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O MARIDO.'— Oh I Minha mulherzinha, tu nSo imaginas como eu soffro só por le ver soffrer \
A MULHER. — E's muito bom, meu querido, és um coração de ouro, nias é preciso a.gente se resignar!

Demais, si eu soffro neste momento, tu niio tens nisso a mínima culpa.,,
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EXPEDIENTE
ASSIGXAlCltAS

Anno,., 1SSOO0 | 1 Semestre... 7$000
i xterior, anno.,..... 208000

Numero avulso, 100 réis
Nos Estados c no Interior, SOO réis

Os Agentes do Correio ou qnnlquer pessoa que nos
enviar S assignvturas com pagamento adeantado, podemdescontar '15% de commissão.

Toda a correspondência, seja de que espécie fôr, deve
ser dirigida ao gerente desta folha.

Serrjariatograptyo
CONFITEOR

Esta que ahi vae, historia interessante,
Contou-ine a Margarida,

Uma morena linda, petulante
Que é hoje Mugdalena arrependida.

Contou-m'a, no entretanto^
Co' o respeito e temor devido a um santo,

Santo do meu jaez,.. '
Que nao faz hoje em dia o que ja fez.-,.

Fui no confessionário:
Sabe, meu frade, errare hnpianum est...
Sim, filha, ^ei ; nem acho extraordinário !

lato é verdade incontestável desde '
Que o mundo G mundo e o homem homem e*.
Eu que sou frade, penso e creio até
Que isto de errar <è quasi obrigação ;
Acertar, minha filha, é devoção!

— Entflo, calcule,..meu frade,
. Si errar é deâtiho humano.

A mulher que fazer ha de?
Sõ acerta por engano.

: Nílo me crimine, portanto,
Com o facto que vou narrar ;
Já derramei muito pranto¦ Nesta historia singular:

Partira meu marido um bello dia,
Devendo regressar depois de um mez ;
Nem eu nem elle mesmo preveria
Que apó3 uma semana, elle, outra vez

Aos meus braços voltasse,
Meus braços entretanto — errei, confesso —

( Ai. se eu adivinhasse...)
Mal seguira meu homem pelo expresso,

Sem peida de um iustaute,
Entraram de serviç.i uo meu amante!
O mundo nunca tem gosto sem travo
Uma na ferradura outra uo cravo:

Mal meu marido partira,
Para o tempo uflo perder...
tíutrou de serviç-t o Lyra..,

Por quem, Capaz eu era de morrer !
Almoço, juntar e ceia
Sempre junto, ao pô de mim ;
Fuça, meu frade, uma idéia

Do meu prazer imnienso ao tel-u assim !
Passava os dias em casa

E. .. com a fui ia, as vezes, de um cyülonne,
Nflo perdia, do amor unia 36 vasa...
Negócio s6 tratava ao telephone!

Foi a.ssim que um certo dia
f O oitavo após a partida)
Entra correndo a Maria
Apressada e comtnovida:

O pbtiflo, minha senhora !
f Diz quasi que estrangulada)
Ai ! Deus do céo ! E i=Co agora ?
Vae roncar muita pancada 1

Cala-te 1 — diz meu amante ;
Esem perder apeuas um instante
Pelo quintal fugiu, saltando muros,
Como qualquer faria era taes apuros !
Por outro lado meu marido entrando,
Em meus braços febris foi se atirando,
Suppondo ser a minha commnçflo

( Que nao pude oceultar)
O resultado da satisfação

De o ver assim chegar..,
Depois, houve beijinhos e beijocas
E de mútuos carinhos mutuas trocas..

Mas, Deus tudo dispõe, isto é sabido j
Com que prazer, meu frade, com que gozo
Entrou ua sopa do outro, meu marido 1

Fiusi Bijibas.

Por fim, fomos p'ra mesa,
Com a vontade por certo mais accesa
De conquistar de prompto forças novas ;Pois, meu marido dérn-me umasprovas
Do seu extrauho, do seu grande amor...

Com garbo e com calor I...
Eu fizfira um banquete saboroso
P'ra meu amante, o triste foragido,

O RIO JNTJ declara, para todos
os efFeitos, que, apezar da circular
absurda do director dos Correios,
continua a mandar entregar a
repartição postal os exemplares
destinados aos seus agentes e as-
signantes nos Estados, protes-
taiido, como protestará em juizo,
contra as perdas e dam nos que
lhe causar a impertinencia do
santíssimo sr. Tosta.

Commentaríos
\ /SyiíiHBM que nflo fomos núi, foi a «Gazeta»

i (.¦^1 1ué descobriu a briga, rivalidade, concur-
t Vs/q renoia ou cousa que o valha entre as duas
x^'-'í3 igrejas da parochia do Espirito Santo,

Havia a. igreja velha, ainda em uoustrucçflo,
no largo do Éstacio de Sa, a tal em que o vigário
nflo quer saber por quem é a missa e siin quem a
paga; essa igreja tiuha boa clientela.

Mas um bello dia, o sr. cardeal { doraiuus vo-
biscuui) brigou com o vigário e promoveu a con-
strucçflo de outra, pouco adiante, na rua de Sflo
Christov&o. E como a cousa partia do cardeal, a
igreja foi posta sob a invocação de S. Joaquim.

Jfl nflo admira que haja questões políticas-entreo Espirito Santo e 8. Paulo (Estados) quando até
em santidades elles brigam.

Ficaram assim as duas igrejas rivaea, a pequenadistancia, fazendo se mutuamente concurrencia
como os einematographos.

Porque?
Que fez o pessoal da igreja do Espirito Santo

ao cardeal, para que elle se zaugasse e abrisse
guerra de morte contra o templo ja autlgo ? Si elle
teve razão paru se zangar, porque nao diz aberta-
mente o motivo do arrufo e nflo suspende ou de-
mitte o vigário ?

Elle que é arcebispo e príncipe da religião de
pobreza e humildade, poderia fazel-o.

Que diabo' A. melancia quando esta calada
mostra que é boa; mas um cardeal fazendo guerraa uma igrej i, tao caladinho. dl que pensar.

O pessoal do bairro tomou partido. Pudera 1Isso sempre foi mania dos brazileiros. De modo
que uo Estacio de Si a população esta dividida.
Assim couio ha civihstas e hermistas, assim como
ha feoianos e democráticos, agora ha Espíritos-
Sautos e Soes Joaquins.

Mas S. Joaquim esta vencendo; os seus parti-darios até ja dizem:' — Espirito Santo nem fuma l
Mas dia menos dia. os jornaes abrem concurso

carnavalesco... quero dizer, religioso, sobre a per-
gunta:— Quem venceu ? Espirito Santo ou 8. Joa-
quim ?

1 udo isso é muito edificante, mesmo porquefoi o cardeal que se lembrou de edificar a outraigreja.
Mas eu ja descobri o segredo da victoria de SaoJoaquim. Nao 6 pelos bellos olhos do D. JoaquimArco-da-Velha que o pessoal do bairro profere aigreja nova. E' que nessa igreja o vigário é um

padre moço, elegante, bonito mesmo, que todos osdomingos, apôs a missa chie, da a mao a beijar as
parochianas.

. E vocês uao imaginam. Todas as moças prefe-rem aquella igreja, por causa da cerimonia dobeija-mSo. E como os rapazes vao atraz das moçasa igreja se enche.
*

* .# ... X
Fôra das horas de cerimonia, todos podem vero joven vigário á porta da igreja grelando para osbondes que passam e levam passageiras.

Zá Fideus,

P
Memórias de um Padre-cura

(FKAGMBNTO INBníTO)

t ra, como eu dizendo e contando, aconteceu
,, ,' de assuceder ter eu de ir rezar uma missa
vG/o ua capella deOlhfto; a cuja aupradita e
arrepetida capella ficava duas leguaa

adiante e uma atraz da minha... Quero eu dizer,
da minha freguezia.

Vae d'ahi, tive de mandal-o meu aanchristflo,
o TbomS, ã estalagetu do Salta Pociuhas, p'ra môr
de me maudar pelo portador — uma besta mansa
consoante elle o é (.«alvo seja).

Fiquei espantado quando o Thomô m'appai*e-
ceu, trazendo pela arreata um burro panelleíro.
Mas eomtudo porém, como tinha d'irrezal-a missa,
amontei nelle e puz os pés ao caminho.

O burrico portou-se como uni homem, atõ a
entrada da villa; mas porém depois empacou e
nada do estupor da besta querer caminhar p'rafrente!... Nem á mao de Deus Padre o diabo da
besta se movia.

Tive antflo uma idéia que nao foi nada des-
infeliz: fui ao boticário da villa a pedi-lhe um
remédio p'ra môr de fazel-o burro andar. E viie elle
e eutregou um vldrinho a mais um pincélzlto,dizendo efl p'ra mim:

— Vouâ alevaute o rabo do seu burro—ouviu...
seu burro !—e dê-lhe umas apinceladus com esta
água. E' uma água forte... a valer.

E vae eu assim fiz. E aquillo é que foi um
santo remédio!.,. Logo Ti primeira apiucelada, o
estupor do burro botou a correr como um raio que '
nem n'o diabo o pegava !.,.

Mas também eu uflo ni'atarantei, e árriaudo
oa calções fil-o mesmo que. tiuha feito ao burro e
fui pegal-o raio do animal logo alli psrtiuho, á me-
nos de ciuco léguas.

Pela copia
Irmão da Opa.

MISSAS E PHOSPHOROS
Um velho sacerdote, pratico em cerimonias

ecclesiasticas e iniciadordo phosphoro barato, tendo
sido miseravelmente roubado e trahido pela esposa,
uma senhora d. Diocese de tal, que pelo nqine nflo
perca, encarrega-se de dizer qualquer missa e vèn-
der qualquer quantidade de phosphoros, a preçossem competidores, como ae vê daseguíute tabeliã:
Missa cantada, com realejo ,- §320» decantada, sem realejo ,', $280» sem batina e sem paramentos  $200» com a igreja suja -. , $180» com as velas apagadas  $160Phosphoros sem cabeça, caixa  $020)> com uma cabeça, caixa '. $040com duas cabeças, caixa  8060sem pâo, caixa  $030Missa com cnoro  $100Phosphoros da cera  $040Missa âs escuras, fora de horas,  , $500Phosphoros eleitoraes  Ç500

O freguez que comprar duas caixas de phos-phoros e uma missa, tem direito a levar uma de
graça. Para informações mais completas, dirijam-se
ao frei Ignacin que é encontrado a toda a hora dodia ou da noite, no :

Circulo Calcotico. ¦¦

JÁ VI...
Jâ vi um burro zurrar,
Já vi um urso dansar,
Jâ vi um gato miar,
Jã vi cachorro ladrar,
Jã" vi charuto fumar,
Jã vi o Ruy se engasgar,
Já vi o Irineu corar,
Ja vi macaco atirar,
Já vi muito boi marrar,
Jã vi papagaio voar,
E até vi cabra trepar ;Mas custei a acreditar
Que um frade pudesse andar
Dè quatro pés àrezár I

Febi TlNJtA.

No Correio: -. - - . -¦ -
O senhor é parente do director geral ?Sim, senhor.
E em que grão ?A 30 grãos de latitude; *

!!...
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Çambiarras
ViYSVÍra vejam 14 a gentileza do general Aquino I
ffj 1281' Quiz dar-nos a honra das primicias da
/p VCS/n «Divorciada»!
Kí2?53 Pois sim 1 p'ra cft vem de carrinho. O
que elle quiz foi ver o effeito, mesmo porque, «para
o Brazil tudo serve».,.

A sra. Cremildinha nao nos fura o favorzinno
de dizer para que diabo arrranjou aquella eabellei-
rinha para a sua amiguínha Joanna Douglas ?

Bem se vfi que está divorciada do que se diz
bom gosto.

Com (pie então, a menina Auzenda é partidária
do amor livre ?. ..

A apostar em como foi o Gríjó quem a obrigou
a pensar assim ...

_-
Os senhores seiao capazes de adivinhar qual e*

a actriz do Apollo que para ca veio disfarçada em
Cecília Neves, para poder impingir as suas pauli-
tadast

Olhem que nao ê difficil.

_¦

Babemos que o nosso amigo Rangel Júnior está
muito disposto a fazer-se cotchoeiro ca no Brazil.

Isto vae com as devidas reservas..,

Haverá por ahi alguém disposto a ofíerecer &
menina Bertha um anel marquise, cujo valor mi-
nimo seja apenas de 350 ou 400 mil reis ?

Em troca ella dará uma «guitarrra de prata».

Já castigámos o 'stapor do malvado que nos
disse que a Dina andava a quebrar pratos de
fressnra..,

Agora ja nao ha razão para sé pôr a chorar,
ouviu ? ,

_¦

Escreve-nos a Ernestina Ferreira, communi-
cando a "sua 

próxima estreia, que ainda uao teve
logar por ter estado a menina em uso da A Saúde da
Mulher.

Bem mostra que tem juizo.
Si

Perdeu-se uma bicyclelta pelos mattos do thea*
tro Apollo.

Alviçaras a quem a entregar ao legitimo-pro-
prietario.

E, lá Be foram os trinta mil réis da Lola no
baccarâ \

Ora ahi 'stâ o que arranjou a Olympia, em se-
duzil-a...

332-
Cá está outra vez pelos Brazis o cambista, per-

dao, o bacharel emprezario Cilistrino daa Silvas.
Desta vez nao disse que a sua companhia era

composta de «quatro gatos pingados».
_¦

Com que entfto, a «menina donzella» jíí tem o
menino do doitor da Maria Emilia, por «couver-
sadoi>!.,.

Está bem, está bem...
SE

Se o Galhardo quizesbe fazer um favorzinho ao
corista Jullo, fazia-o também costureiro nas horas
vagas,..

E bem que elle gostava !..,
_•

Informam-nos. que a Bertha ficou macia como
um velludo... depois tomou o Eltxir de Nogueira,

do chimíco Silveira,
Tljuoa...

Sonaa 1..,

deu uns passeios pela jYfajcimas mais que catholicas

Que diabo terá feito a Olympia das jóias? Tel-
as-ía deixado dependuradas 11'algum prego r...

O raio da roleta até a faz esquecida...

Mala do respostas

Auzenda — De quantos retalhos foi feito aquelle
vestido do Io acto ?

Olyinpio — Ora graças, que nao se divorciou tam-
bem do papel!

Rangel— E' certo que vae montar colchoaria ?
Achamos que faz mal.

Carolina Baptista—E então, a Assumpçao ?
Bacharel Cilistrino — Já combinou como Lou-

renço, para servir de «testa de ferro» para o seu be-
neficio ?

Cremilda — Ha de nos fornecer uma amostra
desse penteado, sim?

O FüRA.

Au Bijou de ia Mode-^^
dos, por atacado e a varejo. Calcado nacional e es-
trangeiro para homens, senhoras e crianças. Preços
baratissimos. rua da Carioca n. 80.

COLLECÇÃO GALANTE ILLUSTRADA

Acham-se á venda neste escriptorio
os seguintes volumes:

Memórias de uma mulher bonita—Deusa
do Amor — Estroinices de mulher — Su-
premo abraço — Flor de volúpia —O pec-
cado da baroneza — Tormentas d'amor —
Noites de prazer—Hora propicia—Vir-
gensem flor—Voluptuosidades imperiaes

Furor amoroso—O harem de Syta—
Amante ideal — Mauobras conjugaes —

As que escorregam — Delírios da carne
Educação amorosa — Rainhas de ai-

cova — Sereia — As ultimas baechantes —
Bíblia do Amor.

Preço de cada volume 4S500,
pelo Correio SSOOO.

SAE TUDO !
Sae da Pérsia o percevejo,
Sae do cajueiro o caju ;
Sae da bocea o doce beijo,
Sae da bahiana o angu.

Sae do rio o jacaré,
Sae da terra a miuhocada ;
Saiu da chula o chulé
E do milho a pipocada.
Sae da igreja a noiva rindo
Das cousas que o padre inventa ;
Sae da gyria o «Vâ sahindo»,
Sae a meleca da venta !

Sae da cabeça o chapéo,
Da pescada sae a posta ;
Sae da noite o plúmbeo véo,
Sae de batina o frei Tosta.

Sae asneira que te parto
Da penna'de frei Joaquim ;
Sae da bota o sarto artos
Sae de lata o Pasta emfim !

Fkeiquincas.
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Continuam no mais crescente suecesso os preços verdadei-

ramente excepcionaes por que sSo feitas as vendas da popular
Alfaiataria Gaanabara.

E' que a benemérita casa cahiu mesmo no goto do publico,

que vendo nfto ser illudido nas compras feitas, tem procurado

prestigiar com sua procuia o estabelecimento onde 6 servido

com presteza, excesBiva modieidade de preços e superior quali-
dade de fazendas.

(COM O DENBPI.AC1TO POSTAI,) i

VI
Toda e qualquer Joven (boa e bellisslmachrlstft)

que se deleitar... com a leitura do «O Rio Nu»,
demonstrará ser uma santa, ingênua e castíssima
creatura !.,.

Vil
A bem da immoralidade publica, os carteiros

nao devem entregar qualquer espécie de correspon-
denoia nas casas «femiliares» das zonas 8ao Jorge,Conceição e ramificações «suburbluuas», sem quepreviamente a destinatária lhes digo: — « Entrazymbathlco

Pelo sim, pelo nao, o carteiro deve entrar pelafrente da casa e, ao sahir pelos fundos, exclamar:— Nao vou nisso!... Nao sou clerigo-pctal IPaço questão do... «recibo de volta»!.,.
VIII

Na actual política de máos costumes, a Im-
prensa séria faz o papel de Eva ; a imprensa livreda folha de parra, o papel de... Adtto, com parraetudo...

IX
As circulares catholico-postaes, prohibindo otransito dos jornaes ..semi-mundauos», prejudicamextraordinariamente —a expansão econômica, osufTragio universal, o povoamento do solo e mesmoo equilíbrio... europeu e... asiático.

Feei TosTitriCK,

Aos que nos devem
Aos nossos ex-agentes, nas localidades abaixo

mencionadas, aos quaes fomos obrigados a suspen-
der a remessa d'O Rio Nu, por falta de pagamento,
pedimos que mandem quanto antes saldar o seu
debito, sob pena de estamparmos os seus nomes na
galeria que vae ser creada nas columnas deste jor-
nal e que se intitulará Galeria dos Caloteiros, que
será publicada emquanto existir O Rio Nu.

Os devedores a que nos referimos foram agentes
nas seguintes localidades:

CEARÁ. — Cidade do Crato.
IMBiniBA DO NORTE. — Capital.
11BV VS CERAES. - Uberaba, Lherablnba,

Onro Frete, Rio Branco, Coimbra, Sete Lagoas,
Viçosa, Pouso Alegre, Ouro Fino e Santa Hita
do Sapucahy.

S. PAULO—Butataes e Barretos.
ESTADO DO RlO.-ÍVatividiidc do Carun-

gola e Campos Klysios dc Kezeiide.

Scenas intimas
.0 padre Picanço foi fazer uma vÍBita pastoral a

uma familia beatifica, composta de marido (tocadorde Bino), mulher (velha carola que cose as batinas
rasgadas do vigário e faz almofadinhas para osdevotos pousarem os joelhos quando vao â missa),
o traquinas Lili, de nove annos de idade e Lulfl'
que ainda mamma na sua ama, ia delle. '

Estava o reverendo uo melhor da funeçao
ecclesiastica, fazendo uma pequena predica ao casal
beatifico, quando appareceu na sala o endiabrado
(abrenuncio, lá me escapou uma palavra anti-
postalica I) Lili, trazendo um grão de feijão cozido
espetado num garfo,Coma, padre mestre — offereceu o pequeno.E o padre para nao o contrariar, abriu a bocea
e nhaco-te 1 era uma vez um grão de feijão cozido.

O gury, satisfeito, repetiu a dose: sahiu cor-
rendo e voltou em pouco oom outro grão cozido.

O padre Picanço, como na primeira vez,
chamou aos peitos o ingrediente eomestivel.

Entretanto, a mae do Lili, como fervorosa
christôa reprehendeu o filho :Menino, deixe de impirtunar o padre mes-
tre e de dar trabalho a cozinheira em destapar a
panella para você tirar o feijão.

Nao, mamãe, o feijão é do cOcÕ do Lulü.
Capikão Eotico.

MARCA HBGISTHADA

Enviam-se instrucções e aceitam-se pedidos do interior,
dando-se agencia. ¦,,

LICOR TIBAINA
O mellxor purificador do sang-ne

GRANADO & C, — Rua Io de Março. 14
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CURIOSA.

7 '¦*' .ts? wt&i
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KUE, —Si eu der uni beijo neste hombro esctdptural, que suecederá ?
Ei*i<a. — Também estou curiosa por saber; experimente. .,

Como conheceu o sen segundo marido, minha senhora ?
De um modo muito romântico ; elle matou o meu primeiro com o seu

automóvel, assistiu ao Xuneral, veiu apresentar as condolências e... pediu
a. minha mão...

* &
No OastellÕes

ias

EÍU.A. — Porque moiivo não le viras de frente pira mim?
EivMS. — Não sabes que sou do Circo catholico ? Tenho de fiugir queaão te conheço, que nüo estou em tua companhia.,,

Numa pharmacia:Trouxe o dinheiro para pagar a receita, menino?
Não senhor ; pap.ic mandou dizer que se o senhor não quizer fiar, ellemorrera só para deixar de ser seu íregtiez.

E/stapafixrdio

<w^k\

EJr/LA. —Chama-me, como antigamente, a tua tetéiaijinhaCVv
EU.B. — Irra! Que tetéa com cento e vinte kilos de peso | Não achasestapafúrdio?... :£, *_ . .'¦.,

=m?£> '¦ ;¦ '-.-¦'
yMÍ'e. -s.s>

Peitoral de Angico Pelotense
Remédio infallivel para u oura dn tyslca, brouobites rebeldes, anginaa do peito t> pnt, ,.

minar por completo a tosse, por mula¦ tetiuü que ella seja — taça bSo as prodigiosas Tirtiiíj,
preparado que Iodos os doentes dovenrexperimentar.

Depositários; Eduardo O. Sbquiíika, Pelotas — Ukogaiiia PàOBKC©, Rio de Janeiro.-.
& C, BBo Paulo e Drogaria Òoj.omuo, Santos.
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— Sen marido mandou dizer á senhora gue hoje nâo vem jantar porque tem de ir o uutasessHfúnebre no Circo Catholino *
- Já sei, já sei i Hoje aquelie biltrc só me apparece ern casa. á meia noite I Esse

& a é
dreo, e.-;e ciro;

> .n ^ íIr arubi Composto — «Por Indicação medica principiei a tomar o EliiJde lurubi Composto, formula do sr. pharmaceutico Benjamim dos lieis (Depositário Eduardo»bequeira, 1 elotas) lendo obtido logo melhoras, resolvi continuar a fazer uso deste remédio ilenmtivo, com o qual, depois de algum tempo, tive a satisfação de ficar radicalmente curado. Kilo passai;dons annos que obtive este resultado e ale esta data mula mais senti, nem mesmo dores rheimotllem qualquer parte do corpo, achando-me forte e gozando de melhor saúde.»— Bio Grande, 1 de 0'cubro ue IU OU. -foaqutm Üaòtisía de Oliveira.»
Encontra-se a venda em todas as pharmacias o drogarias. Deposito: em Pelotas - Eduardo!Sequeira. Kio — Drogaria Pacheco, Eua dos Andradas n. 95.

FORNECEDOR DiS ESTRUME

Fkyyyy^yyykyyyy-:-:- ¦yy^yy-':'yyy^:iyhy^F , , y-

1 //, ¦ i \FFFFFF-SF:'FFFFF0FF"FFFMF>^^Ml

- Queten^oce coam VsFp. F 
'"'" *. °abe5a ha uas dea aa""s ' H* ^ «tetoo em peaoílj

lico para cultivo rias b^aus. -°'S 
ü'™'^ í" « »¦ íorneeodor de estrume ao Circo Ca*

< "':
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IDsta Teta-expr cano
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— Vou contar ao director que fui entregar uma
carta expressa a uma madama. d;i. rua Senador Dan-
tas e ella quiz me dar um beijo e me disse uma
porção de coisas que me fizeram corar..,

* %
AGENCIA DE REVISTAS E JORNAES

Figurinos, Romances e Cartões Postaes
Acceita e dá prompta execução n qualquer

oncommenda, assim como acceita assiguaturas'e
vende avulsos. — Novidades por todos os vapores.

BRAZLAURIA
RUA DO OUVIDOR, iSi —RIO DE JANEIRO

* *
TJm facto

l! ';ãferi%v?Hr

- :fÊÍmm

Criança» terrireia:
Como é que o acnhor se chama, seu

moço?
Eduardo, minha flor ; porque?—• Porque, quando o BcaWor vae embora, o

papac diü sempre: — ora o cacete, que aó vem
aqui para filar os meus oxcelleates cigarros
Gavroches /

Tableatt I

Eíoiu jrcmu

O MICDICO. — Parece que a senhora tem
um tambor abi dentro — o seu coração rufa
desesperadamente.

A curnte. — O doutor engana-se: não
ê o coração, são as tripas que estão roa-
cando...

s& &
Agua Japoneia — Nilo liu outra

que tome a puüu mais macia. Dâ ao cabello
a côr que se deseja. Ii',' tônico, faz crescer o
cabello e extirpa a caspa. Rua dos Andradas
n. 05.

IN~o sa^uaõ cio Correio

A SOGra.. — Meu caro genro, sinto que poucos momentos me
restam de vida,. , Queria pedir-te que me fizcsses ura serviço...

O GiíNiiO. (interroiupcudò-n) — Pois não, minha sogriühal Um
serviço de 1:.( classe, carro puxado-a quatro, coebeiro a Luiz XV,,,

Loterias da Capital Federal
Sal>ba(3o, í) tio corrente

100:000$000 - fob 4$soo
©aí:>l>atlo5 i4 tle ^Salõ

200:OOC3$000-^or ios$ooo
Jogam apenas S.Ü00 bilhctCB

Bilhetes a venda em todas as casas lotericas

Perspicácia infantil

P •• Ií ¦ (lê mi^i/fir 0M ¦.•¦¦¦'¦ ¦¦ ¦'..
-¦-¦'-«& «% y f_ ' ' > \ \

Quer fazer-me" o favor de abotoar esta
botiaa ?

Aqui ? 1 A senhora quer então a minha
desgraça ?

— Não comprebendo o que quer dizer,
cavalheiro.

—-EJu. sou' funecionario postal e si me
abaixar aqui para lhe abotoar a botina, o di-"rector me demitte logo. .

—- Já lhe disse que você não cresce por cáusa'da
syphilis que lhe atròphiou o organismo 1 Tome o
Elixir de Nogueira, purifique o sangue e você talvez
chegue á miuha altura.

O AZ DE COPAS
Está no prelo e brevemente será exposto

á venda, em nosso escriploriOj esse belliaaimo
romance de Bocic A Eça da Cruz.

Olha aquelle sujeito dizendo um segredo no ouvido da Ger-
trudes ! Vou chamai? mamãe p'ra ver.

Não vale a pena, Juliuha. Aquelle homem. 6"-carteiro, do
Correio e por isso não ha de estar dizendo coisas feias á criada.,



K: *¦-»*

*,f'
/'

O RIO NU—9 DE ABRIL DE 1910

wíuví Symphronio tinha todas as razoes para se
¦íííoll considerar uai homBm feliz. Sens nego-
* VEI/i) °i°s corriam bem. A casa de ferragens e
5-èéfi armarinho (importação), que elle her-
díirn de seu pae ia de veuto em popa, desenvolveu-
do-se a olhos vistos; sua saüde era perfeita, sna
figura agradável, nao sofTria de callos, nao tinha
dividas, nao era neurasthenico...

Tinha Iodos os elementos de felicidade, todos
os que ja cilei e mais o principal, que era Marga-
rida, sua encantadora esposa.

Porque o Symphronio, para que nao lhe fal-
tasse uma sô virtude, era casado, legalmente casado,
a face da igreja e das leis, com uma mulherziúha
moça, bonita, jovial e loura como sao os anjos.

Era loura e chamava-se Margarida. Vejam que
coincidência! e seu rosto era tao galante, seus ges-
tos tao vivos e graciosos, seu talhe tao airoso, que
dava desejo á gente de fazer de Fausto, ainda que
tivesse de vender a alma a mestre Satan.

Para obtel-a Symphronio nao precisou fazer
tanto. _.

A rapariga era pobre. Elle era rico sem ser
feio era generoso sem ser velho. Pediu-a em casa-
ne lito- a família, deslumbrada eom a idéia du for-
Unia, acceitou logo. Margarida, lisonjeada, disse
qne sim. Ella nao amava o Symphronio, tinha pai-
xiii. escondida por um primo; mas o primo era
p,,bre tinha um empreguinho atoa, nao sabia
quando poderia casar... Margarida, com 19 antios
feitos, jâ tinha receio de ficar para tia... Acceitou
o casamento com o Symphronio.

E durante seis mezes o nosso amigo foi o ho-
mem mais ditoso d'este mundo e beccos adjacentes.

Ter, sua, legalmente sua, uma creaturiuha tao
bonita, parecia uma ventura do céu.

Mas exactamente por se ver possuidor de tanta
felicidade, o Symphronio começou a viver ralado...
de ciúmes.

Margarida era tao moça aiuda... uma verda-
deira criança ! Nao podia ter juizo e gostava de se
divertir, gostava de bailes... Logo um mez depois
de estar casada, pediu ao marido que entrasse para
o Club das Flores, sociedade dansante familiar do
bairro, um club chie de que ella fizera parto em Boi-
teira... fora até a presidente do «Grupo das Mar-
garidas». , _ . ,

O Symphronio fez-lhe a vontade. Qual é a von-
tade que o marido nao faz â mulher, nos primeiros
mezes de matrimônio ?

Entrou para o club; mas, passado algum tempo,
quando o ciúme começou a roer-lhe o coração, elle
se arrependeu amargamente da tolice que fizera.
Margarida nao pensava senão no clnb; preparava-se
para os bailes, com oito dias de antecedência;
enfeitava-se como uma boneca para ir para lã, col-
leccionava os carnets dos bailes e bô ficava radiante
nosalao das «FloreB», onde daDsava sem cessar,
sem perder nem uma valsa, nem uma mazurka.

E o Symphronio, que nunca conseguira apren-
der a dansar, sentia-se humilhado, abandonado,
esquecido a um canto do salão, ou a uma janella,
emquanto sua mulher andava, airosa e feliz, a
rodopiar, ora com um, ora com outro.

Afinal, elle trazia a mulher para alli, para ficar
sozinho toda a noite. E' verdade que ella nao tinha
culpa de que elle nao soubesse dansar; ao contrario,
jâ por varias vezes insistira, querendo lhe ensinar;
elle é que nao aprendia, nao havia meio, nao tinha
geito para dansas. De modo que nao podia culpar
Margarida, nem tinha o direito dc prival-a d'aqnella
diversão, que lhe dava tanto prazer.

Mas ralava-se. E, sentado em uma roda de
cavalheiros mais importantes, ou. de senhoras ido-
sas, nao perdia de vista Margarida a dansar.

Ella era tao bonita... A's vezes parecia a Sym-
phronlo que um dos rapazes, ao dansar com ella,
estava se atrevendo muito, aproveitando os meneios

da dansa para apertnl-a de mais ou fallar-lhe lon-
gamente ao ouvido.

Então Symphronio snhlii do serio e, abordando
a esposa em um corredor, fazia-lhe observações:

— Que diabo! Ella era uma senhora casada,
devia dar-se ao respeito. Nao devia consentir que
uns píntalegretes a segurassem assim...

Porém Margarida respondia; com ar tao inge-
nuo, com innocencia tao evidente, com tao indis-
cutivel pureza, que o marido nao tinha coragem de
insistir.

Coitadinha! afinal, era moça, precisava se
divertir...

Mas para elle aquillo era uma tortura.
E ainda muis, quando elle veiu a saber que o

secretario do Club das Flores, o tal seu Luiz, um
rapaz empomadado, bem fallante e bem dansante,
que quasi sempre marcava o cotillon, escolhendo
Margarida para dama, era o antigo namorado, o
primo, que ella namorava antes de casar.

Então o caso tornou-se muito serio, aos olhos
do Symphronio.

Elle agora julgava adivinhar a razão do inte-
resee que Margarida tomava, pelo club e seu gosto
pelas dansas. Era claro. Ella gostava de ir ao olub,

Symphronio jazia observações, porém ella respondia com
tanta innocencia, que elle não Unha coragem de insistir.

para ver o primo; gostava de dansar, para dansar
com elle.

B Symphronio começou a desconfiar seria-
mente; mas nao sabia o que fazer. Parecia-lhe que
chamar ã" falia a esposa seria dar-se ao ridículo e
além d'isso pol-a de sobreaviso. O melhor era calar
e observar.

Observou. De facto, Margarida dançava muito
a miúdo com o Luiz; mas, pensando bem, ahi nada
havia de extraordinário que elle pudesse pegar
como pretexto para censura. O rapaz era secretario
do club. Margarida era uma associada importante...
nada mais natural do que tiral-a sempre para dan-
sar. Isso até podia ser tomado como uma simples
prova de consideração.

Symphronio fez um esforço e conteve-se ainda.
Nflo. Elle nflo queria fazer papel de tolo e dei-

xal-oa avisados. Preferia esperar. Queria apanhal-os
com a bocea nu botija.

E começou o Symphronio a viver na angustia
de desconfiar e vigiar.

Pois nem de propósito. Seu Lüizinho, como
secretario activo e festeiro, lembrou-se de organizar
umpie-nic na Tijuea.

A idéia fui acceita com entbusiasmo. Todos os
grupos adheriram e Margarida começou logo a se

preparar para essa festa campestre, com enthu-
Biasmo, quo aiuda muis convenceu o marido.

Alli havia cousa, com certeza.
O pic-nic esteve muito bom. Um dia soberbo,

banda de musica, muita gente; até foram convi-
dados repórter? e photographos.

Que torturas passou o Symphronio ! Sem que-
rer mostrar desconfiança, era obrigado a entregar
a esposa aos pares, aos rapazes que danBavam,
inclusive o Luiz; e, como as dansaa eram no meio
das arvores e o pessoal espalhou-se pelos arredores
da Cascatinha, elle passava .transes horriveis cada
vez que perdia a mulher de vista.

Acabado o lunch, nao se poude oonter mais.
Fingiu-se doente e retirou-se, obrigando Margarida,
muito triste, a acompanhal-o.

Nessa tarde Symphrouio começou a rumiuar
um plano para sahir do club.

E imaginem o horror com que o Symphronio,
dois dias depois, recebeu um envolucro suspeito no
escriptorio. JS a letra do endereço era contrafeita,
letra de carta anouyma... O negociante rasgou o
papel, tremulo, e encontrou uma photographia
que quasi o fez desmaiar. Bepresentava sua mulher
abraçada com um rapaz.

Sim, era a Margarida... estava de costas, mas
elle bem conhecia o geito do corpo, a linha do pes-
coco, o vestido... o vestido com que ella fôra ao
pic-nic. Eo rapaz—oh, raiva! —era o Luiz... o
patife tinha um braço passado pela cintura da
Margarida, cora a outra mao segurava-lhe o pulso
e curvava-se todo para ella, como se a fosse beijar.

Que vergonha! Naturalmente, nos taea peaaeios
em volta da cascatinha é que elles andavam assim,
aos abraços.

E a cousa causara tauto escândalo, que um
photogrnpho, um dos taes, que acompanhara o
pie nic, tivera a idéia de os retratar naquella posi-
çao, para enviar o documento ao marido.

O Symphronio levantou-se oomo una doido.
Poz o collariiibo torto, amarrou a gravata como
uma corda de enforcado, vestiu o paletot sem col-
lete, apanhou o chapéu do guarda-livros e sahiu a
correr.

Na rua tomou um tilbury e, chegando S casa,
subiu as escadas em tres pulos.

Tinha a physionomia tao transformada, que
Margarida ao vel-o soltou um grito.

Que ha, Symphronio? que tens tu ?
O marido n&o poude responder; o sangue ba-

tia-lhe nas fontes, uo pescoço, com força.
Tirou do bolso a photographia, atirou-a sobre

a mesa, com gesto furioso.
Margarida olhou, empallideceu; mas logo, com

a presença de espirito que nunca falta âs mulheres,
readquiriu a calma:

Mas que é iseo?
Queé isso? — rugiu o Symphronio.—Isso

ê a pouca vergonha da senhora abraçada com seu
primo I

Abraçada ? — repetiu Margarida. — Que
tolice ! Eu nflo estava abraçada, estava dausando.
O photographo tirou o nosso instantâneo durante
uma valsa.

Ah !... estavam dansando.,.
Poi3 entflo ? Como é que um cavalheiro ha

de dansar sem passar o braço pela cintura da dama?
Você também tem cousas..,

Estavam dansando... Mas parados assim ?
Ora I Na photographia de certo que havemos

de estar parados.Estavam dansando ! — repetiu o Symphro-
nio, mirando a photographia.

E havia em sua voz o desafogo, o allivio de
um homem, que desperta da agonia de um pesa-
dello.

Depois, vendo que Margarida se offendera e
fechára-se no quarto, zangada, foi bater â" porta,
pedindo perdão.

D. VlMAFlOR.

Aos sra. chefes de secçflo recommeudo que nflo
permitiam Be converse durante aa horaa de tra-
lialho, a nao ser sobre o «Circulo» de que sou
innflo «Quadrado»; sobre a vida de Santa Thereza
de Jesus e Bobre os «SerOes no Cbnventoi>> obra de
literatura clássica, sobre o «Papa Negro» e sobre a
«Martinhada».

Por minha ordem ficam expressamente prohi-
tiidas as linhas parallelas a lápis encarnado ou azul,
sobre a correspondência, para nflo dar logar, a que
os senhores funecionarios tracem os círculos e semi-
círculos com piem entarea.

Determino que o lacre redondo seja substituído
pelo quadrado, e se adopte a quadratura em todos
os círculos desta Repartição.

Os endereços nflo completos devem ser conside-
rados obscenos, para todos os efteitos da missa
postai.

Os srs. chefes de secçflo ordenarflo aos aeus
subordinados que usem durante as horas de tra-
balho uma medalhinha com a effigie de Pio IX,
e outra com a do presidente do «Circulo»; esta,
porém, deve ser quadrada. Ern todas as sextaa-
feiras aerá queimada grande quantidade de alfa-
zemaepô da Pérsia, ás segundas todoa 03 funecio-
narios, antes de assignarem o ponto, deverão

passar pelo almoxarifado para fazerem uma rigo-
rosa fomentaçflo de pomada raercurial, para acha-
tar os que nos aceusam de desasseio.

Todo o funecionario postal deve commungar
pelo menos uma vez por dia, na Capella que fica nos
fundos desta Repartição.

Frei Pgnacio, director.

O Rio Nu declara, para todos os effeitos, que,
apezar da circular absurda do director dos Correios,
continua a mandar entregar á" repartição poBtal os
exenaplarea destinados aos seus agentes e aaaignan-
tea nos Estados, protestando, como protestará em
juizo, contra as perdas e damnos que lhe causar a
impertiuencia do santiasimo ar. Tosta.
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^cs zonas...

rÍP-EJAM só como se apresentou a Ottilia
Macaca Cbimpauzâ á Alzira Boneca de

.-.-.y.i Cera, nos «Progressistas:—«Ottilia Lima,
kJzJfe) rapariga Riograndenae, cantora e turuna
em feijoadas,..»

Então, onde fica o seu parentesco com o mano
Juquluna, dona aquella?

A Ludovina Ligth queixou-se íi estrangeira
da zona Policial que a Maioral Mata Gente nao lhe
dava uma folga a respeito de "arames».

Ppdéra I a Thereza gosta de jogar no abi-
chi-ho" e nao pôde agüentai* oa callos... da bi-
chinha!.,,Vendo que muito lhe custou «dar coslella»
oito dias a.um «civil», a troco de um vestido na
elevada cifra de «15 fachos», .a Maria Augusta
Serpentina tomou o «chaufleur» da sua cbara
Pereréca.

Olhe que o moço nao estlí mais nas «Fazendas
Pretas» e nao pôde «dar grande». Appelie para o
«civilisado»!

Informa-nos o Marcineiro que a Julia Vus-
soura ,(ex-üorista) tem um systeuia puramente
seu, para determinados aífazerea...

Diz o pândego que a gaja usa lenços de seda
para essas occasiões!.,.;,

Nem a velhu&oa Manoella do «ora p'ro
uobis», zona Senado 04H, escapou â fúria nympbo-
maníaca da Rosa Frango d'Água.

Desta vez, porém,,a Rosa serviu de «gury»...
—"Tendo um ga^o esquecidu uma «bengals.»

nos penates da Marieota Sapucaia, esta presen-
teou-u ao Dnrval Cinema.

Diz a Maioral Thereza que tõ assim é que a
gaja faz figurações I

Foi engraçada a scena feita pela Dalila do
«Chopp», por ter o J. Cinematogrtipho tomado
assento â mesa da Cecttna Cantora !

Cuidado com as «ütas» do moço, ouviu dona
aquella !...

Ora graças, que o Braguiuba está. mais
manso e já nao promette cbicotear ninguém.

Só por isso, por mostrar que é moço de espirito,
aconselbumol-u a tomar juizo para ficarmos mais
amigos !...

Consta que o Djulmii das Flores offereceu ao.
celebrisado Peacadinna, alguns vidros da A Saúde
da Mulher, o excelleute tonicò uterino.

Uêl...
Anda mesmo de azar o Rouxinol! Alam de

umas bolachas que provou ¦ no «Castello» e offere-
cidas pela Luizinha, ainda por cima perdeu de
todo a protecção da Marieta Tiê-Sangue I

Quando a desgraça penetra..,Porque será que a Olinda Gata Russa vae
ao «Chopp» saber se o J. Cineinatographo ê o
«aquelle» daCecema?

Ainda será rabicho pelo yõyô ?
Estão satisfeitos os «cadáveres» da Cabocla

Joanete, porque, com a herança que o Almeida
.Bobo Lelé vae receber, serão todos pagos e satis-
feitos.

Também, se nfio foase isso...'
Pela centésima vez diz a Julia Palerma que

vae "deixar as zonas para viver com o Alfredo
Pistola.

Acaso o gajo já se resolveria a marchar ? Qual!
ainda nao é desta.

Contou-nos o Nogueira, que a Gattinha do
«A. B. O.» está disposta .a avariar o froutispicio do
Pescadiuha, se o mesmo continuar a perseguir o
Lulü das Drogas.

A': tinha, madama!
- Nao tem vindo á cidade, afim de ver a sua

ex-Fauny, o Joaquim Pé de Pato.
A «promptidao» será tamanha que já nao.dê

para o bonde?
Qualquer' dia o «Chopp» da Aurora vira em

frege, pelo modo porque: sao recebidos os freguezes
á porta.

O mais bonito ê o José Açougueiro, do Mercado
Novo, esquecer-se que é casado e prestar-se ao
papel de guarda-costas da gaja I

Entfto a Vivi, da tolerância dá zona Sant'-
Anua 0109, vae para Sao Paulo só por ter sabido
nesta secção ? Coifcadiuha !

Só. assim àox& uma . folga no «menino do
violão», do Cinema da zona Carioca !

E' um dever de todo o rapaz de bom gosto
ir todas as noites ab Palácio PoptUar, o grande
A. Ü. O. da Avenida Hem de Sa, Canto da rua
do Lavradio.

SO mesmo quem fôr muito desgraçado (como
dizia o Jacíntho ) é que lâ nao vae I

Diz a Eosa Caolha, que o Nhonhô Valente,
com õ resultado do Maxixe vae tirar a.Vicencia
Cozinheira da cozinha para fazel-á dama áetoilette.

Que honra, hein, dona aquella !

Depois de perder a mania da Garrafinha, o
Antônio do Botequim da zona Itutlua pretende ati-
rar-se S Carola Olho de Vidro.

Pudera 1 a gaju esta feita Maioral o o palerma
quer ver que tal _ o sou bifancé...

Porque â que o Antouiquinho Limpeza, da
zona Espirito Santo, diz que todas as fimceiouarias
o convidam para lhes dar lições ile línguas ?...

Com certeza elle as maneja com perícia!.,.La vae fita: — ( Quadro 1") — Sentada a
uma mesa do «A. B. C.» a Odette Betngallinha
em companhia de dois gajos entra no «chatupagne»
a Ia gurdu I ( Quadro 2" ) — Noutra mesa próxima,
o Menino da Ligth, para fazer despique & Odette,
faz também ef-tourar achampugne» íi vontade e
toma-o com a Juanita. (Quadro 8°) -Em cómpa-
nhia dos dois gujos a Odette segue pura o Leme
em grossa farra. (Quadro final ) — A's tantas da
madrugada ii gaju volta ;e abarruca cum o Meuiuo,
offerecendo-lhe uma sú.oiiulenta sopa I: |

E' ou nao 6 um fitao?
Porque é que o Machado «Aribü», do«Cas-

tello», tanto receia sahir. nesta secção? Será receio
que lhe descubram us tristezas por causo da Esther?

Ora, seu moço, deixe disso, e tome d~Elixir de
Nogueira, do chimico Silveira.

Ltngüa db PsaTa.

um entonces que é damnado de língua. Ieu acho
que 6 por Isso quo as muié gosta munto delle, que
o home uon ta sortOro nem um dia...

Seu cumpade
Zeca Gome.
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Cartas da Roça
DE TAUBATE'

Cuiupade Faguude:

leu tava esperando O Rio Nu aqui no correio,
condo veiu esse telegramma:

«Rio Nn dessa vêls uon chega p'ras tncom-
menda que seu Tosta uon dexa ninguém non lê.
Despois que seu Tosta tomo batina non quê que os
ôto leia o Rio Nu. Entonces baxô um aviso que dis
ansim- «Só a gente do correio pôde lê/o Rio Nu i
manda p'ra mim lê. Sim que tudo tive lido, tem de
fazê uma foguera p'ra ninguém non lê mais; que.',
um iornS bao ansim deve sirvi p'ra distraiu nóis
que tomo ganhando pouco i trabaiando munto.»

O povo aqui todo fie.0 de earao condo viu o
telegramma. Antes tiocê non telegrammasse nada
que o povo cahiu num pranto de choro, que o largo
da estacou encheu num instantitihq. Isso non se
fais Se seu Tosta quiria lê o jorna havêra de
nrivini os ôto p'ra fazê a gente non tá pensando que"
o iornS vinha sem uon vim. Seu Feitos», foi-o
premero' que choro, despois aeu Benidito Andrade
choro tauto, que parecia que tavo matando elle.
Seu Gambogi, mâ comparando, iuté parecia, um
bezerro desmamado: dava cada berro! Seu Gigh
garro in sua.cumade i foi chora cuella no qualto !

Mais quem fico mais triste meso foi seu Fer-
nande pai, sóço de seu Fernanda fio. O home tava
inconsolave, 1 se non fosse tê munta gente no hoté,
elle tava cum geito de querê se mata.

Oie de minha quasi que seu Fernande briga
oo' seu Benidito ; as coisa ficara preta, seu cum-
padel Seu Fernande tava chorando cumo quê,
condo seu Benidito ia plissando.

Uocê tâ chorando, leu bem sei pramode que
í çsu coroca'

Pramode que é de sê, seu bobo ? Uocê non
sabe que agora seu Tosta sô é que quê lê o_*

Uocê ti é cum ciúme de seu Gigli, que foi
chora no qualto co' as candonga de "»««•

Dêxa de graça oummigo, seu Benidito I
. — Todo mundo ja sabe ; nocê non pensa que os

Ôt° 
Palavra puxa palavra i se non é sua curnade

vim correndo do qualto, os home non desapartava I
leu non gosto de TobatS só pramode os mixido

que sahe daqti. Ninguém aqui^non se sarva que.os
• pade sao damnado p'ra tesôra na pelle aêia. Tem

Fornada Seccativa de São La-
zaro — A única que oura toda e qualquer ferida
sem prejudicar o sangue ; allivia qualquer dor como
a erysipela e o rheumatismo. Conhecida em todo o
universo, Kua dos Andradus95.

Quadrado oatholieo
Frei Joaquim Iguaclo, alavanca postal e eixo

do «Circulo» da rua d'Alfândega, .acaba de receber
uma honra que na historia dus instituições reli-
giosas do Brazil tem foros de; sagração. Sim,
senhores.! Ós membros do:«Circulo», pelo orgao do
seu virtuoso irmão protector, o ineffavel Parlatti,
aquelle mesmo santo Parlatti que se fez notável
importador de camisas, apresentou na sessão fu-
uebre da ultima sexta-feira a seguinte proposta:

«Proponho que ao nosso reverendo irrutto frei
. Ignacio, se confira o titulo de «Quadrado», pelos
relevantes serviços prestados á rapadura nacional,
subordinando carteiros para que desviassem a cor-
respondencia eleitoral e fazendo a leitura de todos
os números do Rio Nu, cujas deliciosas paginas
fazem o nosso enlevo nas sessões nocturnas da
nosea religiosa communidade.—Padre Parlatti.»

A' meia noite, quando um bojudo sacerdote
resouava e pelo salão se alastravam nuvens de
vapores suspeitos, um padre alleruflo teutuii oppôr-
se a que fosse approvada a proposta.¦A briibost.e — começou elle — hao bode zêre
abrouáda, borgue o irmão frei Xoaguim uao e o

.brimei.ro guaclrado. .do..Cit'gulo:..é.o briineiro.gua-
, drado bostal.

Mas o esganiçado e aüautado vigário do En-
genho Novo, de quem a imprensa boa tem'dito
tanta cousa ma, levantou-se e, abraçando .frei
Joaquim, exclamou :

Padre Joaquim I aquelle ullem&o 6 sopa. Eu
te sagro bisbo, frei Ignacio I Eu te ucclamo e

¦ annunciarei mbiel oibe: és o primeiro «Quadrado»
deste «Circulo», porque o nosso beueineiito Parlatti
descobriu em ti a quadratura do olroulo I

Pelo salfto echoou uma salva de palmas* e o
próprio padre allemao, deixando cahir a cabeça,
proferiu um somuolento... \ .. '

Aboiado!
Fkeitosta.

COMICHOES
que appareeem especialmente ao deitar-se, sarua,
qualquer moléstia parasitaria, curam-se radical-
mente e em poucos dias, com a applicaçao do co-
nhecido preparado auti-parasitario

PERUVINA
Sendo a sua applicaçao somente exteroa, o seu

uso nao exige resguardo nenhum. Peça-se o prós-
pecto que da indicações detalhadas.

DEPOSITO NO RIO ; " '

ARAÚJO FREITAS & C.
114 —Rua dos Ourives— IS_

Tônico Japonez — Para perfumar o
cabello e destruir os parasitas, evitando com o seu
uso diário todas as enfermidades da cabeça, nao ha
como o Tônico Japonez — Rua dos Andradas n. 95.

OAVAÇAO
Brazilehiuha da gemma,
Mulatinha bem dengosa,
S0 tem um mtfo predicado:
Nao ê lá muito cheirosa.

|fl& «A Sk.
47—347 26—726 84—084

_ffÇ\ ____f_r
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CbiooFicha.
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¦ Mamãe, aqui o seu Auxencio está convidando a gente p'ra nos leva no Circo.

çwro si7hôtem dVcom^rá 
"eSSaS dÍSPe2a* ""^ ^^ ^ "^ Sem°S cincopessoas com °J«.quinha. São cinco entradas
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— Perdão, D. Nastaça, não hai despeza nenhumas além do bonds p'ra gente irmos no 'Circo Cathórco I
A velha e as moças (rindo amctrello), ¦— Ah! Nóis pensava que era no Spinelli!
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