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Exposição das ultimas novidades 
para 

o verão

Vestidos de veile, modeles alta novidade em

cores e teitios, 50$ 55$

 BB 

Vestidos e costumes de Unho, 50$ e. . 60$

Vi

Chapéos, modelos de Paris, creaçoes especiaes

para o verào, desde 20$

CASA COLOMBO

Avenida k Cuvidcr

A

CASA COLOMBO

inaugura hoje

Exposi^ao das ultimas novidades 
para 

© vera©

Vestidos de voile, modelos alta novidade em

cores e teitios, 50$ 55$

 m 

Vestidos e costumes de linho, 50$ e. . 60$

Vt

Chapecs, modelos de Paris, creafdes especiaes

para o verao, desde 20$

CASA COLOMBO

Avenida e Cuvidcr



GANHAR DINHEIRO

FACILITA-SE A TODOS l)M CAPITAL!

HYPNOT1SMO, MAGNETISMO, OCCULTISMO, MEDICINA E SCIENCIAS SECRETAS concedem

de um modo pratico e em pouco tempo, dons irresistíveis para a cura de dôres e doenças, desenvolvi-

mento do poder psychico, ou magnético, transmissão mental do pensamento em distancia, hypnotismo,

auto-sugestão, inspirar o amor, concordia ou amizade, desfazer influencias nocivas de inveja, odio ou que-
branto, preservar de loucura, epilepsia, hysteria ou moléstias nervosas, neutralizar os máus presagios,
advinhar, corrigir de infidelidade e dos vicios do jogo, embriaguez, sensualismo e roubo, favorecer a sorte

ou qualquer negocio augmentando-lhe cada vez mais os lucros; produzir, emfim, o bem estar ou felicidade

em todos os sentidos. O medico, o sacerdote, o lavrador, o militar, o maritimo, o professorf o commer-

ciante, o jurista, o financeiro, o empregado, o operário, e mesmo qualquer senhora, lucrarão extraordina-
riamente com esta sciencia. Dão o dom da fortuna, da advinhação, os meios de, por influencia psychica
da vontade concentrada, se obter facilmente tudo o que se deseje — a riqueza, as bôas posições, ganhar
nas loterias, e ficar-se livre das necessidades e perseguições. Auxiliarão nas difficuldades financeiras, nas

de obter emprego e nos negoclos de família. Nada ha que perder, e tudo a ganhar, tal como está de-

monstrado em cartas das pessoas mais notáveis do mundo inteiro. São os melhores talismans !

Remette-se em registrado pelo correio, para qualquer parte do Brazil, a quem, com o pedido,
enviar em vale postal, DEZ MIL REIS, A LAWRENCE & C„ agentes do Instituto Electrico e Magnético

Federal, RUA DA ASSEMBLÉA, N. 45, CAPITAL FEDERAL. O que annuciamos é muito mais, em tamanho

e matéria que o que outras casas annunclam com os mesmos nomes e além d'isso é cousa mui differente.

As pessôas que não demorarem muito nos seus pedidos pelo correio receberão grátis um BÔNUS com um

numero de sorte que dará a possibilidade de obter DUZENTOS MIL REIS, devendo na mesma occasião

darem como sua escolha o nome de uma das cincos obras acima indicadas.

/Vlacacos e conselheiros

Frederico da Prússia, quando ainda era príncipe,
tinha uma grande collecção de macacos, com os

quaes se recreiava muito. Como era de uma fran-

queza rude nas suas pilhérias, lembrou-se de dar
aos exemplares da sua collecção simiesca os nomes
dos principaes cargos da côrte. Chamava a um
delles chanceller, a outro camarista ; este era o con-
selheiro ; aquelle o inspector das finanças, etc.

Um dia, querendo brincar com um dos seus ani-

maes favoritos, disse alto :

Tragam-me o conselheiro I

Ora succedeu estar na ante-camara um conselhei-

ro verdadeiro, esperando ser recebido pelo príncipe,

o qual, julgando que este o chamava, entrou. E

quando Frederico o viu entrar, disse-lhe com sua

habitual rudeza :

Não era V. Ex. que eu chamava ; era o maça

co. Mas entre que é a mesma cousa 1

Porque lia pessoas felizes e pessoas infelizes ?

Peça hoje

mesmo, co-

mo brinde

(grátis) »EL

DICCIONA-

RIO DE LOS

MALES».

Encontrará

nesse livro o

remedio mo-

ral para seus

soffrimentos,

com o cami-

nho do tra-

balho, saúde,

felicidade,

amôr e como

se adquire a

sorte e a for-

tuna.

Corte o «eoupon» abaixo, preencha-o e remmetta-o
solicitando -EL DICCIONARIO DE LOS MALES» «grátis»
com o segredo do Annel de Ouro da Gemma Astral.

i— 
COUPON '

SR. M. BERARD

Belgrano, tOM — Buenui Alree — Argentina

Queira enviar-me grátis um exemplar do livro
"CL 

DICCIONARIO DE LOS MALES"

Some e sobrenome  ,

Residência (povoafão ou cidade)-

Estrada de Ferro—Estado m

SATOSIN

é um remedio único pela >s'ua efficacia

curativa em todas as affecções pul-

monares.

SATOSIN

cura os catarrhos agudos e chronicos

dos bronchlos e dos pulmões nos

diversos períodos da moléstia;

SATOSIN

no tratamento da tuberculose com-

provada exerce effeitos retroativos

sobre a infecção até um limite tal

que paralysa o desenvolvimento dos

bacillos de Koch até supprimil-os com

o emprego prolongado ;

SATOSIN

é recommendado por summldades me-

dicas brasileiras e estrangeiras.

A VENDA CM TODAS AS BOAS PHARMACIAS

E DROOAR1AS DO BRASIL

'

SATOSIN

6 urn remedio unico pela 'sua efficacia

curativa em todas as affec?6es pul-

monares.

SATOSIN

cura os catarrhos agudos e chronicos

dos bronchios e dos pulmOes nos

diversos periodos da molestia ;

SATOSIN

no tratamento da tuberculose corn-

pro vada exerce effeitos retroativos

sobre a Infecf&o at£ um limlte tal

que paralysa o desenvolvimento dos

bacillos de Koch atg supprimil-os com

o emprego prolongado ;

SATOSIN

6 recommendado por summldades me-

dlcas brasileiras e estrangelras.

A VENDA CM TODAS AS BOAS PHARMACIAS

E DROOAR1AS DO BRAS1L

C

Poique lia pessoas felizes e pessoas infelizes ?

Corta o -coupon- abalxo, preencha-o e remmetta-o
solicit*ndo -EL DICCIONARIO DE LOS MALES. «gratls>
com o segredo do Annel de Ouro da Gemma Astral.

- COUPON

SR. M. BERARD

Belgrano, tOM — Buenus Aires — Argentina

Queira tnviar-me gratis um exemplar do Iivro
"CL 

DICCIONARIO DE LOS MALES"

Some t sobrenomt  ,

Residencia (povoafio ou ciiadtj __

Estrada de Perm — F^tndn



TALISMAN PODEROSO

Para transpôr 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 flpis-

toteles Italia, á Rua Senhop dos Passos, 90, sobpado — 
Caixa Pos-

tal õOf, 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

LIVROS GIGANTESCOS

Em 1832 foi impresso em Londres o Pantheon

dos heróes inglezes ; cada pagina tem dous metros de

comprimento e um de largura, sendo os typos de

meio pé.

Na blbliotheca de Stuttgard existe um manuscripto

de collossaes dimenssões, sendo encadernado em

pelle de burro.

O British Musemr, de Londres, possue um dos

maiores livros que existem : é um atlas geographico
de 2,15m. de comprimento e do peso de 363 kilos.

Outro livro extraordinariamente grande é a Rela-

ção da cidade de Albany no Senado de Washington.

Tem 1 metro e 20 de comprimento, consta de 600

paginas e pesa 490 kilos.

Outro livro notável por suas dimensões é a His•
toria da Secessão Americana.

? OO ?-

Numa reunião festiva acaba de entrar uma senho-
ra garridamente vestida de preto, cujo marido falle-
ceu recentemente.

Já repararam como a viuva está animada ?
observa, em voz baixa, um dos presentes.

Naturalmente 1 responde outro, si ella está em

pleno... luto de mel I
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Naquelle minusculo gabinete em que Satanica
colleciona imagens raras para os lindos sonhos da
Immortalidade, emquanto as horas esvoaçam dentro
da noite como os espectros nas lendas, eu vivo
agora quasl feliz e nesse encantador viver vou te-
cendo prosa leve ante o mysterio extlncto de sua
mocidade eterna.

Lá fóra, aos derradeiros bocêjos da via publica,
o movimento de transeuntes vai pouco a pouco es-
morecendo, echoam ainda pelas calçadas os rijos

passos de alguns bizarros noctivagos — mas as fôrmas
vagas que os produzem, denunciando-lhes a pre-
sença á luz dos lapeões, revelam physionomias sin-

gulares, que rapidamente perdem os traços logo
adeante, parecem dissolver-se mais longe no fim da
rua como nuvens de fumaça na escuridão da noite ..

Quando a nostalgia me apanha de improviso na

janella que dá para o passeio, esqueço completa-
mente as preoccupações de actualidade; julgo-me
um barbaro em plena selva a retalhar na casca de
velhas arvores as figuras ainda toscas de uma Arte
Nova.

Basta, porém, ouvir as blasphemias de um vadio
na taberna próxima ou perceber um vulto de homem
tombado em qualquer soleira vasia, para me voltar
ás torturas da razão a idéia perfeita do anniquila-
mento final :

Atravez do silencio transitorio da noite os
seres já tendem incorporar-se ás cousas na treva
perpetua.

Deixo entào a janella remoendo essa phrase e
vou recostar-me sobre um divan com o cigarro fume-

gante entre os dedos para melhor estudar os gestos
musicaes de Satanica:

^ 

- Lembras-me uma virgem pôsando para o amor

Satanica, 
quando assim lhe falo, repete-me sem-

pre que, ouvindo o timbre de minha voz tão perto,
escuta ao longe os dobres perdidos de um sino;
accende depois a sua cigarrilha de fumo turco, fita-
me muito e sorri:

Em ti, reproduz-se no extase do amante a
anciã do artista em realisar a perfeição.

Por esses dias de constantes chuvas e desorien-
tados ventos, mal a luz tenue da*tarde esgueira-se
imperceptivelmente 

por entre as nevôas do crepusculo,
mito-lhe a aligeirada fuga e atravesso os passeios

lamacentos 
para ir ter ao minusculo gabinete de

Satanica.

Ninguém comprehenderá o prazer que sinto nes-
ses divinos encontros nem a preferencia que dou a
um tão modesto local; sómente eu poderia divulga-
ne os encantos, mas vivo feliz demais para fazel-o,

limitando-me a confessar que sobre as cinzas da
memória de Satanica adormece minha alma serena-
mente como num berço.

Se porventura eu proclamasse que Ella, sabendo
quanto adoro a vida, é a única digna de animar as
minhas idéias, talvez os proprios Sonhadores se
compadecessem do meu adolescente emgenho; mas
eu tenho a heróica resignação dos Indomáveis e de-

monstrarei um dia a minha força creadora, na qual
Ella apparecerá contando aos contemporâneos as
virtudes da Decadencia...

E sempre prompta a me escutar, apenas entro
em seu minusculo gabinete, Satanica exclama logo:

Que tardei... Porque não vieste mais cedo?

No entretanto, Ella anda o dia inteiro commigo,
confundo-a com a sombra inédita da obra prima que
idealiso.

Ante as rituaes explicações que lhe dou de minha
demora, Satanica sorri e emquanto accende mais
uma cigarrilha de fumo turco vai tagarelando:

Queres reduzir-me ao papel de modelo ? Arran-
carás minha alma para deposital-a noutra fôrma
mais bella... E depois?...

As vezes sigo-lhe o pensamento e deixo escapar
a mesma interrogação :

E depois ?

Ella tira uma longa fumaça da cigarrilha, sorri
de um modo extranho e termina :

Abandonarás meu corpo ao arbitro inútil do
mundo como uma múmia ao pó dos museus.

Na ultima vez que estive em seu pequenino ga-
binete, instigado insistentemente por Ella, satisfiz-lhe
as constantes perguntas e fui sincero.

Não creio no amor, celebro-te porque sabes
interpretal-o com arte...

Não houve entre nós discussões ou lamentos
nessa noite ; continuamos ambos como d'antes a
collecionar imagens raras e tecer prosa leve.

Sempre que a encontro, porém 
— entre a turba

feroz dos Vencedores de agora — finjo não vêl-a, mas
ao chegar juncto delia, mesmo no meio da turba,
fico num sonho, extatico, parado, como se eu fosse
um satyro de pedra.

Garcia Maroiocco

Come se augmentam as mãos muito 
pequenas

«As mãos desta franzina creatura

São feitas das camelias setinosas...»

Em todos os
tempos os poe-
tas têm decan-
tado a belleza
das mãos pe-
quenas. Entre-
tanto, esse dom

elegante da Na-
tureza muitas
vezes prejudi-
ca extraordina-

riamente aos

músicos, espe-

cialmente aos

pianistas.

Nestas con-

dições para
corrigir os in-

convenientes

das mãos mui-
to pequenas ou dos dedos muito curtos, acaba de

ser inventado um instrumento, para se fazerem exer-

ciclos continuos de massagem e distenção.
Por este processo, assignalado na gravura, já se

tem conseguido corrigir a estructura das mãos de

muitas pessôas que se dedicam á musica instru-

mental, á dactylographia, etc.
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Fornecedore» da

Cata Real da ln fiaterra

Telephone 489 - Norte

Caixa N. 115

MAPPIN & WEBB

C=3 c

ESTABELECIDO EM 1S10

Bjr Royal Appolntment

edifício raoran

Fabricas

Sheffíeld e Londres

FABRICANTES

Fruta cie Lei

Vendemos

directamente da fabrica

ao publico

Taças

para prêmios

sportivos

Presentes

parn (?

casamentos

Frudeiras

A fama e preferencia

que tem os artefactos de Prata

Ingleza constrastados

slo conhecidas em toda a parte

do mundo.

100 OUVIDOR 100

Elegante e artístico centro de meia

Prata de lei com interior de crystal azul

Fructeiras

Fructeiras e bonbonnieres

• A nossa esposiçSo e

sempre grande, com uma escolha

ra)>ida e satisfactoria.

RIO DE JANEIRO

RUA (• DE NOVEMBRO, 28 • SÃO PAULO

==11 c
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POLÍTICA

Os casos estadoaes, ao lado das pendendas origi-
nadas pela futura escolha do futuro successor do
Sr. wencesláo Braz, enchem, na política, a ordem
do dia.

O tenebroso caso de Alagoas, com a insondavel
profundeza do seu mysterio, com o seu negro caós
ue embrulho que ninguém entende, resurge na Ca-
mara e resvala para a imprensa, e, depois da solução

que lhe deu, na monotona reunião dos paredros
inter-estadoaes, a myopia do Sr. Xico-Salles, continua
insoluyel, reapparece grotescamente complicado na
sua ridícula fúria de tempestade a rugir dentro de
um copo d'agua.

Os paredrinhos alagoanos deitam verborragia ás
massas, e a gordura do Sr. Costa Rego, evoluindo
para as dimensões obésas do Sr. Raymundo de Mi-
randa, trescala cheiros oleosos e súa adjectivos queestremecem de indignação por serem alinhados sob
a arbitraria subordinação a substantivos aos quaes se
adaptam como botões de casacas a casas de ceroulas.

O Sr. Natalicio Camboim, com um ar deanniversa-

Vo .v'ls,e no rosto côr de pinhão descascado, assoma
a tribuna do jornalismo e discorre com a elegancia de
um sapato cambado a ranger e reranger pelas ruas,
guardando o inquieto pé de um vagabundo que lhe
houvesse 

posto meia-sola.

, 
Emquanto, na Capital Federal, os eminentes esta-

distas mineiros reunidos sob a direcção do Sr. Xico-
bailes, que os commanda com o simples mover dos
olhos aureolados pelos aros de Iatão amarello dos
seus oculos de caipira manhoso, dissertam sobre a
salvaçao da terra em que nasceu Floriano e os desori-
entados representantes federaes do torrão em quenasceu Deodoro avançam com Ímpeto de leão ferido
e recuam com a presteza de gato escaldado, Alagoas,
sem governo, marcha tão mal como se tivesse governo.

Em Matto-Orosso, 
para que o Senador Azeredo

ti! ? 
um 'eu<'0 sobre o qual appoie as suas bri-

nantes manobras de moralista empenhado em libertar
a Kepublica dos deshonestos advogados administra-
ivos, — ronca o páo, trôa o trabuco e morre gente.

A gente que morre em Matto-Orosso morre longe,
em sítios desconhecidos, em rincões remotos e não

pôde impressionar os sensíveis corações que palpitam
de indignação ante a cruel deshumanidade com que
o governador Caetano de Albuquerque, sacrificando
os interesses da especie humana, não quer entregar a
sua cabeça ao magnanimo cutello dos redemptores
do longínquo Estado cuja anarchia moral é tão gran-
de, que os seus filhos já não querem soffrer a rege-
neradora canga do honrado vice-presidente do sup-
posto senado brasileiro.

Santa Catharina e Paraná, apezar da visinhança de
seus territorios, que se confundem, e dos bons officios
do chefe supremo da nação, ficam cada vez mais
affastados por causa destes bons officios, dessa con-
fusão de limites e d'aquella visinhança de territorios.

Santa Catharina, pela voz do seu governo, com
applauso de seus filhos, acceitou a proposta feita pelo
governo federal para regular a sua velha questão de
limites com o Estado do Paraná, mas os paranaenses,
reprovando com furiosa gritaria a empenhada palavra
do seu presidente actual, negam sancção ao accordo
negociado.

São Paulo anda a olhar com estudada descon-
fiança para a gente dominante no Estado do Rio de
Janeiro e alimentando a secreta esperança de engar-
rafar no canal do Mangue o enfunado galeão con-
ductor das subsistentes ambições presidenciaes do
xiquismo sollico, faz doces olhos enamorados á garridi-
ce matuta de Minas, e a bella Minas, esperando bur-
'«r as hábeis esperanças paulistas, para conquistar a
difficil confiança de Sào Paulo, finge públicos amúos
com o Estado do Rio, mas passa-lhe por debaixo da
mesa dos festins communs, os bilhetinhos geitosos
com que as meninas casadoiras, antes de terem acha-
do o noivo definitivo, alimentam o affecto dos preten-
dentes. r

Cuida-se, nas altas espheras, das cousas superiores
da política, deixando-se, 

porém, em esquecimento, os
aspectos menos digno delia : — finanças, economias,
industrias, commercio, instrucção.

Da questão financeira é natural e justo, por moti-
vos de pudor, que não se cogite mais, porque só sen-
do possível resolvel-a por meio de novos impostos
atirados ao lombo das classes pobres e de novos
cortes impostos aos funcdonarios públicos, se taes
impostos e taes córtes forem decretados, veremos,

pelas ruas das nossas ddades, a gente do povo em
trajes menores e nas festivas noites do Munidpal en-
cortraremos os funcdonarios de calça de velludo e
camisa de fira.
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— E' chic. Repára, Margarida. A figura garbosa do Barbosa com a farda parda e o porte forte.
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DIALOGO

Salão nobre do /ornai do Commercio. Durante a

realisação do concerto de Maurice Dumesnil. O am-

biente vibra, cheio de perfumes e harmonias. As

senhoras escutam. Os cavalheiros conversam.

Um critico (descsntente.) 
— Tive de grammar na

chuva, para vir á tocata deste comilão.

Um poeta. — Tocata? Comiláo? O Dumesnil?!

O CRITICO (furioso.) 
— Este Dumesnil é um sujeito

de grandes pés e pança insondavel que se arrimou á

reputação da Isadora e por isso consegue passar

por grande pianista.

O poeta. — Que heresia I

O critico. — Heresia, não. Escute. O Dumesnil

está tocando os maxixes que a Duncan dansava.

O poeta. — Isto é demais. E' excesso de bla-

gue.

O critico. — Excesso ha na conducta desse gas-
tronomo. Emquanto os seus irmãos estão na linha

de fogo, anda elle mundo afóra a desconcertar pia-
nos com as suas manoplas de hercules de feira.

O poeta. — Eu hoje não te conheço.

O critico. — E' que os senhores só vêm o lado

material das cousas. Eu vejo o lado moral e acho

que Dumesnil não devia tocar para a Isadora dan-

çar, porque elle é mãe delia I

O poeta. — Mãe delia ?

O crítico. — Filho...

O poeta. — Tem a certeza de não estar enga-

nado ?

O critico (Juribundo.) 
— Tenho a certeza de que

este sujeito é uma besta.

O poeta. — Oh I Não acha que elle toca bem ?

O critico (furibundissimo.) 
— Sim, acho, mas por

melhor que elle toque, para mim, será sempre uma

besta.

O poeta. — Como ? Porque ?

O critico (furibundissimo.) 
— Porque ? Não sabe ?

Porque eu sou o maior critico do meu jornal e para
entrar neste concerto fui obrigado a pagar seis mil

réis.

O poeta. — E por isso...

O critico. — Amanhã, no meu jornal, provarei

que o Dumesnil, como pianista, é um fazedor de

barulhos.

D DD

Um bispo austero e solene perguntava a uma

menina, em uma escola cristã :

Qual é a melhor preparação para o sacramen-

to do matrimonio ?

Imaginai o semblante do prelado quando a pe-

quena de doze annos respondeu :

Um 
pouco de namoro, monsenhor...
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CARETA

Freitas Guimarães, da Academia Paulista de
Lettras, é um poeta que honraria a qualquer Aca-
demia, onde, ao contrario da Brasileira, o valor dos
acadêmicos fosse auferido, não pelo ditoso milagre
da sciencia dos clinicos, porém por obras literarias.

O illustre poeta acaba de publicar um novo livro.
Ainda cinzelado livro em que fulge a graça dos
Oásis, esplende e retumba a Ode a Bilac e a Terra

promettida floresce em opulentas galas.
Os versos do Oásis, são amplos, talhados com

vigor, burilados com elegancia e na Ode a Bilac, o

poderoso poeta paulista, cantando como um verda-
deiro vate, produz uma admiravel synthese da obra

poética do excelso mestre á cuja palavra de fogo,
nesta hora, vibram, nas cidades e villas do Rio
Grande do Sul, as fortes populações a que a visi-

nhança do territorio estrangeiro obriga á permanente
vigilancia armada. No seu encanto, a Terra prometti-
da é um lindo poema de amôr, de um sentimento
elevado e communicativo.

Como o titulo deste seu novo livro parece indi-

car, Freitas Guimarães não é um estreante, pois
já, em 1911, publicára 

— a Fuga das Horas, e antes
desse volume, que bastaria para consagrar o seu
nome de artista, deu ao publico os Trechos do Chan-
tecler, a Musa Nova e, primeiro que todos, as Es-
trophes.

A Academia Paulista, admitindo em seu seio este
operoso artista, consagrou a efficacia de um esforço
triumphante e reconheceu, premlando-o, o mereci-
mente de um poeta fecundo e fulgente.

Entre herdeiras bem dotadas

Com 
que então, elle declarou-te o seu amor ?

E que lhe respondeste ?

Que não pensasse em mim, emquanto não con-

quistasse uma posição.
Mas 

que disparate o teu 1 Si elle tivesse uma

posição, para que precisaria casar comtigo ?

mendicidaDe

O PEQUENO — Uma esmola para um pobre orphão.
A velha — Esse velho nlo é teu pai ?

O PEQUENO — Sim, minha senhora. O orphão é elle.
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Appiralt touts lei sabbadet — Organe allié

N. 1018 |

ARTIGUE DE FOND

Sannunele une eonsplratlon monarchi-

que. Le devoir da rapubllealna

Les journaux annoncièrent que Ia

police andait dans la piste d'une conspi-

ration promovue par elements militaires,

tenant pour íin au que dixent les notices,

proclamér le regime monarchique autre-

foi*, dernibant le regime republicam qui
dans 1'opinion des conspirateurs et tant-

bieo, devoiLS accrescenter, dans la de

diverses peraonnea que ne conspirent pas,
déjà a donné caixe, et est definitivement

ccndemné par grees et troyens.

Nous, en general, n'acreditons pas
dans les conspirations nationalea dòa les

qui a promoTU lo colonel Ananiea, en

raison d'une par quinzaine. Nou» tommes

un peuve qui ne aabons pas garder se-

cret, et lea conspirations comme tout la

gent e*t farte de «avoir, «eul triomphent

quand eat gardé le plua rigoureux aecret.

Lea conspirateurs entre noua, content tou-

te la conspiration aux ami* dam lei «¦

quinea, dana lea caféa, dana lea ánemes,

avec touts lea detaila, contant lea recoar-

•« avec qui ili content, l'heure en qui
dève rebenter, le nom de touts qui to-

ment partie dana 1'encrenque de mamière

qui mime lea journaux aucuna diea avant

annuncient qui la Bernarde Ta sortir A

la rue.

Mais ces ultime* tem ps eat telle l'in-

sistence avec qui se parle dans la restau-

ratíon de la Monarchie qui noua, en qua-
lité de journal franquement republicam

julguons de notre devoir donner le grite

d'alarme, chamant aux armes les repu-

blicana de conscience, historiques, prehis-
toriques, et mème sans histoire pour de-

fendet le regime qui fait 1a felicité du

paja et de noua touta, aana exception.

Notre devoir eat de nous reunir en

rode des chefs republicains defenseurs du

regime, depoaitairea des príncipes demo-

cratiquei, lea qui *c tiennent aacrifiqué

par la pureté des dita príncipea, non

poupant esforces pour lea conaerrer in-

deiunea.

Cea chefa aont, depuis da mort du

chef de* chefa general Pin Hacbe, le *e-

nateur Azerí-de, republicain um macule,

Boige* de Medien chefe des poaitiriite*

du Fleure Grand, Pire* Ferrier, expoent

Uea republicains militaires, cuje durindane

ert prompte a la defense du regime, et

autre* parèdre* qui nou* ne nomeon* pa*

pourquoi lej nomeer «erait encher cette

page de nonas.

Et lea monarchiatea qui aont ?

Dna cambade de vagabond* qui ni

vergogne tiennent, d'a*pirer un roí quand

la gent ert tant meilleur avec un pr**i-

dant.

Si Dow u'**tive«*k>n« pa* dan* Ic

plenité àu regime noua pouve«inna par

14 - Octobcr — 1016

aca* avoir go li La f aliei té de tenir dana

la presidence, comme ptemier magistrat

de la nation un patriote tant esclareçu

comme le marechal Font Séche ?

Non, de certe.

Et seraient pourventure ministres dans

un regime monarchique lea dignes et pa-
triotea eatatiatea comme Edwiges de

Queiroz, Alexandrin, Ve*pa*ien et autre*,

patriotee qui tant dignifiquèrent le re

gime ?

Non, de certe.

Logue, comme dixait avec tante rai-

son et en latin le docteur Seabre, nou*

devons ai mor le regime republicain et de-

tester le monarchique.

Aux armes, republicains, aux armes!

Defendon* le regime !

Meurant le* infame* monarchiites I Vi-

ve la Republique.

Je mtme

LITERATURE, ETC

Qu4m et quidrtpa

J» daeejaie etre boeuf ou vacque

Ou vaquatte de tambour

Pour donner un grand btrre

A la porte de mon amour !

Flor ia n dt Brit

AGRICULTURE ET INDUSTRIE

La eulture de la batate

La batate est une plante tnbereuae

de la famille de* *colopendrei, genre hu-

main, classe complementaire, eapéce de

chamean, conforme la clanification mo-

derne du plus celèbre produeteur de cet

utile tubercle le senateur et marechal Pi-

re* Ferrier,

Cette plante utile (continue a nou*

informer le «upreciU cultivateur) te plan-
te de gaille et donne au fin d'une por-
tion de tempa. A do differentea qualitéa :

batate frite, batate couaue, purée de ba-

tate*, batate rouae, etc., etc.

L'arbro qui donne cet utile aliment

en general ne crè*ce plu* de S mètre* et

ses fruits tont chamòa batatea. A l'occa-

aion de la cueillete, *e balance vigoureu-

•emente l'arbre et le* batate* madourei

tombent, fiquant «eul le* vc-rte* dan* le*

pied*.
La batate eat une de* verdoure* plu*

apreciée* dan* le monde, et la preuve
eat aa grande produetion et consume; les

telrgrammea de Ia guerre faiient prevoir

que 1'Allemagne dan* la conflagration

europée se considerera vainque le die en

qui falter la batate pour Ia con*ume de

Ia population, pourquoi la courage da*

troupaa «aula aa*. auatenUa Juatamant par
la batate.

| Prèce 300 ra.-

Nous içi produisons une portion con-

tiderable de batata*.

Mème dans cette capitale dans la

région circondante du Senat, de la

Chambre et du Con*eil Municipale ia

produetion est enorme ; mais n'est pas
seule là, non. Autres lieux la produizent
tantbien phenomenalement.

Enfin le futur du Brésil peut se con-

siderer assseguré avec la produetion de

la batate, douce ou azède à la volonté du

consumateur.

Continuant la guerre pour plu* un*

dix ans comme s'espère, les produeteurs
de batates de 1'Europe fiquant arruinéi

ou mourrant, nous poderons tenir le mo-

nopole de la produetion et notre crise

financière de cette manière sera conjuróe.

Telle* furent le* information* qui nou*

donna sur cette eulture notre plus grand
batatier marechal Pires Ferriera qui nous

agradeçon* d'ici tranamittant au public
sas judicieusea et utilea observationa.

X. Boye

TELEGRAMMES

(Pir fils speciaJ)

Alanâos, / — Le pauve d'ici and*

trè* *ati*fait de la vie avec lo notica d*

qui va avoir une encrenque politique avec

le reconheçumunt dea deua presidenta
Alcantare Bacellar et general Thauma-

turge. Si avec un pre*ident la gent e*t

bien qui dira avec deux ?

Rtcift, t j. — La notice de l'e*trée

du general Dante* Barrete dom le Senat

a caus£ grande satisfaction au public qui

pemait déjà qui le general avait perdu
le folAgue.

Vtctoire, r j. — Continue le preaident
Bernardin Montier & faire la felicité des

peuve* de l'E*prit Saint gouvernant avec

la sabedeurie qui tout la gent lui reconnait.

Les negoces tiennent augmenté aenaible-

ment.

Curilyte, / j. — Le peuve d'ici eat

danné avec 1'accorde *ur la qur*tion de

limitea aegond affirment lea journaux du

patriotique parti du aenateur Alencar Gui-

maraena.

Le preaident Camargue va fiquer dans

le mate sans cachorre.

Florianopolú, ij> — Courre lo notice

de qui le Parani n'accepte pa* la tolu-

tion du litige de la queition de limite*.

Ainsi ne vai. S'il continuer a faire fitee

noua reclamerona du gouverno 1'execution

de la aentence da Supremo Tribunal.

Port Gat, tj* — Le general Salvateur

Pin Hacha a almocé et janté tria bien*

Lea choaea publiques tantbien von trAtf

bien. Tout ?a bien obrigué.
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Paraná— Santa Catharina

Chegada dos governadores que vieram ao Rio assignar o convênio que resolve a

velha cjuestào de limites que separava os dois Estados
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Coronel Felippe Schmidt. Governador de Santa Catharina.

Pr. Affonso de Camargo, Presidente do Paraná.
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Homenagem ac Mestre

Emquanto Olavo Bilac percorre as lindas cidades do

Pampa em propaganda patriótica, no Rio os seus

confrades e discípulos acompanham-lhe o dedicado

emprehendimento, seguem-lhe os merecidos trium-

phos e ouvem os échos victoriosos dos seus sagra-

dos hymnos entoados á patria em todos os recantos

queridos do Brazil.

Se a sua lyra encanta as gerações que passam e

já desperta as gerações que vêm, a voz sincera e

vibratil do patriota orchestrou na actualidade uma

harmonia eterna, porque a idéia de patria é sempre

eterna e a voz possante de quem souber interpre-

tal-a, vibrando dentro de uma épocha como o cora-

ção em corpo vivo, terá a mesma duração heróica

que a Patria amada tiver.

Rendendo uma solemne homenagem ao Mestre, um

grupo de homens de lettras resolveu realisar em sua

ausência um festival artístico, que se effectuará no

Casino Phenix na matinie de 19 do corrente.

Tomarão parte nessa festa de belleza e arte, além

da gentil poetisa Rosalina Coelho Lisbôa, os acade-

micos Alberto de Oliveira, Coelho Netto e Emílio de

Menezes, prestando também seu culto ao Mestre os

poetas e escriptores Oscar Lopes, Luiz Edmundo,

Humberto de Campos, Olegario Marianno, Bastos

Tigre, o nosso companheiro Leal de Souza e outros.

Todos elles, celebrando na Musa o poeta home-

nageado, dirão versos do Mestre, terminando o fes-

tival com a peça do dia representada pela brilhante

Companhia do Theatro Pequeno qHe alli funcciona.

Nas ilhas Canarias, muitos edifícios são cons-

truidos de pedra-pomes.

? OO 

NOTA TH EATRAL

Casino Phenix — O Theatro Pequeno, cuja com-

panhia cada vez mais conquista o publico, em lindas

matinees e espectaculos de verdadeira arte, continua

a sua serie brilhante de festas chics, atrahindo

sempre uma assistência elegante e educada sahida

da élite social. Quinta-feira passada, em matinée

infantil, houve nesse Casino uma dessas encanta-

doras reuniões, voltando á noite mais numerosa

concurrencia.

? 
— 

? ? ? - ?

VIDA DIPLOMATICA

O Pr. Mario Ruiz Je tos l-ianos, nova enviado extraordinário e ministro p/enipotenciario Ja

Republica Argentina junto ao nosso governo.
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Centro Artístico Juventas O jornalista levanta-se e vae
conversar com o funccionario da
Light que, depois de ouvir, at-
tencioso e risonho, as eternas

queixas contra a companhia, res-
ponde que a reclamação deve
ser feita pessoalmente no es-
criptorio, á rua Marechal Fio-
riano.

Lima regressa ao escriptorio,
assenta-se, pega na penna: «No
silencio propicio...»

Lóóóteria da Capital Fe-
deral ! Corre hooooojel gritam
á janella.

No silencio propicio dos
demonios do inferno I exclama
o escriptor, atirando a penna e
sahindo para a rua como um
furacão.

C. B.

OO

Toda a felicidade do homem
depende d'elle proprio.

Marco Aurélio

oo o oo —oo ? oo

h silencio 
propicio do gabinete

Com as tiras de papel na
sua frente e a penna suspensa
sobre ellas, o litterato J. Lima,
no escriptorio 

que dá para a
rua, começa a escrever a sua

m00'?3 
diaria para o jornal :

«No silencio 
propicio do meu

gabinete...»

. 
~,Papae! — 

grita uma voz
infantil, me dê a minha boneca
que está em cima da sua mesa...

—¦Tome 
a boneca e me dei-

xe. Nào me interrompa mais
quando eu estiver escrevendo...
™ Que ponto eu estava?...
Ah I sim !... «No silencio propi-
cio do meu gabinete...»

Agora é a voz da mulher que
exclama:

Lima, 
parece que ha uma

juga 
de gaz na sala de jantar.

preciso quanto antes avisar
a companhia 1

escriptor contem um gesto de impaciência emolha a penna, quando gritam á janella :
Peeeeeeixe 

I Camarâááâãào 1

Ihe^diz3"*3 
Se 'urioso Para despedir o peixeiro, que

Patrão, 
vim buscar a conta de hontem I

O 
jnfeliz paga e volta de novo ao trabalho : «No

silencio 
propicio do meu gabinete...»

hat^,H^hVestá ? 
c,°,brador do gaz, exclama a mulher

atendo à porta. Venha você mesmo fazer a recla-maçao. tssas cousas competem aos homens I

Aspecto do salão, no dia da inauguração

=3 ? ?

No hospital

Lm pobre diabo que está num hospital, indaga da en-
íermeira de quem são os retratos que guarnecem a sala.

~ De bemfeitores, responde ella. Este deixou ao
nospital_ cem contos ; aquelle, duzentos ; aquelle ou-
tro, muitos prédios.

O doente dá um suspiro :
Eu deixarei muito mais I...
O senhor é rico ?
Deixarei 

a minha pelle 1

OO ? OO

Os Expositores

OO ? oo

I
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e apparecerá a fala do Isnpe-

rador Guilherme aos allemáes

da Europa e da America.

Quarta-feira. — Sir Dou-

glas. generalissimo britannico,

escolherá as tropas coloniaes

que deverão perecer na pri xi-

ma batalha da Picardia e von

Mackensen designará as forças

búlgara* que deverão ser bati-

das na Dihrudja.

Quinta-feira. 
— Grande ba-

talha na Picardia, em que os

inglezes vencerão os allemães,

perdendo apenas quatro mil

canadenses e aprisionando seis

mil cadaveres de turcos que
morreram pelos teutôes. Nu hora do Footlntf

D OO ?

minada de toxicos o tinha tor-
nado cauteloso. Demais o fri-

guez tinha uma cara de fome
de tres dias ou de sujeito que
esqueceu o caminho do barbei-
ro. Por fim responoeu :

—» Nâo tenho. Isto é, tenho
mas não vendo este veneno

sem prescripção medica.

Pois então o senhor me

acha com cara de quem quer
suicidar-se ? perguntou o fre-

guez.
Não digo isso, respondeu

o farmacêutico, mas se eu ti-
vesse sua cara eu seria tentado

a fazel-o.

? OO -? D OO ?

ORÁCULO

Domingo. — Rebentará, na Inglaterra, uma

voluçáo para desthronar o Imperador Guilherme

da Allemanha e estourará em

Berlim uma revolta para depor OO ?
o Presidente Poincaré.

Segunda-feira. — Será re-
mettido para Londres, o pro-
dueto da ultima festa alliada

que se realisou, a 25f000 a

entrada, no Theatro Municipal

do Rio de Janeiro, e seguira

para Berlim a importancia do

ultimo emprestimo arrancado

aos belgas.

Tecça-feira. — Será publi-
cada a nova proclamaçáo diri-

gida pelo rei Jorge ao R ino
Unido da Gran-Bretanha e da
Irlanda, — Império das índias,
Dominio do Canadá, colonias
da África e colonos do Brasil

re-

II,

Sexta-feira. — O communicado official inglez,

deixará ver que, para demonstrar a sua brilhante

superioridade sobre o inimigo, a Inglaterra continua-
rá a bloquear a Hollanda e o communicado allemão
mostrará que para provar que não esta boqueada a
Allemanhà meterá a pique os navios neutros.

? OO ?= =? OO Sabbado. — Realisar-se-á
em todo o Brasil e nos outros

paizes neutros, a festa da Black-
list e dos submarinos mercantes.

Mme. de Thebes

OO

Um sujeito com cara de pou-
cos amigos chegou a urna far-
macia do Cattete e pediu uma

gramma de cocaina.

O farmacêutico o mirou meio
desconfiado. As reportagens dos

jornaes e a celeuma levantada

a proposito da venda indiscri-

Bla|

A

v, ?
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Como se formou o abecedarío

Ha alguns annos, passando eu pelo arraial
de Nossa Senhora da Bocca do Onça, em
Minas, fui visitar na escola local o velho

professor Polycarpo Cansansão Lagarcha,

que fôra meu mestre de primeiras Letras
ha bons vinte annnos, em Diamantina.

A escola d'aquelle povoado era a ima-

gem perfeita da que eu conhecera em mi-
nha terra. Uma sala estreita, com pouca
luz ; alguns bancos toscos onde se assenta-
vam os meninos ; na parede um antigo
mappa do Brasil e gravuras representando
diversas phases da vida do Filho Prodigo;
um quadro negro no respectivo cavallete ;
no estrado a mesa do professor, repleta de
uma infinidade de objectos : livros, cader-
nos, regua, campainha, lápis, caneta, tin-
teiro, etc. A um canto, a terrível vara de
marmelleiro com uma bóla de cêra na ponta ;
em cima, dependurados de um prégo, dous

pequenos rectangulos de madeira, tendo um
delles escripta a tinta a palavra Longa, em

grossos caractéres, e o outro apalavra Breve.

Quando um alumno precisava retirar-se
da escola por pouco tempo, o mestre dava-
lhe a Breve ; si por tempo mais demorado,

€

recebia a Longa. E assim nunca havia fóra
da aula mais que dois meninos.

Ao entrar na escola, fui gentilmente
recebido pelo velho professor Lagarcha o
«tio Lagarto» como o chamavamos antiga-
mente). Para me provar o adiantamento dos
seus alumnos, o meu ex-mestre chamou um
menino de seus 12 annos, esperto e desem-
baraçado e lhe disse :

Antonico, este senhor aqui foi também
meu discípulo. Quero que você lhe prove
que o velho Polycarpo ainda sabe ensinar.
Vamos lá I Como se formou o alphabeto ?

Sem titubear, o Antonico começou a
recitar, como si fosse uma licção prévia-
mente decorada :

Adào, no praizo, ao acordar e ao vêr

junto de si sua companheira, exclamou: Ah I
Eva, ouvindo-o, disse espantada: Eh I Os
dois, vendo que estavam nús, começaram a
rir: IhI Depois de comerem a maçã, disseram:
Oh I E vendo o crime que tinham commettido,
exclamaram : Uh I E foi assim que apparece-
ram as primeiras vogaes do alphabeto.

Olhei espantado para o professor. E o
velho Polycarpo me disse, impando o peito
de satisfação :

Hein ? Que talento I Que memória 1

11

 II
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A obra de Olavo Bilac

"WBPlilpIP ' 1

Primeiros fructos da grande obra do Ídolo da Mocidade

oo ? oo oo ? ? oo

A dama do boulevard...

Todas as tardes de bom sol, quando a avenida

Rio Branco mais se vai enchendo de elegancia e

graça, apparece entre os passeantes aquella linda

rapariga loira, estaca ás vezes ante uma vitrine de

bugigangas e some-se sempre mysteriosamente como

as essencias fortes.

A primeira vez que a encontramos, percebemos

que alguns fidalgos moços de bôa familia atiravam-

lhe galanteios picantes, outros mais audaciosos

amoldavam os pesados pés ao rythmo sensual de

seus leves passos, destacando-se entre estes um ra-

pazola esguio de monoculo e frack preto que chegou

mesmo a declarar antecipadamente aos amigos a sua

victoria sobre esta creatura — devido «a sorte que
tinha com mulheres.»

Guiados talvez pelo dogma da fatalidade, cada

vez que vamos á avenida Rio Branco pela tarde, di-

visamol-a sempre entre os passeantes e observamos

o mesmo grupo de dondys perseguindo-a com suas

chufas sentimentaes — mas o seu minusculo porte
lembra-nos tanto uma figurinha gentil que vimos

numa revista de Modas com o titulo de — a dama

do boulevard — 
que resolvemos dar-lhe essa legenda.

Verdade é que nunca ouvimos aquella linda des-

conhecida corresponder aos galanteios de seus jo-
vens perseguidores. Pelo contrario, sempre muito

sériasinha em seu suave andar senhoril, ella passa
entre elles tão indifferente, que mais parece uma bo-

neca automatica do que propriamente uma mulher

mesmo sem alma.

Quem não se conformava com essa indifferença,

era o rapazola esguio de monoculo e frack preto 
—e

uma tarde resolveu contar-lhe as maguas e lá se foi

pisando a minuscula sombra da rapariga.

Em sua frente, passo musical e olhar travesso,

ella seguia o seu destino ignorado.

OO ? ? OO oo ? oo

O rapazola, acompanhando-a, cada vez mais per-
to delia bufava, e mal percebeu que ella podia ou-

vil-o, exclamou :

Senhorita I...

Ella estacou surpreza, mas vendo-o chegar tão

agitado, perguntou-lhe interessada :

Precisa dos meus serviços ?

O rapazola, julgando a conquista feita, gritou-lhe
cheio de júbilo, emquanto procurava beijar-lhe as mãos:

Leve-me 
para o ceu, senhorita.

Ella soltou uma sonora gargalhada e replicou-lhe

com desembaraço :

Não sou senhorita, meu rapaz, e em meu offi-

cio só transporto creanças do ceu á terra.

E retomando a sua linha sanhoril continuou o

seu caminho.

Um senhor respeitável, que viu a scena, apenas

a linda rapariga affastou-se, approximou-se do ra-

pazola ainda estupefacto e assoprou-lhe ao ouvido :

Ella é parteira.

Depois desse singelo episodio, nunca mais vimos

os dandys da avenida Rio Braaco mexer com aquel-

Ia linda rapariga loira, mas persistimos em dar-lhe

a legenda ephemera que lemos numa figurinha da

moda parecida com ella — mesmo porque, em sua

laberiosa vida talvez honesta, ella jamais passará
de uma dama de boulevard.

DO

Entre ctinclicltitos a emprego

Então, ficou outra vez mal classificado no seu

concurso ?

E' verdade 1 Imagine você o meu caiporismo :

fizeram-me exactamente as mesmas perguntas que
da primeira>ez.



a ? CARETA u ?

\ ax ®

P- 

| 
|2r^

'""• 

TEfrtC,

O tribuno dos largos...

Nunca d'antes viramos este fogoso tribuno no
seu publico mistér. No entretanto, tal era a attenção
dos curiosos em torno de sua pequenina pessôa,
que percebemos logo nâo se tratar de um qualquer
Irineu Machado, tanto mais que elle parecia ter no-

ção do que fosse asseio — estava de barbas cor-
tadas.

Paramos também para ouvil-o. Elle não gritava
muito, mas fazia gestos em abundancia. A multidão
augmentava. Em dado instante, o tribuno perfilou-se
mais e soltou algumas phrases que conseguimos apa-
nhar intactas :

Eu sou o orador expontâneo dos
largos... Falo por amor a arte e não como
faz o meu confrade Azeredo... para expio-
rar o povo.

Gostamos da franqueza do tribuno e
iamos chamar o photographo para lhe apa-
nhar o dedicado vulto em plena funcção

patriótica, quando um gaiato berrou-lhe do
meio da multidão :

Olha 
que quebra a chapa do gra-

mophone I

OOQ=

-? 
OO ?=

E 
porquç não és ?

O tribuno fez um grande gesto e baixando a ca-
beça com commovedora resignação balbuciou :

Porque ainda estou ensaiando perante o meir
eleitorado os debates do Congresso.

Passava na occasião o sr. Celso Bayma vigiado
de perto por uma ama secca polaca. Ouvindo o que
o orador dizia, o diplomático mancebo em vez de
perguntar pela policia, correu a procura de uma pe-
dra e como não a encontrasse, atirou com força o
chapéu sobre o asphalto clamando desesperado :

Não ha pedras nesta cidade I

E foi assim que, passando pelo largo da Carioca,
colhemos mais uma per-

? OOD ? DO sonalidade illustre para a
historia da Republica : o
tribuno dos largos.

? O 

As grandes obras são
executadas não pela for-

ça, mas sim pela perse-
verança.

Johnson.

? O 

Nunca vi o nosso
amigo Virgílio tão triste
e desapontado como hon-
tem, que o jornal publi-
cou pela primeirajJ vez
uma sua poesia.

Porque? Algum
erro tipográfico graves?

Não. O que o hu-
milhava era vêr que o

jornal se vendia a tost-
ão, como nos outros dias.

=0 00 ?=

INSTANTÂNEOS

O tribuno calou-se, levou a mão aberta
á testa e deu um profundo suspiro :

— Ainda não sou deputado...

Toda a assistência riu e o gaiato que
o aparteára, 

julgando esse riso devido ao
successo de seu aparte, poz-se nas pontas
dos pés, fez um canudo com ambas as
mãos na bocca e insistiu com voz mais
forte :
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Vm sonho indiscreto

O facto que se segue me foi referido, ha alguns

annos, por um filho de um antigo ministro do lm-

perio.

Certa noite, no anno de 18 .. estava reunido todo

o gabinete, sob a presidencia de D. Pedro II, afim

de tratar de uma importante questão internacional.

O ministro do Estado, sr. J. M. M começou a
expôr a sua opinião sobre o assumpto, lendo uma

série de tiras que havia préviamente escripto. O im-

perador e os ministros escutavam attenciosamente a

leitura.

Num momento, o velho monarcha notou, com es-

panto, que o conselheiro X. dormia beatificamente,

de olhos cerrados. D. Pedro fez então um signal a
um visinho do dorminhôco, para acordar este.

O visinho tocou-lhe ligeiramente com o cotovello.
O conselheiro X. continuou a dormir. Nova cotovel-
lada, um pouco mais energica, mas igualmente inu-
til. Afinal, o ministro poz a mão no joelho de X.

que desperta sobresaltado, exclamando em voz alta:
— Não me faça cócegas, Lôlasinha!

Essa Lôlasinha era uma hespanhola de uma bel-
leza triumphal, celebre nos annaes do segundo im-

perio pelas paixões que despertou, e que morava
então á rua Sete de Setembro.

Imagine-se o escandalo d'aquelle sonho indiscre-
to, numa sessão do Conselho de Estado, em presen-
ça do puro e austero D. Pedro III

C.
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Festival beneficente

Na noite de 7 do corrente,

no Theatro Municipal, perante
uma assistência que a chuva não

impedio de ser numerosa, reali-

sou-se o grande festival promo-
do em beneficio da Ctuz Ver-

melha Ingleza e da Cruz Ver-

melha Franceza.

O programma desse brilhante

festival foi organisado com cari-

nho e executado por entre ap-

plausos.
Maurice Dumesnil, o eminen-

te pianista, Arlhur Napoleão, o

consagrado mestre, as distinctas

senhoritas Carmen e Elvira Bra-

ga, o Sr. Nascimento Filho, as

Sras Milheiros, Gumes de Me-

nezes e os Srs. Manoel e O. Du-

freiche incumbiram-se da realisa-

ção da primeira parte do pro-

gramma. Na segunda, cavalhei-
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ros e senhoras inglezas exibi-
ram-se formando quadros vivos,
ao som de canções interpreta-
das pela Sra. Nicholson e pelo
Sr. Manoel.

Os hymnos das canções a11ia-
das soaram majestosamente exe-
cutados pela banda brasileira do
corpo de bombeiros e as suas
notas encheram o artístico ambi-
ente do Theatro Municipal, eco-
ando como gloriosos accentos de
victoria.

Uma grande alegria, emquanto
lá fora, a chuva alagava as praças
e innundava as ruas, fulgia nos
corações dos assistentes e palmas
fragorosas coroaram as exhibi-

ções estheticas dos cavalheiros e
das damas que se transformaram
em artistas, para beneficiar as vic-
timas da guerra.

Essa festa, que a alta socie-
dade brasileira prestigiou com
alegria e enthusiasmo, esteve fui-

gurante.
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Festiva! da Cruz Vermelha Ingleza e Franceza
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Quadros vivos

? 00 

Numa reunião familiar

— Minha senhora, dizia um rapaz elegante a uma
formosa moça, parece-me que eu e a senhora pode-
riamos estar sempre de perfeito accordo...

-? 00 ?

Ao que ella responde com certo desdem :

Eu nào desejo casar !

Nem eu ! Por isto disse á senhora que esta-

riamos sempre de accordo !

\sv\ u| ¦
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A GÜERRA

General T. Popovics, do
exercito roumaico

General Cuíca,

í/o exercito roumaico

? oo ?-
-? oo a

Da "Information 
Universelle"

0 bello assalto de Plaurepas

A aldeia de Maurepas estava defendida pela pri-
meira divisão da guarda prussiana. Tendo chegado,

pouco antes, á linha do Somme, fôra mantida em

reserva entre Combles e Péronne, até á ante-vespera

do ataque.

A actividade crescente da artilharia franceza, no

sector de Maurepas, decidiu, entào, o commandante

allemão a confiar a esse corpo famoso a defesa da

parte septentrional da aldeia, na qual se mantinham,

havia uma semana, elementos da 12a divisão bavara.

A substituição das tropas se operou sob a pro-
tecção de um bombardeamento intenso, que fez sup-

pôr, em determinado instante, a imminencia de um

ataque allemão.

Este não se produziu ; e a 11 de Agosto, ás 17

horas foi, ao contrario, das trincheiras francezas que

partiu o signal do assalto.

As vagas avançaram com uma rapidez maravilhosa.

Elias se alastravam sobre as trincheiras allemãs, por
successivas companhias. Os «pelludos» davam prova
de extraordinário denodo. Não cantavam, mas tinham

nos lábios a «blague» e o bom humor dos bellos

dias. O impulso foi irresistível.

As 17 horas e 30, a parte norte de Maurepas es-

tava em poder dos soldados de 20o corpo. As 8 horas

e um quarto, tinham sido attingidos com perdas di-

minutas, todos os objectivos assignalados pelo com-

mando.

Em nenhum ponto, salvo em um, o inimigo havia

podido efficazmente defender-se. Os soldados da

Guarda só tinham opposto uma resistencia séria

n'uma agglomeração do arrabalde, algumas casas em

ruinas, no cruzamento das estradas, de Combles e

de Forest.

Ahi, foi preciso emprehender um verdadeiro asse-

dio, que terminou pela captura de 180 prisioneiros,
únicos sobreviventes do 3° batalhão do 9° regi-

mento.

Como Hardecourt Estrées, Poziéres e, de um modo

geral, todas as aldeias da linha do Somma, Maurepas

achava-se defendido por um numero extraordinário

de metralhadores. O algarismo de 10, indicado pelo
boletim, é, evidentemente, muito inferior á realidade,

porquanto não leva em conta numerosas metralhado-

ras, muitas dezenas, sepultadas nas ruinas ou encon-

tradas fóra de uso.

A 11, no fim de dia, a infantaria franceza occu-

pava uma linha recta que, partindo da pequena es-

trada de ferro economica de Combles a Péronne,

terminava nas immediações da aldeia de Forest.

Combles se achava, desde então, directamente

ameaçada.

Ao mesmo tempo, outro regimento, de infantaria,

em que o enthusiasmo da classe 16 se alliava á ex-

periencia e ao valor de seus irmão d'armas mais

velhos, penetrara na região do bosque de Hem.

De um só salto, elle se apoderava do ponto de

apoio constituído pelos pequenos bosques do norte

e a pedreira, descia no caminho e, atravessando o

bosque de Hem, inteiramente expellia d'ahi o inimi-

go e se estabelecia além da via do caminho de ferro

de interesse local Clery-Combles.

A 12 as mesmas tropas continuaram a sua mar-

cha favoravel, atacando a trincheira allemão a oéste

do bosque dos Riez, adeante da estrada Clery-Mau-

repas.

O general Georgescu,
um dos chefes do exercito

roumaico

O general roumaico Averescir

v

v

O rei Fernando, da RoumaniaO rei Fernando, da Roumania
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Logo que ahi chegaram os elementos da direita,
escreve uma testemunha, se acharam sob o fogo
das metralhadoras allemâes pois o preparo da arti-
lharia, embora pujante, não havia podido destruil-as
todas. Os elementos da esquerda, que mais soffre-
ram a acção do togo, se tinham mantido no terreno,
com magnífica coragem. Tendo chegado em frente
ao fortim, a extrema esquerda havia progredido
pouco a pouco, não obstante a chuva de projectis,
até 30 metros das metralhadoras. Uma parte da
trincheira inimiga estava já tomada. Deante da parte
que ainda resistia, um combate a granada se tra-
vou, encarniçado, durante a tarde de 12, a noite de
13 e todo o dia de 13, com gloriosos episodios.

Dez homens, commandados por um alferes, per-
maneceram, durante vinte e quatro horas, a dez
metros em frente ao inimigo. Em outro ponto, um
tenente subiu ao parapeito da trincheira conquistada
para dar as suas ordens; uma bala lhe arrancou
uma parte do couro cabelludo. Submetteu-se a um
rápido curativo, voltou, animou os seus soldados,
apoderou-se de uma espingarda, visou os allemâes
que fugiam. Uma segunda bala feriu-o no braço.
Elle se retirou, cheio de cólera, e os seus homens
enthusiasmados, mantiveram-se na posição conquis-
tada e repelliram todos os assaltos.

Deante do fortim, um official allemão, carajoso,
apresentou-se com uma metralhadora. Um dos nos-
sos soldados enviou-lhe uma granada em pleno
peito, mas o projectil não rebentou. O allemão apa-
nnou-o e, com um sorriso, estendeu-a ao francez.
Uma segunda granada o esmagou sobre a metra-
lnadora.

OO D

Mais longe, um commandante de companhia, que
entrara na trincheira allemã, chamou dois agentes
de ligação. Deu ordens, que elles repetiram na sua
presença. Um grande obuz rebentou, matando os
corredores. O capitão chamou quatro outros; repe-
tiu a ordem : um segundo obuz matou os quatro
soldados. Por um feliz acaso, o capitão é salvo.
Dois corredores vêm substituir os camaradas mor-
tos. Ainda uma vez, a ordem dada se repete. Os
homens partem, executam a missão e, durante 24
horas, a lucta continua, cheia de façanhas analogas.

Quando um homem não pode attingir á extensão
de seus desejos, pode dar-lhe remedio fazendo-os
mais curtos.

COWLEY

~~

A polidez faz com que o homem pareça, por
fóra, aquillo que devia ser por dentro.

La Bruyére

A satyra é uma especie de espelho, onde aquel-
les que o fitam descobrem a cara de toda a gente,
menos a sua.

SwiFT
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Os novos apparelhos tia guerra. Canhão de 240 Camouflé.
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Marido e mulher, ao jantar

O marido : — Isto é insupportavcl ! A sôpa estava muito

salgada; a carne, queimada ; as batatas, cruas ; o peixe, ar-

dido e cheio de escamas... E* necessário, hoje mesmo, des-

pedir a cosinheira 1

A mulher: — 
Já a despedi hontem. Quem hoje cosinhou, fui eu. INSTANTÂNEOS

Cs músicos ambulantes...
0 maestro dirigiu-se entào á mesa do nosso com-

panheiro, o qual sorriu victoriosamente disposto a se-

guir o exemplo do visinho :
Você é...

O maestro nào lhe deu tempo de terminar a

phrase. Limpou o peito, deu ao corpo um gesto
significativo de superioridade e exclamou :

Yo ebtá um franciu desterrade pelos allemons,

senhorr...

O nosso companheiro coçou a cabeça, engasgou-se
com a farofa e terminou depositando no pratinho de

latâo do musico um de seus mais preciosos

=00 nick .-is de duzentos réis — o destinado a

CupiJo pelo telephone mechanico da Gale-
ria Cruzeiro...

Entre litteratos

— O scelerado do teu ultimo romance

está magistralmente delineado. Onde foste

estudar táo completamente aquelle typo ?

O romancista : — Imaginei um homem
dotado de todas as perversidades que mi-
nha mulher me attribúe, quando se enfu-
rece commigo.

Um nosso companheiro, amigo intimo das Musas,

detesta a musica de soppro e sobretudo as orches-

tras ambu^ntes quando no final do concerto surge-

lhe á frente, com um pratinho de latào na ponta dos

dedos e a rabeca debaixo do braço, o maestro dos

concertistas.

Sabbado passado, sentado numa mesa da Brahma,

o nosso companheiro mastigava com delicia um

churrasco atufado em farófa, quando a orchestra

austro-allemã, instalando

as suas estantes ante a 
qq

janella, da banda de fóra,

rompeu um tango.

Pouco depois, de me-

sa em mesa, lá andava o »

maestro em cata de nickel.

O freguez que se sen-

tára ao lado da mesa que
occupava o nosso compa-

nheiro, mal o musicista

lhe esticou o pratinho de

latào, interpellou-o brus-

camente :

Você é francez ou

allemão ?...

Sou allemon, se-

nhorr...

O outro franziu a tes-

ta, fechou o rosto e fez

com a cabeça um signal

negativo.

— Foram dizer ao escriptor X. que um
collega delle, para o deprimir, dissera num
circulo de litteratos que o havia connhecido
com as botinas rotas.

O escriptor limitou-se a replicar serena-

mente :

— E ninguém o pôde
dizer com maior conheci-

mento de causa ; porque
nesse tempo, era eile quem
m'as concertava.



SC

=00
JOCKEY-CLÜB

oc=

Enérgica, vencedora do Clássico «Importação» Intervieui. vencedor do G. P. * Imprensa Fluminense-
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O clássico Importação coube a

uma cria pampeana da Granja de Pe-

dras Altas do dr. Assis Brasil e o pri-
meiro ao bello alazão das haras pau-
listas do Coronel Juliano Martins de

Almeida. O Intervuw venceu sem es-

forço os afamados animaes inglezes

Pégaso, Buckless e Paraná.

Antes da corrida, reunindo-se em

poético pavilhão, a directoria do Jockey-
Club offereceu um almoço á imprensa,

correndo elle tão animado e cordeal

que bem mereceu o prazer experimenta

com a victoria alcançada pouco depois

na pista.

Grupo da directoria do Jockev-Chtb,

e representantes da Imprensa Carioca

No Prado Fluminense, aberto o dia
com sol festivo, os amantes do sport
reuniram-se e registraram domingo
passado algumas horas de funda emo-

Ção, pois a éievagr nacional marcou
mais de um grande successo, provo-
cando intenso júbilo entre os nossos
twfmen.

As duas grandes provas da festa,
representadas 

pelo grande prêmio IM-
prensa e o clássico lMPOkTAÇÃO, dis-
putados com ardor pelos corredores,
foram brilhantemente ganhos por ani-
mães nacionaes.

Aspecto da mesa durante o almoço que a directoria offereceu aos

redactores esportivos

1
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VINOLIA

Sabonete Vinolia

é optimo para o

banho e toiletle.

Dá uma espuma per-

fumada e emolliente que

limpa a pelle, deixando-a

macia e fresca. Alem

das suas propriedades

suavisantes e embelleza-

doras, tem um aroma

agradabilissimo e deli-

cado.

VINOLIA CO. LTD.,

I.ONUON PARIS

V r, 23

CONCURSO DE PROBLEMAS

Já nesta semana recebemos

maior numero de soluções. Solu-

ções verdadeiras ? Nem todas o

são, ou, para falar verdade, pou-
cos acertaram.

No entanto parece que nunca

se fez um concurso de problemas
tào fáceis. Muitos solucionistas pro-
curaram soluções complicadas, es-

quecidos de que, conforme já de-

claramos, este concurso é accessi-

vel até aos pequenos de escola,

desde que sejam vivos e atilados.

Damos hoje os quatro proble-
mas finaes do concurso, e recebere-

mos as soluções, não só destes como

da série completa, até o dia 19.

Deante desta facilidade, quem
não tentará ganhar o prêmio da

Careta ?

N. 7 — Fazer vinte com quatro 9.

N. 8 — Quatro patas sobre qua-
tro patas. Quatro patas chegam,

quatro patas vão-se. Quatro patas
acompanham, quatro patas ficam. OO

Que quer dizer isto ?

N. 9 — 
João e Maria têm cada um 1 cesto de laranjas.

Se ella lhe der uma laranja, elle fica com o do-

bro das delia.

Se elle lhe der uma das delle, ambos ficarão com

igual numero de laranjas.

Quantas laranjas ha em cada cesto?

Escola Normal «Sagrado Coração de Maria* de Vbã

? 88 ?— OO

N. 10 — Fazer o impossível.

Coloque-se na mesa um niquel de 400 réis, por
cima deste um de 200, e por cima outro de 400.

Pode se tirar o de 200 do meio dos dois sem to-

cal o ? Parece impossível, mas não é.

Como se faz ?
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AS FORMIGAS SAÚVAS

Novas experiencias do 
"Formi«Gxtinctor-2\mericano"

NO REALENGO

— Grupo tirado na fazenda do Dr. Aristides Caire, no Realengo, vendo-se o terreno excavado pelas
formigas saiívas, em cujos arredores estavam as folhas cortadas pelos terríveis inimigos da agricultura.

Nesse grupo vêem-se o representante do Ministro da Agricultura, o inventor do apparelho e pó extinc-

tores, os incorporadores da fcmpreza, jornalistas, agricultores e convidados.

II — Applicação do apparelho Formi-Extinctor Americano, sobre um grande formigueiro da referida

fazenda.

III — Um trabalhador rural, conduzindo o apparelho Formi-Extinctor-Americano.

Continuam as victoriosas experiencias de extermínio das formigas saúvas, esse

flagello da nossa lavoura e dos nossos jardins e pomares.

No dia 6 do corrente foi com êxito realizada uma prova publica do apparelho

Formi-Extinctor-Americano e do pó formicida, de igual nome, producto brasileiro, privile-

giado pelo Governo Federal. Foi escolhida para campo de demonstração a fazenda do Dr.

Aristides Caire, no Realengo, em cujos terrenos foram destruídos vários formigueiros anti-

gos, que haviam resistido a outros processos conhecidos de formicidas. A's 2 horas da

tarde começou a applicação, que terminou ás 3, com verdadeiro successo, presenciado

por varias pessoas, inclusive o representante do Sr. Ministro da Agricultura.
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A GUEHHA

Um comboio de projectis de artilharia pesada, dirigido para a frente do Somme.

? OO O OO ?- ? OO ?

Vm menino intelligente

O dr. Zenobio, obscuro bacharel e advogado sem

causas, conseguira casar-se com a formosa Idolina

que lhe levára um dote de mais de mil contos.

Após o casamento, o advogado in partibus, cujo

escriptorio continuava desoladamente vasio de clien-

tes, passou por uma verdadeira mHamorphose, como

certas larvas que depois se transformam em brilhan-

tes insectos : roupas finas, jóias caras, automoveis,

corrida de cavallos, ceias nocturnas em clubs ele-

gantes, etc., etc.

Certa occasiâo, o dr. Zenobio e a esposa foram

visitar em S. Ciristovâo uma familia de suas rela-

ções, as Mendes Neves. No correr da palestra, Mme.

Mendes Neves nào se cançava de elogiar o adeanta-

mento do filho, Paulo, de 10 annos, alumno do Col-
legio Pedro II, que se achava presente. O pae, lison-

geado com o progresso do filho, mostrou mesmo

aos visitantes um thema d'elle sobre mythologia

greco-romana.

O advogado, querendo mostrar-se amavel, per-

guntou ao pequeno se sabia quem tinha sido Atlas.

Era um gigante que se imaginava sustentar o
mundo-»— respondeu o menino estudioso.

Oh I com que então elle sustentava o mundo?

Sustentava, sim, senhor.

Está bem ; e quem o sustentava a elle ?

O Paulo mostrou-se a principio pouco satisfeito
com a interrogação , mas depois, rtflectindo um

pouco, respondeu :

Provavelmente, tinha casado com alguma mu
lher rica.

Amigos velhos, inseparáveis !

Atiesio que usa-se constantemente em minha casa com
geral aproveitamento nas consiipaçòcs, bronclmcs e doenças
identeas — o infallivel rtuorai ae Angico Peiohn, obten-
do-se rap do c matinifico resultado. Como tributo de grati-
dâo, e aviso aos que soffrem e que muras ve/es nâo encon-
Iram especifico tão poderoso como o Pti'0>ai úe Angico
Pelotense fumo espontaneamente o presente por ser verdade.

Pelotas 27 de Novembro de 1913

Joio Hubcrt Jacccttet

Vende-se em todea es phirmfdai. drogarias e casas de
commercle. — Fabrica e deposito geral i

Drogaria Eduardo C. Sequeira — PELOTAS
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Gh Classe desunida!

Macedo — A minha ifrejinha está quasi prorapta.

Lam — Espera ahi, que eu te ajudo.

—oo a oo ?

príncipe morreu prematuramente em um reconheci-

mento contra os Zulú, na África.

Filon, que já soflria do mal cruel que ia tornal-o

quasi completamente cégo, estabeleceu-se em Croy-

don (condado de Surrey) perto de Londres, a pouca
distancia de Chiselhurst, onde continuava a residir

a ex-imperatriz Eugenia, após a morte de Napo-

leão 111.

O eminente homem de letras, que era um novel-

lista fecundo, deixou vários romances de valor e

importantes obras históricas. Por occasião da sua

apressada partida para a Bélgica, na revolução de

4 de setembro de 1870 que depoz a dymnastia na-

poleonica, foi muito commentado o telegramma que
lhe foi attrlbuido, passado a um amigo :

«Filons sur Belgique. — Filon*.

OODOO

LÓGICA DE FERRO

O patrão: — Antonlo, qualquer destes dias vejo-

me obrigado a mandal-o embora.

O creado : — Porque, patrão ?

Porque você tem a fraqueza de beber I

Fraqueza ? Ora esta é bôa 1 Um homem como

eu que bebe quatro garrafas de vinho por dia, e

csrveja e «cognac» e está sempr» firme I DurUo que

o senhor seja mais forte que eu 1

Fiouras e comas de outras ferras

A

Auqustin Filon. — Acaba de fallecer na Ingla-
terra, aos 74 annos de idade, o lllustre Htterato

francez Augustln Filon, que foi

professor do filho de Napo-

leão III.

Em 1867, o Imperador Napo-

leão III, procurando preceptor

para seu filho, o príncipe im-

perial, então de 11 annos, o

ministro da Instrucção Publica,

Victor Duruy, propoz ao sobe-

rano, para este posto de con-

fiança, Augustin Filon, que foi

acceito.

Acceltando esta missão, Filon desempenhou-a
com inteiro devotamento. Quando, tres annos mais
tarde, se abateu o infortúnio sobre a familia impe-
rial, elle seguiu a sorte do seu discípulo, acompa-
nhando-o ao exílio. Regressou da Inglaterra depois
de ter conduzido o príncipe imperial para junto de
sua mãe, a imperatriz Eugenia, e foi se offerecer ao

governo da Defesa Nacional para combater contra os
invasores da patrla. Este offereclmento foi recusado
e elle obrigado a deixar a França.

Filon, desde então, não deixou mais teu dlscipu-
lo, sendo confidente dos pensamentos e esperanças
do jovem príncipe até 1879. Neste mesmo anno o
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A' KosaUna Coilho Lisb&a

El-lu, a terra feliz ! Plaga divina.

De ramagens que O sol beija e nfio cresta !

— Bailes de borboletas na campina!

Saráus de pyrllampos na floresta 1

E £ sempre assim neste Eldorado, nesta

Região, que o olhar e o espirito fascina:

— Festa de luz» featt* de ninhos, festa

De azas!... Cheiro de fructa e de resinai...
. (

Aqui, se porventura vos perdírdes,

Verels que tudo sfto cupulas, flôres,

Ramos, cipós, eternamente vCrdes I

Mas entre esta verdura de folhagem

Abre, As vezes, relâmpagos de côres,

O pennacho furtivo de um selvagem

RAUL MACHADO

Rio - IO - IO,

OO D D OO— —-— ——

o>=D VIDft ELEGANTE ?=<©

A gente 
elegante, isto é, uma pequena

parte do grande mundo elegante, attendendo

ao toque geral de reunir e avançar partido

das varandas diplomáticas do Itamaraty, des-

fralda ao vento das batalhas uma flammula

de guerra e surge em campo luctando para

conquistar mais uma cadeira na hybrida A ca-

demia de Letras.

A vaga que alvoroçou as esperanças do

Itamaraty foi a aberta com a inesperada

morte do ephemero immortal Garcia Redon-

do e o candidato 
pelo qual peleja, obede-

cendo aos toques das cometas diplomáticas,

uma pequena parte do grande mundo ele-

gante, é o expoeta Luiz Oulmarães, actual

ministro do Brasil em Caracas, com perma-
nencia no Rio de Janeiro.

Para o 
prehenchimento 

da vaga de Ar*

thur Orlanao, também a elegancia entrára

em linha de batalha, não solicitada, mas na-

túralmente attrahida pelo conhecido prestigio
mundano de um candidato sem contendores.

O sr. Oscar Lopes, o preclaro homem de

lettras cujo renome de gentlemen na mais

brilhante roda da aristocracia carioca dava-

lhe o direito de, seguindo exemplos repeti-

dos, agitar em pról de sua candidatura os

mais poderosos salões, não quer conquistar

como homem de sociedade a victoria que
disputa como homem de letras, concorrendo

com o generoso medico dr. Miguel Couto,

em favor de quem trabalha uma vasta dien-

tela agradecida.

O Barão Homem de Mello entrará para
a Academia sem o concurso da elegancia,

occupando uma vaga que nenhum medico

solicitou,

Contra a candidatura do maneiroso artis-

ta da diplomacia, o ex-poeta Luiz Guimarães,

surgio, levantada pela espantosa gratidão do

sr. Osorio Duque Estrada, a sarcastica figu-

rinha do dr. Nuno de Andrade, medico que
ninguém reputava capaz de salvar a quem

quer que fosse, mas que, nas circumstancias

presentes, apparece com a aureola de vete-

rinario.

A Academia, que nasceu para fazer tra-

dição literaria, é um cabide de fardões ele-

gantes e um archivo de memórias clinicas e

pelos seus merencoreos jardins imaginaríos,

os literatos passeiam como importunas som-

bras vindas de outros mundos.
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Palestra com as senhoras

O TALHE

Das maximas e sentenças que correm entre as
nações, nenhuma é mais profundamente verdadeira
do que aquela que afirma não haver ninguém con-
tente com a sua sorte.

A todos nós parece que Deus não foi suficiente-
mente dadivoso para comnosco e nos dotou com

qualidades e atributos que não os do nosso gosto.
As mulheres louras prefeririam em geral olhos e ca-
belos pretos. As morenas dariam alguns annos de
vida para serem louras. As joviaes desejariam pos-
suir um gênio mais retrahido : e as reportadas esti-
mariam 

que Deus as houvesse feito mais alegres.

Este descontentamento se manifesta especialmen-
te com relação á estatura.

Ha mulher que esteja contente com sua altura?

Se ha é raro. Nunca a encontrei.

Se a moda não variasse, ainda bem. Ha modas

que favorecem as senhoras de alto

porte, outras que só vão bem ás
baixas. Mas os caprichos dessa
deusa a que vivemos submetidos
são tão variaveis, que vamos achan-
do que uma toilette nos assenta
bem, já precisamos nos estar pre-
parando para a moda seguinte.

__ No entanto se ha facto que
não deva motivar como desgosto
e a estatura que nos coube na
distribuição dos dons naturaes.

A mulher baixa desejaria ser
alta, mas esquece que a pequena
estatura tem as suas vantagens.
Em primeiro logar sempre é pos-
sivel augmentar dous ou tres cen-
timetros, 

por meio do salto do
calçado, cujo tamanho, por maior
que seja, pode perder em comodi-
dade, mas não em elegancia.

A baixa pode attender com mais
liberdade ao coração na escolha
do marido, porque o homem de

qualquer estatura, salvo se fôr um

gigante, lhe irá bem ao lado.

Demais, chamando naturalmente
pouca atenção, pode disfarçar os

defeitos —quem não os têm?
Alem disso todas as modas lhe vão
bem, inclusive a das saias curtas
que parecia talhada somente ás
senhoras de porte elevado.

A mulher alta, se excede um
metro e setenta centimetros, cha-
ma de tal modo a atenção geral,
que os seus menores defeitos se
salientam com evidencia. Se náo
excede na estatura, mas é ainda
alta, é raro que não tenha alguns
dos precalços do porte elevado.
Não pode ser tão agil como as
baixas, e andar é difícil de ser tão
gracioso. Os homens exigem-lhe
mais perfeições e estas, infeliz-
mente, não dependem de nós.

Até a altura de metro e meio,
a mulher é considerada pequenina.
Um metro e cincoenta a um me-
"O e cincoenta e oito é baixa.

De um metro e cincoenta e oito a 'um metro e

sessenta e cinco é de estatura melã. De um metro

e sessenta e cinco a um metro e setenta, é alta.

Como para todo quadro é necessário saber esco-

lher sua moldura, aconselho ás minhas patrícias que

procurem as circumstancias capazes de favorecerem

seu aspecto exterior. Grande ou pequena, alta ou

baixa, cada qual deve tirar partido da sua situação

pessoal, sem querer enquadrar no talhe que não

é seu.

MME. Brie

ooooo

Na delegacia '

Porque entrou você na casa do queixoso ?

Porque 
pensei que era a minha.

E 
porque você correu quando viu a mulher

d'elle ?

Porque 
pensei que era a minha.

=0 GdB ?= =?? ?

€tn Athenas

Marte Deixemos de sovinices, seu Constantino. Assigne qualquer

coisa na subscripçio da Morte.
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DO OUTRO LADO

(Chalom Ache)

CllALOM Ache é judeu e «creve ao hebraico

moderno.

Pertence a uma família judaica residente na Polo-

nia. Nascido em Koutno, filho de um negociante de

gado foi para Vario via aos 20 annos e começou a

collaborar no jornal De$ Jude.

1'uLlicou ti es volumes de contos, um romance

Cidadé^inha, e tres dramas: Dens de vitifmnça, Sm»a

Liêo, e Sabbatui Levi.

No meio de um campo deserto erguia-se a enorme
fortaleza negra rodeada por um fosso largo em que
as aguas correm perennes.

A' tarde quando se faz o silencio tó o rumor des-

sas aguas se ouve.

No interior todos os andares estavam cheios de

prisioneiros. Durante o dia parecia uma casa deshabi-

tada, uma catacumba cujos carneiros fossem habitados

por centenas de pessoas vivai e sãs. Os presos co-
chillavam em suas esteiras ou então ficavam Immoveis

a considerar os enfeites da coraija da chaminé ou ou-
tro objecto qualquer.

Com a chegada da noite porém, um sopro de vida
invadia-a. De todos os lados batia-se nas paredes e

graças ao alphabeto secreto iniciavam-se longas paies-
tras. A'« vezes um passo pesado no corredor mergu-

lhava de novo tudo no silencio, mas mal se affastava
o guarda as conversas recomeçavam mais insistentes.

Os presos habituavam-se a nio fazer uso da lin-

gua, acabavam por servir-se dos dedos unicamente e
reconheciam mesmo pelo simples rumor dos toques

dos dedos nas paredes o caracter de seu correspon-

nente ou sua posição social.

A's vezes, entretanto, tinham Ímpetos de gritar, de

falar um bocadinho como para experimentar um or-

gão adormecido havia tanto, a ver se elle funedonava

ainda.

Ora, aconteceu que uma noite em que toda a pri-
sâo entretinha-s a conversar, ouviu-se de repente uma

risada forte, uma risada fresca e alegre de rapariga.

Os presos aterrorisaram-se. Certamente fa-se passar
alguma cousa de extraordinário, de anormal. As pan-
cadas na parede cessaram, a prisSo calou-se; uma se-

gunda vez porem o riso claro, vibrante, echou dentro
aaquellas muralhas, cousa extranha, inacreditável como
se um defunto começasse de repente a fali ar...

Aquella que havia rido era uma creança quasi.

Quando a haviam ido buscar á casa materna nlo
tivera a percepção da gravidade do seu caso.

Levantara-se altivamente, e seguira os poliaaes
assumindo uma attitude romantica.

Esperava, depois de uma tal aventura, qualquer
cousa de excepcionalmente grave de que tosse a

heroina.

Sotinha, porem, entre quatro parede* no fundo de

teu coraçio sentira sua solidlo • pareceu-lhe que
mios da desmesurado peso sobre alia calcavam.

Chorou por muita tempo sem rumor, depois ten-

tiu-se melhor e começou de novo a acreditar-se uma

heroina.

Deitada sobre a sua tarimba cerrou os punhos e

retezou o busto como a offerecer seu peito ás balas

dos soldados. Lembrou-se de repente que estava só e

recomeçou a prantear ruidosamente, como uma creança.

Appareceu então um guarda e pelo postigo lançou-

lhe um olhar irritado.

A apparição daquella face nas trevas do corredor

fez rir a rapariga; vendo-a (era a única prisioneira) o

soldado commovido sorriu-se também, mas logo reto-

mou o tom severo e a face carrancuda.

Foi assim que pela primeira vez no sinistro edifi-

cio foi a disciplina violada.

A noticia espalhou-se logo por toda a prisão, da

chegada da moça.

Como a teriam sabido ?

Ninguém pudera ouvir-lhe a voz desde que ella

fora encerrada na cellula ; só as pancadas do alpha-

beto secreto atravessavam as paredes; ninguém podia
vel-a também porque era conduzida ao passeio sosi-

nha, mas sem duvida quando ella atravessava os cor-

redores reconheciam o seu passo leve, miúdo, fe-

mlnino.

E depois, ella era apaixonada pela musica e para
consolar-se da ausência do piano sentava-se a um

canto e com os pés marcava o compasso ao pensar
em suas arias preferidas.

Os presos ouvíam-n'a, reconheciam o rythmo, e

acompanhavam também a divina musica.

Aquelle casarão sombrio transformava-se só com a

presença daquella mulher.

Na cellula visinha havia um rapaz. As paredes da

prisão haviam-lhe roubado já oito mezes de vida mas

não haviam podido extinguir o ardor de seu coração.

Sentia-o adormecido dentro do peito, somente; de

manhã, ao levantar-se, deitava-se de novo em seu

grabato e passava longas horas a recordar-se de sce-

nas da sua infancia que appareciam-lhe agora, minu-

ciosas, como atravez de um sonho.

Dessa maneira a energia que nelle existia, como

que anesthesiara-se.

Pouco lhe importava saber que lá fóra brilhava o

sol ou cahla chuva em torrentes; bastaria entretanto

uma scentelha para despertar-lhe o coração.

Do outro lado da parede elle ouvia a moça marcar

o compasso e quando á noite ella rythmava um noctur-

no de Chopin perdia-se elle em longas meditações

deliciosas.

Via uma florista nos primeiros dias do outomno;

aqui e alem as manchas aureas do sol pintalgam o
verde das arvores; um velho castello abandonado

reflecte-se tristemente nas aguas azues; passa sob

os pinheiros delicada visão feminil: silenciosa, encer-
rada em seu mvsterio, ella passa de leve por entre

as arvores, indo de um mundo extranho para um

mundo longínquo...

Tentava conversar com ella atravez das paredes.

Com os dedos declarava-lhe o seu amor. «Quem

és tu? Advinho que és moça e és bella-.. Sinto que
te amo... Sou forte como um leão: quando a noite

chegar derrubarei estas paredes e irei ter comtigo...

Esconder-te-el junto ao meu coração, como um pas-
sarinho abandonado e comtigo fugirei para longe,

para bem longe, para muito longe...»

Ella escutava o barulho dos dedos mais sem com-

prehender por qu« ella nio conhecia o alphabeto te-
creto.
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Mas sentia que do outro lado da parede havia um
coração que lhe pertencia, uma voz que chamava por
ella.

Muitas vezes encostava o ouvido á parede para
escutar, tentando decifrar aquella linguagem mysterio-
sa. Batia as vezes com os dedos também como si
elles soubessem falar.

Ou então pela noite dentro deitava-se no solo, pro-
ximo á parede e batia para verificar se ella estava lá,
do outro lado, no mesmo logar.

E assim ficaram ambos e elle do outro lado com
os dedos entoava-lhe canções em que lhe falava sem-

pre do seu amor.

Ella sentia, sem comprehendel-o, que aquellas leves

pancadas iam-lhe direito ao coração... E apoiava então
a cabeça á parede.

Um dia aconteceu uma cousa que fez passar um
cajafrio por todo o sinistro edifício. Um preso desço-
briu que estava se armando uma forca no pateo da

prisão.

Durante toda a noite as pancadas das paredes como
os pingos de uma gotteira, gemiam no silencio angus-
tioso. Precipitavam-se, passavam de uma parede a ou-
tra parede, do soalho ao forro das cellulas; eram in-
terrogativas, conselhos, consolações, despedidas. Aquel-
Ias pancadas, no silencio da noite, davam a impressão
de que o anjo da morte esbarrava com as suas negras
azas nas paredes da prisão.

Emfim fez-se o silencio: cada preso pensava em
sua vida.

Ora, naquella noite, as pancadas que desferia com

os dedos o visinho da moça, tinham assumido uma

extranha accentuação.

Os dedos delle tremiam, febris. De certo, alguma
cousa de grave e de urgente queria elle dizer-lhe. As

pancadas imploravam, precipitavam-se, depois cessa-
vam como em um calafrio. Ella adivinhou que elle
apoiara o rosto de encontro ás paredes, que atravez
delia dava-lhe um beijo, que encarniçava-se contra
ella, arranhando-a com as unhas. Mas não comprehen-
deu que segredo tinha elle a confiar-lhe.

O vento chorava lá fóra, agitando as taboas das

janellas, encarniçando-se contra as grades. Nunca como
naquella noite lhe parecera tão horrível a sua cellula...

Por varias vezes bateu, para chamar o seu visinho,
mas elle, agora não lhe respondia, como se estivesse
zangado com ella...

Ella amuou-se então e foi deitar-se em sua tarim-

ba. Uma tristeza immensa apoderava-se do seu cora-

ção, tinha ímpetos de recomeçar a chamal-o, mas

esperava que elle principiasse.

O silencio da prisão era sinistro ; as pancadas nas

paredes haviam cessado inteiramente. Só se escutavam

ao longe os passos das sentinellas.

Por fim, cheia de terror, levantou-se, correu até a

parede, bateu, bateu, implorando, soluçante, arranhan-

do o rosto contra a pedra fria. E murmurou já com

a voz a faltar-lhe :

— Responde-me ! Que fazes ? O que aconteceu ?

Tenho medo ! Responde ! Responde-me !...
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CABELLEIREIR©

FAZ-SE QUALQUER POSTIÇO DE ARTE,

COM CABELL0S CAÍDOS

(Manicure) Tratamento das unhas 3SOOO

Massagens vibratória», applicação 2$000

Tintura em cabeça 20S000
Lavagens de cabeça 2$000
Penteado no salão 3$000

PERPUMARIAS PINAS PELOS MELHORES

PREÇOS

Salão exclusivamente para senhoras.

Casa A NOIVA, 36 Sua Rodrigo Silva 36,

antiga Ourives, entre Assembléa e Sete

de Setembro. Telephone 1027, Central.

Quem i que

não aprecia a

da superior

IEITEIM PALMYRA

Rua Ouvidor, 149

Ttlip. i&OÊ-Morti — Nâo tem filiaes
%

(| 
CABELLEIREIRO

FAZ-SE QUALQUER P0STI?0 DE ARTE,

COM CABELLOS CAIDOS

jaWy (Manicure) Tratamento das unhas 3SOOO

tfjLRi Massagens vibratorias, applica^ao 2$000

\£fu< Tintura 
em cabe^a 20S000

IjPifc Lavagens de cabe^a 2$000

fr'Xj Penteado no salao 3$000

PERPUM ARIAS PINAS PELOS MELHORES

PREgOS

Sallo exclusivamente para senhoras.

Casa A NOIVA, 36 Sua Rodrigo Silva 36,

wj antiga Ourives, entre Assembliia e Sete

de Setembro. Telephone 1027, Central.

hp Quem i que

nao aprecla a I

da »«P«ior

lEITEIIi PALMYRA

Rua Ouvidor, 149

Ttlip. i&Oe-Morti — Nfto tem fillaes



?' c CARETA Mn a

\

y^)

u »*¦ m mi
1J

 . «-* 
^

— Trinta mil reis por um par de sapatos!... E eu que só ando á pé. Oh!... a crise de transportes!

-? 88 ? ffl 0-

TELEGRAM MAS

(Serviço especial de Careta)

New-York, 9. — Telegrammas de Londres com-

municam que os allemães começaram a evacuar a

Bélgica.

Washington, 9. — Telegrammas de Berlim de-

ciaram que a Allemanha não fará a paz sem a anne-

xação da Bélgica.

Bruxellas, 9. — O governador Bessing nomeou

o professor Herr, da Universidade de Tubingen,

para estudar as razões philosophicas e as causas

sodaes pelas quaes não se reallsou nenhum baile

em Louvain, desde agosto de 1914 até hoje.

Bruxellas, 10. — Nào é exacto que tenha sido

enforcado em effigie o rei Alberto. O rei será fuzi-

lado em pessôa, se cahir prisioneiro.

Havre, 10. — O correspondente do New-Yorck

pôde assegurar que as tropas belgas ainda não con-

seguiram chegar a Antuérpia só por causa das for-

ças allemães que estão no caminho

Havre, 10. — O relatorio inglez diz que a Belgl-

ca está coberta de glorias e o relatorio norte-ameri-

cano descreve-a coberta de ruinas. Espera-se que o

relatorio francez affirme que o belle reino do grande
Alberto é uma ruina gloriosa.

Paris, 10. — Causou má impressão o telegramma

em que o senador Epitacio Pessôa protesta contra

o acto do governo francez incorporando ao exercito

os inválidos que se apresentam declarando-se vali-

dos para a defesa 4a patria.

Paris, 10. — Segue para Liège o explorador Sa-

vage Landor que foi procurar a perna do general
Leman, pela qual um mlllionario americano offerece

uma fortuna.

Paris, 10. — Antes de regressar ao seu paiz, o

ministro argentino sr. Rodrigues Larreta fará uma

conferencia na Sorbone, provando que Paris não foi

tomada pelos allemães em 1914.

Paris, 10. — O general Joffre vae pedir um ar-

mÍ8ticlo aos allemães afim de vir a esta capital

aprender o seu officio, escutando as conferências

dos tribunos dos paizes neutros.

Verdun, 11. — Foi interrompida a batalha para

que os soldados leiam a descripçào de seus feitos,

como os pintam os correspondentes que não sahi-

ram do Rio e de Buenos Ayres.

-OOQOO-

O transeunte, irritadíssimo, com a mão no olho,

chega-se ao guarda e diz :

Viu aquele tratante daquelle moleque que ali

está ? Atirou-me uma laranja podre ao olho que

quasi me céga I...

VI, vl... respondeu o guarda. E que mão cer-

ta que elle tem !...

Tempos bicudcs
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0 treveiro de bairro...

Era habito do pobre solitário, dopols que perdê-
ra a confiança em mulheres, só confessar suas penas
a uma velha guitarra arrematada num leilão de cou-
sas imprestáveis, por dez tostões.

Trabalhava o pobre todo o dia, mas ao chegar á
noite em casa e vendo-se tão só, tomava do instru-
mento amigo e ia puxar-lhe as murchas cordas pelas
ruas vasias do bairro :

Quem canta seu mal espanta :

Diz um antigo dlctado ;
Quanto mais minh'alma canta
Mais o mal fica a meu lado.

Ao principio os habitantes do bairro gostavam
das serenatas do trovelro. Percebendo, porém, que
a sua guitarra chorava toda a noite não deixando
ninguém dormir, os mais impertinentes começaram
a impacientar-se e foram ter com o abbade da fre-

guezia, o qual, depois de uma conferencia secreta
com o boticário, mandou-os em paz, declarando que
daquella noite em deante o troveiro deixaria de
cantar.

De facto... Ninguém sabe o que se deu naquella
noite I Contam que o troveiro gemia tristes endei-
xas sob a janella do abbade... Das bandas da boti-
ca surgiram alguns vultos suspeitos sem que o can-
tor désse por isso. De repente, em vez das notas
sonoras da velha guitarra, o écho reproduziu ao
longe... os sons barbaros de uma pancadaria in-
fernal.

No outro dia, quando o lixeiro passava com a
sua carroça, encontrou nesse mesmo local uns frag-
mentos de guitarra.

Do troveiro do bairro, porém, nunca mais se
soube noticias, mas segundo diz o boticário, elle
outro não é que o silencioso velho que ajuda o
abbade a dizer sua missa solemne em dias de gran-
des prédlcas e acompanha-o sempre nas procissões
em homenagem ao padroeiro do arraial.

OO 
? OO-

Perguntou a Sócrates um discípulo o que lhe

parecia melhor: casar ou ficar solteiro. Ao que o

philosopho respondeu :

— Toma o partido que quizeres entre esses dous

extremos e fica certo que te arrependerás.

B 0- -O 0=

Pai myope

O velho — Quem é ?
A PEQUENA — E' o Dr. Simplicio, voluntário
O velho — Está em exercício ?
A pequena — Sim... De suas funcções.



DYNAMOGENOL

GERADOR DA FORÇA 
— 

ESPECIFICO DA NEURASTHENIA

SOFFREIS? -- Cural-vos emquanto é tempo usando o DYNAMOGENOL

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

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

Laboratorio' PHARMACIA MABIHHO 
— 

lua Site de Setembro n. 116 
— 

Rio do janeiro

REMETTE-SE PELO CORREIO

ÚNICO TONICO que cura a debilidade dos velhos

FORÇA SAÚDE

VIGOP v

[VINHO REC0NSTITUIIÍTE1

GRANADO

[ OuinimCarntLKlo phosptafn de czL j

Pcpsma e Byttraa

Itdnico c nutritivo

NA TUBERCULOSE. ANEMIA.

FRAQUEZA.XEURASTHENtA. ETC. I

A soberania do champagne

Como vinho aristocrático o champagne é dos

mais antigos. O feroz Domiciano não achou pena

mais cruel para castigar o povo rhemo, sináo des-

truir-lhe os seus afamados vinhedos.

Esse attentado foi annullado por Marco Aurélio,

que mandou restabelecer os parreiraes, por conta

do governo imperial, desde Rheims até Chalons.

No século X augmentou a fama dos vinhos cham-
pagne. Do imperador Carlos V se sabe que foi gran-de apreciador do vinho de Ay. Em todas as suas
campanhas fazia-se acompanhar de uns toneis do
precioso hqujdo, e mesmo depois de velho e doente
continuou fiel á sua bebida favorita.

v'*"3" 
at{eições foram cultivadas por Henrique

vi; 2a 
'"8'aterra, Francisco 1, Henrique IV e Luiz

u.». J?1fa' P®lo„PaP» Leáo X e pelos reis de
Hespanha Felippe V, Carlos 111 e Fernando VII.

Note-se, entretanto que o vinho de Ay não era

rZZ'f°nZJ AS 
fi,nS d0 sccul° XVn Esse melh°-

ramento veiu depois.
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PREÇO FIXO

DROGAS E PRQDUCTDS

PHARMACEUTICQS

DE

LEGITIMIDADE GARANTIDA

RUA i: OE MARÇO. I4.IB.IB

BÜAMSV DD B10 B8AICO.SI

LABORATORIO

ROA DO SENADO. 48

GRANADO 8 Cí

BE

Q

?

0
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0

0

LOTERIAS DA CAPITAL FEDERAL

Ccmpanhia de Lcterías Nacicnaes dc Brazil

C.T.r/oTrV^r* 4." i"í« 1°" 
' "«»"•«*• <»•no rtairil, ¦* 2 l/S hor». « ..bb.doi 4. I

hora. i RUA VISCONDE Dl ITABORAHY H. «8

Sahbado, 21 de Outubro
A'* J horas da tarde t ~ _

300 -M. I OOtlQQO$OQQ

Inteiro 8$000 — Décimos a $800

S«bbado, 28*07Outubro

A'» 1 hora* da Urde r n _

309-so. 5Q:000$0qq

Inteiro 41000 - 
Quintos a $800

DYNAMOGENOL

GERADGR DA F®R<?A 
— 

ESPECIPICO DA NEURASTHENIA

SOFFREIS? -- Cural-vos emquanto 6 tempo uaando o DYNAMOGENOL

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

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

Laboratorio' PHARMACIA MA8IHHQ 
— 

Bua Sete de Sstembro n. 116 
— 

Rio di Janeiro

REMETTE-SE PELO CORREIO

UNICO TONICO que cura a debilidade dos velhos

Sdrqgas e prqductqsI

PHARMACEUTICQS

DE

IE6HIMIDADE 6ARANT1PA

BUA I! OE HAR(0. !4.t6.IB

B11A1ASV 00 R)0 BRAICO.SI

LABORATORIO

BPAPO SEMADO. 48
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Ür. Eutychio da Paz Bahia

Vrudp.Nf rui iodai* ¦• drogaria*. pharniarlas, ranaft Ar campanha e «frtiVs «I» Brazil,

Na» Republica* Argentina, l'ru|;iiaj, Bolívia, Ferú, ( bile, ele.

_

ATTESTO que tenho empregado na

minha clinica, com os melhores resultados

possíveis o ELIXIR DE NOGUEIRA do Phar-

maceutico Chimico João da Silva Silveira.

Bahia, 27 de Março de 1916.

Diplomado pela Faculdade de Medicina

da Bahia.

Barba ruiva

0 conde de Soisons tinha a barba ruiva. Pas-

rf 
ava elle um dia pelos seus jardins com o rei Hen-

rp^6 
'V" de Ffança, que o tinha ido visitar, e que-

rn i 
zombar de um jaadineiro que tinha a cara

™P'etamente 
raspada, disse-lhe:

~~ 
Rapaz, porque não tens barba ?

hariT 
^enbor> 

quando Deus estava repartindo as

sina 
asú eu ctlef?ue' um pouco tarde, e já nâo havia

rp ? barbas ruivas. Então eu pensei commigo : Para

nhum|r 
Uma barba ,ào feia' antes ficar sem ne*

damenfe' 
^CU Uma 8argalhada cao conde sorriu livi-

Are matei

Are matei o ^

A rematei q\çP ^

Arematel

\ ¦ r *

CASA STAMP

Alta novidade em calçados

finos para Homens,

Senhoras e Creanças.

Grande deposito de

todos os

artigos para Foot-ball

e todo o sport.

9, URUGUAYANA, 9

C,no« «m «od.. .. c4r„
32*000
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SOBERANA DAS MACHINAS DE ESCREVER"

Pessuidera de tedes es 
"Recerds" 

mundiaes, pela sua

provada resistencia, absoluta exactidãe, perfeito acabamento,

manejo fácil e rápido!

1

?

?

Cem uma bem montada efficina, confiada a hábeis me-

chanices, estamos habilitados a limpar, concertar e reformar

inteiramente as machinas de escrever 
"UNDERYVCOD"

PAUL J. CHRISTOPH Co.

1 15. Rua da Quitanda

Tclephonei - Norte 2005

Rio de Janeiro

44. Rua Quintino BocaYUva

Telephonei - 1701

São Paulo

G 3i ^1


