhos de Numancia censuraram asperamente
os soldados seus compatriotas a sua derrota cha-
mando-lhes de degenerados e vis.

Não são esses, diziam os velhos, aquelles
mesmos carneiros romanos que nós tantas vezes ven-
cemos e dispersamos ?

Sim, responderam os jovens ; o rebanho é o
mesmo, mas mudou de pastor.
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ATTESTO que tenho empregado na

minha clinica, com os melhores resultados ^flfe?

possiveis o ELIXIR DE NOGUEIRA do Phar- i

maceutico Chimico Joao da Silva Silveira. \

Bahia, 27 de Mar<;o de 1916.

da Paz

Diplomado pela Faculdade de Medicina

da

Vrndf-itr rm todan an drogarian, pharmariaa, rattan dr canipniilia e nrrtfiew d« Brazil.
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1
Acauíelae os vossos filhos contra a epidemia de 

"Diphteria"

0 meio prophylactico mais eíficaz e inofensivo é a agua oxygenada

Uioxoàen

<S>

A Saúde Publica

recommenda

gargarejar com

uma solução

de 1:3 desta agua.

^ 
A cavidade buccal

e as narinas

de filhos menores

devem ser

pinceladas com

uma solução

de DIOXOGEtí.
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Inhalações

e Lavagens com

DIOXOGEN

destroem asmem-

branas

diphtericas.

Em casos

suspeitos applica-

ções de

DIOXOGEN

evitam a erupção

da moléstia.

Ingerindo DIOXOGEN não traz perigo algum como outros desinteclantes.

DIOXOGEN, mesmo concentrado, não t5 de modo algum toxico.
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Paul J. Christcph Co.
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