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CASA COLOMBO

AVENIDA E OUVIDOR

Departamento de artigos 
para 

meninos

N. I Combina^ao para banho em fed- | v 
j £ '•' 4

do de meia d'algodao. Pre?o  4SOOO / \

N. 2 Combina^So para banho em teci- I 
\

do de saija de IS, com enfeitesde c- 
1 

.11tj 
\ 

|
cadar^o branco. Pre^o a comejar. 6SOOO \-r v 

") ^

N. 3 Combinafao paia banho em teci- "^^7 -± ^"7-*? 
|p^ 

*

do de meia d'algodao. Pre^o  4S500

N. 4 Vestuario brim branco com golla, - 
'jj* "

punhos e cinto de brim azul claro

ou marinho. Pre^o a come^ar. .. 17S000 • 
" 
^

*

O mesmo feitio em brim de cores *"

grande variedade. Desde  FS800

Oorro do brim branco. Desde  2S500 CASA COLOMBOCASA COLOMBO

Sempre novidades para creanças

' -

N. 1 Combinação para banho em teci-

do de meia d'algodão. Preço  4SOOO

N. 2 Combinação para banho em teci-

do de sarja de lã, com enfeites de

cadarço branco. Preço a começar. 6SOOO

N. 3 Combinação para banho em teci-

do de meia d'algodão. Preço  4S500

N. 4 Vestuário brim branco com golla,

punhos e cinto de brim azul claro

ou marinho. Preço a começar. .. 17SOOO

O mesmo feitio em brim de cores

grande variedade. Desde  FS800

Gorro do brim branco. Desde  2S500
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TERRENOS EM GUARATIBA

—¦*

As 
pessoas que, 

com esta 
pagina 

se apre-

sentarem na Companhia Bom Retiro 
para 

acquisi-

ção 
de lotes de terrenos, durante este mez e o de

Dezembro, 
gosarão 

de um abatimento de 25 o/o

sobre os 
preços 

abaixo.

"ZT Mensalidade

LOTE DE 600*000 ... 301000 - 20 PRESTAÇÕES DE 30*000

,, 300*000 ... 20*000 — 20 PRESTAÇÕES DE 45*000

,, 200*000... 45*000 - 20 PRESTAÇÕES DE 40*000

,, 450*000 ... 40*000 — 20 PRESTAÇÕES DE 7J500

* »

Os lotes de 600$000 são os 
que 

ficam á

margem dos bonds electricos; os de 300$>000 nas

Avenidas Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, Campos

Salles, e Prudente de Moraes; os de 200$000 nas

cinco 
praças; 

os de 150$000 nas demais ruas,

conforme a 
planta.

-a o o-

COMPANHIA BOM RETIRO
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¦ RIO 

- 

45, OURIVES, 45 

- 

RIOj

El

E1

8



Ha multas pessoas induslriczas e que trabalham cem afinco desde o amanhe-

cer até â noite, gastando a energia e mesmo a saúde para obterem salário insufl-

ciente para seu sustente completo. E, depois de muitos annos, advém-lhe a velhice

doentia e a pobreza, como recompensa. Ignoram essas pessoas o motivo da sua

desdita, pois trabalham com honestidade e nunca perdem a ocasião oferecida; en-

tretanto, nem mesmo obtêm a modesta soma para descanço da sua velhice... Qual

o motivo ? Unicamente por falta de inlluencia ou de não sei que de dominador

possuido por aqueles que adotam es ensinos do nosso Magnetismo Utilitário.

Aquele que nlo tem boa aura
repele Inconcientemente tudo
o que poderia sobrevir-lhe de
bom. Nestas condi(6es, cumpre
crear o centro que atratie a te-
licidade, Infundir no organismo
o complemento ptycbico que
lhe (alta. Taet multados »<5
podem ter obtidos pelos ensl-
nos do nosso Magnetismo, os
únicos Infaliveis. Comprehen-
dem uma série de exercidos
mentaes e respiratórios, com-
binados com receitas de sub-
stanclas que aumentam a pro-
dncçlo do fluido pivchlco, ape-
zar de serem inofensivas em
qualquer estado de saúde. E,
afim de que a aura psychica
assim desenvolvida póssa ter
as qualidades superiores que a
tornarão irresistível, agradavel
e salutar pelo simples conta-
cto da mio, firmeza do olhar
ou da vontade, daremos o meio
de cada um preparar o Accumu-
lador Mental, um condensa-
dor de radiaçOes psychicas nlo
Imantavel, porém que revelará
Immediatamente seu poder fa-
zendo mover o ponteiro de
qualquer pequena bússola que
se lhe aproxime. Operando á
semelhança de fermento na
massa do pio, suscitará psy-
chicamente na aura pessoal
uma modalidade favorecente
das relaçSes sympaticas, da
sorte commerclal ou financel-
ra, preservando ao mesmo tem-

r'0 
das Influencias de odlo ou

nveja. Quem souber o que é
envotamento, hoje provado
sclentiflcamente petos traba-
lhos do eminente Sr. Albert de
Rochas, ex-dlrector da Escola
Polytechnica de Paris, sobre
exteriorizaçlo da sensibilidade,
nlo duvidará do effelto funes-
to, encalporante ou beneflco
que pode ser execido por uma
simples influencia psychica.Co-
nhecemos uma senhora que,
indo vlzltar uma pessoa da sua
amizade, encontrou uma páta
com vários patlnhos; achou-os
tio lindos qur, immediatamen-
te á exdamaçlo de pasmo, eles
foram morrendo um i um ! Um
fazendeiro contou-nos que apa-
recéra na sua fazenda um In-
dlvlduo dezejOzo de possuir um
dos melhores cavalos que ali
eilstíam. As Instancias do com-
prador foram tantas quantas
as escusas do proprietário : o
negocio nlo se realizou. No
dia Imediato o melhor cavalo
amanhecéra morto por simples
influencia da praga do desço»
nhecidol Quando alguém come
uma trneta ou qualquer outra
coiza junto a um giiiozo, quazlsempre a frueta desprende-se
dai mios 1 — O nosso magne-
tlsmo ensina a conjurar todas
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Pessoal!Magnetismo

para 
dar sorte nos

negoclos, nas pozi-

çóes sociaes, fazer ca-

zar bem e depressa,

descobrir as coizas

occultas e prevenir

contra os males que

possam 
surgir no fu-

turo. Magnetização de

plantas 
e animaes.

Arte de erguer cor-

pos pezados 
sem pon-

to de apoio. Arte de

ganhar dinheiro, es-

tabelecer negocio,

obter maior salario.

JglyL

jfiK^SSSaL

eis*a Influencias, neutralizam _ ____ _  
algum d'ea»es exportamos lnvenci\tt's, aperarVe todos oi méritos da pessoa que

o mal, a consegulntemente habilitam a reassumir • pozlçlo feliz de que se tiver decahido por< 
drel«a vlcflma.

Preço do Aeeumulador Mental t Trinta e tra mil réis. Preço do Magnetismo Utilitário t

Dtx mil réis. O» pedidos de lóra devem vir com o vale postal endereçado a LAWRENCE & C., rua da

Aaaembléa 45, Capital Fadaral.
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MAPP3N & WEBB

GASA INGLEZA^ FUNDADA EM 1810

Elefante e artística

meza 
para 

toilette

l

Fornecedores da

Cita Real da Inglaterra

ÍOO OUVIDOR ÍOO Hun 15 cie Novembro^H — Sào^Puulo

Telephone +89 - Norlí

Caixa N. 113

RIO DE JANEIRO
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ASSIdNATURAS NUMERO AVULSO
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End. Teleq. Kósmos Telephone N. 534)
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Democracia

A Prefeitura do Districto Federal, normalisando

por meio de praxes irregulares a irregularidade anor-
mal dos seus negocios attingidos pelos grandes erros
causadores e pelas conseqüências funestas das crises
dominantes, adoptou como regra invariavel para o

•pagamento dos honorários devidos aos empregados
municipaes, uma odiosa injustiça baseada no mons-
truoso absurdo de um previlegio contrario aos direi-
tos constitucionaes e aos igualitários princípios demo-

.craticos.
No começo de um mez, ao fazer o pagamento dos

«eus funccionarios, a Prefeitura opera cm escala des-
cendente, vindo dos altos para os pequenos postos.
Paga, primeiro, ao Prefeito e seus auxiliares, aos in-
tendentes e empregados do tumultuoso Conselho Mu-
nicipal, em seguida retribue os problemáticos serviços

prestados pelo brilhante estado-maior estabelecido nas
varias directorias e, descendo em busca dos obscuros
cidadãos investidos de funcções subalternas, continua
a pagar até que, ao chegar ás classes humildes dos

serventuários sem protecção e cheios de necessidades,

suspende o pagamento por falta irremediável de
verba.

No mez seguinte, dispondo de novo numerário, em

vez de pagar á pobre gente a quem nada poude dar

em mez anterior, a Prefeitura, guiando-se pelo critério

da injustiça e procurando os ditosos nomes dos che-

fes e sub chefes na tenebrosa escala propicia á bôa

sorte dos previlegiados, pontualmente paga o venturo-
so Prefeito, fica em dia com os felizes edis, satisfaz
os invejosos directores e augmenta a sua insolvavel
divida com os obscuros funccionarios abandonados á
exigência feroz de credores alarmados.

Os poderosos senhores solennemente installados
. na confortável commodidade dos altos cargos munici-

paes, além dos fartos recursos proprios, dispõem, para
vencer o aperto ephemero de difficuldades occasio-

.naes, de todos os meios que o prestigio inherente ás
elevadas posições officiaes assegura a quem as exer-
ce. Não conhecem, o horror da miséria invadindo a

.tristeza dos lares ameaçados, não têm a occasião de
luctar contra a voracidade implacavel dos prcstamistas

cruéis. A' esses, como amoravel mãe carinhosa, a
Prefeitura, que elles dirigem, envolve no dadivoso
manto das generosas predilecções facilitando-lhes a
vida e amaciando o chão sob os seus nobres pés de
entidades superiores.

Os outros, os apagados serventuários incapazes de
um momento de brilho no luxo mundano dos áureos
salões da grande elegancia, os ingênuos seres que não
freqüentam os mesclados círculos de onde sáem as
sagradas ordem dos summos paredros, 

— os obscuros,
os humildes, os pobres, os desprotegidos, — 

justamente
aquelles sem cujo diário esforço o formoso plaustro
da Prefeitura ficaria emperrado nas regiões pantonosas
do seu trajecto, — vejetam no ultimo plano da consi-
deração dos altivos magnatas e só são pagos pela

piedosa intervenção providencial do Presidente da Re-

publica ou por falta de superfluidades em que se gaste
com estrepito esplendítoso o dinheiro do município.

Os cavalheiros a quem as circumstancias collocaram
na elevação das cathedras infallíveis de dirigentes,

para provar que essas circumstancias não são desgra-

çadas conseqüências de acontecimentos extranhos á
vontade e contrários aos interesses dos municipes, nas
occasiões por desventura nossa tão freqüentes, dos
apertos e difficuldades, deveriam retratar o esplendor
das suas personalidades na serena belleza de actos

públicos de abnegação.

Esquecidos de pratical-os, preferindo a molleza
annual do conforto ás virtuosas agruras do estoicismo,
os governantes descarregam sobre o lombo frágil dos

pequenos funccionarios, esmagando-os sem um pensa-
mento de piedade, o peso bruto em que se converte-
ram os repetidos erros dos manda-chuvas desmiolados.

Os exemplos da abnegação, nesta encalacrada capi-
tal da maior republica latino-americana, sobem de
baixo buscando penosamente os aurificos annos em

que resplande, rutilando na gloria do poder, o victo-
rioso egoísmo.

No dizer de um velho pensador eloqüentemente
repetido pela erudição do sr. Barbosa Lima, a Repu-
blica é a virtude.

Louvemol-a, pois, na austereza com que os pode-
rosos sobrecarregam o fardo terrível dos fracos, e
não prestemos ouvidos á voz rude de quem, ao histo-

rico sol de Novembro, perguntou em que se transfor-

mou o regimen de egualdade e justiça fundado em

1889.



CARETA ?

A Pclcnla Independente

O kaiser — Serás livre! Inteiramente Independente! Formará» um estado rigorosamente automono?

Escolherás para teu soberano o nobre que te agradar, comtanto que seja o príncipe que eu indicar.

A RUMANIA EM GUERRA

A vigília das armas em Bucarest

De Bucarest, o Sr. Robert de Lezeau. correspondente

do F/G A RO, de Paris, consagra dois commovedores ar-

tigos a Rumania em guerra, aos grandes dias historicos

durante os quaes foi notificada ao povo a decisão adop-

tada pelo Conselho da Corda.

Essas paginas pungentes ditem respeito a acontect-

mentos muito importantes para que não se tornem de uma

interessante actualidade.

Foi após a sessão do Conselho da Corôa de domingo

tj de Agosto que a entrada em guerra da Rumania, ao

lado das potências da •Ententeofficialmente se annun-

ciou. A noticia espalhou-se como um rastilho de pólvora
atra vis de Bucarest.

O Conselho da Corôa, com o fim evitar os a/unta-

mentos e as manifestações inúteis, havia sido convocado,

secretamente, na residencia real.
Depois de ter o Sr. João Bratiano brevemente indi-

eado as razões nacionáes da intervenção rumena, os assis-

tentes, muito commovidos, esperavam, com a garganta
apertada e o coração palpitante, que o soberano tomasse

a palavra.
wEtle o fez, escreve o Sr. de Lezeau, com uma sim•

plicidade e uma grandeza que, em alguns instantes nos

revelaram esse soberano muito respeitado, porlm, frequen-
temente, demasiado modesto ; em uma palavra, manifes-

tou-se um rei popular, nacional, um grande rei*.

m Ja não é o rei da Rumania, exclamava, ã noite, com

um júbilo delirante, o grande poeta Octaviano Cogas ; i

# primeiro rei dos rumenos».

Depois de haver longamente hesitado, declarou o rei

aos ministros:

«Presidentes das Camaras e chefes de partidos reuni-

dos, depois de ter examinado todas as razões que deviam

dictar a minha resolução, não hesitei em sacrificar as

minhas preferencias pessoaes ao interesse do f>aiz. 
Venci'

me, a mim mesmo, e fortalecido por essa victoria, dei a

minha approvação real ú decisão do meu governo. Gr a-

ças ao meu exercito e ao meu povo, com concurso de todos,

faremos a grande Rumania».

Ao proferir essas palavras, o rei tinha os olhos

humidos de lagrimas. Era profundamente sincero. Essa

victoria alcançada contra si proprio, a que elle se referiu,

fira obtida com lucta. Asseguraram-me que na vespera

elle disséra á rainha, mostrando-lhe uma photographta
do casteUo de Sigmarengen : »Brinquei na minha mfan-

cia sob essas bellas arvores. Não as verei mais».

Quando o rei terminou sua declaração, todas os mi-

nistros # chefes de partido successivamentê tomaram a

palavra.
Os mistros. amigos do partido germanophilo, se ape-

garam aos sentimentos de uma neutralidade malévola,

mas o Sr. Carp, com os seus respeitados to annos, foi
escutado com especial attenção.

O velho luctador germanophilo 
— que desde tSjS não

tem mudado de opinião um si segundo — pronunciou,
com gera! estupefação, as seguintes palavras :

wA Rumania declara guerra A Áustria-Hungria, f

para mim uma guerra de dir. Dou á pátria os meus tres

filhos, que amanhã partirão para á lucta ; mas, desejo

de coração que o meu pais se/a vencido, O systema de

alliança que elle adopta, so lhe pôde ser funesto, e

elle se salvará, unicamente se abandonar a senda em

que penetra ; d elia símente se afastará agora pela der-

rota».

Com grande bondade, dirigindo-se ao Sr. Carp, o rei

lhe pediu que retirasse palavras fue *é podiam ser ins•

piradas pela tolera.



CARETA

Não, senhor, replicou o Sr. Carp ; faliei com per sua'

são e após haver reflectido. Disse que desejava a derrota

do meu pait; eu deveria ter dito o seu esmagamento.

Um silencio profundo succedeu a essas palavras. E

toda a gente disse comsigo çuc o Sr. Carf> se achava mais

velho ao que se suppunha. Foi, sem duvida, o julgamento
mais indulgente que se poderia conceder a esse homem,

cuja existencia, toda de honra e probidade, não merecia

esse triste corôamento.

O rei despediu os membros do Conselho, abraçou^ o

Sr. Pelispeco, estendeu a mão a cada qual e as duas mãos

ao Sr. Carp. Como se observasse a um ministro espirituoso

o gesto do soberano, elle respondeu : «Foram as condo-

lencias*. ,
Nas ruas, que a multidão começa a invadir, cáe a

noite. Nas ruas. os gritos, cada vez mais formidáveis de

VIVA A FRANÇA!, respondem aos de VIVA A RU-

MAMA l.

Resôam as trombetas. E' o decreto de mobilisação, que
um official vem lér em voz alta, á sombra de uma bandeira,

em cada canto de rua. Esse decreto não t longo. Aquelles

que o ouviram, querem ouvil-o ainda o seguem mais longe

o arauto e a bandeira. Foi entretanto, necessário muito

tempo bara terminal-o, pois cada phrase era interrompida

pelos bravos freneticos da multidão.

Uma turba immensa, accumulada deante da embat-

nada de França, reclama uma bandeira tricolor ; uma

lhe i dada. Depois, o ministro de França, Sr. de Saint-

Hilaire, teve de apparecer á sacada. Em algumas pala-

»ras vibrantes, interrompidas por acclamações enthusias-

ticas, elle saudou as bandeiras reunidas da Rumania e

da França.

E" noite. A multidão augmenta aind*. Um batalha*

vila, armado, às portaa das lcg ações da Allemanha e da

Áustria. Essa precaução era inútil. A multidão heje si

quer acclamar ; não sabe amaldiçôar. Apprendera depois.

O dia immediato foi, disse o Sr. Robert de Lexeau, o

des diplomatas *desilludidos e desolados», que reclamavam

os seus passaportes com manifestações difforontos, con-

formo os soeis temperamentos

L'Information Unlvarielle

-OODOO-

Um Jornal da famosa capital paulista, enxergando

uma bisbilhotice compromettedora sobre os livro»

em que se registram os negocios financeiros de S.

Paulo, chegou a espantosa conclusão de que o sábio

governo da Paulicéa gasta um vasto dinheiro, intei-

ramente perdido, com a imprensa do Rio. O nosso

collega, desconfiado como bom filho da terra feraz

dos bandeirantes, chega a suppor que ha, num dos

jornaes cariocas, um adiposo escriba elegante sub-

vencionado mentalmente para endeosar com a vena-

lidade literaria dos seus louvores a um grupeiho de

político» situacionistas. NJo acreditamos na veracl-

dade dessas audazes Insinuações, porque o» gover*

nante» paulistas, tradicionalmente honesto», náo de»-

cerlam i tolice immoral de alimentar, em proveito

pessoal de amigos, a frivolidade mundana de um

rabiscador de aluguel.

-O UOH B-

Crise e conforto

A.a

O cieado — Nio eitá minha senhora. O Snr. rliconde partiu hontam para «uenoa-Ajr*».

CLÍÍ-^ral.Vu queria Mb" ai elle aceeltava alfuma. cadeirai.paraum. taata.

O ckeado — Acceita, com certeza. Ella tem tadoa oa movaia hjrpathaaadoi.



LA CARÈTE ÉCONOMIQUE

Journal hebdomadalra eonsagré nua Intarata d* qul pague bien

INDUSTRIE - COMMERCE — 
FINANCES 

- POLITIGUE - CAVATICNS

Apparait touts les sabbades — Organe allié

N.1023 I 18 — Novembre — 1916 | Prèce 300 ra.

ARTICUE DE FOND

La quaatlon orçamantalre dana Ia Si-

nat donnt motlf a nouvalles encren-

ques.

Let orcetnents passèrent dans la

Chambre et furent remettus au Sénat

comme a dit avec tant justesse et pre-
cision le senateur Lopes Gonçalves.

Chegués au Sénat ils furent comme

était d'esperer distribuas à la commission

de Finances, comme a affirmé tantbien

avec non mineure raison et discrétion le

aenateut Piies Ferrier.

Commença 1'encrenque.

Les relateurs des differentes pastes
sòn satisfait» du service fait dana 1'autre

maison du Congrès, par une ciumade ex-

plicable entre membres d'une corpora-

tion politique comme celles du Monroe et

du palacet du Comte des Ares, de la

partie dos senateurs pour acher tout le

travail prompt sans consulte a ses graves
responsabilités, achèrent que le trarail de

la Chambre était une porqueríe, indigne

d'un Parlament adianté comme le notre

au sein daquel se comptent personalités
eminentes par sa capacité, intelligence et

mfme genie comme Axerède, Pires Fer-

rier, Lopes Gonçalves, Inde du Brésil,

Arthur Lemes et autres parèdres non

moins conspicus et pour cet motif resol-

?urent emender tout autre fois botant à

bas tout qui la Chambre avait fait.

L'analyac de» orcements faite par les

relateurs du Sénat preuve á la satieté

que les relateura de la Chambre aont

unes Wtes carrées, qui de trarail orce-

mentaire entendent tant comme nous

touts avec exception de Mrs. Napoléon

Reys et Murí^r Guimaraens entendons de

japonais.

Esperons la reposte.

Quand los orcements voltòrent a la
Chambre les relateurs do cette prouveront
de la môme manière que les relateurs du

Sénat sodt unes bétes cubiques et qui de
travail orcementaire entendent tant comme
nous except Mr. Candide Lague enten-

dons de Sankrit.

Le motif de cettes brigues et de

cettea disputes entretant est bien simple.

Le particulier qui tient sa casa bien gou-
vernée (et c'est une chose três difficile

d'encontrer aujourd'hui en jour) quand
fait soa orcement comence pour formuler

cette proposition : je gagne um compte

de réis, pour exemple ; logue, comme dit

avec tant perspicace Mr. Seabre, je peux

g as ter un compte de réis ; pour conae-

quence distribuons cet compte :

Maison 250^000

Comide. . , . 450(000
Lavadière . . 1 35(000

Cuisinière .... 35(000

Ame sèche. a$$0000

Roupe et botique et

chosea miudes. 155(000

Total 950(000

Salde. .... 5°$ooo

Cette salde fique pour les dispenses
imprévues et la majeure partie des fois

est consumé en choses utUes si le cida-
don du compte de réis a intelligence. En

cas contraire est boté fore en derrègle-

ments idiota.

Puis bien ! pourquoi le Congrès ne fait

le mème que le particulier ?
Dizent aucuns deputés nos a mis aux>

quels nous avons dirigé cette interroga-
tion qui commcnce pour le CongTès, ni
le Gouverne, ni le Thésor, ni le Tribunal
de Comptes ni personne ou repartition
aucune savoir quelle sera la rente du

pays dans l'an pour lequel se va voter
1'orcement. Pour cet motif ne sabant pas
quelle será la rente se vote em premier
lieu la depense et depuis se traite de
donner au gouverne les moyens d'arran*

quer du peuvc pour intermède des im*

posts 1'arame necessaire pour couvrir les
dites depesses. Si cettes cxcedent la re-
cette se tome argent empresta on se fa-
brique denier et se faite une petite
emission.

Comme se voit tant raison tient la
commission de Finances do Sénat en son
opinion sur la commission de finances de
la Chambre comme la commission de
Finances de la Chambre en son opinion

sur la commistion de Finances du Sénat.
Amen.

Je m/me

LITERATURE, ETC

CONTRIBUTION POUR LE FOLK-LORE

Alfaiat veut thesoure

Sapatier veut tripéce

Menine bonite veut argent

Fcmme vieUle veut converse.

Arthur Muriet

La rue des Laranjeires

Est compride et sans largoure

Les me nines qui U meurent

Tient jambes de saraconre.

Coin Ilacke

Ah menine rogue a Dieu

Que je rogue a Saint Vicent

Que nous ajounte a nous deu»

Dans une case sans gent.

Leuú Cartaillt

J'ai compré un vintém dVuís
Pour tirer la geration
Le pint mourra dans la casque

Je ne tient fortune non.

Aggripin Azexede

J'ai plantó un pièd de çuive
Au quintal du seigneur Joseph
Le vent leva les feuilles

Le tale fiqua de pied.

Dunxhce d*Abranckei

Cachourrigne lat, lat

En bas d'unc figuière

Calez la bouche cachourrigne

Ne sejez pas candondonguière.

Iutpin Petit-fil»

Calez la bouche rouligue

Que la cobre je vais mater
Les crufs qu'elle a mangé

Elle tera de paguer.

Louú D i manche»

Cannigne verte, verdinhe

Cannigne du cannaviel

Je fus dèjà maitre de sucre

Aujourd'hui suis officiel. (*)

Joieph Beterre

Le roi manda me convider

Pour me casei avec sa filie

Qu'il me donneiait de dot

Europe France et Bahie.

/. Stouvre

Pequents tenez cautelle

Vous ne connaissez le mond<*.

Aprendei a nader bien

Qui tinon vous ire* au fond.

Elie Martin

Crave blanc, crave rouge

Crave de toute nation

Si crave mude de ccrur

Qui faira qui tient passion ?

Antmin Freire

Cachourre qu'engoule as

En aucune chose se fie

Quand je vois femme vieille

Je tome la bença et l'appelle de titie.

Joaquim Pire»

Comme les passarignet voent
Au milieu de la nuit escure
Ainsi seront mes soupirs

Sur la tienne sepulture.

Thomat Roãrigue»

(') Ceei est vers mais n'eat pas veri-
té. Aujourd'hui je sui mais c'est minis-

tre. — J. B.
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PVerificou-se 

que a cor ne-

gra da tez nao so depende WUM
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tram-se na Guind, regiio on- * • 

ii 
' ' •

de cahem annualmente gran- 3
des chuvas. Em compensagao &

¦ os habitantes da zona secca fWm' 2. ^NB9

do deserto da Nubia tfim £.

**JSBESl^r

Jj^g •' f im^vV . i >. y. [

ST' l'

' H Jtt

«JBT

ENTRE CREADOS

Você 
já notou como

o José çstá ficando com os
hombros torcidos ?

Eu explico. O patrão
está medonhamente criva-
do de dividas, e elle nâo
faz outra cousa senão en-
colher os hombros, todo
o dia, a despedir credores!

Verificou-se que a côr ne-

gra da tez não só depende

da luz e do calor do sol,
mas também da humidade

da atmosphera.

Os homens mais negros da

África, por exemplo, encon-
tram-se na Guiné, região on-
de cahem annualmente gran-
des chuvas. Em compensação
os habitantes da zona secca

do deserto da Nubia têm a

pelle avermelhada.

INSTANTÂNEOS

OO =? DO

BOM NEGOCIO

O freguez entra em um es-
tábulo, e pergunta ao dono :

Quanto leite dão por
dia suas vaccas ?

Vinte litros.
Com isso você não

pôde ganhar muito dinheiro.

Sim : mas eu vendo

quarenta.

A COR NEGRA DA TEZ



O KEI ALBERTO O JOGO DA GUERRA

Bélgica. Nas trincheiras da vanguarda, com o
«olho fito nas fronteiras linhas allemãs e com o

dedo no gatilho, vigilantes, os valorosos soldados

belgas esperam o signal

de fogo.

A' rectaguarda, em si-

tio que os elevados tiros

da artilharia inimiga re-

volvem de espaço a espaço,

o movimento das tropas

<jue se retiram da frente

e das forças que avançam

para substituil-as, é in-

tenso e continuo.

Soldados em descanço,

formando grupos, conver-

sam com despreoccupa-

ção, ind iferentes ao sibi-

lar pesado das grandes
balas que passam.

Perto da tenda do Rei,

vários soldados, consti-

tuindo um grupo alacre,

interrogam a um camarada

que voltava de Londres,

onde permanecera em tra-

O jogo da guerra nào é somente divertimento de

militares. Os civis também o apreciam.

A classe em que elle encontra porém mais adep-

tos é a dos cinco aos dez

annos.

Dois pequenos, filhos

de um capitão do exercito

brincavam de guerra.
Paulo, de 6 annos, orga-

nisou um forte com dois

caixotes, e bem abastecido

de munições, calháos de dl-

versos tamanhos, resistia

victoriosamente ao assedio

de Francisco, de 7 annos.

O pai assistia com in-

teresse á luta.

Como ella se prolon-

gasse sem resultado para o

sitiante, contrariando assim

todas as teorias bellicas

do capitão, elle chamou o

Francisco e disse-lhe:
— Menino, se você to-

mar a praça em dez minu-

tos, ganha dez tostões.

*-¦ .

tamento por espaço de

dois mezes.

O interrogado, contente

e loquaz, descrevia com

largos gestos e abundan-

tes palavras a extensão e

a gentilt-za da affavel hos-

pitalidade londrina e de-

pois de contar mil cousas

edificantes, coticluio por
affirmar com alegre con-

vicção:
Passei como um rei.

Dentro da tenda, ou-

vindo essas palavras, o

Rei Alberto, sorrindo, ex-

clamou no meio dos seus

ajudantes :
Coitado 1 Deve ter

passado muito mal.

OO gg 88 88 88 88 OO

Campeonato de fusil

O concurso annual Jo Tiro /».• 7, sahinJo vencedor o

campeão Sr. Alfredo Eugênio George.

Neste momentooçapitão

é chamado, para attèndera

uma pessõa, e ao voltar,

dahi a cinco minutos, já en-

controu a luta terminada.

O Francisco tinha toma-

do a fortaleza, onde plantara
a sua bandeira, e o Paulo

estava seu prisioneiro.
O pai, com satisfação,

chamou o vencedor e dis-

se lhe :

Muito bem ! Tome

os dez tostões. Agora con-

te como foi que você to-

mou a praça tão depressa.
Muito simplesmente,

respondeu o heróe ; pro-
metti quinhentos réis ao

commandante. Brites

^ 

^ 

^ 

~l''
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Organisou-se uma companhia de exploradores que
se destina a engraxar diariamente as botas do presl-
dente Wencesláo Braz. Essas illustres botas presiden-
ciaes serão engraxadas gratuitamente. Apezar disso,

a Companhia espera que antes do fim do quatriennio,
com os lucros divididos por ella, os seus accionistas

estejam millionarios, pois com os hábitos de inde-

pendencia que os caracterisam, todos os políticos
sem principios irão altivamente engraxar as botas,

por mais dois tostões, no eminente engraixate onde

as engraixa o glorioso Presidente da Republica.

Pedem-nos para declarar que o dr. Francisco Sal-

les, honrado senador mineiro, sempre que vae ao

barbeiro, da-lhe, não uma vasta prata, mas um mo-

desto nickel de gorgêta.

00= =00 ? 00=

Club IVlotoc^clista Nacional
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Partida para disputa do Campeonato do Kilometro.
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O continuo Romão

Em 1907, quando o dr. Carvalho Britto

cretario do In-

terior em Mi-

nas, entre os

continuos do

seu gabinete
havia um cre-

ou Io esperto,

vivo.intelligen-

te, todo atten-

cioso e cheio

de mesuras —

o Romão.

Esse exem-

plar funcciona-

rio sempre se

referia ás altas

autoridades do

Estado com o

máximo res-

peito e acata-

mento.

— Officio do Exmo. Sr. dr. João Braulio Moinhos
de Vilhena Júnior, secretario das Finanças.

Certo dia, o dr. Carvalho Britto, enfastiado com
era se- tanta exctllencia e tanto senhor doutor, chamou o con-

tinuo de parte

=00 DOC =OQ 
e ,he d'sse :

— Romão,
não precisa
usar tantos

qualificativos

quando você

annunciarqual-

quer pessoa.
Empregue ape-

nas os nomes

proprios.
Pouco de-

pois, receben-

do, na sala de

espera, um car-

tão do sr. Júlio
Bueno Bran-

dão, vice-pre-

sidente do Es-

tado, para entregar ao secreta-

rio do Interior, o continuo che-

gou á porta do gabinete e gii-
tou :

— Britto, aqui está o Bueno

que deseja falar-lhe.

Jota Til

E' um exquiiitão aquelle
nosso amigo : detesta as ita-

lianas.

Não 
parece.

Porque ?

Em casa d'elle ha vene-

zianas por todos os lados.

\

Tilintava a campainha do te-

lephone, ao lado. Romão, pres-
suroso e solicto, corria ao appa-

relho; depois, empunhando o

phone, e todo curvado :
Sr. dr. Carvalho Britto,

S. Ex. o sr. dr. João Pinheiro

da Silva, presidente do Estado,

pede a V. Ex. a fineza de vir ao

apparelho.

Outra vez, collocando respei-

tosamente um cartão em cima

da mesa do secretario :
S. Ex. Revma. o Exmo.

Sr. D Silverio Gomes Pimenta,

Arcebispo de Marianna, deseja

fallar a V. Ex.

Ou então era um officio que
apresentava ao seu superior, todo

curvado e cheio de mesuras : Pruya Affonno Pcnnu
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TELEQKRPHO SEA FIO

(Serviço de ultima hora )

Ministério das Relações Exteriores — Itomi-

raty. — A fraternal harmonia republicana que deve

enlaçar nos seus tentáculos de íffecto os abnegados

servidores do Estado e a suprema conveniência do

serviço prejudi-
cado pela injus-

ta suspeiçáo

confirmada pe-
Ias circumstan-

cias, exigem a

vossa formal in-

tervenção no es-

cabroso caso

que serve de

themaaos escan-

dalisados func-

cionarios da re-

partição dirigi-

da pela formo-

sura elegante de

vossa interini-

dade. Têm ap-

parecido, com-
mentados sem
benevolencia,

numa velha fo-
lha matutina de

gloriosas tradi-

ções, minucio-

sas informações

de fados occor-
ridos em vosso
ministério e re-
latorios de fa-
vores concedi-
dos ou de faci-
lidades tolera-
das a este ou
aquelle empre-

= 00 ? 00= =00

THEATHO

gado. Os vossos subordinados, ainda os que não

toram attingidos por esses commentarios, attribuem

essas declarações, essas e as que se referem a vos-

sa bella pessôa, á incontida falta de lealdade do ta-

moso auxiliar do Consulado Brasileiro de Gênova.

Ao exerecer a vossa intervenção em favor do jovem
delator, lembrai-vos de que Georgino Avellino, tra-

hindo os seus superiores e compromettendo os seus

companheiros, não pretendeu demonstrar ausência

de seriedade,—

quiz, apenas, de

accordo com o

programma je-
suitico do arri-

vismo, conquis-

tar as bôas gra-

ças de um jor-
nalista hostil á

vossa gorda fi-

gura e arrancar

uns louvores

desinteressados

ao combativo

jornal em que
se ataca a vossa

ephemera ges-
lào ministerial.

Ler e escrever

6 o maior dos

prazeres; o igno-

ranteéverdadei-

ramente pobre.

Ayar.

Lugui Poe, Suzanne Després e mlle. Verneuil, recentemente

chegados a esta capital e que vâo offerecer ao publico carioca urna explendida

serie de espectaculos no Theatro Municipal.

Os gatos têm

trinta dentes e

os cães quaren-
ta e dous.

J^|
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A experiencia ensina-nos a desconfiar de tudo, e

muito particularmente de nós mesmos. — Condes-

sa Dash.

Os homens alcançam o seu maior peso aos qua-
renta annos e a mulher aos cincoenta.

oo ? oo

Um neve brinquedo

Justamente.

E' na verdade valioso esse

diamante ?

E* uma pedra rara.

E o senhor está disposto a

entregal-o a quem lhe der os si-

gnaes exactos ?

Declarei isto no annuncio.

O janota deu um suspiro:

Eu 
perdi 1

Foi o senhor quem perdeu
o annel ? atalhou o velho. Dê me

então os signaes, que eu lh'o res-

tituirei. Quaes são os signaes ?

Não, eu não perdi o annel.

Perdi uma aposta de cincoenta

mil réis. Eu apostei com um ami-

go que este annuncio era uma

blague ou talvez um reclame, pois
achava impossível que, na crise

actual, alguém, encontrando um

objecto de tanto valor, tivesse a

ingenuidade de procurar o dono

pelos jornaes para lh'o restituir.

Emfim... vi uma cousa rara.

E sahiu.

C.

A menina Maria Cecília Penna recebeu suas amiguinhas

no dia de seu attniversario

Um grupo de italianos, naturaes de Maratea, entre os

quaes vê-se alguns que já morreram na guerra.

-? 
oo ?-

A memória é um dom ; o esquecimento uma vir-
tude. — Baroneza de Knon.

NÜGAS E BISCATES

O ANNEL PERDIDO

A campainha electrica sôa estridentemente.

— Pode entrar! grita de dentro uma voz.

Abre-se a porta, a um impulso exterior, e entra

um janota, correct?mente vestido, perfumado, com

um grande brilhante faiscando no alfinete da gra-
vata.

A gravura acima mostra um importante melhora-

mento feito num brinquedo muito nosso conhecido :

o arco que os meni-

nos fazem rodar no

chão com um peque-
no bastão.

Em vez do arco

commum, ajuntam-se-

lhe quatro raios e um

cubo; e em lugar do

simples bastão recto,

para lhe dar movimen-

to, emprega-se um bas-

rão um pouco curvo na extremidade. Com um im-

pulso do bastão atira-se este arco para cima, gyran-
do sempre, podendo elle ser apanhado no bastão ou

cahir ao chão, sem perder o movimento rotativo.

O cubo deve ter nos dois lados um entalhe para
o bastão curvo.

Foi o senhor — diz elle ao dono da casa, um

velho respeitável — 
que annunciou nM Noite ter

achado um annel de ouro na praia do Flamengo ?

Sim senhor I

— E disse que elle tinha en-

cravado um brilhante de valor ?

oc
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formas de chapéos de senhoras

Apresentamos aqui novos modelos de chapéos que estão sendo annunciados em Paris, para o outomno.

Nessas formas e nas outras que estão sendo lançadas com

muito reclame, nota-se a falta das bellas plumas e uma revivescencia dos antigos costumes do Directorio.
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matico, sem família, curtindo os
mais atrozes soffrimentos.

Era esta lamentavel historia que
o infeliz Joaquim contava aqui no

Rio (onde o ex-seminarista viera

procurar emprego) ao seu antigo
rollega e amigo, o commendador

Frederico. Achavam-se no escripto-

rio do opulento negociante : este,

correctamente vestido, perfumado,
com um brilhante cáro no alfinete
da gravata de seda verde ; o Joa-
quim, andrajoso, de botinas furadas,

barba desleixada, transpirando mi-

seria e privações por todos os póros.
— Quem diria que havíamos de

nos encontrar, após tanto tempo

=a

€m coração de ouro

Conheceram-se, ha mais de trinta

annos, quando ambos eram alum-
nos de um Seminário, no interipr de
Minas. Eram então amigos íntimos

e dedicados: realizavam o exemplo
clássico de Damão e Pithias, dis-
cipulos do grande Pythagoras.

Depois, separaram-se, tomando
cada um o seu destino na vida.
Frederico veiu muito moço para
o Rio, empregou-se no commercio,

trabalhou como um mouro, foi su-
bindo de posição, ganhou dinhei-

to, economizou, estabeleceu-se por
conta própria, constituiu familia e

?

? == ?

de separação ! dizia o capitalista,
soprando negligentemente o fumo
do charuto. Ha quantos annos es-
tivemos no Seminário, Quinzinho ?

Ha trinta e sete.
Trinta e sete annos 1 com-

mentou Frederico. Como o tempo
nassa!... Que fim levou o Xico
Silva, que um dia fugiu do dormi-
torio por uma escada de corda ?

E' hoje medico noSuldeMinas.
E o Chupa dedo, que tinha

uma creação de coelhos?
Morreu ha mais de dez annos.
Coitado 1 Era um bom meni-

no I exclamou o commendador.
Ainda vive o Patachoca, que um
dia quebrou com uma pedrada os
oculos do regente?

=3
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enriqueceu. Era agora um dos

mais opulentos e conceituados

commerciantes desta capital, pre-
sidente de diversas companhias,

politico prestigioso no bairro.

Joaquim (o Quinquim, como o

tratavam o Seminário) lá ficou na

monotonia da provincia, tentou va-

rios negocios, fracassando em to-

dos; metteu-se na politicagem lo-

cal, chegando a ser fiscal da Ca-

mara. Perdeu o emprego quando
subiu o partido contrario; foi per-
seguido, quasi processado pelo
novo chefe politico. Depois, rolou

de miséria em miséria, até chegar

aos cincoenta annos, pobre, rheu-
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>1 revista das mascaras contra os gazes asphyxiantes

Ainda vive. E' tenente na

policia mineira.
Pois creia, Quinquim, que

costumo ter saudade do nosso

tempo do Seminário, disse o ca-

pitalista, olhando as horas num

magnífico relogío de ouro.
E eu também I suspirou o ou-

tro, rodando na mão o seu lamenta-

O OO 

vel chapéo. Si você soubesse o que
tenho soffrido, e a negra miséria

em que me acho aqui no Rio,

absolutamente sem vintém...

E mais uma vez contou ao antigo

collega a sua vida de acerbas pri-
vações... O commendador apertou

um botão electrico. Appareceu um

empregado elegantemente vestido.

OO OO

João, disse Frederico, mande

chegar á porta o meu automovel. —

E voltando-se para o Joaquim, com

os olhos marejados de lagrimas :
Você me partiu o coração com

as suas confidencias. Mas são ho-

ras de ir ao Club. Até logo.

E sahiu.

C. B.

? OO ?

NOVOS ENGENHOS DE GUERRA

•O formidável automovel blindado que os inglezes estão empregando na batalha do Somme. Ao lado, o diagramma
do novo engenho de guerra.

OO OO— =00

NAS LINHAS FRANCEZAS

Uma rua de Verdun, arruinada pelo formidável
bombardeio dos*A llemães Poderosas trincheiras francezas, em frente a Verdun
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Senho desfeito...

Desde que a imprensa

carióca batalha em pról
da policia de carreira,

que mais de um agente

do nosso lerdo Corpo de

Segurança têm procurado
satisfazer aos desejos da

imprensa ensaiandootypo

ideal do «péga ladrão» de

romance.

Dentre esses agentes

o mais enthusiasmado era

o ingênuo tabaréo de Ita-

jubá.

Notaram alguns de

seus collegas que, todas

as manhãs, antes de se

apresentar ao serviço, o

tabaréo punha-se a correr

oo =? oo

Praia de Copacabana

OO =? OO

Entre duas solteiro-

nas :

Sinto enorme pra-
zer quando vejo um ra-

paz pobre casar-se !

Ora essa... Porque?

Porque os ricos

continuam em circulação.

A satyra é uma espe-

cie de espelho, onde,
aquelles que o fitam, des-
cobrem a cara de toda
a gente menos a sua.

Swift

? 
o 

O soberano que reina

sobre a menor monarchia

de todo o mundo é o rei

dos Côcos, grupo de ilhas,

proximo de Sumatra

O outro deu uma gar-
galhada e gracejou :

Nesse caso insere-

ve-te em um dos pareôs
do Jockey ou do Dtrby.

O tabaréo, perceben-
do-lhe a maldade, ficou:

vermelho de raiva e es-
bravejou:

Cavallo é o seu
avô.

Houve entre ambos

uma troca de murros e

ponta pés e o simplorio

tabaréo, apezar de toda a
sua bôa intenção, quando
esperava estar com a car-
reira feita, foi expulso

do Corpo de Segurança
— 

por aggredir a um

collega.

* * *

em torno dos canteiros

do vasto pateo do pa-
lacio da Central.

Um delles, extranhan-

do-lhe esse afanoso habi-

to, interrogou-o a res-

peito.

O tabaréo formalisou-

se e respondeu-lhe com

emphase:

Sou 
pela policia de

carreira.

O curioso não perce-
beu ainda e insistiu :

Eu também. Mas

não é isso que te per-

guntei. Quero saber por-

que corres todas as ma-

nhãs pelo pateo 
do pala-

cio da Policia ?

O interpellado sorriu:

Ora essa I Estou

trenando para quando fôr

instituída a policia de

carreira eu não perder o

oo o

o oo

? oo

oo o
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ttüLHERES DA RÜSSIA

Na Rússia, não ha menos de 400 mulheres que
combatem no exercito, sobretudo nos regimentos

siberianos. As mais das vezes, ellas pelejam ao lado

de seus maridos.

Kokoussora, uma das amazonas mais em eviden-

cia, alistou-se no exercito desde o inicio das hosti-

lidades, para não se separar do esposo, que servia

n'um regimento de cossacos. Tem agora o posto de

coronel e commanda o 6° regimento dos cossacos
do Ural. Foi ferida duas vezes na Prússia Oriental,
e, pela sua bella conducta recebeu a Cruz de São

Jorge e adquiriu o direito á pensão militar.

Outra mulher, Alexandra Ephinowna Laearera, é
um elegante official dos cossacos do Don. Em Kitw

deu prova de coragem e de iniciativa. Prisioneira
dos allemães, evadiu-se com outro prisioneiro, de-

pois de haver matado uma sentinella. Ultimamente,
conta a revista florentina «Diana», ella capturou uma

patrulha de 17 uhlans e apoderou-se de documentos
de séria importancia.

L'Information Universelle.
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Agradave! ao Pa Ia dar

RkaemOleadefjóddodeBdialháo

das Creanças

EMOLSÃO

deSCOTT

ALTA NOVIDADE

em Vestidos Tailleurs, Passseio, Theatro e

Chapéos

MADAME LEOXIE STRASS

257, AVENIDA RIO BRANCO, 257

Telephone 36GB - Central

Participa a suas amaveis freguezas, famílias e

amigas, que chegou de Paris com um lindo sortimen-

to de artigos para o verão. Fica a disposição todos

os dias, das 9 ás 6 horas da tarde.

Preços muito razoaveis

Está calculado que, na população do mundo,

existe a proporção de 109 mulheres para 100 ho-

mens ; e também que oito nonos das mortes repen-

tinas occorrem em indivíduos do sexo masculino.

Não ha motivo para chorarmos tanto os mor-

tos... Ao fim de tudo estão realizando uma viagem

que todos havemos de fazer. —

Antiphanes.

Nos séculos X e XI introduziu-se o costume, que
tinha força de lei na França, Inglaterra e Allemanha,

de perdoar da forca os criminosos que soubes-

sem ler.

JUVENTUDE ALEXANDRE

ETERNA MOCIDADE DOS CABELLOS !

A JUVENTUDE desenvolve o

crescimento do cabello

dando-lhe vigor e belleza.

Os cabellos brancos ficam pretos

com o uso da

JUVENTUDE ALEXANDRE

REMEDIO EFFICAZ CONTRA A CASPA

Preço do frasco  3$000

Nas boas Perfumarias, Pharmacias c Drogarias

JUVENTUDE ALEXANDRE

ETERNA MOCIDADE DOS CABELLOS ! 
^Hk

A JUVENTUDE desenvolve Os cabellos brancos ficam pretos

crescimento do cabello com o uso da

dando-lhe vigor e belleza. JUVENTUDE ALEXANDRE

REMEDIO EFFICAZ CONTRA A CASPA

Pre;o do frasco  3$000

Nas boas Perfumarias, Pharmacias e Drcgarias

ALTA NOVIDADE

em Vestidos Tailleurs, Passseio, Theatro e

Chapeos

MADAME LEOXIE STRASS

257, AVENIDA RIO BRANCO, 257

Telephone 36G9 - Central

Participa a suas amavels freguezas, familias e

amigas, que chegou de Paris com um lindo sortimen-

to de artigos para o verao. Fica a disposi^&o todos

os dias, das 9 6s 6 horas da tarde.

Prepos mtiito razoaveis
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«Aleijadinho», o Qaasimcdo genial

Passa hoje o 102° anniversario do fallecimento

do famoso architecto e esculptor brasileiro Antonio

Francisco Lisboa, vulgo Aleijadinho.

Nascera a 29 de Agosto de 1730 em Bom Succes-

so, arrabalde de Ouro Preto, Minas, e era filho na-

tural de Manoel Francisco da Costa Lisboa, distincto

architecto portuguez, e de uma negra de nome Isa-

bel, escrava do mesmo Lisbôa, sendo a creança

liberta na pia baptismal. Antonio Francisco era par-
do escuro, tinha a voz forte e arrebatada, o gênio
agastado; a estatura era baixa, o corpo cheio e mal

configurado, a cabeça grande, o cabello preto e annel-

lado, a barba cerrada e basta, o nariz pontudo, os

beiços grossos, as orelhas grandes e o pescoço curto.

Horrivelmente feio, lembrava a figura lendaria de

Quasimodo, o sineiro de Notre Dame.

Aos quarenta e poucos annos, foi atacado de um

grave mal, talvez a syphilis, deformando-se medo-

nhamente, o que lhe valeu o appellido de Aletjadi-

dinho, com que passou á Historia. Perdeu todos os

dedos dos pés; os das mãos encolherem-se e curva-

ram-se em garras ; depois cahiram, restando-lhe só-

mente, e ainda assim quasi sem movimento, os pol-
legares e os Índices. Não podia andar sinão de joe-
lhos. As fortíssimas dôres que de continuo soffria

nos dedos e o seu gênio cholerico o levaram varias

vezes a cortal-os elle proprio com o formão com

oo ? oo oo ? ? oo

que trabalhava ! As palpebras inflammaram-se, vol-

tando para fóra a sua parte interior, vermelha; per-
deu todos os dentes ; a bocca entortou-se; o queixo
e o lábio inferior abateram-se um pouco. O olhar do

infeliz inspirava horror 1

Esse monstro era um gênio, tendo deixado em

varias egrejas e edifícios de Minas trabalhos admira-

veis de architectura, esculptura e pintura. São obras

do Aleijadinho a talha e a esculptura no frontespicio

da egreja de S. Francisco de Assis, em Ouro Preto,

os dois púlpitos, o chafariz da sacristia, as imagens

das Tres Pessôas da Santíssima Trindade e dos

Anjos que se vêm no cimo do altar-mór. a talha

deste e bem assim a esculptura allusiva á Resurrei-

ção de Christo, que se vê na frente da urna do

altar-mór, a figura do Cordeiro que se acha sobre o

Sacrario e finalmente toda a escultura do tecto do

altar-mór — obras primas de um verdadeiro artista.

Em muitas outras egrejas da capitania de Minas

deixou o Aleijidinho vestígios do seu gênio : nos

templos de N. Senhora do Carmo e das Almas, em

Ouro Preto; na matriz e na capella de S. Francisco,

de S. João d'El-Rei ; nas matrizes de S. João do

Morro Grande e de Sabará ; na capella de S. Fran-

cisco, de Marianna ; em ermidas das fazendas de

Serra Negra, Taboas e Jaguara, do municipio de Sa-

bará, nos templos de Congonhas, de Santa Luzia e

em outros.

Falleceu este tão humilde quão illustre artista em

Ouro Preto, a 18 de Novembro de 1814, tendo de

idade 84 annos, 2 mezes e 21 dias.

C. B.

OO ? ? oo oo ? oo

O ic Salão dos Humoristas

Alguns expositores preparando a sala, minutos antes da inauguração.



G^mnasio Anglo-Çrazileiro

A solemnidade da entrega da bandeira ao batalhão de alumros desse estabelecimento de ensino e inauguração

da linha de tiro «Tasso Fragoso», em 12 de Novembro de 1916.

• • 

/ — o Coronel Tasso Fragoso, chefe da Casa Militar do Presidente da Republica, discursando aos a/umnos

fazendo o elogio da organisação militar que o coltegio já apresenta, felicitando, depois, por esse motivo o Snr.

yCharles W. Armstrong, director do estabelecimento.

II — Aspecto da inauguração da linha de tiro «TassO Fragoso», feita em nome do Snr. General Gabino

iSezouro, inspector da 5a região, pelo Coronel Dias de Oliveira.

III — Da esquerda para a direita: o Coronel Tasso Fragoso; o alumno José Tinoco Pacheco, commandante

«do batalhão escolar; Coronel Dias de Oliveira, representante do General Gabino Bezouro; 1° Tenente Pedro Cavai-

.canti. representante do Snr. Presidente da Republica; 1" Tenente Amado Menna Barreto, instructor militar do

abatalhão escolar; Charles W. Armstrong, director do Gymnasio.

IV — O batalhão escolar formado em linha para receber as autoridades superiores.

E2H1
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SOCIEDADE COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Bello Horizonte, AVENIDA AFFONSO PENNA, 542

Agencia commercial no Rio: RUA DA QUITANDA, 178

CAIXA POSTAL 1673 
— TELEPHONE NORTE 4557

De conformidade com o decreto n.

1.637, de 5 de Janeiro de 1907, e com

os estatutos publicados no Minas Geraes,

de 12 de Outubro do corrente anno,

acha-se fundada, com séde em Bello Ho-

risonte, sob a fôrma anonyma, uma

sociedade cooperativa de responsabili-

dade limitada, que se denomina — "Banco

Popular de Minas Geraes".

Entre os fins, aliás de grande alcance

pratico, que essa sociedade visa realisar,

salienta-se o da fundação de uma agen-

cia commercial, na praça do Rio de Ja-

neiro, a qual vem de ser installada, á

rua da Quitanda n. 178, sob a denomi-

nação de — "Agencia 
Commercial do

Banco Popular de Minas Geraes", e que

terá também, mais tarde, feição ban-

caria.

A esta Agencia incumbe, desde já,

receber e collocar, nos mercados de

consumo, café e outros productos ou

generos de commercio, mediante corre-

tagem e despezas extremamente reduzi-

das, fazendo ao mesmo tempo adeanta-

mentos sobre mercadorias que lhe forem

consignadas, além de outros serviços

que, por natureza, lhe são pertinentes.

O Banco será administrado pela di-

rectoria que vem de ser eleita, em reu-

nião da assembléa geral de installação

da sociedade, e compõe-se dos seguin-

tes Srs.: Dr. José Gonçalves de Souza,

director-presidente ; A. J. da Costa Pe-

reira, director vice-presidente ; e Dr. José

Júlio Soares, director-gerente.

• A Agencia Commercial, emquanto

não assumir sua administração o direc-

tor definitivo, ficará provisoriamente a

cargo do Sr. Thomaz de Almeida Silva,

além de outros empregados idoneos e

da superintendencia da directoria.
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as imitates de rotulagem de

productos similares estrangeiros que se apresentam com

fita a2al e papel ppateado

afim de illudir o publico e vender caro.
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JB Verdadeiras 
donas de

VENDE-SE casai 
Exlg, 0 p0L0

O POLO nao e um BUB de fita ENCARNADA

artigo de luxo, mas KM SB

sim um artigo essen- EB j

cialmente de cosinha e de asseio geral. M 
]

E' um artigo de primeira necessidade. toda M

Devera, pois, ser o

producto mais barato, mais economico e MAIS POPULAR.
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0 POLO de lita encarnada e, certamente EGUAL ou SUPERIOR a qualquer similar estrangeiro

Companhia Usina de Productos Chimiccs — Rua Scares 13, S. Christovao— Rio de Janeiro
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Companhia Usina de Productos Chimiccs — Rua Soares 13, S. Christováo — Rio de Janeiro
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RAINHA E SANTA

Baliidi i D. Flora de Oliveira Lima

?
?
?

A penna treme, a inspiração descora,

Perde a força o buril na mão que o anima.

Para cantar os vossos dons, Senhora,

Não ha bailada real, verso que exprima.

Em vós ha tanto resplendor, ha tanta

Gloria, que a rima é frágil e mesquinha.

Quem nasceu para ser Rainha e Santa,

Ha de ser sempre Santa e ser Rainha.

Na vossa tarde que é radiosa aurora,

Juro, não sei o que vos mais sublima.

Só sei que o vosso coraçlo, Senhora,

De um Deus que tudo fez, foi a obra-prima.

Cofre sagrado onde a Bondade canta

E onde o Amòr pelos seus vive e se aninha.

Quem nasceu para ser Rainha e Santa,

Ha de ser sempre Santa e ser Rainha.

Altar e throno. Santa e Rainha. Flora

De um Bem que o Tempo alcança e não dizima.

Palmeira real que no alto espaço arvora

A bandeira da fronde verde e opima.

Por vós, foge-me um grito da garganta,

Grito do orgulho meu, da vida minha.

Quem nasceu para ser Rainha e Santa,

Ha de ser sempre Santa e ser Rainha.

Offaranda :

Por vós, nwe delírio que ataranta,

Um throno em cada peito se levanta,

Surge um altar, traço a traço, linha a linha.

Quem nasceu para ser Rainha e Santa,

Ha de ser sempre Santa e ser Rainha.

OLEGARIO MAR1ANNO

BBBBBBDOOBBOBBBaDDBBBQBOflflBOBOBBOBBBOODBBBOOOBMBBBBBBBBBOBBOCJBflOOQBBBBBSBOOBBBBBflBBBBOBDa

??BBaoooaaaoflaaoDDDCJDaaQg OS HUMORISTAS gaoanonannaQQacmaaDDCiaaDg

Brilhantemente, com alegria e humo-

rismo, os hábeis artistas do lápis, mane-

jando também o escopro e até o martello,

o serrote e a picareta, inauguraram o pri-
meiro salão em que se exhibem no con-

juncto de uma exposição única os traba-

lhos de todos elles.

Logo ao primeiro exame, o observa-

dor verifica a legitimidade do lugar que
occupam na consagrada opinião do publi-
co os illustres caricaturistas de nome ra-

diosamente conhecido.

Luiz, com o seu Rodrigues Alves em

bronze, Kalisto com o seu goal, Raul,
com a sua variada e interessante collecção
de bonecos de todos os generos, e o
o nosso querido J. Carlos com a perfei-
ção da sua harmoniosa elegancia não só
não foram ultrapassados por nenhum dos
artistas, muitos dos quaes de grande
mérito, menos conhecidos, como occupam
a situação mais elevada no salão, dispu-
tando-se amigavelmente os primeiros pos-
tos.

Artistas que começam a firmar com
brilho o seu nome, taes como Roma-

no, que nesta exposição tem uma linda

caricatura da senhorita Regina Moura,

Nemesio, ha pouco triumphante numa

bella exposição individual, Cícero, autor

de uma bôa charge de um dos nossos

companheiros, ao lado dos caricaturistas

de reputação feita, mostram que merecem
a fama que estão adquirindo.

Numa exposição de humoristas, a no-
ta espinhosa da irreverencia era indispen-
savel e, nesta, o dardo diabolico da sa-

S'ra 

furiosa fére a pança e enruga a face
e mais de um boneco. E', porém, anti-

pathica e, por isso extranha, quando,
abrindo aos olhos do publico os íntimos

bastidores da bohemia ou da burguezia

artística, escandalosamente ostenta as des-

avenças que affastam certos artistas e as

brigas em que outros se engalfinharam.

As senhoras, em grande numero, com-

pareceram á inauguração do salão e fize-

ram bem porque, nos últimos tempos,

como assumptos de caricatura, ellas, com

a sua graça nova, estão fazendo uma vi-

ctoriosa concurrenda á velha ridicularia

dos políticos.

?????????????????????????aciDaaaaaoaaaaoaaaQaaaaaDaaBQaaaaaaaaaailiiDciaoaoaciaaaacjDDQciQciaaaaaaaaaaooaBa
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A calumnla

Sala de café. Camara dos Deputados

ACTO ÚNICO

0 deputado Xisto. (Satisfeito, caçando o queixo)
— Estou contente. Tive um triumpho. Esbadalhei o

bispo da Serra.

O deputado Zildo — E' verdade. Deste-lhe uma

tremenda surra de descomposturas.

Xisto — Arrasei-o.

Zildo — Mas, meu caro Xisto, foste mal infor-

mado.

Xisto — Estou muito bem informado.

Zildo — Enganaram-te, Xisto. Eu conheço o bispo.

Se tu não fosses deputado e dissesses isso fóra da

Camara, ias para a cadeia como calumniador.

Xisto — Eu falei como deputado e o que disse,

disse-o na Camara.

Zildo — Sei. Mas enganaram-te. Conheço o bis-

po. E' um bom homem. E' um homem honrado.

Xisto — Eu também o conheço. E' honrado mas

é um patife.

Zildo — Estás maluco. Isso é incoherencia.

Xisto — Qual incoherencia 1 Que tem esse bispo

de tratar de cousas alheias á religião?

Zildo — Vejo que ha nisso tudo um mal enten-

dido. O bispo não se mette em política.

Xisto — Ora, seu Zildo I Você parece creança.

O bispo, sem ter a intenção de fazer politica, está

a fazel-a, e a fazel-a contra nós.

Zildo — Como?

Xisto — Anda elle a pregar, de arraial a arraial,

virtudes que não temos, exigindo para o desempe-

nho de cargos públicos predicados que nos faltam.

Zildo — Mas elle tem razão.

Xisto — Tem razão, o que ?

Zildo — E' um homem honrado.

Xisto — Sim, é um homem honrado, é um varão

respeitável, é um patriota sincero mas precisa ser

desmoralisado, porque se a sua obra fructificar os

novos costumes nacionaes serão incompatíveis com

os nossos hábitos.

Zildo — Mas nem por isso deves calumnial-o.

Xisto — Devo e hei de matal-o com as armas da

calumnia. Quero que esse povo que o applaude,

acabe por julgal-o tão miserável como eu.

SerapiAo (com a chicara d* cafi na mão) — Um

cafesinho, seu doctor.

Xisto — Não. Manda-me um paraty.

(O Serapião vai buscar o paraty e o panno desce

sobre as ruinas moraes do parlamentar catoneano.)

ao-
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A Vóz DA TELEPHONISTA 
— Queira deixar cahir o nickel.

O BURQUEZ — A senhora tem troco para cincoenta mil reis ?



DYNAMOGENOL

GERADOR DA FORÇA 
- ESPECIFICO DA NEÜRASTHENIA

SOFFREIS? — Curai-vos emquanto é tempo usando o DYNAMOGENOL

CURA: Dôres no estomago, Falta de appetite, Nervosismo, Hysterismo, Dôres no peito, Anemia, Fraqueza

nas pernas, Palpitações, Insomnia, Debilidade, Terrores nocturnos, Tuberculose.

Laboratorio: PHARMACIA MARINHO 
— 

Rua Sete de Setembro n. 116 
— 

Rio de laneiro

REMETTE-SE PELO CORREIO

ÚNICO TONICO que cura a debilidade dos velhos
J

fllethodo simples 
para

engordar.

Uma nova descoberta.

Homens e mulheres magros, aonde foi parar aquella comida
succuienta em que participaram hontem a noite ? O que se
fez de todos os elementos nutritivos que continha ? Parece
que lhes passaram pelo corpo como passam os líquidos por
um coador, sem terem deixado nenhum beneficio nem augmen-
tando-lhes o peso no minimo. Ves. Não ousarão negar a exis-
tencia daquelles ingredientes nutritivos em todos os alimentos
que ingerem, como os havia na comida de hontem a noite,
e terão forçosamente que admitir que a causa da sua magreza
deve-se a que os seus orgãos digestivos e assimilativos não func-
cionam com propriedade. Esta é a simples verdade dos factos
e applicavel a toda pessoa magra em toda a parte do mundo.
Torna-se necessário reconstruir e ajudar esses orgãos nas suas
funções ou, em caso contrario, perder-se-ha para Vces. todas
as esperanças de poder engordar.

A ajuda é simples, ao alcance de todas inteliigencias e todas
fortunas, a saber. Comam com abundancia de tudo que apete-
cerem e tomem uma pastilha de SARGOL com cada refeição.
Em duas ou três semanas notarão a diferença: de 2 1/2 a 4 kilos
de carnes maciças e permanentes que terão ganho. O SARGOL
mistura-se-lhes no estomago com os alimentos e prepara-os
para serem assimilados e propriamente absorvidos pelo san-
gue. Não entrarão e sahirão do corpo como agua por um coador.
Pessoas magras ganham, quando tomam SARGOL, de 5 a 7
kilos de carnes por mez; não, porem, de carnes froixas e pas-
sageiras, mas sólidas e permanentes.

As pastilhas de SARGOL compõem-se dos melhores ingre-
dientes de que dispõe a chimica para produzirem carnes e
garantimo-lhes serem absolutamente inoffensivos e agradaveis
para se tomar. São recommendados por médicos e pharma-
ceuticos.

A venda eni pharmacias e drogarias.

ÚNICO IMPORTADOR

BENIGNO NIEVA

Caixa do Correio 979

RIO DE JANEIRO

Varias curas obtidas com o maravilhoso Peitoral
de Angico Pelotense, attestadas pelo Sr. Cecilio Fran-
cisco de Souza.

Me é grato communicar-lhe que seu preparado Peitoral
de Angico Pelotense, tem tido muita procura neste lugar.

As pessoas que tem feito uso desse Peitoral e com
quem falo me dizem não conhecerem remedio mais efficaz
e energico, por experiencia própria na cura de constipações.

De Vmc. am.o e C.° Obr.o

Cecilio Francisco de Souza.

Asperezas, 15 de Novembro 1912.

Vende-se em todas as pharmacias, drogarias e casas de
commercio. — Fabrica e deposito geral i

Drogaria Eduardo C. Sequeira — PELOTAS

CABELLEIREIR©

FAZ-SE QUALQUER POSTIÇO DE ARTE,

COM CABELLOS CAÍDOS

Penteado no salão 3$000

(Manicure) Tratamento das unhas 3$000
Massagens vibratórias, applicação 2$000
Tintura em cabeça 20$000

Lavagens de cabeça 2$000

PERFUMARIAS FINAS PELOS MELHORES
PREÇOS

Salão exclusivamente para senhoras.
Casa A NOIVA, 36 Rua Rodrigo Silva 36,
antiga Ourives, entre Assembléa e Sete
de Setembro. Telèphone 1027, Central.

LUTLO OUVIDOR, 151

É 0/IFM DÁ A rJ QUITANDA,79

FORTUMA M Í,c^59UINADEOUVIDOR<
FORTUNA MAIS W v DE AÃRÇ0, 53 

'

RAPIOA NA5 Í"|LARG0doESTACI0DESÁJB9

LOTERIAS E l/RUA GENERAL CAHA8AJ65
FFERECE MAIORES I CANTOdaR.DQNUNCIO

VANTAGENS RUA DO OUVI DOR,181

AO PUBLICO .,-:y^5otN0VEMR01505PAUe

ICABELLEIREIR©

FAZ.SE QUALQUER POSTI^O DE ARTE,

COM CABELLOS CAIDOS

Penteado no salao 3$000

(Manicure) Tratamento das unhas 3S000
Massagens vibratorias, applica^ao 2$000
Tintura em cabe^a 20$000

Lavagens de cabega 2$000

PERFUMARIAS FINAS PELOS MELHORES
PRE^OS

Salao exclusivamente para senhoras.
Casa A NOIVA, 36 Rua Rodrigo Silva 36,
antiga Ourives, entre Assemblea e Sete
de Setembro. Telephone 1027, Central.

DYNAMOGENOL

GERADOR DA F©R<?A 
- ESPECIFICO DA NEURASTHENIA

SOFFREIS? -- Curai-vos emquanto 6 tempo usando o DYNAMOGENOL

CURA: Dores no estomago, Falta de appetite, Nervosismo, Hysterismo, Dores no peito, Anemia, Fraqueza

nas pernas, Palpitafoes, Insomnia, Debilidade, Terrores nocturnos, Tuberculose.

Laboratorio: PHARMACIA MARINHO 
— 

Rua Sete de Setembro n. 116 
— 

Rio de Janeiro

REMKTTE-SE PELO CORREIO

UNICO TONICO que cura a debilidade dos velhos 
|

—|

Varias curas obtidas com o maravilhoso Peitoral
de Angico Pelotense, attestadas pelo Sr. Cecilio Fran¬
cisco de Souza.

Me 6 grato communicar-lhe que seu preparado Peitoral
de Angico Pelotense, tem tido muita procura neste lugar.

As pessoas que tem feito uso desse Peitoral e com
quem falo me dizem nao conhecerem remedio mais efficaz
e energico, por experiencia propria na cura de constipates.

De Vmc. am.o e C.° Obr.o

Cecilio Francisco de Souza.

Asperezas, 15 de Novembro 1912.

Vende-se em todas as pharmaclas, drogarlas e casas de
commerclo, — Fabrics e deposito geral i

Drogaria Eduardo C. Sequeira — PELOTAS

t



DOENÇAS BRONCHO-PULMONARES

>1

Um medicamento verdadeiramente ideal para crianças, senho-
ras fracas e convalescentes é o Phospho-Thiocol Granulado de Giffoni.
Pelo phospho-calcio physiologico que encerra, elle auxilia a formação
dos dentes e dos ossos, desenvolve os musculos, repara as perdas
nervosas, estimula o cerebro; e pelo sulpho-gaiacol tonifiica os pul-
mões e desintoxica os intestinos. Em pouco tempo a apetite volta, a
nutrição é melhorada, e o peso do corpo augmenta. E' o fortificante
indispensável na convalescença da pneumonia, da influenza, da coque-
luche, do sarampo.

EM TODAS AS PHARMACIAS

Deposito: DROGARIA GÍFFONI — 
Rua 1.° de Março, 17

Garante-se que o

Sunlight Sabão

é da mais absoluta pureza. Esta

garantia é caucionada com a

'somma 
de £1,000,

que será entregue a

fvY qualquer pessoa que

prove que o Sabão

Sunlight é adulter-

ado de qualquer

forma, ou que

contem quaes-

quer productos

chimicos

prejudiciaes.
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M^^rinoies'ias Dd qafganra larynqifes JjsH

Im\ 
"OPOuiO/lQirrlrddoei oefluxo fosse /Jm!

Se Estaes Doente

Haveis de vos Curar

Das Constipações, Bronchites, Doenças da garganta,
Laryngites, Grippe, Influenza, Asthma, etc. com o uso daí

"PASTILHAS HERBER"

 A' VEHDA EH TODAS AS PHARMACIAS E DROGARIAS 

Pedidos a R. de Noronha — Caixa do Correio f043 —Rio de Jaaeiro

Ep9

Costumes Tallleure

A 50$, 60$ E 70$

Ternos sob medida de lindíssimas casemiras inglezas de

pura lã. Corte americano.

Aviamentos de primeira qualidade. Elegancia e capricho.

COSTUMES TAILLEURS POUR DAMES SOB MEDIDA

PREÇOS REDUZIDOS

CASA NEW-YORK!

RÜA URU6UAYANA, 93 (Entra Hospicio e Alfandega) Telephone $$4 N.

ACCEITA-SE PEDIDOS PARA O INTERIOR Ultima mtda
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CARETA

UM RAPTO

Si 
passar por ahl um automovel cimento, prenda-o porque minha mulher vai dentro com um «argento.

E' Mercêdes ?

Que Mercêdes 1... E' Catharina, Catharina

Rara éra a vez em que eu, preso o instincto ao

balanço de uma pluma ao vento, não me deixava ficar

pelos terraços da avenida Rio Branco em hora mun-

dana com a especial intenção de ouvir atravez des-

sa pluma a harmonia imperceptível de um busto

feminil.

Certo é que, approximando-me de uma dellas, nunca

deixava transparecer o meu anceio e, se o guardava
sempre com a maxima cautella na alma, a minha re-

serva augmentava, tornava-se maior quando me fazia

acompanhar por um desses terríveis esthetas nossos

de gestos cantantes e voz sonóra.

No entretanto, confesso que tinha um desejo pro-
fundo de encontrar entre as nossas gentis damas do

chá das cinco a rainha da plastica indigena.

Saint-Victor declamava com emphase que a Venus

de Milo, animando o mármore com a sua infalliblli-

dade de imagem de lenda, occupara o throno da pias-
tlca universal.

Mas de imagens lendarias esta o mundo tão cheio que
Baudelaire, naturalmente depois de uma noite de bebe-

deira, descobriu outra Venus, a Venus preta da África.

Se fossemos proceder como o poeta das Flores do

Mal, dando á imaginação de cada soahador o direito

de se governar, com facilidade extrema attinglrlamos

á perfeição e o proprio Swift, tão ásperos para com

o sexo frágil, em vez de escrever cartas azedas ás

donas de seu amargoso affecto, elogial-as-hia na syn-

these animal de sua única inclinação, a sua cadeli-

nha irlandeza.

Não éra preciso, porém, correr mares, evocar mal-

dizentes extrangeiros para chegarmos a essa conclu-

são maldosa. Entre nós mesmo ha gente capaz de,

dando o throno da plastica á dama de seus sclsma-

res, offender com a mais pura das intenções as nos-

nas lindas mulheres...

Poderia lembrar para exemplo aquella charge do

J. Carlos em que um burguez dinheiroso, vendo o

perfil desenvolto de uma deusa de saia curta, deu

expansão ao seu senso critico e poz-se a exclamar

entre requebros :

— Gloconda de Leonardo... Leda de Ticiano... Ca-

bòca de Caxanga...

Mas o J. Carlos é suspeito. Pertence a classe

temivel dos que dão á phantasia a liberdade per!-

0



CARETA

Elle — Não diga isso D. Eulalia. A senhora está em botão. Sente-se que a senhora

tem desoito annos... a mais.

!;osa 

de governar o mundo. Portanto, este é mau
uiz e não podemos invocal-o como arbitro...

Dizem as sacras escripturas, e em parabolas Christo
confirmou, que os simples são bons e, sendo elles
bons, só devem dizer a verdade...

Procurei um simples, o cozinheiro de um Restau-
rant chic, e perguntei-lhe qual éra a deusa da pias-
tica indigena.

Elle não comprehendeu muito bem a minha per-
gunta e arregalou muito os olhos, julgando que eu o
interrogava sobre algum prato novo, e terminou por
confessar-me cheio de pôjo que náo sabia quaes os
temperos princlpaes para uma «cheirosa deusa da

plastica indigena*.

Depois concentrou-se, enrolando o avental branco
nas pontas dos dedos, e acabou com ar desolado :

E' extraordinário eu não conhecer esse pitéo
de nome tão bonito...

E sentenciou com arrogancla e orgulho :
E olhe... eu conheço toda a cosinha extrangeira.

Expliquei-lhe então em termos claros a minha per-
gunta. Elle teve um gesto soberbo e exclamou todo
sorridente :

E' a Genoveva, a minha mulher. Faltam-lhe
alguns dentes e é perneta, mas é producto verdadei-
ramente nacional.

E um tal júbilo brilhou em seus olhos enfumaça-
dos, o seu corpo teve um tão rijo estremecimento de
convicção, que eu comprehendi perfeitamente que a
mais perfeita figura de mulher para este simples era
uma megéra sem dentes producto do mercado na-
clonal.

Depois desta sabia licção, cuja grandeza as sagra-
das escripturas cavaram bem fundo, abandonei por
completo a Idéia de descobrir a rainha da plastica
indigena e nunca mais fui catal-a entre as nervosas
damas do chá das cinco.

Mas essa licção, se não resolveu o meu pro-
blema, foi-me contudo proveitosa, pois atravez
delia comprehendi a causa de estar o pernaso ca-
rióca tão cheio de deusas e, d'ora avante, quando
vejo qualquer apostolo do bello exaltar a sua deu-
sa, lembro logo o cozinheiro e com a mais sin-
cera lealdade digo aos que lhe pretendem censurar
a expansão :

— Elle exerce um direito que deve ser invlo-
lavei.

E de facto assim penso, porque um tal apostolo
do bello, simples immortal as mais das vezes, nunca

deixa de ser verdadeiramente um producto prodigioso
do solo nacional.

Garcia Marqiocco

-?88 El 88 B-
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GRÁTIS

Boa opportunidade papa as pessoas inteligentes e actiuas. 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

TfiLISrifiri DE PEDRAS DE CEVAR, onde conhecereis as virtudes das ma-

ravilhosas Pedras de Cevar, recebidas da Índia.

Escreva para: Professor ARISTÓTELES ITALIA — Caixa Postal N. 604 — ROA SENHOR DOS PASSOS H. 98, sobrado — Rio de Janeiro

MENSTROL

"?ocr

Cupa radical das

moléstias das senhoras :

suppressSes, flores

brancas, hemorrhagias, regras

dolorosas ou escassas,

accidentes da edade critica.

RECCMMENDADO POR SUM-

MIDADES MÉDICAS

BRASILEIRAS E ESTRANGEIRAS

?-

venda nas 
principaes

pharmacias 
e drogarias

-?

Um regimento de 1.000 homens podia facilmente

abrigar-se debaixo de uma bananeira.

Na índia ha destas arvores que têm 400 troncos

e mais de 8.000 ramos secundários.

FORÇA SAUOC

VIGOR v

[VINHO RECONSTITUINTÉI

GRANADO

íCarntUclophosphaTt

Pepsína e Giycerira

ItonicoTkütritivo

NA TUBERCULOSE. ANEMIA.

ntA9UEZA.NEURASTHENIA.ETC. I

As reputações conquistadas pouco a pouco são

as que têm bases mais profundas e sólidas. Os

cogumellos nascidos numa noite não duram mais

que um dia.

F. Sarcey.
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PREÇO FIXO

DROGAS E PRODUCTOS

PHARNACEUTICOS

DE

ADE GARANTIDAa.duri i

BOA K0E MARÇO. 14,16.18

BUAVISV 00 B10 ORAICO. 5|

LABORATORIO

ROA 00 SENADO. 48

GRANADO & C*

3
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0

0

0

0

0

00000000Q000EI00000000EI000000000000

i LOTERUS DA CAPITAL

? Companhia de Loterias Nacienaes do Brazil §
Extracçôes publicas sob a flscallsaç&o do pj

Governo Federal, áe 2 i/2 horas e aos sabbados át 8 
q

horas á RUA VISCONDE DE ITABORAHY N. 48 0
Q

Sabbado, 18 de Novembro |
A,ir:r 

v50:ooo$ooo i

Inteiro 4$000 — Quintos a $800 |]

0
Sabbado, 25 cie Novembro

""r:"* 

100:000*000 1

Inteiro 81000 — Décimos a Í800 §

00000000000000SS000B00000000000000

0

0

0

0

0

0

lOROGAS E PR0DUCT0S

PHARMACEUTICS

 DE

LEE1TM1DADE GARAHT1DA

BOA K 0E KARQ0, 14.18.18

BUAVISV 00 810 BRAICO. 3|

LABORATORIO

BOA 00 SEMADO. 48
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Bahia, 27 de Março de 1916.

D \ Eutychio da Paz Bahia

ATTESTO que tenho empregado na

minha clinica, com os melhores resultados

possíveis o ELIXIR DE NOGUEIRA do Phar-

maceutico Chimico João da Silva Silveira.

Diplomado pela Faculdade de Medicina

da Bahia.

Vende-ae em todas as drogarias, ptiarmarlas, easas dr campanha e ifrides d* Brazil.

Nas Repnblleas Argentina, l'rngaa>, Xulhia, I < iíi< 4 hile, etc.
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"CASA 
DA ONÇA"

Rua Uruguayana, 7 2 — Tel. 610 - Central

MAIS UMA CREAÇAO

Botas Veranistas

Ultima novidade

em botas

para senhoras, em

côres Preta,

Amarei/a e Branca.

?a ?? ??
?? oo ao

Preço

40,^000

Pelo corrtio

mais 2$000

fl 'n Pn ifcyiHiM

Existe a 4-0 annos 1

Cura

ALL1VIA A DOR KM 24

- HORAS

Rheumatismo, tosse,

bponchite, dopes nas

costas, nos pins, lumbago, etc.

A* venda em todas as

Pharmacias e Drogarias

American Chemical Mfg. Co.-\ew York

Agente no Itio de Janeiro

JVLIO D'ALMEIDA

RUA DA ALFANDEGA N. 134
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Existe a 40 annos 
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CRIA FORÇA

Para a

gente

edosa

As crianças

fracas e

Todas as

pessoas

debeis

Vtnbl

0 delicioso 
preparado de fígado de bacalhau

SEM OLEO

Superior a todas as Emulsões !

El


