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Sabbado 7 de Outubro de 1916

A SENTINELLA —

A FAMOSA emenda

D'aqui não sáe mais nem um real. E' preciso garantir a prorogação das sessões parlamentares.
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CASA TOL0MB0

Exposição interna da ultima creação em vestidinhos para

7190 y

Meninas a preços marcados, muito reduzidos

N. 7 I 88

Vestidinhos de crepeline

em cores claras,

a começar de

23$

N. 718»

Vestidos de brim listado

com golla e punhos

de fustão a

começar

5$

N.

7 11) 1

Vestidos de

voile em côres

lisas, enfeitado com ponto

a jour, a começar 24$

N.

71 «O

Vestidos de

zephir inglez,

feitio muito

a começar

elegante

.... 6$

Roupas para Meninas na

CASA COLOMBO

AVENIDA E OÜVIDOR
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E' um rapaz !

e a sua senhora está passando cptimamente 1

MALZBIER

C IDEAL DAS MÃES EM PERSPECTIVA

E DAS MÃES QVE AMAMENTAM !

ê

graças a grande reserva de energias que o Sr. lhe proporcionou»

dando-lhe a tomar durante o período''interessante ; :

MALZBIER

CERVEJA MALTADA NUTRITIVA

E, agora

cumpre continuar. Se o Sr. deseja que a sua esposa amamente o

seu filhinho. livre de amas, de leite de vacca e dos leites artifi-

ciaes, conservando-se e conservando-o forte c sadio, dê-lhe a tomar



TALISMAN PODEROSO

Para transpor difficuldades, ganhar muito dinheiro, ser amado, gosar saúde e

bem-estar, e vencer vossos inimigos, adquira um CASAL das poderosíssimas PEDRAS

DE CEVAR. As legitimas e verdadeiras são recebidas da índia, pelo professor fl.pi3-

toteles Italia, á Rua Senhop doa Passos, 98, sobrado — 
Caixa Pos-

tal 60f, Rio. Envie $300 em sellos novos do Correio, para receber curiosas e in-

teressantes informações detalhadas, GRÁTIS, em carta fechada.

Envia-se para todos e para toda a parte

0 các e e paralylice

O cão e o paralytico... Não nos referimos a

nenhuma fabula de Lafontaine, mas ao engenhoso

invento de um pa-
ralytico, o qual re-

solveu o problema
da sua locomoção,

adaptando o seu Gel

cão a um carrinho

de rodas pneuma-
ticas, muito confor-

tavel, com uma

mesa de «lunch> e

um guarda-sol au-

tomatico, para

protegei-o contra

o sol e a chuva, quando necessário.

Esse engenhoso apparelho foi construído confor-

me o plano Ideado pelo paralytico.

íQsffõmOMAãl
—v rata o Irdidmenio

03 oj garoan ta lacynqiies
?OUQL"D/lQirrífdçõcs aefluxo fosse

broncnires, grippeiinfiuensa;

m

$sr?

Se Estaes Doente

Haveis de vos Curar

Das ConstipaçBes, Bronchites, Doenças da garganta,

Laryngites, Orippe, Influenza, Asthma, etc. com o uso dai

"PASTILHAS HERBER"

 à' VENDA EN TODAS AS PHARMACIAS E DROGARIAS 

Pedidos a J. H«rb«r — Rio de Janeiro

FORÇA SAÚDE

V1G0P v.

[VINHO RECONSTITUlHTEi

GRANADO

[ Ouinuim.Carne.lado phosphafo de csl j
Pepsína t Glycerina

[tonicoTnütritivoI

NA TUBERCULOSE. ANEMIA
FRAQUE1A.NEURASTHENIA. ETC. I

PORQUE VIVE V. EX. SEM SORTE ?

PORQUE VIVE AMARGURADO ?

Porque ha pessoas que
a sorte não lhes tem fa-
vorecido? Porque desço-
nhecem o verdadeiro ca-
minho que deviam seguir
para obter o bem estar
que Deus reserva a todo
o mortal. Desde a mais
remota antigüidade, os
reis, os imperadores se
dirigem aos prophetas,
aos astrologos, para se
aconselharem como de-
viam guiarosseusactos,
afim de evitar horrores

3ue 
podiam ser irreme-

iaveis sem a interven-

ç3o do sábio.
E' uma circumstancia

excepcional e sem pre-
cedente que todos devem aproveitar em consultal-o. E' incrível
os milhares de pessoas que escrevem, pedindo-lhe conselhos,
não cabe duvida que esta é a melhor prova de sua sabedoria.

Uma revista de Paris «LE MONDE MISTBRIEUX» disse i
"A humanidade ssri reconhecida ao aablo Aatrologo qus
eom oi seus conselhos desinteressado» teve o dom de ler e
prever os feitos que se produzem...termine dizendo...todos
daverlam dlrlglr-se a Ells, pedir os seus conselhos afim de
•rltar maiores dlfrieuldadss da vida para conquistar da
doto as lllusõcs perdidas."

Se V.Ex. quer conhecer a conducta que deve observar no
futuro com todo o mysterio do seu destino c saber os dias que
lhe estão reservado, envie a data, mez e anno do seu nasci-
mento com uma madelxa do seu cabello se e cavalheiro.se-

nhora ou senhorinha. 1$000 réis em moeda do Brazil ou em
estampilhas para cobrir os gastos do correio e expedição,

receberá em troca UM GRAN PLANO ASTRAL e o ESTUDO
DA SUA PRÓPRIA VIDA, ORATIS. Estudo em Paris.

Escrever a Buenos flyres a M. B. REYMOND

RuaPasco, 210, REPUBLICA ARGENTINA.

DE]
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FORD

O CARRO UNIVERSAL
• '

22 1/2 HP. 5 Passageiros

4:000$000

Construído exclusivamente de AÇO VANADIUM. O mais LEVE e mais RESISTENTE

Apresentamos hoje ao publico o automovel Ford. De construcção especial,

usando-se somente AÇO VANADIUM tratado a fogo, é o mais leve, o mais forte

e o mais resistente de todos os automoveis. Os seus fabricantes devido ao grande

numero de pedidos (550,000 no anno 1915/16) podem offerecer um automovel

construído da melhor qualidade de material por um preço tão baixo que está ao

alcance de todos. O automovel Ford tem 22 1/2 HP, mas devido ao pouco peso

é o único que trabalha sem difficuldade nos caminhos accidentados que se

encontram pelo Interior.

Peçam catalogos e demais informações aos únicos depositários.

SOCIEDADE INDUSTRIAL E DE AUTOMOVEIS BOM 
"RETIRO"

Avenida Rio Branco 170, (Prédio do Lyceu de Artes e Offlcios)
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Fornecedores da

Casa Real da Inglaterra

ESTABELECIDO HA MAIS

DE 100 ANNOS

,1

Telephone 489 - Norte

Caixa N. 115

EDIFÍCIO

By Royal Appointment PR0PRI0

MAPPIN & WEBB

FABRICANTES

DA

"PRATA 
PRINCEZA'

Manteigueiras

Serviços para

Floreiras

lavatorios

Preço fixo

Porta mel

"PRATA 
PRINCEZA"

O

único substituto

parft a prata de lei.

Cestas para fructas

100 OUVIDOR 100

Porta conservas

WT

Raixellas

Talheres

Preços moderados

Bonbonrtières

RIO DE JANEIRO

RUA 10 DE NOVEMBRO, 28 - SAO PAULO

y" ¦ 
-i

? L=J G

Pornecedores da

Casa Real da inglaterra

Telephone 489 - Norte

Caixa N. 115
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O eminente paredro Wencesláo Braz Pereira Oo-
mes, gloria mais alta de ltajubá, supremo orgulho

provisorio da altiva Minas Qeraes e humilde presiden-
te da Republica dos Estados Unidos do Brasil, ainda
não festejou o segundo anniversario da sua installa-

ção nos desejados paços presidenciaes, está longe de
iniciar o seu bojudo programma sabiamente matutado
á margem dos regatos sertanejos, não chegou mesmo a
esboçar as primeiras linhas desse gabado programma
desconhecido, e já começa a ser importunado na sua

grandeza quatriennal pelos ávidos candidatos á sua
remota herança.

Em torno dessa longínqua herança, para conquis-
tal-a, garantindo a transmissão delia á cubiça d'este
ou d'aquelle ambicioso, tem sido travada uma terrível
lucta de sapa, e surprehendendo a uns sapadores, mos-
trando-lhes que outros sapadores executavam surdos
trabalhos de contra-mina, as primeiras explosões atiram
aos ares o entrincheirado terreno em que se occulta-
vam os audazes postos da vanguarda.

Antes das escaramuças rumorosas que têm assig-
nalado bellicosamente os últimos dias, já tínhamos
assistido aos rápidos recontros em que pereceram,
envoltos na purpura esfarrapada de sua linguagem
filauciosa, as arrogantes aspirações do general Dantas
Barreto, ora pacatamente assentado entre a immovel

paredraria desse adormecido Senado sobre cuja inuli-
dade pesava, ameaçadora, desembainhada hyperbolica-
mente no Cáes do Pharoux, a valorosa espada do
antigo financista militar de Pernambuco. Assistíamos
também ao virulento canhoneio habilmente dirigido
contra a possibilidade da candidatura do ministro
l.auro Muller, e, sob o continuo fogo dessas ferozes
baterias mascaradas, vimos o general das Relações
Exteriores desapparecer no rumo da America do
Norte, como uma corveta avariada que procura a

salvação na amplitude das aguas brumosas do mar

alto.

Baterias mascaradas, ruidosamente troando na

sombra, alvejaram a possível candidatura do illlustre

senador Ruy Barbosa e a terrível gritaria levantada

sobre os casos famosos da famosa embaixada á Tu-

cuman, foi, apenas, o echo escandaloso do cerrado

bombardeio dirigido contra um candidato sagrado pelo
voto de duas memoráveis convenções.

Neste momento, a batalha recrudesce e os comba-

tentes querem transformar em seus respectivos capitães

o hábil fluminense Nilo Peçanha e o venerando pau-
lista Rodrigues Alves.

Os dois, o governador do Estado do Rio e o ex-

presidente de S. Paulo, não murmuram uma palavra,
mas os altos interpretes, suppostos ou reaes, do pensar
de cada um delles, accusam o outro de estar esteril-

mente agitando a opinião com o prematuro levar do

problema da successão presidencial.

São Paulo e Rio de Janeiro, representados pelos

políticos, que nelles dominam, discordam com amargura,

e, pondo nos lábios o saboroso mel das palavras de

amôr, fazem a corte a altivez manhosa de Minas, mas

a bella prínceza dos altos montes alterosos cerra os

ouvidos aos galanteios e pensa na possibilidade de

enthronar no domínio presidencial do Cattete a algum

dos seus Xico-Salles.

Admittindo a possibilidade de verem outro Wences-

láo no palacio da Presidencia, vários governadorinhos
inflammam o animo paulista e alentam a coragem

fluminense, mas não se mettem no conflicto, ficando

fieis á direcção política de Minas, porque cada um

delles deseja ser, no proximo quatríennio, o futuro

vice-Braz.

Já passaram pela arena retirando-se, batidos, alguns

candidatos.

Na lucta a que ora assistimos, o sr. Nilo Peçanha

peleja com o mais forte dos seus concorrentes e se

lograr vencel-o, terá, em seguida, de medir forças

com esse mesmo inimigo vencido, que será, então, o

intrépido alliado de Minas.



CARETA

O futuro da pequena

iiM

Filha. Esse homem não serve. Tu deves procurar para teu esposo um homem de cuja carreira

tire proventos crescentes e rápidos.
Um homem assim é um chafftur, que tira lucros de uma carreira vertiginosa.

? gs ? a B

CHRONICA PARLftttENTAR

Conselho Municipal

Aberta a sessão, é dada a palavra ao

Sr. Leite Ribeiro. — Meus senhores e minhas

senhoras.

O sr. Presidente. — Máo I máo I Nâo comece

com esbodegação. Estes homens não sâo mulheres.

O sr. Leite Ribeiro. — Eu me referia ás nossas

màes...

O sr. Presidente. — Fez mal. As nossas mães

estão em nossas casas, pregando botões nas cerou-
Ias de nossos paes.

Um sr. intendente. — A minha já morreu. Mor-

reu antes de eu nascer.

O sr. Leite Ribeiro, -r Isso é besteira.

Um sr. intendente. — Besteira, não. Eu me ex-

plico. Eu nasci na occasião do parto que a matou.

O sr. Presidente. — Não interrompam o orador.

O sr. Leite Ribeiro. — Vou reatar o fio...

Uma voz. — Qual reatar, você ainda não atou...

O sr. Presidente (badalando). — Silencio 1

O sr. Leite Ribeiro. — Em nome do sangue gre-

go do sr. Ministro da Fazenda, vibrando de indigna-

ção ao ver os búlgaros na Macedonia, peço que se

cumpra a Constituição Federal.

Vozes. — Muito bem 1 Muito bem !

O sr. Leite Ribeiro. — Sim 1 E* preciso desa-

frontar os adiados, desafogando o Rio de Janeiro do

peso de Capital da Republica I

Uma voz. — Que diabo quer você ?

O sr. Leite Ribeiro. — Quero que se cumpra a

lei 1 A lei diz que a Capital da Republica deve ser

em Qoyaz e como a situação financeira não permitte
essa transferencia do governo federal para aquelle

deserto, proponho, meus senhores, que se desapro-

prie da cidade do Rio de Janeiro o bairro de S.

Christovão e que para esse bairro seja transferida a

Capital da Republica.

Soam palmas, vivas e morras. A sessão é sus-

pensa até o dia seguinte e é chamado, com urgen-

cia, um medico que não seja intendente, para atten-

der ao representaute de S. Christovão, que teve um

nó na guela quando ia apartear o sr. Leite Ribeiro.

Frase da semana :

«Longe de não ser integralmente cumprida a nos-

sa Constituição, como dizem os seus defensores, o

que lhe vale a ella e a nós é que realmente nio o

é e nem o pode ser». — 
João Ribeiro.



CARETA

Constantino — Eu não tenho nada com os motivos que justificaram a conflagração.

Sou amigo de todos e desejo a victoria a todos os belligerantes.

E' grande, no Rio, o numera de piannistas, nu-

mero agora augmentado pelas hábeis mãos e pelos
vastos pés, que tão bem pedalam, do maestro Du-

mesnil, o companheiro da Duncan. O numero dos

pintores não é pequeno e é grande a quantidade de

esculptores. Não obstante essa gloriosa superabun-

dancia de artistas, as bellas artes não tiveram rele-

vo na ultima semana, e nestes dias, como em todos

os do anno, brilharam as artes do demonio: a dan-

sa, a caricatura e o flirt.

As letras ditas bellas também não tiveram bôa

cotação no mercado carioca; desenvolveram-se, porém,
as cambiaes, os saques foram recebidos com multo

agrado e houve pessoas que se viram abarbadas por
terem assignado promissórias. Os cavalheiros e as

damas que apenas assignaram sonetos e chronicas não

tiveram desgostos graves, embora sofíressem, como

juros impostos á celebridade, os aborrecimentos

provenientes da maledicencia e as amarguras de elo-

gíos que dóem como ataques.

. :.rrrrrr:. —_.rH 

Assim, graças á nossa predilecção pelo requebro

e pelos namoricos e devido ás circumstancias financei-

ras do momento, as artes e as letras continúam a

florescer.

A cirurgia dentaria entra os antigos Índios da America

Em excavações recentemente feitas por um ar-

cheologlsta, na Califórnia, foram exhumados craneos

luminosos e dentes conservados nas queixadas, que
foram objecto de in-

teressantes estudos.

Alguns desses den-

tes estavam obtura-

dos com uma massa

de pedra pulverizada
e asphalto. No mes-

mo local foram tam-

bem desenterrados

toscos utensílios de

espinha de peixe, con-

cha e pedra, alguns delles tendo muita semelhança com

os instrumentos actualmente usados pelos dentistas.

Sabíamos que os antigos Egypcios, Gregos e

Hindus conheciam os benefícios do tratamento den-

tario. Quanto aos Índios da America, porém, esta

descoberta é uma novidade.

Rigorosa neutralidade
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ARTIGUE DE FOND

Les orcements et les medldei contre lês

fonctionnaires publics

Va un alarme de touta lea diablea
entre la noble classe burocratique en
vertu d es medidos tomées par la Com-
iniuion de Finances de la Chambre dei
Deputés et qui envolvent contiderables
interets des supradits fonctionnaires.

Avec effect, la commicsion pour tirer
le gouverne de 1'encrenque financière
crie par le gouverne du préclair Font
Sèche entenda non seul d'augmenter les
imposts mais tantbien de boter dans la
rue de l'amargoure les pauvres empre-

gués publica qui ne tiennent rien avec le

poisson seul s'occupant du Thésor quand
recoivent les vençuments dans le fin du
mois. Pour consequence qui tiennent ils
avec les calces ? •

Ore, le gouverne entendit de augmen-
ter l'affliction à IVfflict cet an; l'an

passé il empurra en cime des pauvres un
impost distaboqué, qui varie de 5 a 20

potr cent ; agore est son intent remodc-
ler le» services de manière a boter dans
l'ueil de Ia rue non seul les.addides, qui
vivent il y a trois ans comme la mère
de Saint Pierre en constant sobresalt
mais même les autres empregués effectifs

qui ne tiennent concours ou diz ans de
service, dizant qu'ils sont produits du fi-
lhotisme, nomées sans observance des
dispositions regulamentaires. Nous achons

qui est errone catte theorie.

Le gouverne Hermes Font Sèche de
íait fit une enorznité de reformes dans
differentes repartitions publiquei et no-
mea une porlion de gent extraigne aux
mimes pour les meilleurs cargues deixant
les fonctionnaires plus antigues marcant

pas. Mais iste est aucune irregularité ?
Non, de certe. Qui manda les fonction-
naires antigues ne tenir pas pistolon ?
Depuis les carguea dans le» reformes sont
crées pour les amis et non pour les in-
differents.

Nous concedona même qui varies de
ces fonctionnaires erent au moins tant
b o urres comme le refeiu Hermes ; plus
bourres non, mème si nous affirmassions

cette enormité aucun acrediterait. Mais
ce fait des nouveaux nomées Atre bour-
ies ou noh n'implique pas le droit qui
le gouverne avait de le« nomeer sans

% rxaminer ses casques ni ses oreilles, ni a
ils d'£tre nomées sans faire demonstra-

tions de ses habilitations. Le cas (ut qu'ils
furent.. nomeés. Pour qui motif puis, le

gouverne ne veut les submettre a un

concours de qui la noméation les dispen-

sa ? Avec perdon de la parole c'e*t une

asmèrr. Bien faisent puis les fonctionnai-

res se reunant et levant ses r^clamations
au* pouvoirs publica.

Nous esperons qui ces pouvoirs meil-
leur orientés voltent arrière, recusant de
faire autres reformes qui seul serviront pour
atrapailler plus 1'administration publique.

Est meilleur deixer en paiz qui est
en paiz. Depuis si la bourrice fut impe-
diment pour aucune chose la Chambre
et le Senat perderaient aucuni de ses pa-
rédres plus importants et le marechal
Font Sèche ne terait ezercé le cargue
de President de la Republique. Cette est

qui est la verité, tout le plus sont hi«-
toires.

Je tnfme

AGRICULTURE ET INDUSTRIE

Avlculture

Avec cet artigue nous terminou l'es-
tude sur les questiont qui aucuns de nos
lecteurs qui se dediquent à 1'importante
industrie de la criation de gallignes nous
enderecèrent.

Conheçus lea racea par 1'artigue pas-
sé, passons tantbien nous à 1'importante

ques*ion de la posture. Nous avons mos-
trè comme avec un petit stratageme, les
nignes de fond false ou alçapons se pou-
vait conseguir par le moins meie douze
d'a.-ufs de chaque galligne touts les jours.
Cea a-ufs sont examinós avec b as tant
scrupule pour voir lea qui sont clairs et

les qui ne sont pas clairs ou son escurs.

Les clairs servent pour la cousine et
cea escura pour fabriquer autres gallignes.
Cette fabrication ou choque peut se faire

pour voie aniinale ou usant une galligne,
une pate, une perue ou autre quelque gal-
linace pour choquer ou pour voie meca-
nique, utilisant une chocadeire. Dans un
cas s'use boter de 12 a 30 ocufs ; dans
1'autre dizent qui se peuve choquer mil-
liers d'<rufs mais e«t mentire.

Enfin, est une chose secondaire et
chacnn eacueille les meies conforme ses

pousses.

Les produits des neufs conforme l'ori-

gine se chament pintins, patins ou perou-
sins.

Les molestes qui donnent dans les

galligniers sont varies. Le gogue est
une des plus communes et se caracteriae

par la tousse qui ataque les doents. Cette
molestie se cure faisant le pint doent en-

goulir un litre d'iode sublimé.

Autre molestie est la pevide, une cho-
se coramé la sement d'abobore qui don-
ne dans la langue du pint.

Comme le pint ne precise pas de
langue parce qu'il ne fale pas, le meil-
leur remtdr est corter la dite langue fore.

En regre generale le meilleur remède

pour les molestes qui attaqucnt les gal-
lignes est quand apparait une d'elles
doente la vender immediatement pour
les restaurants ou les hospitauz, qui sont
les plus grands consumiteurs de gallignes
de ce monde.

TELEGRAMMES

Pat ir, ó. — Les operations du Somme
nous tiennent donn^ une grando somme
de vantages ces ultimes jours. Ce coatent
déjà par milliers les trinchères conquistées,
auz allemands ; dans ces trinchères achâ-
mes millions de metreilladeures, espin-

gardes, cagnons, obuaiers, mortiers enfin
un arsenal complet qui fut immediate-
ment empregué contre nos ennemis.

Berlim, 6. — Les telegrammes alliés
diaant qni les genrea alimentices vont
faltant dans l'Allemagne sont complete-
ment falses Le ministère de la Mastiga-
tion par le contraire a alargué le consu-
me d'aucuns aliments de manière qui
chaque allemand peut consumer 100

grammes de choucroute par mois, 2 5

grammes de tocigne par trimestre et un x
chopp par jour ferié. Tout le plus sont
histoires.

Londres, o. — Une escadre de 365
Zepelignes a bombardée les costes orieu-
tales, occidentales, australes et boreales de
1'Ingleterre cette nuit, despejant i mil-
lion de bombes incendiaires et ezplosives
sur les lieuz ou avait aglomeration de

gent, seul servant pour interromper les
spectacles, corrides de chevaux, etc. Les
cagnons anti-aéres derrubérent 125 de
ces monstres qui desj>enquerent en cham-

mes. Furent aprísionés 20 tripulantes les
autres fiquant entièrement torrís avec
le feu.

Parú, 6. — Continue paulatinement
l'avance de noa troupes qui ont déji re-
conquista 85 kilometres quadrés de terri-
toirc occupé par les allemands le mois

passé. Le nombre de prisioniers valides

eat de 54 millions. Lea invalides conti-

nuent a Paris.

PetrograJ, à. — Avance general en
toute la ligne. Nous avons battu les turca,
bulgares, austriaques, hungares, non pou-
pant ni même les allemands. Continue
l'avance en touta les frents.

Athcncs, 6. — *La Grèce se resolvut
enfin a participer de la sobremese avec
la condition des alliés le faire un em-

preatime de guerre, farder et armer ses
troupes. S'espcrent pour briève grandes
victoires.

Romt, 6. — Le general Cadorne a
baizé une ordre du jour ordenant 1'avan-
ce general des Alpes italiens contre les
Alpes austriaques.
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A convenção dos candidatos
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DIALOGO

Avenida Rio Branco, esquina de Assembléa. Duas
horas da tarde. Encontram-se dois jovens, um va-
lente voluntário de manobras e um futuro medico
da Cruz Vermelha, pois que é, actualmente, um máo
estudante de medicina.

O voluntário. — Grande prazer em ver-te.

O medico. — Fica-te muito bem essa farda.

O voluntário. — A tua opinião é confirmada

pela de varias meninas, entre as quaes aquella a

que vim montar guarda.

O medico. — Vens montar-lhe guarda aqui ?

O voluntário. — Sim, mas não falarei com ella
neste momento, por causa do irmão, uma besta que
vem esperal-a justamente no dia em que eu preten-
dia dar-lhe o atração definitivo.

O medico. — Certamente elle não conhecia as

tuas intenções.

O voluntário. — Elle não me conhece.

O medico. — Ias dar o atração definitivo ?

O voluntário. — Tinha essa intenção.

O medico. — Então o caso está adeantado.

O voluntário. — Adeantadissimo.

O medico. — E quando é o casamento ?

Cl DO 

Club dos

O voluntário.. — Casamento ? 1 Quem foi que
falou em casamento?

O medico. — Pensei que você tratava de casa-
mento.

O voluntário. — Não se trata de moça com

quem um homem se case.

O medico. — Não é bonita ?

O voluntário. — E' bonita. E' elegante. Possue

todos os predicados que a sociedade de hoje apre-

cia...

O medico. — Ah 1 Queres dizer que és um re-

tardario, um candidato aos anachronismos do pa-
triarchado.

O voluntário. — Disfarça. Ali vem ella.

O medico. — Ella. Qual é ella ?

O VOLUNTÁRIO (apontando). 
— Repara. Essa me-

nina de branco, de sáia pelos joelhos.

O medico. — Saia abaixo dos joelhos ?

O voluntário. — Sáia transparente.

O medico. — E' mentira. Eu não vejo nada. Não

é transparente.

O voluntário. — Que é isso ?

O medico. — Você é um calumniador. Essa mo-

ça é moça com quem um homem se case.

O voluntari o — E tua irmã ?

O medico. — Minha irmã, hein patife I Minha

irmã, não, minha noiva 1

? OO O

Diários

Convivas tio ultimo chú
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CONCGRSO

DE

PROBLEAAS

A concurrencia á so-
lução dos nossos dous

primeiros problemas,
do numero passado, foi
regular. Vários acerta-
ram ; outros andaram

perto. No entanto as
soluções são tão fa-
ceis.

Alguns dos leitores

perguntam porque não
abreviamos o concur-
so, dando em cada
edição da Careta mais
numero de problema.
Aceitamos a sugges-
tão. Damos hoje qua-
tro problemas e dare-
mos os quatro finaes
no proximo sabbado

(14) Por uma conces-
são especial aceitare-
mos até quinta-feira
(12 de outubro) as se-
luções não só dos 4

problemas de hoje,
como dos dous pri-
meiros que saíram no
numero passado da
Careta.

Todos os leitores

podem aspirar ao pre-
mio deste concurso,

para o qual é menos
necessaria a arithme-
tica do que uma ar-

gucia elementar.

Dito isto prosiga-
mos nos nossos pro-
blemas :

N. 3

Paulito ganhou de
sua avó doze cigarros
de chocolate e apos-
tou com ella como
daqueles doze era ca-

paz de fazer vinte —

sem partir nenhum. A
avó duvidou e elle ga-
nhou a aposta. Como
fez para ganhal-a?

N. 4

O leitor está bem
certo de que aprendeu
arithmetica na escola?
Pois bem. Queira en-
tão me dizer quantos
são — vinte dous mais
vinte dous.

N. 5

Um professor da ro-

ça que tinha a mania

de usar algarismos ro-

manos em vez de ara-

bicos, mandou um a-

lumno com um cesto

de abacaxis de pre-
sente a um amigo, e

o seguinte bilhete :

«João Gomes visita

seu amigo Lopes e lhe

manda estes V aba-

caxis».

A casa do Lopes

era lonje. O menino

no caminho teve fome,

comeu um abacaxi e

corrijiu o bilhete sem

tirar uma letra.

O Lopes não deu

pela trapaça. Como

fez o pequeno ?

N. 6

Eu sou capaz, to-

dos somos capazes de

dezenove tirar um e

fazer vinte. Como se

pratica esta subtra-

cção ?

Cacus

Olha como a

Luiza está bonita 1

Parece mesmo um

anjo 1

Um anjo pin-
tado 1

E 
já viste algum

anjo que não fosse

pintado ?

OO

A «Historia Natu-

ral» de Plinio é a en-

cyclopedia mais antiga

que se conhece e con-

tém 30.000 factos de

2.000 livros differen-

tes.

Essa obra gozava
de\ grande autoridade

na Idade Média e delia

se fizeram 43 edições

antes do anno 1536.

OO

O rei Constantino

da Grécia nasceu em

2 de agosto de 1868.

Casou-se em 1889 com

a princeza Sofia da

Prússia e subiu ao

trono em 1913.Chô no Club dos Diários
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5. Paulo ver sus Vi!Ia Izabel. Empataram txl
oo ? = ? oc ?= ? oo

No Rio de Janeiro ha tres ruas Alice, duas ruas

Dona Alice, duas travessas Alice, e uma rua Alice

de Figueiredo. Quem puder que entenda essa con-
fusão.

para libertar-se dos Estados Unidos. Respondemos
— O Brasi seria solidário com os Estados Unidos.

Presidente

=?=

Foot=Çall em patins

Wilson — Washington. — Sendo

V. Exa. o chefe da grande nação

norte-americana e sendo essa nação

a chefe da America, nós, com a

nossa humildade de sul-americanos,

fazemos todos os votos para que
V. Exa. não brigue com o kaiser,

porque se V. Exa. brigar com o

kaiser os Estados Unidos brigarão

com a Allemanha, mas como os

norte-americanos terão de tratar do

commercio de munições, nós, os la-

tinos-americanos, que não sabemos

negociar nem fabricamos munições,

é que iremos morrer como os cana-

denses e os marroquinos em lucta

com os búlgaros, turcos e outros

allemães.

Trovas

Eu não canto por cantar,

Nem por ser bom cantador ;

Canto por matar saudades

Que tenho de meu amor.

OO ? OO ? DO

TELEGRAPHO SEM FIO

(Serviço de ultima hora)

Presidente da Republica — Cuba. — Libertan-

do-se do jugo hespanhol e constituindo-se em repu-

blica independente, a pérola das Antilhas desceu á

categoria de povo submettido á soberania norte-ame-

ricana. Perguntas qual seria a attitude do Brasil, no

caso de Cuba realisar uma revolução autonomista,

O homem mais infeliz não é o que sofre uma

grande adversidade, mas o que sofre uma, embora

pequena, e não sabe supportal-a.

General Carranza — México. —

Em obediencia ao vosso despacho

telegraphico de data imprecisa, o

Ministro do México acreditado junto
ao governo brasileiro dirigio a con-

sulta ao eminente jurisconsulto. O

grande jurista é de opinião, que,

para salvar a lei e manter o poder,
tudo é permittido. Nesses termos,

para assegurar a livre execução da

Constituição Mexicana deveis rebel-

lar-vos contra o texto d'ella e dis-

solver o Congresso Federal e para

garantir o poder nas vossas mãos,

deveis restaurar a dictadura em
vosso beneficio. E' provável que os

interpretes reaes da lei promovam
movimentos de insubordinação entre

as classes plebéas. Nesse caso, con-

vém enforcar aquelles interpretes OCD

e dissolver estas classes, podendo,

para conseguir esta dissolução, empregar uma dóse

de metralha correspondente ao numero e ás intenções

dos amotinados.

As torcedoras

?= OOO

Ha cem annos houve na Inglaterra uma crise tão

grande de papel, que os açougueiros usavam folhas

de repolho para embrulhar a carde.
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ORÁCULO

Domingo. — Realisar-se-á, no Encantado, a con-
ferencia do sr. Miguel Mello sobre a obra poética
de Eduardo das Neves.

Segunda-feira. — Será feita, no Meyer, pelo
sr. Osorio Duque Estrada, uma conferencia sobre as
poesias de Miguel Mello e a arte de quebrar versos.

Terça-feira. — Em Sapopemba, o sr. Carlos de
Magalhães realisará a sua conferencia relativa ao
modo de descalçar botas segundo a arte de metrifi-
car do sr. Osorio Duque Estrada.

Quarta-feira. — De regresso de S. Paulo, pa-
rando em Dona Clara, João do Rio fará uma confe-
rencia sobre : «Os cosméticos nas rimas de Carlos
de Magalhães».

0

Quinta-feira. — No Curato de Santa Cruz, mos-
trando as vantagens da artilheria de retro-carga, o
coronel Sócrates examinará a obra de João do Rio.

Sexta-feira.. — No Realengo, o cantor Eduardo
das Neves fará uma conferencia sobre os discursos

parlamentares do coronel Sócrates.

Sabbado. — Estalará, nos suburbios, chefiada

pelo sr. Xaviei Pinheiro, uma revolução contra as
conferências literarias.

Mme. de Thebes

OO 
? OO

Creança curiosa.

Papae, os generaes são valentes ?
Que 

pergunta, meu filho. Geralmente o são.
Então, 

porque é que, nas gravuras de bata-
lhas, elles estão sempre muito longe, a vêr o que
se passa, por um oculo ?

—a

T0RN6I0 INFANTIbT0RN6I0 INFANTIb

1 — Fluminense, vencedor em /° legar

II — Flamengo

III — Palmeiras, vencedor em 2° logar

IV — Carioca
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usinas européas, mas, apenas, os

painéis comicos que a caricatura
sabe compor. Enfileirados esses
trabalhos, teremos a grande parada
do exercito inoffensivo do rei Riso.
Com essa gente o rei se agüenta
e cada um de seus soldados morre

pelo seu soberano. Nas fileiras
não ha socialismo. A constituição
do reino é um dogma e o rei man-
tem seu formidável exercito, des-

provido de munições. E' o exem-

pio mais perfeito da paz armada.

Certos de que o futuro «salon»

lavrará um tento, enviamos aos prc-
motores da idéia o nosso applauso.

LACCNISMO ELOQÜENTE

Pelas paredes do templo vere-

mos entáo, náo os custosos vitraux

das cathedraes seculares destrui-

das pelos carissimos obuzes das

O coronel Souza e Silva, suf>er-intendente da Limpeza Publica,
cercado pelos seus amigos e auxiliares que mandaram rezar uma missa em

acção de graça pelo motivo de seu anniversario.

Besenceaux gosava de grande
favor perante o cardeal Mazarini.
Um de seus parentes pediu-lhe

... um dia que o apresentasse ao
A commissâo orgamsadora da futura exposição de arte grotesca ministro. BeSCIlCCaux preveniu O

cardeal que um seu parente dese-
O® ? ? =00 java dizer-lhe «apenas duas pala-

vras».

Oá<ÇillflFl" f1n< hlllTlflnkfiK _ 
Como sào só duas palavras, elle que venha -

àUIUIl UUi IlUIlIUUàlÜà disse Mazarini ; mas que se limite ás duas palavras
e nada mais.

Os humoristas brasileiros, que são, por ironia, os
homens mais sizudos que o sol cobre, reunidos em
uma das salas da Associação da Imprensa, resolve-
ram promover a idéia louvável de uma exposição de
humorismo, onde o lápis trefego dos caricaturistas

que vivem sob o Cruzeiro do Sul, deixará traçadas
e accentuadas as imperfeições no-
taveis com que a Sabia Natureza q q q
dotou a especie humana.

O «salon» dos humoristas, como
seu nome indica, é o certamen da
Graça. A sala em que vão figurar
as composições mais grotescas,
será o templo do Riso. O sobe-
rano querido ahi vai ser coroado

pelos seus subditos que, cohesos,
farão o culto ao seu rei, estimado
e muito amigo de seu povo.

Por um principio de humani-
dade, no reino do Riso não existe
apalhetade côres políticas. Mesmo
em face da já edosa conflagração
européa, não ha a commum neu-
tralidade sympathica a Pedro ou a
Martinho. S. M. o Riso promette
acolher o produeto artistico de
Gregos e Troyanos residentes no
Brazil, desde que esses mesmos

produetos sejam de espirito... isento
de álcool. Uma vez recebidas as
mercadorias, de graça, sem direitos
alfandegarios, porque redundam em
beneficio publico, o templo do

Riso abrirá as suas portas, e,
como na famosa feira de Leipzig,
a multidão disputará um logarsi-
nho.

O pretendente foi avisado desta recommendaçâo.
Estava-se no inverno e para sahir do seu embaraço
o pobre gentilhomem, approximando-se do cardeal,
disse-lhe tão sómente :

Frio e fome !
Lume e pão 1 — respondeu Mazarini, conce-

dendo-lhe uma pensão.

====? ? o ? ? O ?

Uma homenagem
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TELEGRA XIIVI A O ccllegic maior do mundo

Bogotá, 1. — Vào ser vendidas
em hasta publica aos Estados Unidos
as terras desertas da Colombia.

O ? Q

(Serviço especial de Careta)

Montevidéo, 1 (Americana). 
— O senador Tra-

vieso anda atravessado na frente do governo, por
causa das travessuras telegraphicas da agencia de

que é chefe.

La Paz, 1. — Em homenagem ao vencedor da

guerra européa, o nome desta capital
vae ser mudado para La Guerra. j_

Assumpção. 1. — Foi addiada a
revolução.

Buenos Ayres, 1 {Jornal do Com-
mercio). — O governo mandou hospe-
dar no Manicomio Nacional o dr. Es-
tanisláo Zeballos, que foi acommettido
de um novo accésso de brasilophobia.

O collegio maior do mundo está em Londres.

Passam de cem mil os seus discípulos, entre os

quaes figuram homens e rapazes de todas as idades,

entre 16 a 70 annos. Ha entre elles inglezes, cana-

denses, australianos, africanos, indianos, chins, japo-
nezes, emfim filhos de quasi todas as nações da

Terra.

Prova Eliminatória

Na aula de franeez

Joaquim, como se tra-

duz : fe ne sais pas ?

Não sei.

Então vá assentar-se

naquella cadeira e fique alli

até aprender a liçào.

88 ? OO ? ãã

Santiago do Chile, 1 (/ornai do Bra-
sif). — Correm, por todo o paiz, os mais
alarmantes boatos por ainda não ter cahi-
do o novo ministério, o qual, contra todas
as tradicções chilenas, está no poder ha
mais de tres dias.

Lima, 1. — Ainda não foi assignada a
alliança offensiva contra o Chile.

Caracas, 1. — Tem sido muito feste-

jada a ausência do ministro brasileiro.

Cayenna, 1. — Chegou a missão anglo-
franceza 

que vae negociar com o governo
do Amazonas a venda dos Índios selva-

gens que possam ser aproveitados para
chair au cannon. Bellita do Internacional

ltabira do C. R. Flamengo
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MILAGRES DA PENHA Qual 
a origem do fiasco ?
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Elegantes, kiosques e... footing...

para o ceu ? oo -oo ?

a oo =do ?

A sciencia do molho

Os inglezes miti-

gam a sede submer-

gindo as mãos n'agua,

durante algum tempo.

A cosinha em si não tem dificuldades.

O perigo é o molho. E' no môlho que
naufraga ás vezes a própria garoupa.

Experimente-se porém este môlho de

peixe, que também serve para legumes.

Misture-se uma gema d'ovo crua com

azeite fino, cinco colheres. Tempere-se com

sal, uma pitada de pimenta do reino moida

e uma colherinha de mostarda ingleza.

Mexa-se pa^a ligar, e leve-se ao lume, só

para aquecer, de modo qne a gemma
nào cozinhe. Ao retirar do fogo junte-se
um pouco de sumo de limão.

Este môlho é fácil de preparar, e ex-

cellente não só para peixe como para
legumes.

Biancoleti, celebre actor italiano, des-
empenhava, numa peça muito em voga no
seu tempo, um papel de que fazia parte
um longo monologo, cuja interpretação elle
variava constantemente, introduzindo-lhe
de cada vez novos effeitos comicos. ;Para
esse fim trazia na mão um objecto qual-
quer, um saca-rôlhas, uma carta, uma ca-
belleira, etc., que lhe servisse de thema

para uma infinidade de pilhérias, com que
o publico ria a bandeiras despregadas.

Uma noite Biancoleti trazia na mão uma

garrafa (fiasco) e sobre isto foi architectan-
do as suas aliusões e chistes de improviso.

Mas, ou fosse porque o objecto se não

prestasse, ou porque a veia cômica falhasse

d'aquella vez, o que é certo é que não

conseguiu ter graça e o publico ficou im-

passível.

Então o artista, furioso, arremessou a

garrafa ao chão, ex-
clamando :

— Por tua causa
fiz uma triste figura 1

O publico desta
vez riu, mas de troça.

Desde então, quan-
do algum actor não

agradava, dizia-se: —

Temos fiasco. 
— D'ahi

a origem da phrase 
—

fazer fiasco.

Si non é vero...

Costuma-se dizer

que o homem é como

o peixe 
— perde-se

pela boca. Ha vários

modos de entender
este ditado, que é sob
vários pontos de vista

verdadeiro. Náo ha

por exemplo duvida
nenhuma de que uma

dona de casa pode

prender e aguilhoar o
seu marido com os

bons guisados. Qual
marido jantará no res-

taurant, sabendo que
O espera em CSSâ um A* margem do caminho..

peixe especial ou uma

salada inteligentemente temperada pelas
mãos da sua mulher ?

MÃi Bénta Ante o a liar da... mastigação



—O CARETA D—

MILAGRES DA PENHA

Um choro... fóra da zona Ah/uns devotos... escutando Baccho

OQ oo 
— °°

Na Islandia assobiar é prohibido e considera-se O numero de cégos na Rússia é o dobro dos de

peccado. todo o resto da Europa.

OQ   —QO===—=—— —OO

A FESTA DA CREANÇA
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Grupos de creanças, pertencentes ás nossas escolas, mostrando as carinhas frescas á objectiva photographica
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O moço que o

acompanhava, perce-
bendo o nosso espan-

to ante a brusca mu-

dança de seu amigo

explicou-nos então :

— Aquelle solemne

soldadinho que a11i

marcha — orgulhoso,

fronte erguida e passo
certo — aquelle meni-

no é filho do meu ami-

go, o filho único...

Longe já... plan-
rata-plan... Os peque-
nos seguiam levando

em triumpho pela ci-
dade a bandeira na-

cional como os anjos

guerrilheiros de uma

futura Historia Sagra-

da mostrando ao mun-

do um novo estandarte

de Redempção.

Eram muitos os ba-

talhões. Todos elles,

em rytmico passo
candenciado, avança-

vam em linhas duplas

e ao lado do que ia o

seu filho o cavalheiro

edoso marchava.

0 EXERCITO EM

FRALDAS...

A FESTA DA CREANÇA

Pequerruchos em fila, aguardando os bom-bons

Plan-rata-plan... E

um apóz outro, herói-

cos e lindos, os sol-

dadinhos dos bata-

lhões infantis desfila-

vam pelo boulevard

Rio Branco aos sons

rouquenhos dos tam-

bores.

Ao nosso lado, um

cavalheiro já edoso

protestava contra o

que elle chamava «o

exercito em fraldas».

Outro cavalheiro,

que o acompanhava,

mal dominava a emo-

ção para não maguar

o amigo.

Em dado instante

o cavalheiro edoso

calou-se repentinamen- 0s 
futuros herAes

te fixando um dos es-

quadrões infantis. As

suas faces coloriram- n 00 00 D 00 ¦^==^=»=^=^= OO ?

se, os lábios tremiam,

transfigurara-se completamente. Uma abelha mestra pode viver cerca de quinze

De repente, tirando o chapéu, elle exclamou en- 
annos*

thusiasmado OO

— Como e bello !

E de chapéu na mão, marchando aos sons dos

tambores, o desconhecido pôz-se a acompanhar o

esquadrão infantil que lhe despertára a attenção.

Então, meu velho, que pensas do charuto que
te offereci ?

Deixa-me, homem, pelo amor de Deus I Estou
vendo si não penso mais nelle.

I
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Indignação

Bastião

Nunca é tarde para

trabalhar

serenada

Jardim Zoologico — Senhoritas que tomaram parte na festa
em beneficio do Asylo Izabel

— Chama-se seu

Carlos, mas todos

o tratam por San-

são, porque é mui-

to alto, corpulento

e todo o mundo

no collegio, até os

professores, têm

medo delle...

Canalha !...

disse o pai. E sen-

tando-se numa c:-

deira, a escovar o

chapéu com a man-

ga do paletot, con-

tinuou, menos in-

dignado.

Isto é um abu-

so. Enfim, os pais
não devem exau-

torar os professe-
res. Eu vou tomar

providencias. Vou

queixar-me ao dt-

rector...

E voltando-se para o

menino :

— Você dagora em
diante tome cautela. Não
ria mais na classe. Você

sabe que é prohibido...

Qalileu havia comple-

tado 70 annos, quando
escreveu um tratado so-

breas leis que presidem
os movimentos.

Jayme Watt

aprendeu o alie-

mão aos 85 annos.

Mme. Sommer-

ville terminou aos

89 annos a sua

obra«Scienciamo!-

lecular e micros-

copica.»
»

Humboldt com-

pletou o seu «Kos-

mos» aos 90 an-

nos, um mez antes

de morrer.

Emilie Olivier,

ex-ministro de Na-

poleão III, com

cerca de oitenta

annos, começou a

publicar notáveis

trabalhos histori-

cos sobre o Se-

gundo Império.

Paizes ha que
não admittem que
seus filhos no col-
legio sejam casti-

gados.

Terão razão ?

Pode ser que
sim, pode ser que
não.

E' uma pura
questão de modo
de vêr.

E' desse parecer
o sr. Lopes, cujo
filho, o Mingote,
está estudando em
um collegio secun-
dario.

Ha dias chegou
o pequeno em casa, tris-
te, com os olhos verme-
lhos de chorar.

Que houve, meu
filho ? perguntou o pai.

O pequeno dissolveu-
se em pranto. Não pou-
de referir o que lhe
aconteceu.

Diga! animou o pai.
Eu fui castigado.
De 

que modo ?
Apanhei. O profes-

sor me bateu 1... Ai 1...

E desatou de novo a
chorar.

Bateu-lhe com que?
Com a bengala.
E 

porque ?
Porque eu ri.

Somente porque
eu ri na classe...
Ai...

E caiu de novo
no pranto.

O pai indignado
exclamou 

para a
mulher:

Dê cá o meu
chapéu I Dê cá de-

pressa! Eu vou

quebrar a cara a
esse cachorro,para
mostrar-lhe como
se maltrata uma
criança.

Então foi só
porque você riu,
Mingote ?

Sim senhor 1
Ai !...

— Eu vou dar
uma lição a esse
professor. Como
se chama elle ?
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Figuras e cousas de outras terras

Roscoê. — Sir Henry Enfiei Roscoé, illustre chlmi-

co inglez ha pouco fallecido aos 82 annos de idade,

trabalhou durante algum tempo

em Heidelberg, no laboratorio

de Bunsen.

Foi sob a influencia e com

a collaboraçáo deste chimico

Allemào, que elle executou seus

primeiros trabalhos referentes

á photochimia. Estudavam a

principio o poder chimico da

luz solar a proposito de sua

acção na combinação do hy-

drogenio e do chloro ; depois

compararam a luz solar com as luzes artificiaes.

Demonstraram que a luz emittida por um fio de

magnesio queimando ao ar possue um grande poder

photochimico, entretanto, 128 vezes menor que o da

luz solar antes de entrar na atmosphera.

Roscoe estudou em seguida, sempre em collabo-

ração com o chimico allemào, a absorpção das ra-

diações chimicas pelo chloro gazoso; mostrou que
o coefficiente de extincçâo dessas radiações é supe-

rior ao das radiações luminosa, de sorte que uma

parte dos raios chimicos absorvidos pelo chloro está

fóra dos limites do spectro visivel. O famoso chimico

fez varias descobertas importantes, foi professor nota-

vel em Manchester e deixou muitas obras valiosas.

Não se exija dos criados trabalhos superiores ás

suas forças. Elles são creaturas humanas como nós.

Um relogio de algibeira tem 98 peças, e sua fa-

bricação exige duas mil operações distinctas.

? OO ?? oo ? OO 

Theatro Municipal
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OS TALENTOS PRECOCES

Uma menina radio-telegraphista

A gravura mos-

tra uma menina, de

13 annos de edade,

residente em S. Ra-

phael, na Califor-

nia, trabalhando em

um apparelho radio-

telegraphico, cons-

truido por ella pro-

pria.

Senhoritas que tomaram parte na representação da pantomima "A Lua», realisada em beneficio do

Patronato de Menores.

o
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Inauguração da

Capeila de Bom 
Jesus 

do Monte, no bairro de

Carindurú 
— 

vS. Paulo
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Sabida da Capella de Bom Jesus do Monte Povo assistindo aos Sports

O Coronel Alexandre Qama destribuindo prêmios Devotos do Bom Jesus do Monte

aos vencedores das corridas a pé

Moças cantando o Jado Moças dançando uma rapsódia portugueza
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NUGfiS E BISCATES

Um advérbio paradoxal

0 professor inglez Bernard Pares, que acompa-
nhou o exercito russo, dedica, 110 seu livro With
the Russian Army, algumas interessantes paginas aos
aviadores da frente oriental, assignalando os cum-

primentos e cortezias trocados entre os pilotos
adversarios.

São numerosos os actos de cavalheirismo e fidal-

guia d'alma citados no referido livro.

Um aviador russo deixou cahir num aerodromo
austríaco a seguinte nota :

«Aviadores vossos foram feitos prisioneiros em
costumes civis. Dizem elles que nossos officiaes os
usam também, o que duvidamos. Tende a bondade
de communicar-nos qual o caracter dos ferimentos
do tenente X. que aprisionastes em Janeiro, no dia...»

Esta nota era acompanhada de duas cartas de

prisioneiros austríacos. Como a resposta tardasse,
os russos deixaram cahir no mesmo lugar uma se-

gunda nota, desta vez em allemâo, communicando

que os prisioneiros austriacos não estavam feridos e
dizendo : «A vossa nota apanhada em... no dia... de
Março, dá-nos a impressão de que nossa primeira
mensagem não chegou até vós... Pedimos-vos ami-

gavel-hostilmente noticias do nosso aviador tenente

X. que capturastes em Janeiro e foi ferido. Deseja-

riamos saber o que lhe succedeu e si os ferimentos

são leves ou graves. 
— Os aviadores russos.»

Note-se, de passagem, o singular advérbio amiga-
vel-hostilmente empregado pelos aviadores belligeran-

tes em suas communicações, como assignala o profes-
sor Pares : friendly-foemanly, duas palavras que hurlent
de se trouver ensemble.

A* nota antecedente a Secção Austríaca de Avia-

ção respondeu nos seguintes termos :
«Cordiaes agradecimentos por vossa carta que

acabo de receber. Sinto não ter tempo de atirar-vos
uma photographia da machina do tenente X. No dia...
de Março vos enviamos noticias de vossos aviado-
res aprisionados (seguem-se os nomes). Mais uma
vez repito que todos quatro estão illesos e foram

provavelmente transportados para a mais aprazível
região de nosso paiz, Salzburg... Conversei pessoal-
mente com o tenente X. Não lhe vi signaes de ne-
nhum ferimento. Para o futuro todas vossas notas
serão respondidas e as respostas atiradas em vosso
aerodromo. Cordiaes saudações do vosso devotado
inimigo : Augusto, Barão von Mandelslob.»

Os russos agradeceram a esta mensagem nos ter-
mos mais cavalheirescos, continuando a troca de
notas amaveis entre os aviadores inimigos. Uma
dessas notas foi atirada no aerodromo austríaco, no
domingo da Ressurreição, com um ôvo da Paschoa
e uma grande caixa de cigarros russos. O ôvo tra-
zia a seguinte inscripção em russo : «Christo res-
suscitou». Atirado de um aeroplano, com um para-
quedas, elle foi cahir lentamente nas linhas aus-
triacas.

Na torrente impetuosa de sangue, fogo, injurias,
e contumelias que devasta a Europa conflagrada, é
consolador para o espirito humano conhecer esses

gestos generosos de inimigos em combate.

C. B.
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Convidados e represen antes da imprensa, que assistiram ao sorteio desta acreditada Companhia de Seguros de Vida,
realisado em 27 de Setembro findo. A mesa foi presidida pelo l)r. Arihur Vieira Peixoto e secretariada pelos Snrs. Drs. Manoel
Felix de Menezes e Bernardino Maia. Na Serie A, concorreram 1482 sendo sorteada a de n® 1611 pertencente ao Sr. Florindo Vieira
de Andrade, com 4:0240$000. Na Serie B, concorreram 133 sendo premiada a de n® 119 pertencente ao Sr. João de Oliveira Pereira
com 270$000- Na Serie Especial, concorreram 473 sendo premiada a de n® 85, pertencente ao Sr. Luiz da Silva Oliveira com
2:525$000. Findo os Sorteios a Directoria offereceu aos presentes uma taça de champagne.

? OO OO OO ? oo ?

O Sorteio Mensal d'«A Mundial»
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"PALACE-CAFÉ"

A sua inauguração

A Cidade do Rio de Janeiro tem mais um estabelecimento

modelo; trata-se do «Palace-Café» inaugurado no dia 30

de Setembro á rua do Ouvidor n° 157 esquina da rua
¦Gonçalves 

Dias.

O «Palace-Café» occupa todo o pavimento terreo d<

prédio citado, abrindo as suas portas para as ruas do Ol-

vidor e Gonçalves Dias.

Situado assim n'um ponto distincto, concorridissimc

o «Palace-Café» está montado com o máximo requint>

afim de corresponder as exigencias do grande public<
-que faz a sua frequencia.

Tudo nesse novo estabelecimento deixa transparecer

luxo, presidido pelo máximo gosto artístico.

O mobiliário custoso, a abundancia dos espelhos-bi

sautés, as mesas de marmore-onix, repousando sobr

garras de bronze, a ornamentação elegante, tudo exprim

a cxcellencia do «Palace-Café» e faz prever que elle se

o ponto obrigatorio da «élite» carioca.

O «Palace-Café» é de propriedade da conceituada f:

nu de nossa praça, Pardo, Roel & Fernandes, a quem
Rio deve algumas outras casas de primeira ordem, com

sejam: «Café Liberal >, «Café Moderno» e o Café Moka

Festejando a inauguração os seus proprietários offer
¦ceram aos convidados e representantes da imprensa ur

lauta mesa de doces.

Ao champagne falou o Snr. Honorio de Figuert

em nome da referida firma, felicitando a imprensa e
¦convidados, respondendo em nome da imprensa um *

presentes.
Em seguida foram distribuídas lindas carteiras e <

rutos, das acreditadas fabricas «Dannemann e <Si
•dieck», charutos estes que foram apreciados pelos j
sentes, como sendo os mais saborosos do mercado.
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Aspecto geral Ja inauguração, vendo-se a mesa em que foi ser
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Animaes mortos humanitariamente per meio de gaz de illuminação

O gaz de illuminação está

sendo agora usado no deposito

de animaes de Denver, Ame-

rica do Norte, para matar ga-

tos, cães, cavallos, etc. por-

que se acredita ser o meio mais suave e caridoso

de privar um animal da vida, sem soffrimento de

especie alguma. Para acabar com os cavallos velhos

 -- *.. 

ou muito doentes, colloca-se

no nariz do animal um inhala-

dor, que tem certa semelhança

com o embornal commum. Por

meio de um tubo de borracha,

o gaz vae ás narinas da victima, que vae ficando

somnolenta, depois cahe e expira em poucos mo-

mentos, sem o menor soffrimento.
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O Medicamento 
que não deixa

duvidas;

Que não dá logar a desenganos;

Que fortalece sem alcoolisar^o

organismo;

Que pode tomar-se em todas

as epochas e edades

JUVENTUDE ALEXANDRE

ETERNA MCCIDADE DOS CABELLOS !

A JUVENTUDE desenvolve o Os cabellos brancos ficam pretos

crescimento do cabello com o uso da

dando-lhe vigor e belleza. JUVENTUDE ALEXANDRE

REMEDIO EFF1CAZ CONTRA A CASPA

Preço do frasco  3$000

Nas boas Perfumarias, Phartnacias e Drogarias

JUVENTUDE ALEXANDRE

ETERNA MOCIDADE DOS CABELLCS !

A JUVENTUDE desenvolve o II Os cabellos brancos ficam pretos JEjfi >

crescimento do cabello com o uso da 1

dando-lhe vigor e belleza. JUVENTUDE ALEXANDRE I

REMEDIO EFF1CAZ CONTRA A CASPA Wgjpr

Pre^o do frasco  3$000

Nas boas Perfumarias, Pbartnacias e Drcgarias
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Caravanas cie luz, cie . olro e cie azul mescladas,

Exsurgem pelo espaço, emancipando Apollo.

Nio coBtu mam romper, assim, os alvoradas,

A espelharem os céos pela argllla cio solo !

Em oblíquas, o sol, desce ás praias lavadas

Pelas ondas febris... A brisa, em torclcollo,

Sopra num singular murmurlo de baladas,

Dessas que ouvi cantar, sobre o materno collo...

Esse dia, sonhel-o a coroar, trlumphante,

A Europa do porvir : Rússia, Inglaterra, França,

Bélgica, Portugal e a mâe-patrla de Dante ;

Q

g
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Esse dia vlrô... Noblllma esperança,

Que o egoísmo venal de um rei Iconoclasta,

Por ri fio vel-a surgir, ao nada a Patrla arrasta I...

EUGENIO SIMPLES

ODoaooooooaoQooDOQPOoooocaoooog QOOODOQQQOOG aaooooaoa
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No Theatro Municipal, conforme estava

annunciado, realisou-se, em beneficio do Pa-

tronato de Menores, um grande festival ar-

tistico promovido pela familia Teixeira de

Barros.

Ao lado de amadoras citadas com fre-

quencia pelos amaveis jornalistas que se

consagram á arte de agradar a alta roda

mundana, appareceram, surprehendendo, pe-

los seus méritos, a esse elegante circulo, ao

qual pertencem, duas novas artistas de so-

dedade : as senhoritas ATda Brito e Passos

Cardoso.

A' senhorita ATda Brito coube, numa das

comédias representadas, um papel de impor-

tancia secundaria, no desempenho do qual,

havendo-se com a sua fulgurante graça ha-

bitual, a formosa amadora mostrou a sereni-

dade com que mantém no palco scenico,

adaptando-os ás necessidades do Theatro, os

radiosos predicados com que triumpha nos

finos salões aristocráticos.

A' senhorita Beatriz Passos Cardoso cou-

be um papel de grande responsabilidade, e

a sinceridade, a commoção e a natural sim-

pleza com que ella o interpretou, demons-

trando o seu real merecimento artístico, dão-

lhe o primeiro lugar entre as lindas senho-

ritas que o enthusiasmo pela arte dramatica

erige em artistas de occasião.

Antes dessa festa, realisou-se, na Escola

Dramatica, uma prova publica dos alumnos,

os quaes não devem ser julgados como ce-

lebridades em plena gloria e merecem ser

tratados com carinho animador.

Os resultados que a prov? de 27 de Se-

tembro assignalou, demonstram que a des-

protegida Escola está realisando com effica-

cia os nobres fins para que foi creada.

§ §
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Original reelame de cachimbos

Um commerciante norte-americano inventou um
novo processo de reclame para seus artigos.

Numa vitrina do

seu estabelecimento

expoz numerosos ca-

chimbos de todos os

Sreços 

e qualidades,
avendo alguns de

grande valor. Todos

esses cachimbos es-

tavam presos em

barbantes e o con-

juncto desses fios

passava, por um bu-

raco na vitrina, para
a parte exterior.

Pagando 50 cen-

timos apenas, o fre-

guez tinha o direito

de puchar um desses
fios, arrastando muitas vezes um cachimbo de um

grande valor.

E' uma especle de sorteio dlrecto e objectivo,
sem fraude possível.

Quer mobiliar sua casa ?

Pois, antes de fazel-o, visite

1-1 í 
- 

ALFÂNDEGA 
- 

I f I

Martins Malfyeirc & C.

Nas Ilhas Britannicas ha sómente uma variedade

de serpentes venenosas.

A creada, afflicta: — Patrôa I patrôa I Que ha de

ser de mim ? Enguli um alfinete I

A patrôa : — Nào te incommodes, Maria, aqui

tens outro!

a- -B B D B8 B
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Elle — Eu gosto de uma pequena assim. Com olhos de amêndoas doces.
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A cerejeira de Lucullo

(Anghel e Yosif)

1). Anghel e St. Yosif são dos novos da literatura

romaica. O primeiro ô de Jarsy onde nasceu em 1872

*• o segundo de Brasov, nascido em 1876.

Poetas ambos, o primeiro das flores dos suaves

perfumes dos jardins mysteriosos publicou No Jardim,
Yosif As Patriarchars.

Km colloboração publicaram prosa e versos, nove

volumes de satyras, novellas, peças theatraes, traducções

varias, duas obras havendo sido coroadas pela Aca-

demia Romaica.

O conto que publicamos foi publicado por occasiâo

de uma Feita da Arvore em Bucarest.

«
* *

Volvia a primavera sobre o Tibre que no meio

dessa luz embriagadora corria tristemente nas aguas

escuras engrossadas pelas chuvas por entre os arcos

das pontes.

Só se via luzir, alem, ao longe, para os lados de

Marmorata, doiradas pelo sol um borboleteamento de

velas brancas pondas ao vento e flamulas que palpita-
vam no topo dos mastros.

Um rumor alegre de vozes de idiomas vários que
se misturavam elevava-se e por toda parte sobre os

pontôes ligados aos caes subiam e desciam escravos

curvados, carregando riquezas de longinquaes terras,

despojos conquistados á custa de tantos esforços e de

tanto sangue, de tantas energias e de tantas vidas hu-

manas sacrificadas.

Os destroços das amphoras atiradas faziam crescer

o munticulo que mais tarde formar-se-ia o monte tes-

taccio e os caes inundados de luz coalhavam-se de ta-

petes de ricos desenhos chromaticos, cofres abertos

cheios de jóias, trophéos, estatuas de mármore, ar-

maduras e capacetes de bronze, plantas bizarras im-

portadas dos tropicos, innumeraveis thesouros que ti-

nham feito a famma do invencível Mithridates e de

tantos outros reis desgraçados.

Como dentro de um formigueiro de corredores

confusos os plebeus expremiam-se por toda a parte
afim de verem as maravilhas expostas, descarregadas

dos porões dos navios e a cada cousa que apparecia,

nova, os braços erguiam-se para os céos para applau-

dir bulhentamente; os olhos das mulheres incendia-

vam-se de cupidez; e o nome sonoro do divino Pom-

peu dominava todo aquelle barulho immenso feito de

alegria e de commoção.

Vagos perfumes elevavam-se e a magia dos raios

de sol avivava-se ora sobre o frontão de um templo,

ora sobre a cabeça de uma estatua, ora sobre o cimo

de uma palmeira, para extinguir-se, avivar-se e de

novo renascer sem cessar do desembarcadouro da

Marmorata até o velho Lado — onde, como em uma

ilha feeríca occulta entre as 
palmeiras, 

os cyprestes e

os myrthos immortaes, brilhavam os palados de

Lucullo.

Era no tempo das grandes conquistas; quando as

desmarcadas ambições, habitualmente adormeddas no

fundo das almas, despertavam em sobresalto e des-

encadeavam-se ; quando cada qual julgava poder aspirar

á gloria seja á força de intrigas no fórum, seja abrin-

do ao longe pelo lampejo do gladio em volta trium-

phal i Metropole.

Só Lucullo, carregado de annos vivia em seu do-

minio como em um império farto de glorias vãs.

Desgostoso das intrigas da demagogia crescente, per-
turbado pelo turbilhão de prazeres que mais e mais

arrastava a alta sodedade fazendo-a abandonar os

cargos públicos em mãos dos profissionaes da politi-
ca, o aristrocrata de raça, o velho general que a

Roma dera dous impérios, por momentos quiz inter-

vir com todo o peso de sua autoridade, com toda a

força de sua energia, mas teve de bater em retirada

ante a ameaça de um processo escandaloso desven-

dando a origem dos seus innumeraveis thesouros.

Foi o ultimo gesto de Lucullo.

Viu então o valor que se devia dar as vaidades

do mundo, elle cujo nome voára antes de bocca em

bocca, comprehendeu por fim que a única cousa es-

timavel e prudente era de tirar ainda o máximo pos-
sivel de fogo nos dias que as parcas lhe reservava

ainda...

E emquanto, numa resplendente manhã de prima-
ra tecia o destino a trama de tantas grandezas e re-

vezes, o velho, branco como um phantasma, arrasta-

va seus passos entre as columnas depois de uma

noite de orgia, encaminhando-se apoiado ao braço

nú de uma escrava para o terraço de mármore de

onde gostava de contemplar o espedaculo único no

mundo da cidade eterna.

Sobre os ricos mosaicos em que jaziam coroas de

rosas murchas uma taça de crystal em que seu pé

esbarrara tilintou prolongadamente como o echo de

um riso feminino.

O intenso perfume das flores agonisantes, unido

ao cheiro activo das victualhas resfriadas e do vinho

derramado fizeram-no parar por um momento.

Seus olhos perturbados dirigiram-se para a sua

toga de purpura maculada de nodoas e um sorriso de

desgosto crispou profundamente seu rosto.

A pureza do nú casto e branco das estatuas espa-

lhadas em torno delle despertou-lhe n'alma como que
um vago remorso e o clamor intenso dos gritos e

das canções que lhe chegava aos ouvidos fel-o apres-

sar os passos para a luz e para a serenidade da

manhã.

Ao ruido dos passos que se aproximavam um

bando de pombas esvoaçou projedando sobre o in-

tenso azul do ceu um rosário de manchas alvacentas.

Um pavão encolheu sua cauda em leque e desap-

pareceu na sombra.

Um melro trinou alto.

Roma ao longe fazia sentir o sopro de vida que
não tem tréguas.

Apoiado contra uma columna o velho Lucullo pro-
tegendo a vista com a manga alçada da toga con-

templava o fórum.

Entre as palmeiras do jardim agitados pelo vento

a campina romana apparecia alegrada até longa dis-

tanda pelos brancos arcos dos aqueductos.

A via Appia com a sua extensa aléa de cyprestes

e monumentos fúnebres parecia um longo comboio

de peregrinos encaminhando-se para Roma.

E Lucullo olhava tudo aquillo com saudades. Via

as galeras brancas embaladas pelo Tibre, a multidão

transbordante para o cáes, o brilho das luzes accesas

nos frontões dos templos, e uma amargura sem limi-

tes enternecia-lhe o coração.



CÁ RE TA

Sustido 
pela 

escrava baixou os olhos e desceu

alguns degraos do seu jardim.

Flores raras embalsavam o ar com seus perfumes
capitosos, reavivados durante a noite. Um refugio

sombrio em que um jacto d'agua espalhava sua fres-

cura, attrahiu-o. Um casal de flamingos, immoveis so-

bre seus tassos de coral cedeu-lhe logar.

Lucullo sentou-se sobre a orla de mármore que
cercava o tanque e ficou só. A veste azul da escrava

desappareceu entre as arvores e ao sonoro rumor da

agua o heroe agarrando entre as mãos a cabeça

poz-se a chorar.

Durante annos procurara no rumor dos festins e

das orgias o esquecimento do que havia sido e do

que podia ser ainda.

E eis que de novo nelle despertara o homem so-

brio, austero que não admittia a fadiga nem para si

nem para os outros que arrastara sobre seus passos
as legiões, semeando a terra de cadaveres e averme-

lhando o céo com o clarão dos incêndios, o general
temerário que emprehendera a conquista do mundo

qual um outro Alexandre.

Pela primeira vez atirou na balança seu glorioso
passado e a figura astuciosa e irônica de Pompeu lhe

appareceu.

E como se sentisse a necessidade de tomar alguém

por testemunha, murmurou com voz estrangulada :

«Que seria Pompeu em Roma se eu não tivesse

existido ? Quão loucos são os que trabalham em favor

de outrem. De ambos nós ficara alguma cousa mais

que a cinza dos columbarios ?>

Mas de repente a brisa levantando-se agitou os

ramos e uma chuva de pétalas brancas fel-o levantar

os olhos.

Branca, como se a neve a houvesse recentemente

coberta, uma cerejeira em flor extendia-Ihe os ramos

como em um gesto de offerta. E bruscamente um sor-

riso de ineffavel satisfação illuminou o rosto de Lu-

cullo. Com um gesto de ternura, cheio de mansuetu-

de, colheu sobre os joelhos as pétalas espalhadas e

levando-as aos lábios, beijou-as com fervor.

Depois erguendo as palpebras fatigadas abarcou

com um olhar o maravilhoso panorama das sete colli-

nas procurando perceber as manchas alvas como espu»

ma que as cerejeiras floridas punham de noite nos

jardins exparsos.

E de si para comsigo disse que podia transformar-

se em pó, a gloria dos Pompeus e Cesares, e outros

conquistadores de seu vulto[podiam cahir no olvido, mas

^que aquellas arvores refloresceriam espalhando suas

brancas pétalas todas as primaveras para eternisar o

nome de Lúcio Licinio Lucullo que as havia trazido

das longínquas terras do Ponto para plantal-as nos

jardins de Roma.

Nenhum argumento a favor do Sabão

Sunlight pode convencer mais de

que lima experiencia feita com o

proprio sabão. O Sabão Sunlight é

feito para ajudar, a ajuda, sem duvida.

Torna leve o trabalho pezado. poupa

o esfregar, e faz o

trabalho bem e

facilmente. O

Sabão Sunlight

é um bom

trabalhador.

Poupar

lhes - ha

.dinheiro,
4 trabalho,

c roupa
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cautela, minha Senhora!

V. começa a engordar: ora engordar é envelhecer.-
Queira, poia, tomar todos oa - dias duas gragaea de.
ThyroidiNC BOUTY t* 01 contorooa serão sempre
eabeltoa, ou recuperarão a eligaocia da juventude.
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Sunlight Sabao 
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Nenhum srgumento a favor do Sabao

Sunlight pode convencer mais de

que uma experiencia feita com o

proprio sab2o. O Sabao Sunlight i

feito para ajudar, a ajuda, sem duvida.

Torna leve o trabalho pezado. poupa

o esfregar, e faz o

Sunlight

trabalho.

| 
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cautj-la, minha Senhora!

V. Kx* come$a a engordar: ora gordar e envelbecer.
Queira, poia, tomnr todosoa dios duas grageaa de.
THYROIDINK BOUTY coi aeoa contornoa aerao eemprt
eabeltos. ou recuperar&o a el#9*Dcia da Juventude.
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CARETA

Em terra conquistada

— A invas3o s6 trouxe beneficios. Todos me olham w

com carinho.

0 8:'--.:-:-"--rrrrrrcrrr^r-:- :B B

Mas, se ao espirito volúvel da linda Desconheci-
da assim apparecia, o mesmo não se dá quando passo
ante grupos de indivíduos bem postos, pois na phy-
sionomia da maioria delles leio o despeito — 

que
com o meu olhar firme repilo. Talvez murmurem,
commentem ainda entre sl:

— Infeliz extraviado, passa e perde-te no mundo.
Apezar da nausea que as vezes carrega minha

alma aos musculos do punho, tenho as minhas com-

pensações de alegria intima nesses passeios...
Depois de lenta meditação sobre livros vários e

philosophias heróicas, cheguei á conclusão de que o
espirito fecundador do homem, forçado a crear os
Deuses para explicar a Natureza, comprehendeu que
era maior do que todos elles sobre a terra e destcr-
rou-os para o ceu.

Não externei essa opinião em roda de poetas nem
61-a num rancho de bohemios, mas verifiquei a sua
authenticldade numa scena que vi desenrolar-se na

paysagem.
Não ha de faltar quçm queira conhecer esse epl-

sodio e eu vou relatal-o ás almas sentimentaes.

Dentre os meus temores e scismas, fitando a luz,

predominava sempre a idéia de que o sol fosse mais

poderoso do que o humano creador de Imagens.

Mas o que eu apreciei na paysagem 1 Saibam que
eu vi no meio de um jardim uma estatua. Sobre o
seu pedestal branco, de pé, uma virgem expunha a
nudez marmórea á volúpia da via publica. Um raio
de sol veiu oscular-lhe as pomas rijas, outro mais

beijou-lhe os hombros, uma Infinidade delles em

pouco lambia-lhe o corpo todo vestindo-a completa-

mente de luz. Continuei o meu passeio.

jPfe)0)cmiE\

Nestes quentes dias de verão, quando as horas

evocam pó e cinzas em cvclos de fogo, deixo mysterio-

samente a cidade e dirijo-me ás praias para ouvir os

segredos do mar no cancioneiro intraduzivel das

ondas.

Não levo roupas de pannos leves nem desabo o

chapéo de palha sobre a orelha como fazem os dandys

de profissão que entulham os bars; sigo como esta-

va ao deixar o trabalho, algumas vezes só, outras

acompanhado por Alguém que me escuta e desconhe-

ce o calão sensacional da intriga.

Por mais absorto que se vá, porém, nunca esca-

pa ao Sonhador o indiscreto vozear dos passeantes
e a sua presença em taes lugares, chamando a atten-

ção dos palradores, confunde-o com os demais, mas

não o prende nunca ás banalidades rotineiras dos

elegantes.

Por isso, sempre que me via passar só, encanta-

dora Desconhecida modúlava uma phrase, mas em

voz tio alta e clara que mal a divisava já lhe ouvia

a lettra :

— Alli vai passando o conselheiro das sombras I
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Quando voltava, lembrei-me da estatua. O sol já
havia partido, mas a virginal fôrma marmórea, guar-
dando incólume a visão do artista, conservava a

mesma incorruptível belleza. Desde então ando com

a mania de que o artista é do tamanho do sol.

Outras scenas emocionantes como essa tenho

apreciado e outros dissabores também me têm per-
seguido, mas nenhum como aquelle de que foi mo-

tlvo a apresentação da minha interessante Desço-

nhecida.

Disse-me ella xom riso ironico, estendendo-me
a mão:

Queria 
que o senhor me désse algum conselho

amável numa historieta sentimental.

Fiquei sério e repliquei-lhe numa curvatura ga-
lante.

Pois não... Sou conselheiro de sombras.

Ella comprehendeu a maldade e sorriu.

Trocamos algumas palavras banaes nessa occa-
sião. Depois disso, porém, nunca mais ella saudou
a minha passagem com a sua graça:

Alli vai passando o conselheiro das sombras 1

No entretanto, por estas tardes quentes, ainda
continuo os meus passeios mysteriosos pelas praias,
longe do mau convívio dos perversos, mas vendo o
sol celebrar diariamente — da semente á flôr — as
exéquias eternas da matéria.

Garcia Maroiocco

Original atalaia de um guarda-flcresta

Na Crater Natio-

nal Forest, sul de

Oregon, Estados

Unidos, o cume de

uma alta arvore está

sendo usado como

atalaia, pelo guarda

que toma conta da

floresta, em constan-

te vlgilancia contra

o fogo.

Ao estabelecer

esse observatorlo, o

guarda-floresta con-

struiu uma escada

em espiral, desde o

tronco até a parte
superior da arvore,

como se vê na gra-
vura.

O oo ?

Em Buenos Aires todas as passagens de bonde

custam dez centavos (180 réis) seja qual fôr a dis-

tancla a percorrer.

0 0- -0 ¦ 0- -0 0

A CREADA — Madama. Cá está uma carta anonyma.

A PATROA — Anonyma ?! •. ¦

A creada — Sim senhora. Está multada.

Perspicacia



DYNAMOGENOL

GERADOR DA FORÇA 
- ESPECIFICO DA NEURASTHENIA

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

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

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

Laboratório: PHARMACIA MARINHO 
— 

Rua Sete de Setembro n. 116 
— 

Rie de Janeiro

REMETTE-SE PELO CORREIO

ÚNICO TONICO que cura a debilidade dos velhos

Cavallos de pdo que andam

O MAIS RECENTE DIVERTIMENTO PARA MOÇOS E

VELHOS

A gravura mostra um dos mais novos e enge-

nhosos divertimentos — o cavallo de páo que anda

— usado na America do Norte por velhos e moços.

Eh

O apparelho consiste num cavallo de madeira,

quasi do tamanho natural, construído de tal maneira

que suas pernas podem-se mover alternadamente,

desde que se mova uma manivella collocada na fren-

te do cavalleiro. O «cavallo» tem ainda outros mo-

vimentos, á vontade do operador : emplna, salta,

move a cabeça para cima e para os lados.

Deve ser realmente um espectaculo muito comico

vêr homens graves, e matronas respeitáveis em tão

singulares exercícios de equitação.

MENSTROL
* 

/• OOD X

Capa radical das

moléstias das senhoras :

suppressões, flores

brancas, hemorrha^ias, regras

dolorosas ou escassas,

accidentes da edade critica.

RECCMMENDAD© POR SUM-

MIDADES MÉDICAS

BRASILEIRAS E ESTRANGEIRAS

A' venda nas 
principaes

pharmacias 
e drogarias

-?

Chegou mais uma remessa de fogareiros a kerozene, rápidos e

economlcos, que fervem I litro d'agua em 3 minutos.

161, Kua Sete de Setembro, 161

ATRIZ
LOPE5 iMT 

OUVIDOR,151

r nnFM DA A lí/Jfj Q^ITANDÁ,79 ,

F OE T uí A M í.c^ÇUlNADtOUVIOO^
FORTUNA MAIS 

^ y Dt MARÇO, 55 a
RAPIDA NA5 

(•']LAR60ooE5TAÇipotSÁ£9^
LOTERIAS E RUACE*KAlCAHABAi6j!

OFFÜRECE MAIORES CANTOoaR.DONÚNCIO

1 VANTAGENS RUA oo OUVIDOR,181

, AO PUBLICO -ííW^»?«MOVth8R0.505fAUI°
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MENSTR0L
* 

/• ooa x

Cura radical das

molestias das senhoras :

suppressSes, flores

brancas, hemorrha^ias, rejjras

dolorosas ou escassas,

accidentes da edade critica.

RECOMMENDADO POR SUM-

MIDADES MEDICAS

BRASILEIRAS E ESTRANGEIRAS

A' venda nas 
principaes

pharmacias 
e drogarias

11 I

DYNAMOGENOL

GERADOR DA F©R£A 
- ESPECIFICO DA NEURASTHENIA

SOFFRE1S? — Cural-vos emquanto 6 tempo usando o DYNAMOGENOL

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

nas pernas, Palpitafdes, Insomnia, Debilidade, Terrores nocturnos, Tubtrculose.

Laboratorio: PHARMACIA MARINH0 
— 

Rua Sete de Setembro n. 116 
— 

Hie de Janeiro

REMETTE-SE PELO CORREIO

UNICO TONICO que cura a debilidade dos velhos
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Diplomado pela Faculdade de Medicina

da Bahia.

Bahia, 27 de Março de 1916.

Dr. Eutychio da Paz Bah:a

Vende-ne em todas n« drogaria», pharmaelaH, raN«H dr campanha e arrlítrx do Brazil.

Ma» Republica» Ar(enllua, Uruguay, llvlitia, 1'eiil, < bile, ele.

®

I

ATTESTO que tenho empregado na

minha clinica, com os melhores resultados

possíveis o ELIX1R DE NOGUEIRA do Phar-

maceutico Chimico João da Silva Silveira.

; 
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Apparelho clectricc que dá alarma quando cáe chuva

CASA STAMP
A gravura mostra um engenhoso apparelho que

acaba de ser inventado, o qual faz soar os tym-

panos estridentemente

quando lhe cáem got-
tas d'agua.

Esse instrumento é

nelle cáem as primeiras f
lho, por uma engenhosa
campainhas de aviso.

proprio para ser usa

do em hotéis, colle-

gios e outros estabe-

lecimentos, cujas ja-
nellas costumam ficar

abertas para facilitar

a ventilação Logo que
s de chuva, o appare-

disposição, faz soar as

Alta novidade em calçados

finos para Homens,

Senhoras e Creanças.

Grande deposito de

todos os

artigos para Foot-ball

e todo o sport.

C"nos7-j»<xSxTcôres 
9' URUGUAYANâ, 9
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PREÇO FIXO

DROGAS E PRODUCTOS

PHARMACEUTICOS

DE

LEGITIMIDADE GARANTIDA

RUA I! OE MARÇO. 14.16.18

RUA V1S°.E 00 RIO BRANCO. 31

LAB0RAT0RI0

RUA 00 SENADO. 48

GRANADO & C
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LOTERIAS DA CAPITAL FEDERAL

Companhia de Loterias Nacionaes do Brazil

Extracçôes publicas sob a flscalisaçào do
H Governo Federal, ás 2 1/2 hora* e aos sabbadoa ás 8

horas i RUA VISCONDE DE ITABORAHY N. *6

| 
Sabbado, 14 de Outubro

9 As 3 horas da tardf ^ ^ #%#%#%

i 3,o-2,. 50:000$000

Inteiro 8(000 — Décimos a (800

Sabbado, 2 1 de Outubro

''"7-::"" 

100:000$000

Inteiro 8(000 — Décimos a (800
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ATTESTO que tenho empregado na ^

com os

possiveis o ELIXIR DE NOGUEIRA do Phar-

maceutico Chimico Joao da Silva Silveira.

\ ?' ><40^

Bahia, 27 de Mar<;o de 1916. )

Dr. Eutvchio da Paz Bah'a s

Diplomado pela Faculdade de Medicina

t

;  em todan ns dmgariaH, pharmaelaH, eaNaH de rampanba e arrlitri* do Brazil. ;

Nan ItepubliraM Ar(enllua, Uruguay* liolivia, I'eiii, < bile, etc.
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© primeiro 
soccerrc

em cases de accidentes.

Sem rival para a hygiene da bocca

Paul J. Christoph Co.

<£/"" ¦ ..L-

RIO DE JANEIRO E S. PAULO
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NÀO ACCEITAE SUBSTITUTOS
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A salvação das crianças

i

Únicos Agentes para o Brasil :

PAUL J. CHRISTOPH Co.
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115, Rua da Quitanda

Rio de Janeiro

Quintino Bocayuva, 44

SAo Paulo
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NAO ACCEITAE SUBSTITUTOS

Dioxo^en

Sem rival para a hygiene da bocca

Paul J. Christoph Co. x*~••" 
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