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em torno da Confe
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• í cnmbra da "frondosa mangueira" da neu-

7P' Pnra • - Eu acho que o Brazil tem tudo a lucrar continuando como até aqui, a dormir a so q 
^ bicadas dos ufubüí
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urubus, se elles se atreverem a descer, cuidando que o Brazil e carniça 1...
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Como possuidor de um
rifle interessa-lhe munição
que conta com o apoio cie
um record dependivél des-
de ha cincuenta annos.

Isso é o que se obtém
quando se compram car-
tuchos calibre .44. 1

Todas as caixas de
qualquer calibre que ten-
ham a marca bolla vermel-
ha Remington-UMC teem
esta garantia de confiança
e todo o apoio.

Acham-se á venda nas principaes casas d'este
gênero.
Remington Arma-Union Metallic

299 Bro.dw.y, No-»-York. N. Y.
Representantes:

No Sul t_o Brarit
LEE & VILLELA

Cai,, Postal 420, Sio Paulo
Caixa Postal 133, Rio de Janeiro

Cartridge Company
E. U. d« A. do N.

No Teri_orio do Amazonas
OTTO KUHLEN_
Caixa Poal.I 20 A. •

Manáos

TEM TODA A MINHA CONFIANÇA

,.1audGflUTHIER
\dv GVMNA.E

O "Dentol" ganhou todaa minha confiança econserva
todas as minhas prejerencias.—Maud Gauthier-

O Mcnlol (liquido, pasta e pó) é, na verdade, um
dentifricio soberanamente antiseptico, tendo ao mes-
mo tempo um perfume dos mais agradáveis.

Creado conforme os trabalhos de Pasteur, elle
destroe todos os micróbios ruins da bocea; tambem
impede e cura infallivelmente a carie dos dentes, as
inflammações das gengivas e as dores de garganta.
Em poucos dias dá uma alvura brilhante aos dentes e
destroe o tartaro. Deixa na bocea um frescor delicioso
e persistente Sua acçao antiseptica contra os micro-
bios prolonga-se na bocea duruite 2* hora», pelo menos.

Posto puro em algodão acalma instantaneamente
as dores de dentes por mais violentas que sejam.

Acha-se o dentol nas lojas dos cabelleireiros, perfu-
mistas e em todas as boas casas de perfumaria. Depostto
geral: rua jacob n. 19, Paris.
Agente* gêmea: MÉGHE> C. Rua da Alfa***-.», 93-RIO DE JANEIRO

Os symptomas de lombrigas
são bem conhecidos

As lombrigas e solitárias atacam ge-
ralmente as creanças (tambem os adul-
tos). Quando uma pessoa tenha um appe-
tite voraz algumas vezes, algumas vezes
falta de appetite, se tem máu repouso,
circos lividos ou negros ao redor dos
olhos, água na bocea, dilatação das na-
rinas, concentração ou dilatação das pu-
pillas, tem os indícios seguros de lom-
brigas ou solitária.

O Vermifugo "TIRO SEGURO" do
Dr. H. F. Peery, tomado de accordo com
as instrucções da circular que acompanha
cada frasco, faz desapparecer aquelles
symptomas, extirpando as lombrigas do
syslema e destruindo o foco onde ellas
se criam. E' desnecessário o uso de ou-
tros purgativos para completar sua acção.

Compre immediatamente um Irasco do
Vermifugo "TIRO SEGURO" do Dr. H.
F. Peery, o único legitimo e fabricado por

-.riglit _ Indlan Yegetable Pjll Co.,

372 Pearl Street New york- E. U. da *.

PÍLULAS

fSaHS«
Curam em poucos dias qual-
quer moléstia do estômago,
fígado ou intestino.

Estas pilulas, além de to-
nicas, são indicadas nas dys~
pepsias, prisões de ventre,
moléstias do fígado, bexiga,

rins, náuseas, flatulencia, máu estar, etc. E' um po-
deroso digestivo e regularizador das secrecões gas-
tro-intestinaes. A' venda em todas as pharmacias. De-
posito: Drogaria Rodrigues, rua Gonçalves Dias, 59.

Vidro 1$500, pelo correio mais 300 reis.

Loterias da Capital Federal
Companhia de Loterias Nacionaes do Brazil

Rua Visconde de Itaborahy n. 45

Em 12 de Agosto 50:0005000 por 8$0QQ
Em 19 de Agosto 100:0005000 por 85000
Em 26 de Agosto 50:0005000 por 45000

-To preço cios bilhetes j_eait& incluido o sello

AGENTES GERAES NA CAPITAL FEDERAL

Hazaretli & C.
RUA DO OUVIDOR, 94

Caixa do Correio n. 817 Endereço Tel. LUSVEL
nir, DE JANEIRO —

Leiam O TICO-TICO, único jornal exclusivamente para

para creanças.



OS CONCURSOS DO MALHO"

9:OOOtOOO
DE PRÊMIOS EM DINHEIRO

Çodcüpso (Densal

(em dinheiro)

«O MILHO», querendo proporcionara seus leitores e amigos a opportunidade de adquirirem»
sem dispendio, moveis, jóias e outros objectos de valor resolveu organizar para isso sorteios de
«coupons»,que emiltimos em todos os números.

üossos leitores poderão, assim, com a maior facilidade, se habilitarem aos grandes sorteios
do Malho, nos <{uacs daremos em prêmios 9:000$000« DLflIKIBO.

Por isso*, devem cortar e guardar, até completar cada série e remetter em seguida a nosso
cscriptorlo, o «coupon» abaixo estampado, para que llies entreguemos em troca um cartão com
vários numeros, conforme o numero de bilhetes, varlavel, de cada Loteria. Com esses eartóes fica-
rão habilitados para nossos grandes sorteios, conforme as explicações, que abaixo vào mencionadas.

Çoncupso 5emestpal

VALOR IsOOOSOOO
'EM DINHEIRO)

Em trocados coupons d'este concurso,emit-
tidos durante o semestre, daremos um cartão
numerado que dará direito aos sorteios se-
mestraes.

Cada série d'esses coupons, que nos apre-
sentem, daremos em troca um cartão numerado,
contendo diversos numeros correspondentes á
Loteria Nacional.

O sorteado neste concurso fica com o direito
a receber no nosso escriptorio o prêmio no
valor de 1 :ooo$ooo.

Os sorteios d'esta série realizar-se-hão com
a extracção da loteria, no priíneiro sabbado de-
pois de findo osemestre.

Daremos mensalmente, cm dinheiro, um pre-
mio de 250S000, mediante sorteio, que se fará
sempre pelas extracções da Loteria Nacional.

Para concorrer a este prêmio é bastante col-
leccionar os coupons d'este concurso emettidos
durante o mez e nol-os trazerem ou enviarem
por carta. Em troca, daremos um cartão nu-
merado contendo diversos numeros, que entra-
rão em sorteio e darão direito a prêmio, deac-
cordocoma extracção da Loteria Nacional, no
primeiro sabbado do mez seguinte.

Çoncupso Triroestpal

500S000 (em dinheiro)

Alem dos prêmios mensaes, daremos trimes-
tralmente, em dinheiro, um prêmio de 500$,

Para este concurso é preciso que nos en-
viem os coupons correspondentes ao tri-
mestre em que forem emittidos, que em tro-
ca daremos um ca.-tao numerado, correspon-
dendo a diversos números da Loteria Nacional
com o qual ficarão habilitados para o sorteio,
d'este concurso que terá logar com a extracção
da Loteria Nacional, no primeiro sabbado dê-
pois de findo o trimestre.

OBSERVAÇÕESi
Para que nossos leitores se habilitem a todos os sorteios

mensaes, devem nos enviar os coupons correspondentes a
cada mez, sendo que nos mezes de 5 sabbados, deverão nos
remetter os 5 coupons que nesse mez tivermos emittido. Para to-
mar parte nos concursos trimestraes, serhestraes ou annuaes,
os nossos leitores devem nos enviar os coupons corres-
pondentes ao trimestre, semestre ou anno em que tiverem
sido emettidos, declarando a que concurso desejam concorrer,
para que recebam em troca um cartão numerado, contendo os
numeros com que entrarãonosorteiocorrespondente.da Loteria
Nacional.

Fica entendido que uma mesma pessôa poderá concorrer
a todos os concursos desde que apresente series completas com
o numero de coupons necessários para cada concurso.Nossos leitores do inierior enviar-nos-hão seus coupons
em carta registrada, acompanhada de uma nota com o nome.mo-
rada, logar, cidade e Estado onde residir o remettente, e mais
3oo réis em sellos para o registro da carta de volta.

Deverão cortar e guardar os coupons, que formos emittin-do e que sahirão sempre nesta pagina, para nos remetter ou en-tregar NO FIM DE CADA MEZ, trimestre, semestre ou anno,conforme fór o sorteio a que desejarem concorrer.Continuam em vigor os sorteios semanaes, que fazíamos,em dinheiro, por meio ae nossas edições numeradas, à margemde cada exemplar.

Resultado dos concursos MENSAL (coupons de 22
a 25) e SEMESTRAL (coupons de 1 a 25) extrahido em

Concurso flnnual

VALOR
( EM

2:OOOSOOO
DINHEIRO)

Em troca de cada série de coupons d'este
concurso emittidos durante o anno, daremos
um cartão numerado, correspondendo a diver-
sos numeros da Loteria Nacional, com o qual o
possuidor ficará com o direito ao sorteio an-
nual. O sorteado neste concurso ficará com o
direito de receber no nosso escriptorio o prêmio
de 9:ooo$ooo.

Este sorteio annual realizar-se-ha com a Lo-
teria do Natal.

? ? ? ? ? ?
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Continua o successo dos nossos concursos que,
sem outro dispendlo além do preço do exemplar
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Restablece o Vigor Sexual

em 48 Horas
A Nm Descoberta Scientifica Maravilho»

O novo Tratamento Palmette é a descoberta
scientifica de poder extraordinário. Mesmo cm
homens de edade avançada e impotentes durante
muitos anno» tem producido vigor a»«ombro-
•o em 2 ou 3 diaa. Milhares de homens estão
tentando resultados desastrosos, quando deixam
vários condições sexuaes continuar, taes como
emissões diárias e noturnas, timidez, abuso
propio, perda de memória e forca de vontade,

1, orgaões en-
j pós, líquidos,

unguentos ou aparelhos mechanicos. Qualquer homem que deseje
obter força sexual maior do que possude agora, e todos aquelles quese sentem debilitados completa ou parcialmente, podem agora resta-blecer-se rapidamente. Manda o seu nome e endereço em umacarta, e pela, Tolta de correio enfiaremos detalles illustradoa rratis. Escreva á InternationalPalmeti* Compauj, 3050 Tranaportation Buildiõg, Chicago* UL« E. U. A*

^ MJUÊk propio, perda de memória e forca <
melancolia, perda de força sexual completa ou parcial, c
colhidos, falta de sencação, etc. Nilo se usam pillulas, pó

Escola de Electricidade

de Nova York
<EST. 1899)

Não é necessário preparo anterior
para matricula nesta escola. Pode-se
começar o curso em qualquer dia do
anno. Escrevam pedindo catalogos.

Endereço: Director da New York
ELECTRlCAL School.

39-41 Wnt 17 th. Strut I» York City—0. t. L

Ultima novidade para senhoras ou senhoritas
Borzeguins de pellica enverni-

zada, canos de cazemiras a 18$,
20$ e 22$.

Borzeguins de pellica enverni-
zada, canos de camurça branca ou
cinza, o que ha de chic e moder-
no, a 22$ e 24$.

Estes artigos são vendidos nas
outras casas a 26$ e 3o$.

I|
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BOTA FLUMINENSE

Rua Marechal Floriam

IQ9

(Canto da Avenida Passos)
Remette-se pelo correio,

enviando mais 2$ por par.

Leiam O TICO-TICO — o único jornal exclusivamente
creanças.
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GANHAR FACILMENTE
REFRESCAE
VOSSA VIDA
POR MEIO
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O ambiente magnético invizivel toma
as fôrmas dos pensamentos humanos ; e, se
os pensamentos forem condensados nos
Accumuladores Mentaes, ad-
quirem, á maneira de vapor condensado em
locomotiva, um potencial considerável agin-
do como torpedos inteligenciados pela inten-
çío que os creou, e portanto trabalhando

como espíritos no mundo invi-
zivel até realizarem qualquer
dezejo da pessoa que compra oa
Accumuladores.

Um Accumulador sozinho dá
rezultado; mas os dois (ns. 5
e 6), quando estão reunidos em

Poder de uma mesma pessoa, ser-
Jem também para hypnotizar ou
magnetizar facilmente, curar sô-
mente com a mSo ou mesmo á dis-
tancia ; em summa, s2o muito mais
eficazes para qualquer fim, vistodarem inteiro poder magnético.
Rezultados garantidos por notabi-
lidades.

.Preço de um, 33$ooo.Preço dos dois, 66l$ooo.
Faz-se pelo mesmo preço a remessa
pelo correio, com todas as instruc-
çSes em portuguez.Ob pedidos de fora devem ser en-viados com as importâncias em vale
postal ou carta de valor registrado a

LAWRENCE <fc C, Rua da Assembléa 45
RIO DZD JAIVEIRO

«Em Buenos-Ayres, o
dono de uma carpintaria
franceza atribuía a um
dos seus empregados
parte das difficuldades
que vinham a cada ins-
tante paralysar-lheos ne-
gocios. Os motivos quedava para estasupozição
era que sua má sorte co-
meçára logo após a en-
trada do tal empregado
nas suas officinas ; queelle tinha um mâu olhar;
nunca estava contente
com coiza alguma ; quevarias vezes o ouvira
balbueiar palavras in-
comprehehsiveis;e. em-
fim, que tinha o ha-
bito de sahir por ultime
da officina, onde, sob
qualquer pretexto, ficava
sozinho tantas vezes
quantas lhe era possível.O patrão não ousava des-
pedil-o, temendo excitar
ainda mais sua vingança,
irntando-o. Esse mão es-
tado durava vários me-
zes, quando o patrãovindo ter commigo, poisaber que me empregava
a estudos oceultistas,
propuz fornecer-lhe um
poderozo Accumulador'Mental. Depois _e lhe
ter dado o tempo neces-
sario para a consagração
do Accumulador, con-
vencionou-se que na sex-
ta-feira seguinte come-
caria a prova, não de-
vendo nesse dia achar-se
na presença do seu em-
pregado antes de estar
protegido pelo Accumu--lador. Notei que sua von-
tade estava reanimada e
que se podia contar com
successo. De facto, apre-
sentou-se na officina e,
sem parecer prestar at-
tenção mais a um que a
outro, foi colloear-se de
fronte d'aqu_l!ede quemsuspeitava. Auxiliado
pela pratica que eu re-
commendara e, tendo. le

forte no Acc-muiador olhou firme para o empregado, como querendo detender-se da sua influencia nefasta.
O choque foi" terrível, o empregado começou a tontear, a resmungar, e depois, chorando copiosamente,
cahiu de joelhos e pediu perdão a seu chefe, a quem a té no Accumulador tornara forte e generoso, a ponto
de deixal-o ir «mbora sem nada dizer. No dia seguinte esse homem nao appareceu na officina, o que lastimei,
pois desejaria saber quem lhe ensinara taes praticas de magia negra. Pouco a pouco os negócios do dono da
officina retomaram seu curso normal, e nunca mais ouvi fallar do ex-empregado.» — (Carta do Dr. Girgois,
de 'Buenos Aires, a um dos mestres do Occullismo).

«Eu faltaria a um dever se não vos exprimisse todo o meu reconhecimento enão rendesse homenagem á eficácia dos
vossos Accumulladores Mentaes. Foi suficiente seu emprego durante dois mezes para desembaraçar-me de muitas dificul-
dades.— José 'Peixoto dar Silva, Rua da Gloria 40, Ttio de Janeiro». ......

«Tenho colhido excelentes resultados com os Accumuladores. Consegui fazer exactas adivinhações e ver através de
corpos opacos. Minha vista e minha memória tem também melhorado. — Manoel Paiva de Carvalho, Avenida Independência
I3i, Betem do Pará.» •_...,..

«Com os ensinos do seu livro e os Accumuladores consigo_hypnotisar facilmente. Tenho também obtido vantajos-.
resultado na cura de certas doenças mentaes, malefícios e possessões, — e sinto que exerço sobre meus clientes uma grandeinfluencia. — Dr. Nicola Pasqualino, Rua São Benlo Sg, Sao 'Paulo.»

Os Accumuladores fazem mexer a agulha d'uma bússola em distancia e tem influencia radium-psychica
sobre os elementos do pensamento, de maneira a constituir no ambiente um torpedo espiritual que realizará a
vontade concentrada nos Accumuladores. Operam em virtude-da lei de reversibilidade segundo a qual o
fonografo reproduz a voz. Se a eleclricidade mecânica produz um iman, um iman em movimento produz a
electricidade ; se.as idéias, tendem a transformar-se em actos ou fôrmas, eslas em dadas condições produzem as
idéias, e como taes sugestionam. Sabe-se, além d'is.0, que oradium tem influencia transformadora, a pontode fazer com que o espatho incolor se torne amarelo como o topazio,—o espatho azul, verde como a esmeralda,—e o espatho violeta, azul como a saphira ; por outra, o sábio professor Sr. Bordas provou que, devido a
esta influencia, pedras sem valor podem ser adquiridas nas joalherias por mais de cincoenta francos o quilate,
porque tornam-se absolutamente iguaes ás pedras preciozas naturaes-
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BOTA FLUMINENSE
109, RUA MARECHAL FLORIANO, lOB

a:,.,.i.. •!.¦» Avenida Passos, 123

*t Rio de Janeiro : ¦¦¦ <t'

20$000

SENHORAS :
Borzeguins de pellica envernizada

canos de cazemira, artigo moder-
no, 1G$, 18$ 

Borzeguins de pellica envernizada,
canos de camurça branca, cinza

Grande moda ou beje  22$000
Borzeguins de pellica envernizada, canos de

cazemira cinza fingindo polaina  2'i$000
Borzeguins de camurça branca, biqueiras e

saltos pretos, artigo chie  24$000
Sapatos envernizados e magis com 2 e 3 ít-

vel las, ultima novidade  1GÇ000
Sapatos de camurça branca, com tiras no

peito do pé, artigo fino  ÍCÇOOO
Sapatos de camurça branca com laços e bi-

queiras pretas o mais moderno  ísgooo
Sapatos de velludo com tiras entrelaçadas

pulseira ou entrada baixa  io$oou
Sapatos dc pellica envernizada com tiras no

peito do pé ou pulseira 12$  liçooo
Borzeguins de pellica, envernizada, canos de

cazemira preta.  *?*°?9

Ultima novtdado

18$000

10$0Q0

16SO00

Botas de pellica amarella, artigo forte e su-
perior, a 1?>$e •••••

Sapatos de verniz, salto de couro, entrada
baixa ou com uma tira no peito

Sapatos de pellica branca, entrada-baixa,
próprios para noiva  8$ow

Chmellos de castor, próprios para o invern-
no, artigo superior  5?a0ü

Sapatos de pellica amarrella, salto baixo ou
alto, tiras no peito do pé  12$ooo

HOMENS :

Borzeguins de pellica envernizada, canos
de cazemira, artigo da moda  io$uw

Botas de pellica preta ou amarella, artigos
finos. 158 18$ ;• 20$ooo

roo-TíXJJL MAHECHAL PWHIAHO 109-Canto da Avenida Passos, ia3

GERADOR DA FORÇA
Especifico da nexi.rn.stlier»ia

DYNflMOGENOL
Cura: Dores no estômago, Falta de appe-

tite, Nervosismo, Hysterismo, Dores no peito,
Anemia,Fraquezanas pernas, Palpitacões.lnsom-
nia, Debilidade,Terrores nocturnos.Tuberculose,

Laboratório: Pharmacia MARINHO
RUA SETE DE SETEMBKO N. 186

RIO DE JANEIRO
Rcmetie-se pelo correio a quem enviar 7$000. I

05 PRÊMIOS P'«0 M*LH0>
Pela extracção da loteria da Capital Federal, de sab-

bado, 29 de Julho findo, fez-se o sorteio da edição n. 722
d'0 Malho de 15 d'aquelle mesmo mez.

O numero premiado foi 59922. Estão, pois, premiados os
seguintes números:

59921 .... 20$000
59920 .... 20J000
59919 .... 20$O0O
59918 .... 20$000

Hoje, sabbado, será sorteada a nossa edição n. 723.. de
22 também de Julho, e assim todas as semanas, respectiva-
mente, os números d' O Malho, que sahirem tres semanas
antes.

E' preciso não confundir o numero da edição impresso
no alto da capa e no cabeçalho, com o numero do exemplar
impresso na parte interna, á margem de uma das paginas, e
que é o que vigora no sorteio. / ¦

59922 .... ioo$ooo
59923 .... 50$ooo
59924 . ... so$ooo
59925 .... 20$000

^^Lv^màmmlmmmtífnmmmm^^^mlUmm+sAmmwBi Wmr

ImwBÊÊÈ^Êm^mmm^i^BÊf^ÊtS'
¦¦¦- -

Especifico Mao DOUGALL
para Carneiros, Cavallos, Gado, efc.

0 MAIS ECONÔMICO DE EFFEITO RÁPIDO
EfTicaz uu cura da

Sarna, Carrapatos, Berne, Morrinha, Irrita-
ções, Manqueira, Bicheira, Feridas, etc., etc.

Estimula o crescimento da lã, auámenfando-a em 20 •{.

Pedidos e informações a Roberto Rochfort

RUA DO MERCADO. 49
Caixa I OI ¦*•¦> de Janeiro



IMPRESSO EM MACHINAS ROTATIVAS DE MARINOM

flnno #0 REDACÇÃO, ESCRIPTORIO E OFFH 1 Vi*
RUA DO OUYIDOR N- 164 E RUA ROSÁRIO 173 I). ?25

E durma-se com um barulho (Testes !
estó ocçorrendo, mesmo com o soecorro de que nos csi suspens0s. prçcisaremos dc mais 5o ooo contos do que actual-exercício de 197, quando,^aretamu mosos pa {.amem. o h dean(ei dQ preclsaremos para 0 mcslT10 fH d m ig
aV^lmmVaH^mmuina Commissão de Finanças)

"'¦' 1

«'.rios Pelxoio — Está tudo muito encrencado. Não acho um meio para sahir-me da alhada. Não hacanos 1 «íxoio .-líu iu"" "'" nnP bastem para equilibrar a gangorra orçamentaria...novos 
TOÍta^ q«e a8 rendas dariam para as

despezas e até haveria saldo ^ .Jlo {
pfrosIteV-ÊVudo Isso porquef apezar do «ee//«#, não querem adoptar o meu imposto sobre alugueis

de casas.;.. ¦»_._. . vntn mntra todos os augmentos de impostos e a favor de todos os cortes no pessoal
, n» f«i'f« rira n.'??Sá caTa dentro da Misericórdia, a despeza dentro da receitai Nada de impostos de
rendas*"^ r"g™lL?™t&mos antes de auSmentar ** rendas, porque d»
pois de 1918 é qwvocôs.vão vêr por onde ^acacow^^^. 

.^ 
homem ^ ^^ ^^ ^^ ^ ^

senso! SewCmcinatc..'toque nestes ossos I Houvesse no lirazil quen^tivesse a coragem de fazer o que você
¦UUre eU««l--tÍV--ObriSdSb!SV Ie0_SÍ™ml qttSSTmiíivIr .som, eu te garanto que, em 1918, na hora da
onça beber água. não cintaremos de gallo; faremos completa figura de urso, cacarejando de callinha !...
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EXPEDIENTE
São nossos agentes no Estado do Hio Grande do

Sul os Srs. ¦_. I*. Uarcellos A C, Livraria do Globo,
«miradas »79, Porto Alegre.

Toda a correspondência, como toda a remessa de dinheiro,
deve s^r dirigida á Sociedade Anonvma O MAEHO, rua do
Ouvidor, 164—Rio de Janeiro.

CHJFLOJSriCJL
O regresso triumphal de Ruy Barbosa foi, sem duvida

alguma, a grandiosa manifestação que se esperava do povo
d'csta capital, sempre vibrante e sempre justiceiro, em se
tratando dc apotheosar aquelle dos seus grandes cidadãos
que em vida mais tem gosado o privilegio da immortalidadc.

Apezar da inclemencia do tempo e da hora pouco pro-
pcia, foi uma das mais formidáveis glorificações populares,
a que, desde bordo do ex-Júpiter até ao solar da ex-rua de São'.'leme-.te, echoou todo o enthusiasmo de que é capaz a joven-
tude impetuosa ê a vírilidade reflectida, suscitado pela pre-
sença de um idolo que, mais do que nunca, voltava vencedor.

O infimo escrevinhador habtiual d'estas linhas tem o
maior prazer em constatar aqui essa apotheose magnífica ao
genial brazileiro e ao portentoso embaixador que tanto soube
txcede; o alto e honroso mandato, justificando magestosa-
mente da tribuna jurídica de Buenos Aires os ideiaes da
nova força com que se devem encouraçar as nações fracas
ou alheias ao grande conflicto, contra as "sobras" da fúria
dos bclligerantes, em cujo trato grosseiro ou avassallador de
sua soberania, porventura se vejam envolvidas.

E, constatando com os seus humildes applausos essa
electrisante glorificação nocturna, passa á ordem do dia...

*** Tem a palavra o Sr. presidente da commissão de
Finanças da Câmara, para nos dizer como foi essa historia
de se resolver o problema do déficit orçamentário desaper-
tando para a esquerda, isto é, augmentando na receita 25 V,
ouro, em todos os direitos aduaneiros e fazendo da despeza o
quartel general de Abrantes — tudo como d'antes...

Os collegas diários já protestaram contra esse "passe" de
magicatura financista, cujo resultado será : para gáudio da
receita, o sacrifício das classes commerciaes cm mais 25"bodas" por cento e o conseqüente encarecimento em mais 52
vida do grande bode expiatório — o consumidor; e para
gáudio da despeza, a continuação integral da mamadeira que,
numa collecta de 280 mil contos é obrigada a "fornecer" 2_jo
mil só nas consignações "Pessoal" 1

Quem apontou esta interessante synthese e põz a bocea
no mundo foi o Sr. Cineinato Braga, um homem que, a estas
horas, deve estar sendo amaldiçoado em muitos cantos, por
ter descoberto esta fonte de gazes asphyxiantes...

i". o que elle disse dos "officialmente dispensados do
serviço", com 42 mil contos; da Central, com uma des-
]>cza «ic 51 mil contecos, para uma receita de 41 mil; do
Kxercilo c da Marinha, que despendem 100 mil contos parauma "receita" de quasi... zero de cfficiencia I

Seria um nunca acabar de períodos de ferro em braza .1
citação do yoto contrario ao augmento de impostos com quo Sr. Cineinato Braga, membro da commissão de finanças,
achatou... a mesma commissão ! »

; Na sua opinião, sem papas na lingua, "a náu do Estado
ameaça sossobrar por excesso de carga", e aconselha que se
lance carga ao mar, emquanto é tempo... E vae a commis-
são c lança... mais impostos nas costas, não dos "officiaes
do navio", que — disse o Sr. Cineinato — são o Congresso
c o Governo, mas sobre os... flagellados, que enchem o convé_
e os porões, e que somos todos nós que temos de pagaro pato I-

Se isso não é querer mesmo que o calhambeque vá
ao fundo de uma vez—e quanto antes—macacos nos mordam I*** E, d'a'hi, pode ser qiíe não.- '

Temos ainda o optimismo do Sr. Carlos Peixoto, do
Sr. Galeão Carvalhal e talvez de outros luminares da Ca-
mara e de fora d'ella.

Entre estes avultam os que enxergam na nova neutra-
lidade do Brazil, na neutralidade "pratica" 

para o futuro, a
salvação dc toda esta giga-jóga...

A cousa está um pouco difíicil de conceber, porque õ
genial propugnador da neutralidade nova, chamou-lhe "neu-
titil idade organizada, não com a espada, para usar da força,
mas com a lei, para impor o direito", e os "traduetores" d'esse
nobre ideal, parece, não se contentam só com isso : querem,
pelo menos, uma neutralidade de cassc-tête e apito; com O
Sargento Albuquerque de fogos accesos...

Traduttore, Iradíttore !
Em todo caso, se com essa nova neutralidade tivermos a

ventura de salvar as finanças, já é meio caminho andado,
contra os prognósticos terríveis de quem nos vê, fatalmente,
na esteira do Egypto, da Turquia, de Cuba e das Phi-
lippinas...

Que o diabo seja surdo a esse tenebioso augurio 1
*** Temos ainda um resto de juizo, como prova o veto

do Sr. prefeito á cilada do projecto do "elevated" e a nomea-
ção do Sr. Oswaldo Cruz para prefeito de Petropolis. Esses
dous actos, um' do governador da capital contra a elevada"cavação", e outro do presidente Nilo, a favor da compe-
tencia nos cargos que a exigem, mostram claramente o desejo
de nos limparmos da pecha de tolos e rotineiros : são actos
que o povo recebe com um sorriso de satisfação, só por vêr
a cara com que ficam os inventores de negociatas e os poli-
tiqueiros contumases.

Praticados ambos em nome da hygiene physica de duas
cidades, indicam bôa atmosphera de hygiene moral, servindo
de exemplo a futuras administrações.

Honra ao presidente do Estado do Rio, que investiu o
saneador do Rio de Janeiro nas funeções administrativas da.
linda cidade serrana; e honra ao Dr. Azevedo Sodré, que,,
pondo abaixo os "elevados", elevou-se muito acima da inno-
cente mania "salvadora" de mudar os nomes das ruas !.._

J. Bocó

A MELHOR REFORMA
"Ha~grande azafama em torno do projecto do Sr. An-

tonio Carlos, que reforma o Conselho Municipal do Rio dc-
Janeiro. Muitos políticos cariocas são favoráveis a essa refor-
ma." — (Dos jornaes).

-f.

£__. *M- _

1_7_7lM_Ül ___g\
H(|iV_Mi , fm-

ZE' POVO : — Qual, reforma, nem qual carapuças !
C, M. devia significar "Conselho Municipal", mas apenas
significa — "Coloio de Malandros" ou "Cambada de Ma-
iucos"...

E a melhor reforma para uma cousa que só tem "Caiei-
ia Monstro... de burro", é pegar-lhe fogo !

Cá estão, pois, os "ingredientes" 
para a reforma...

lias ,,?_. _-1» ..P ?. na cs,a.Çu0 d- todos os sports.O «turf». o «foot-ball», o «rowing» e outros attrah
„. ?#____ _ -hu^sman a. ° delin0 ,com essas »u»as. com esses torneios da cultura da força, da ac1 estas realizadas ao ar livre e em pleno dia, dão ensejo a que se mostrem com todo ode .lunixjlleirasdas senhoras da nossa sociedade, e que são, positivamente, inegnalave.? «raças á luv__deroso, o mais moderno, o mais scientifico eo absolutamente inoffehsivo tônicoparao! áfieltos

em mi lhares de fami-agilidade e da resisten-
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Centenário de Tucuman:
conselheiro Ruy, tendo_ . , .„„ tr;„,„hhnl do senador Ruy Barbosa, chefe da embaixada do Brasil no C

\ t^nos aspectos do rÇ9rcs dirigindo-se para o ancoradouro. 2) Grupo a bordo, vendo-se o tu«..«..,u „~j,
O ,9 faclucte : y rnmet Pereira e á esquerda o general Mendes de Moraes, membros miiitares da embaixada.
"/nmin" "pnrhosa" 

atracado é invadido por uma multidão de gente escolhida que aguardava o grande 'embaixador.
^ \r JJÍ Afní/Á ¦ n senador Ruy tendo á esquerda o Prefeito do Rio de Janeiro, que o saudou em nome d» cidade.

rW"Ú, 
CfntL 

R,',v Barbosa • o genial baliiano, ouvindo a vibrante saudarão de seu corterraneo, o deputado Manga-

peira A direita de S fír, o acadêmico Custosa de Ararão, que também faliou em nome da classe e do povç*

RUY BARBOSA : REGRESSO DA EMBAIXADA A' ARGENTINA
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CA
ISO-:

SA GUIOMAR
JL"^renitíLa. Passos-^ íao

J^m
16,000

Finíssimos sa-
patos em pelli-
ca envernizada
com laço de
amarrar no peito
do pé, salto alto-
ultima creação
da moda.

18S000
CHICS sapatos de
pellica enverni-
zada, salto Luiz
XV, eom pérola e
fivella — «dernier
bateau».

22$000
Bellissimas botas

de abotoar e de
atacar ao lado, em
casemira cinza,
beije e pretas, com
biqueira de verniz,
artigo deimer-cri.

28$000
Ultima creação da moda:
— Botas em bezerro-se-
tim preto, eom biqueiras
e talão de verniz e fivel-
Unha ao lado. Ditas no
mesmo modelo, porém
em kangurú amarello.
Qualquer d'estes artigos
custa 35,$000, ruas cen-
traes.

UEMETTEM-SE CATÁLOGOS ILLUSTRADOS PARA O INTERIOR, PEDINDO-SE CLAREZA NOS ENDEREÇOS

AVENIDA PASSOS I20 —CASA GUIOMAR
Teiephone 4424, Norfe PELO CORREIO MAIS 2SOOO Carlos Craeff í. Çomp

^ecção J^usicaí
No próximo numero iniciaremos a pu-

blicação das musicas do CONCURSO
MUSICAL 1916. Daremos em todos os
números uma composição pela ordem de
classificação.

Q tivo step "O americano" classificado
em i" logar, não tem nome de autor, por-
que o seu compositor quando nos remet-
teu a musica não o declarou; por isso, pe-
dimos que, com a máxima brevidade, nos Nosso assiguante e collaborador do "Al-
mande o seu nome e residência. bum de CEdipo", Renato Pereira Gui-

A todos os concorrentes que nos re- marães, residente na cidade de Monte-
metteram musicas para o* concurso, egual- Mór, Eslado de S. Paulo.

¦¦¦'* ' 
.'¦ -W 
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mente pedimos que nos digam seus no
mes, sob pena de serem as musieas substi-
tuidas por outras de inferior classificação.

Honorio Netto (Campo Maior-Piauhy)
— Só publicamos musicas dançantes, para
piano a duas mãos. As suas não estã>
nessas condições.

E. Montmorency (S. Paulo1)—"Njla"
será opportunamente examinada.

Manuel A. Tavares (Espirito Santo) —
A valsa "Saudosa minha mãe', não serve
não se pôde ler. Convém ler a Secção Mu-
sical d'0 Malho.

Domingos Anastácio da Silva (Rio) —
Recebemos "Avany" valsa.'

MAESTRO B. MOLL'

WV FROHTEEDC) LER
ÍQICIJ.ES QUE DESFRUCTA1I PRAZERES E GOZOS

AS TRES CHAVES DA FORTUNA
porque são a ultima palavra contra as infelicidades, desgraças, mise-
rias, dissabores, desavenças e doenças.

Deseja inspirar confiança, vencer difficuldades, transformar vicios
em virtudes, desgraças em venturas, captar carinhos e amor, dominar,
conseguir o que desejar, e saber como se pode fazer uso dos assombro-
sos poderes pessoaes ?

Procura os meios para não soffrer misérias, necessidades e dissabores?
Deseja ter valor e energia, assegurar êxito em em prezas, gosarsaude e saborear as emoções da ventura e da satisfação ?
Peça o maravilhoso livro As Tre* Chaves da Fortuna, franquean-

do a carta apenas com um sello de ®0© réis e dirigindo-a.pelo correio
unicamente á

CASA "THE ASTER" Calle Ombú, 239
BlíKNüS AIRh S-BEPl'BLICA ARGENTINA

Não se deve confundir nossa casa, de absoluta seriedade, com outras que se oecupam de magia, magne-
tismo, occulüsmo, adivinhação, superstições, etc.

Deve escrever-nos com clareza o nome, residência, direcção e Estado.

i.r».»mii.w''PI'"^- .,¦ ^^.v..^-™.wn»-««_w*v_j,-™w(>w>_btoiw
¦"¦' "

7. :*WÊ
" ' 
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8 hk '''!/___H f ÀTm aê^êwmsMMM^MMmmmr -*____________ ________¦ ^¦kL^HJNEgu
mSbêM ______h^ gáMm JM* JM*
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-Tudo entra na marreta!
— arreda, que lá vão chispas!

ECHOS DA EMBAIXADA
Um fervoroso admirador, como aliás

toda a gente o é, do extrardinario genio
de Ruy Barbosa, dizia desolado no dia
seguinte ao da chegada do eminente em-
baixador :

i— E' uma desgraça esta nossa terra !
Imaginem que, de Águia de Haya, já ha-
viam rebaixado mithologicamente o glo-
rioso braziíeiro para Condor dos Andes e
hontem, com, as taes discurseiras, insulsas
e estopanles, durante mais de quatro ho-
ras, ainda obrigaram o que já foi Águia
e é Condor, a chegar à casa com um pas-
so dc... urubu' malandre. E' o cumulo I

-OI^PFND.
* *

Affirraam por ahi uns maldizentes,
Que ainda existem tarefas na Central.
Não tarefas de trilhos e dormentes
Mas de uma cousa nova e original.
Uma d'ellas, se a lingua má não pecca,
Mas a verdade é que a má lingua diz
Que anda já farto de ser tão careca,
Nosso amigo João Lage d'0 Paiz.
Mas que tem 0 João Lage com as calças?
Naturalmente nos perguntarão.
Escutem: se as noticias não são falsas
O caso tem a sua explicação.
A tarefa em que o Lage é interessado,
E' simplesmente um negocinho, é só
A fachina nas barbas do Arrojado
Para d'ellas fazer um bom chino 1

* *
NA PASCHOAL

Então o Emilio de Menezes deu ago-
ra para águia de gallinheiro ?

 p
No certamen de avicultura expôz

um hybrido de cruzamento de peru' com
gallinha da Angola.

Nào admira, volve o Bastos Tigre.
Elle já descobriu que esse camelot que por

ahi anda trepado em pernas de páu, c
um cruzamento do Lauro Müller com a
cabrea " Marechal de Ferro ".

— E que o parteiro foi o Lopes Tro-
vão, acerescenta o Oscar Bormann.

Uma inédita do Gastão da Cunha !
— O' Calogeras, tu sabes de que tem

cara, esse coronel Benedicto Hyppolito,
que é o chefe d0 teu gabinete ? Para mim
elle tem cara de mãe de Alvarenga Fon-
seca.

* * *
ESTES HUMORISTAS...

Todos sabem que o Bastos Tigre e o
Emilio são muito amigos, mas que não
se poupam, cara a cara. Ha dias, na Co-
lombo, conversavam ambos numa roda. e
fallou-se da prodigiosa actividade do Ti-
gre na cavação da vida.

Dizia um : Faz Pingos e reclames ás
pingas da Brahma. Outro : Cava pelo
Museu, cava pelo theatro, cava com os
livros, revistas e conferências e sempre
se queixando de difficuldades, cansaço
physico e intellectual, pallidez, etc, etc.

Salta o Emilio de improviso :

Eu quando o vejo assim de rosto pallido
Mas esperto, sadio, e" activo, scismo :
E' um cabide de empregos este invalido
Epitacio Pessoa do humorismo 1

ASSOCIAÇÃO CHRISTA DE MOÇOS
f." "¦¦¦'. .'''.¦¦¦
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í.wJa solcmne commemorativa do 23° anniversario da fundação d'essa útil instituição, em 31 de Julho. No alto, a mesa pre-
. sidida peto Dr. Afranio Peixoto, com a representante do Sr. ministro do Interior c a directoria. O Dr. Owcn Gathright.

presidente da commissao financeira norte-a mreicana, está saudando a Associação em nome das congêneres dos Estados
Unidos. A seu lado, uma interessante "miss", dotada de boa memória, repete ení português a saudação, do, orador.
Em baixo, uni aspecto, da numerosa assitenda a essa cqmmçmoração.
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Oepdadeipa
economia

Todos sabem que não ha
molho melhor que o de LEA
A PEUHl-lS.

Mas muitos são os que ain-
da não comprehenderam que é
tambem o mais econômico paraconsumo, porque devido á qua-lidade e concentração dos in-
gred.e_.tes, com pouco d'clle
se obtém grande effeito.

b*/

-O MALHO» EM S. PAULO

Exijam a firma branca
sobre o rotulo encarnado
de cada bòtelha.

0 verdadeiro e legitimo
WORCESTERSHIRE SAUCE
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Sm. K. ¦"Té!"'- ._¦_-_.

|i Dá um sator deliciosamente picante e appetiloso á
CARNE, PEIXE, SOPA, CAÇA, QUEIJO, SALADA, etC, etC. -

Photographia enviada de Iguape, com a seguinte legenda :"Tres iguapenses que se divertem — O Gatlo (Chico) e
os Canteiros (Octaviano e Nelson), em franco diverti-
mento na fazenda. As "tetéas" são filhas do amigo major
Octaviano".

? PORQUE HA PESSOAS FELIZES E PESSOAS
DESGRAÇADAS?

Peça hoje mesmo o meu brinde (grátis) O DIGGIO-
NARIO DOS MALES» Encontrará neste volume o rc-mediu moral, dos seus sofifrimentos, com o caminho do
trabalho, saude, felicidade, amor o como so adquire a
SORTE E A FORTUNA.

.Testemunho autorizado o legalizado pela Condessa
dc Chateaux:

«Como simples curiosidade escrevi a V. Ex. pedindo-lhe o
Dl€. lO-AI-Itf IIOS MALES, que me enviou grátis.

Náo tem sido sem surpreza que lenho lido a» reveluçOes meu-
cionadas no seu volume, licando assombrada dos meios simples e
fáceis que V. Exa. póe ao alcance das pessoas que soffrem.

Fiz acqnisiçáo do Anel de Ouro, a Gciuma Aslrnl, segui as
suas instrucções e Iodos os meus desejos foram realisndos. Queira
Deus seja V.* Exa. escutado por todos aquelles que tem dffllcu.dades
na vida.

Recorte o «coupon» junto, encha-o e envie-o solicitando
O DICIONÁRIO DOS MALES (grátis) com o segredo do Anel
dé Ouro a Gemma Astral.

pHj
COUPON

Senhor _. X. BEBAKD. Rua BELGRANO 2046 — Buenos Aires — Republica Argentina
. Envie-me GRÁTIS um exemplar do livro O DICCIONARIO DOS MALES.
Moine e appelliclo
Domicilio (povoação ou cidade) . . .
Caminho de Jerro — 'Província

Se V. Exa. deseja o cVICCIOflJlRIO POS MjUES» (árafis) envie em estampilhas 300 réis . receberá
um volume em enveloppe fechado.

Os solicitantes devem franquear as suas cartas para a Argentina com 200 réis.
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MlXa.doaíno
gonverrenzia du zenador Ruy Parposa ?

Izo zapemos nóz !
Non é zomende aquelle gouza gue

guanto mais ze méje mais vede : /Iam-
pém os gouzas geirrosas gomo os vlòres
te rhedoriga esdão zuxeidas a cze gon-
dradrembo, guando amícus urzos medem
mong no gompuga, dal gual magago
inescberiende... -_

Voi o gue zucsedeu gom u atmirrafel
tisgurzo to crante vilójovo xurrisda bro-
nunziato no Puenos-Airr, azêrca ta nófa
neudralitate dus bodencias neudras :
zerdos zitatongs esdranxeirros firam
neza beza orradoria uma gaba barra zeus

i_j j=—*""""^ S yy^ea\\ '& inderrezes e vizerram télla um panteirra
•*|iro <^-___r?^^r**'^' **' te gompàte.

Endentem elles gue Prassil téfc endrar
Jos.ph Pelling (Blumenau) — Zenhor no guerra gom fendo vresgo... Mas izo

csdar gondende gom tirrezong gue fae ser um asncirra !
domando esde tisguçong em dorno du O gue Prassil teve vazcr é aprir o

olha gom ezcs esberdalliongs ou malugo/
e gondiuar no zeu addidute te — vreguc*z
guer acua ? nem gazo...

Joaquim Silveira (Curityba) — Seu so-
neto Fastigio Patriótico está. errado cm
diversos alexandrinos que não têin he-
mistichio, não sendo por isso... alcxan-
drinos.

B. C. (Bodoqueira) — Gostou do nos-
so Zé, no'Malho de 8 de Julho, quandometteu o páu nos arrotos de pescada para
figuração no ' estrangeiro, quando, aqui
nem sardinhas temos para comer ?

Pois é para vêr que cr alludido *Zé con-
tinúa a ser o cidadão mais benemérito
d'este paiz : embora -todos o cs foliem,
ninguém lhe come papas na cabeça...

Waldemar Rios (Victoria) — "Diante
de um .corpo Goliaceo" ? Que diabo
d'isto é aquillo ? ,

Titulo de soneto ? Vejamos por qui. _
• "Era um corpo forte assim,

Que sobre a terra andava :
Disse a morte, um dia "Emfim ;
Achei o que procurava".

-Disse toda enfadada, — 6
(Como quem não tem elite rio)
Amigo ; toma a entrada — 6
Para o meu cemitério." — C

Toma, nada ! Quem toma c o seu Wal-

DE VOLTA AO NINHO
.

• RUY : — De volta da Argentina, eis-me aqui, òr. rrcsiacnte .' u rclevc-me üizcr a V. Ex. que, para comprovar o
successo da minha embaixada, basta accentuar estes dous pontos: pesquei o. Zcballos que, afinal, ficou amigo do Brazil, e
com a conferência que fiz na Universidade de Buenos Aires, embasbaquei os argentinos..-.

WENCESLAU : —Sim... mas — rclevc-me tambem dizer-lhe — metteu-me numa' enrascada de mil demônios...,
Tem. sido um tempo quente diabólico, aqui e em Pariz, esse negocio de nossa neutralidade...

ZE' POVO : — A culpa é do conselheiro, que fez uma conferência de légua e meia, cm linguagem official, e, de
mais a mais, cm hespanhol... Muitos dos que aqui a leram ou não a entenderam ou fizeram-se de desentendidos, quercn-
do fazer passar por conta do embaixador o que o jurista disse e não disse... E d'ahi toda essa trapalhada..,

RUY : — Tem razão o Zé : Eu preguei doutrinas, não defendi interesses...
ZE' : — Pois olhe. conselheiro : esta alimaria quer avançar nos louros, "pjjmjido" 

que_ é capim,,.
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Posse da nova directorio do Grêmio Rio -Grandense do Norte, rcalisada no dia 14
de Julho. A contar da esquerda-: Dr. Thomé Cavalcanti, 2" secretario; Dr. Pa-
checo Dantas, presidente; capitão Dr. Jacintho Torres, vice-presidente c major
Leitão dc Almeida, 1° secretario.

demar que não toma nada de grammatica
e põe-se a tomar cliterio por critério, co-
mo se isso não fosse positivamente irri-
tante e... cômico !

Mas que poetas, seu Bernardino...
Monteiro I

Bidê (Santo Antônio de Jesus)—Real-
mente, é de primeirissima essa ideia de.
um "concurso de sympathia" aberto para
os "barbados"... Pensávamos que taes
futilidades não deviam passar do sexo fe-
minino... Ainda se A Penna fosse um
periódico "humorístico, litterario e criti-
ca", redigido por moças...

Mas, emfim, o "heróe" do concurso lá
está no numero 20, mostrando a "sympà-
thia" dentro de um clichê oval, "para
que melhor possam os nossos leitores co-

nhecer-lhe os traços e as linhas correctas
e finas do seu rosto, ainda puro e asseti-
nado pela juventude".

E' nosso o grypho nesse engrossamento
ao "sympathico", apenas para admirar co-
mo pôde ir longe o prurido da minúcia em
descrever "phisolostrias", prurido que não
se contenta com o primeiro dos cinco sen-
tidos — vêr, ouvir, clieirar, gostar e apal-
par : parece participar de todos alguma
cousa...

Parabéns aos 68 votantes e mais ao
heróes do concurso... E agradecidos a V.
S. por nos ter posto sob os olhos essa
original "distracção" do confrade San-
tantoniense.

João G. do Nascimento (Juiz de Fora)

— O retrato, sim, a carta, não, porque è
muito comprida !

Em todo caso, vamos vêr se, "raspan-
do-lhe o bigode" pôde sahir o resto...

O. Caipira (Collatina) — A' primeira
pergunta : Sim, por maioria de... capa-
chos.

A' segunda : Prejudicada pela resposta
á primeira.

A' terceira que é esta : O Presidente
da Republica não tem elementos para pôr
termo a estas misérias ?

Resposta : Tem, mas também aquillo
que, em a gente tendo, tem medo...

E até logo.
Um Pelotense (Lá mesmo) — Esse

caso do Attila Alves Costa, que furtou
Lagrimas dq_ Felix Pacheco, está liquida-
do. Todavia, quanto mais se malhar nas
costas do Attila, mais verá o alvar como
é grande a penca de atilados...

Até de Pelotas chegam pelotadas I
Serafim Portella (Rio) — Diz a sua

poesia — Um Coração por um Cravo :
"Por um cravo, um coração
Tu' qu'.jcs-tc permutar...
Ingrata permutação
Que Já mais posso olvidar !"

, Mesmo que a quadrinha seja sua — do
que duvidamos — vê-se pela ortographia
do quiseste e do jamais que o cravo que
ella quiz permutar era de ferro... objecto
de permutação perfeitamente cabível num
coração... de ferradura."Ingrata, permutação"... para nós que
tivemos de agüentar as conseqüências...

Valha-nos Deus 1
Salvador Pinto (Pará) — Pois se V. S.

já é salvador, como quer que tenhamos o
trabalho de salvar o Pará.

Depois, isso de salvações em lettra de
fôrma não é para o marreco lettrado qu<
os governa...

Que tem feito elle ?
No dizer da gente imparcial, que nada

tem com a politica, que só deseja vêr o

Conferências notáveis
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O Sr. Humberto Taborda lendo a sua excellente conferência sobre —A Pátria Portuguesa e seus interesses —no saião no-
bre do "Jornal do Commercio ". Na I* fila da numerosa assistência nota-se a presença do Dr. Duarte Leite, Embaixo-
dor de Portugal, tendo á direita o Dr. Justino de Montalvão. secretario e o visconde de Moraes, presidente da Conir
missão Pró-Patrid.
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ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA, BRAZIL e CHILE (em coro) : — Olá, mister John! Essa historia de "Lis-
tas-Aegrets" já fede ! Cada qual deve mandar em sua casa, e isso de você querer mandar na casa dos. outros, dando regras,
intromettendo-se no commercio, querendo impedir que cada um negocie com quem quiser — não dá cerlci : é um altentado
contra a liberdade dos neutros !

JOHN BULL : — Uah!... E meu força... e meu poderría... e meu esquadra não valer nadai'-!... Vocemecês to-
dos juntas não poder commiga ! E como ter então, o topeta, o desaforra de impede que mim defende meu pelle ? !...

ZE' POVO (para John Buli) : — O' "seu" mister! Mais amor e menos confiança! Nós, cá, estamos com o Ruy
Barbosa: não queremos saber de força, mas só de direito e de justiça ! Somos neutros, nada temos com o peixe, mas nossa
neutralidade não qurer dizer que deixemos os beiligcrantes, os brigões, sejam quaes forem, pisar os nossos callos ou
metterem-sc na nossa vida, offendendo a nossa soberania !

E como a união faz a força, fique sabendo, mister : isto que_ estamos fazendo não é apenas para inglez ver...

Pará por ahi fora, equilibrado e em pro-
gresso, o Enéás tem sido uma verdadeira
sangue-suga, um parasita e um alho...
Kntrctanto, o elemento official, os quetambém estão com a têta na boeca e em-
punham o rebenque do mando, unem-se e
veunem-sc e proclamam a reeleição do
Enéas...

Que fazer, em casos taes ? Fallar ? Es-
crever ? Caricaturar ?

Tempo perdido.
Cada rebanho tem o lobo que merece

— uma vez que todos ahi se acarneira-
ram.,.

A nossa intervenção seria, portanto, a
de pastor... para metter o cajado na car-
neirada*

Serve-lhe assim ?
Eugênio A. Silva (Barra do Pirahy) —

Ha, sim, senhor. Ha o "Pensionnat du
Sacré Coeur de Maria", situado no pon-
to mais pittoresco de Copacabana,, o bair-

ro mais íaudavel do Kio de Janeiro.
Accresce que, dirigido por um grupo de
religiosas portuguezas, auxiliadas por al-
gumas de outras nacionalidades, esse
grande Collegio, está em condições de sa-
tisfazer os paes de família mais exigen-
tes. Innumeras meninas d'esta capital e
do interior recebem ahi aprimorada ins-
strucção c uma educação muito severa,
muito conveniente, nesta época de tenden-
ciás tão alarmantes da moral.

Damos-lhe estas informações com abso-
luta certeza e o maior prazer.

S. C. de C. (?) — Que idéia faz você
de poesia ?

Vejamos o seu "soneto" — O incêndio
de Roma
"Nero manda queimar a cidade romana,
Para acabar talvez um poema de môr,
Para satisfazer a sua raiva insana
E a cólera feroz explode com rancor."

Por aqui já se vê que poesia para você
é, mais ou menos, noticiário rimado.

Adeante :"O grande destruidor de alma vil e
tyrárííyiO grande turbulento, o torpe imperador,

Quer matar os christaes e toda a raça
humana,Quer ver gente morrer entre fogo e

pavor."
E por aqui, continua-se a vêr a mes-

ma... chorumella, accrescida de uma
mnijvação no plural de christão. parachristães...

Quer vêr uma poesia tão bôa como a
sua ?

"Era uma vez. uma vaquinha
Victoria : morreu a vaquinha
e... acabou-se a historia."

São opiniões...
DR. cauuh y PI TA mo*

CADA MACACO NO SEU GALHO

Avolumam-se os protestos na America (alguns já' traduzidos em projectos legislativos) contra as celebres Black-
Xists, por meio das quaes a Inglaterra attenta contra a liberdade do conrmercio nos paizes neutros.

— O Dr. Ruy Barbosa prégou em Buenos Aires que a nossa neutralidade deve ser vigilante e não passiva". —
( Dos jornaes)
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Ao poeta Alcides de Moraes

(Por Domingos José de Paula)
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Xarope"RocitE'
o agente o mais poaeroso que existe para combater

com successo
as doença» pulmonares

acudas e chronica»
Consttpaçôes,Bronchites*

Gripe .
« preservativo contraía <M|

Tuberculosepulmonar*
GiriceVtfet:FHormAMttL* Rocms<* C fMt/s

üuj-ã- ta o rotmo francez : <5//K>*Voc*«r*
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<rA CRUZ E A ESPADA»
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,£/m flJÍfc/<9 da colossal assistência á conferência do Dr. Plácido de Mello, realisada no dia 26, no Club Militar sobre othema — A cruz e a espada c na qual o illustre confcrcncista provou com arrebatadora eloqüência a necessidadeao serviço religioso nos quartéis.
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ma,-^ certa ! O che io se e die ™- <"

EXPE^IE^TE
ARTIGOLO I — Chi insigná o Malho

non apaga o Rigalegio. _ „ MalhoARTIGOLO II — Chi insigna o Main
apaga trezentó. ,

ARTIGOLO III - Istu giurnale e
organo diffensore da proteço p
animale. . . . _s <•:

ARTIGOLO IV — Non si ncebe ne
desinvorvs origali. 

^ BananérE
Girente

O OMI CHI GAIU NO POÇO

os antecedente dufattmo-
U FATTIMO - AS I Ke,fMAGINI-,
DU GOVERNIMO - 

jjliso _ A

aSASf ti-ir™} miono
PRASO - SPom dJjoco ERA
PARENTE DU HERMEZE.

O íattimo maise impürtanto da
aqui inda a terredus banderanU
vida a stona do ome chii d- un

JtóMWSSSftMi

omí eUno°omiclumurreu dentro do poço.
À ecnti vê un funzinario c'un Ig.urnale

na «nó vai vê... tá lêno a stona du om.
C°APltro°'di 

cuntecê un fattímo cumigo che

Io pigue un sU l)r<l
du Ré Barboza e quano ,ca^
o-uê fóra o giurnale. Into viero duos g
xorigno na brutta disparada, viraro a pa-
gina du giurnr.le, s.ntaro perto . P gan>
di spiá. Intó io fui iscuita molto di va
garigno o che illos tava afazeno. •
chi é ? Stavano lendo a storia do omi du
poço ! Io sê chi os inletore so gapaze: di
aduvidá, ma io quero virá gavallo üi tir-
buri si isla storia non é verdadi.

Dexáno aóra as ingunçideraço, vamos
apüssá p'ra narraçó

• DUS ANTECEDENTI DU FATTIMO

Nu distrimo di Rocinha murava un omi
xamado Ge.ndigno. Istu omi si gazo c una
molhére. Vivêro molto bê^ una porço cli
tempo até chi un dia brigáro.

Uns digono chi a brighia fui pur causa
cIq giôgo du bixo, chi a molhére du Gan-
:ligno mandô illo agiugá nXl giacaré e illo
non agiugô, i quano xigô di tardi saiu o
çiacaré; õtros digono che fui pur causa
du Gandigno anamurá a -molhére du te-
nente Galligna. Io non sê quale g a in-

ver só mais 2 certa ! O che io sê é che
illos fizéro una brutta brighia into o
Gandigno pigô a molhére í atiro dentro
du poço. A molhére inveiz pigo di afaze
una brutta gritaria e intó vigno una
purçó di genti i tirô íUa du poço.

Intó a molhére artigo una praga che illo
é chi avia di murrê dentro du poço.

U FATTIMO

Us tempo apassáro i a molhére du Gan-
digno murreu e illo si' gazô c'uri ôtra i
stava viveno molto. bê, guano otro die,
un allemó chi tambê dimora lá in Ro-
cinha c che tenia tambê un poço nu quin-
tálo, mandô xamá u Gandigno p'ra acun-
certá u poço che stava quibrado.

Intó illo veiu i desceu, nu poço p'ra in-
guncertá, ma a arma da molhére delli
chi andava spiáno, una casió p'ra si vin-
gá, desceu atraiz i assin che illo chigô nu
fondo a dirubô u poço inzima delli.

AS PRUVIDENÇA DU GUVERNIMO

Assi chi o guvernimo tive nutiça du
disastrimo, mando mediatamente quattros
gorpo di bombiére p'ru lugáro du disas-
trimo, pur causa di tirá u Gandigno^ du
poço. Intó us bombiére xigáro lá, ispiaro
no fondo du poço i come stava molto
scuro illus vurtáro, p'ra Zan Baolo p'ra
cavá una lamparina. Intó pigáro a Iam-
parina i un pidaço di gorda tambê i vur-
táro traveiz p'ra lá.

Xigáno lá, alumiáro u poço ma non
pudéro descê por causa chi a gorda non
xigava. Intó illos vurtáro traveiz p'ra
Zan Baolo p'ra cavá maise.un pidaço d i
gorda, caváro a gorda i vurtáro p'ra lá
otraveiz. Xigáro lá, amarráro o Gandigno
c'oa gorda e puxáro, maise a gorda re-
bentô. .

Acumunicado u fattímo p ru guverni-
mo illo mandô cumprá una purçó di
o-orda nóva i mandô tambê maise ottos
gorpo di bombiére i un -ingeniére p'ra tira

omi du poço.
O ingcniére xigo la, cargulo o pezo du

Gandigno, cargulô a resistenza das gorda
inconcruiu chi quattros gorda non tema

pirighio di reb*ntá. . .
Intó tiráro tuttos tijollo dmzima du

flandieno, amarráro illo c'oas quattros
gorda e puxáro. Era deize bombiére :
duos sigurava a lamparina i os otro ottos,
gada duos puxava una gorda.

A RATA DU INGENIÉRE

Disposa di tuttos pronto, o ingeniére
gridó : tudi puxa ! Uguali come o Santo
Damió chi guano fui afazê o girio in-
vorta da Torre Effè tambê gridó : tudo
,arfi" .,. , .Assi che illo grido : tudo puxa ! — o
pissioalo puxô i as gorda rebento.

Uh ! che ratta !! I
I assi mesimo fui bó rebenta as gorda,

pur causa che si non rebentava as gorda,
rebentava o Gandigno,

Ista storia di puxa non era nada ! O
che pricisava éra tir* o Gandigno; pri-
cisava indiscobr» un prano speciali, un
prano mióro di tirá gente du poço i_ o
águia do ingeniére non fui gapaze di in-
discobri. O Pietro Gaporale, chi non éra
ingeniére, né nunga sltidô nada, indisco-
bri o Brazile che é molto maiore du poço
fatale.

Come é chc illo acarcula a gorda p'ra
puxá o omi e non gonta tambê co peso
da molhére che stava pindurada na perna
d'elli ?

E' cráro chi tenia da rebenta. Acar-
culáno ainda chi a molliere du Gandigno
chi non era troxa ni uáda, di certo avia
di cavá unas gumpagnêrí |»'ra giudá_ ella
saria priciso ai unas vintes quattros ô no-
venta gorda.

I non fui só o ingeniére dus bombiért
chi deu rata. Tambê o molevado fui_ lá,
tambê disintupi u poço, tambê marro v
Gandigno, tambê puxô i tambê rebente
a górda.

Intô u poço gaiu otraveiz ituima fli_:
Gandigno i illo morren, disposa di ficá
seis dia i onze notes imbaxo do pricipis-
simo.

O PRANO DJJ BEPPINO '

, O Beppino é o migno íiglio mais^ ve-
glio, che tambê si á. stlldiano p'ra inge-
niére ingoppa a Scuola Piíttetcnica. Illo
tenia un prano gotuba p'ra tirá o Gan-
digno du poço, mas o ingeniére du gorpo
dus bombiére nón accefó o prano d'elli só
di ciumeso.

O prano du Beppino era marra o Gan-
digno c'uma gorda di vnarrá navio, íiiutá
ottos giunta di bôio n'ótra ponta i fAixá,

Isto pi*ano non mi aparece molto bó
pur causa chi era gapaze di amaxucá o
Gandigno.

U migliore é

U MIGNO PRANO ¦

Ora, come o che non dexava o Gandi-
gno sai era o espiritisiiwo da molhére cl*elli
che stava pindurada na perna ,d'elli i in;
gançideráno tambê. chi o Mirabelli tê
tambê un espiritisitoo chi puxa tuttas có-
sa che illo manda : faize as meza sai cur-
vino, aderuba os guadro das parede, ali-
vanta as gadêra, quebra garafa, i torna a
ingoncerta, ecc., ecc„ intó o migno prano
era mandá o Mirabelli tirá o Qmi du poço.

Intó io aciumuniquc isto prano. p ru
Lacarato, subrindiligato du Bó Ritiro. _

Sabi o che illo fiz ? Mi butô" treiz, cia
di gadêa.

Si non éra istu io atirav^i o ora» uu
poço.
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A CONFRIGAÇO' ORO-PEIA

SERVIÇO SPECIflliI DU <__tIG_U_EGIO» .

O ltvrlo marsllo — Betieto '. — O Gaizer non gustô da cumparaçó — E' purlbido agiugã
bomba — Ainda é gapaze dl amaxucá arguê — As perda intallana — Cumunlcado
flciadl allemó — Os Iranceiz tò leváno na agabeza —Os russo tambê 1 os intaliano
tambS—Os altemó tó leváno na a gabcza 1 os austrlago tainbe—Cadê o IdemburgoV
— A tomada dl P.mklwms- Otras uutlya.

FRANCIA
Parigi, 3 (Speciali) :
A Francia vai impubricá un livro ma-

rello insguglianobando c'oa Lcmanha:
N. da R. — Beffeto 1
Parigi, 3. (Speciali) :
O communicado ficiali di oggi acummu-

nica chi noa tê nada p'ra incommunicá.
, *

Parigi, 8- (Diantado) :
Pareceu oggi u livro marello. O livro

dize chi o Gaizer é un ladro de galligna i
chi o Gromprigno é un maluco.

O Gaizer non gustô da gunparaçó
i butô mediatamente un tiligrammo inzima
du Poncarè dizèuo chi quebra~a gara
d'elli na rua.

N. da R. — Só si fô nas rua di Bcr-
ligno.

1NTAL.I A .

Roma, 4 (Stefano) :
Un ercoplano austríaco atiro una bom-

l_a un guartello generale. A guzignêra du
ycncrale Cadorna tive un attacco di fani-
quito. Quano o rei subc du fattimo, abaxô
mediatamente un decretimo apruibino os
ereoplano inimighio di agiugá maise bom-
ba 

' ingoppu u guartclo generale, perché
inda podi amaxucá arguc.

Roma, 5 (Speciali) :
Nu meze passato as perda austriaga fu-

ro di maise di duos millió di surdado.
Nois só perdemos un surdado chi mor-

reU di febre marella.
N. da R. — Che pissoalo gotuba ! Vi-

va a Intalia.

LEMAGNA

Bcrligno, 6 (Sabonete Reuter) í
Frente norti :
Nista frente os ingreiz i os franceiz tò

leváno 11.1 a gabeza. Ganhemos tuttas
cumbatío; c'oa maior facilita, tuttasvia
inda no inxerguemos Parigi.

Frente Sur :
Stamos apena a uns. millequinhento qui-

lometro di Pictroburgo. In treiz stamos
lá.

Frente intaliana :
E' una garapa.
N. da R. — Chi garganta ! 1 I
Rússia, 3 (Dirctto) :
Onti avançamo deiz quilômetro inzima

dus allcmó.
Tumamos millcsquinhento gagno 42 i

pigámos - quatracento millas állemó. Os
prisionêro xêga aqui tuttas com fomi i
digano chi na Lcmagna 110 tô maise pô
nc cerveja.

Nqii á pasto chi xegui p'rellis.
N. da K. — Mandi un cume o.ôtro p'ra

vê si acaba a razza.
Rússia, 4 (Speciali) :
A offCnsiva na Áustria vai molto bc.

Tumamos a furlalcza di Ponklzwxmn.

((O MALHO» EM PERNAMBUCO
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G\mnasio Ayres Gama — Recife : uma turma de alumnos d'esse conceituado estabelecimento, acompanhada do director e
professores, a passeio,' em Jaboatão. Grupp tirado após a chegada á esplendida vivendo do Sr. tred. Vivcros

, .^-2SES-_J2S____Z__-2___3___^ ^

Emulsão de SCOTT
(A ORIGINAL)
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Fortalece o Organismo
________e_zK___szsi______^

Bt 1A. H
*_ ru

1 __*Br~"»*_ 1%

hmm |



NA TERRA DE GE_MTE SEM JUÍZO
'O prefeito mudou o nome da rua S. Clemente para Ruy Barbosa". — (Dos jornaes)

55lfiÈ**áP' lÊfB& PREFEITO (para os " touristes") : — Já lhes mostrei as ruas Mo- BB^^"' *&* reira Cczar, Buenos Aires, Ruy Barbosa, Tucuman, etc, etc... /^^sy^^^^y^""d
 __^^^^^ . VM INGLEZ : — Very wel! Este cidadç estar muito bella, mas gen-' tãmÊ&S Gass^

tmgm te ser exquisita e língua muito complicada... Placa de rua diz Morrcira
ãm Çezar,'gente lê Ottvidorr... Outro placa diz Praça Duque dc Caxias, gen- .•„.,._...

4____ ^Sy^Z>

¦jÊV. "' ^ ""'¦¦;

iia

chado. O
so I

OSÓRIO DE AL-
I MEIDA : - E' a força

do habito, mister, queobriga o nosso povo a
dizer tudo ao contrario
do que se escreve...

. ZE' POVO :—Isso
não é nada, mister ca-
m.arada I Aqui,. a rua
Direita é torta; se ou
vir chamar Dona Ciara,
pôde ter a certeza que é
preta como carvão; e
se quizer andar para a
frente, não terá out/3"
remedio senão caminhar
p'ra traz... Seu mister,
aqui, está no matto sem
cachorro...

O INGLEZ : — Ca-
chorra ? Vá elle... /

0 ALLEMAO y-!-"Kolossal I ! I
O INGLEZ : — Isto estar Bm

grrande pair, muitq, rica, de muitau zi*' pová: jn__sr«%r*?
gem e não corra... Olhe, mister:
Quem trabalha todo o dia tem o or-
denado diminuído, e paga-se os do-
mingos e feriados a quem não tra-
balha. Os poetas são guerreiros, que-
rem o paiz armado. /Os militares são
poetas, gostam de viver em paz : são
almirantes e marechaes sem nunca en-
trarem em fôrma... E ganham mais,
reformados, na reserva, do que na
activa...

Chamamos Pão de Assucar a um,
bloco de pedra, Corcovado a um
rochedo a pique... Guarda-chuva é
chapéu de sol... O Ministro das Re-
lações Exteriores é um general... O
da Viação é um jurista... O da Fa
zenda é um engenheiro... E por
ahi fora. uma série de disparates

«pie nunca mais acaba. Mas, apezar
de tudo isso, o Brazil vae andan-
iatr-iysÇyir \O INGLEZ r - Yes ! Mas an-
da ao contrarria, de pernas para o
arr _£
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"O senador Ruy Barbosa já esteve no Cattetc, onde deu
conta da sua honrosa missão, como embaixador do Brazil
no Centenário de Tucuman." -- (Dos jornaes). r
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RUY ¦ — Repito : a embaixada foi um suecesso \ Venho
captivo dos argentinos, "nuestros buenos hermanos , inclu-
siveo Zeballos... SOUZA DANTAS : - V-Ex.pairou
muito alto. Foi até ás regiões do futuro... WENLkSLAU .
- Felicito o grande Ruy pelo seu enorme "iumP™- ain°*

que isso me custe uma colossal enrascada... ZE PUVU .

_-___a_^ri^0.í^^ -
como na casa dV.es,. Não pregou «g "^«^» 

Ç^" - E STÍercho.. .Io com L ímpetos guerreiros do... Olavo Bilac

______.:?. a,_W4i_?_5i2rt__Ç__fc.f®íS^ ifSsL___T _...*—.* «* * *¦ •—- t-- ro ¦
Sfirà eu o maior inimigo da Pátria I

*_T
_. F :. —

irei o resto :
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Depois do jantar, Azia,

Falta de ar

Com grande prazer faço publico
que depois de muito padecer do
estomago e prisão de ventre, tendo
diariamente azia e falta de ar depois
do jantar, e passando ás vezes qua-
tro dias sem evacuar, o que me dei-
xava quasi louco, curei-me comple-
tamente com' poucas dóses das ex-
traordinarias «PÍLULAS DO AB-
BADE MOSS», melhorando desde
o primeiro dia que comecei a usal-as,
sobretudo da prisão' de ventre que
desappareeeu desde o primeiro dia.

Desejoso de mostrar minha grati-
dão e aconselhar aos que soffrem,
tão poderoso medicamento, subs-
crevo com prazer este attestado.

Carlos Rocha de Freitas (Rua Vi-
cente de Souza, 158).

Çom peso no estômago,
dôr de cabeça e prisão
de ventre, não podia fra-
balhar.

Não era possível supportar o
trabalho Com o niáo csiar cau-' sado pelo constante peso no es-
lomago, dôr de cabeça e o rosto
acalorado,, produzido pela pri-
são do ventre, que tarabem fazia•inchar o ventre. Só evacuava
iom lavagens inlestinaes, para
céiuiimar depois mais tenaz a
terrível prísaó de ventre.

Tencionava vender a negocio
e abandonar o trabalho, quandofui salvo, íícândo verdadeira-
mente curado com duas eaixi-
nhas das «Pilulas do Abbade
Moss».

Melhorando desde o primeirodia, evacuando com regularida-
de, vi desapparecer um a um os
meus incommodos. e hoje, feliz
e satisfeito, continuo o meu tra-
balho e não cesso de recommen-
dar o grande remedio, auxilio
d ts familias — Ch ris ti a no
A éúirre.i:m todas as Pharmacias e
Drogarias.

Agentes geraes : Silva: Gomes
& C., Rio. Em S. Paulo: 13a-
ruel & O..

Colicas e indigestões

freqüentes

Tenho certeza de praticar uma boa
acção, aconselhando aos doentes do
estomago, fígado e intestinos o uso
das efficacissimas «PÍLULAS DIGES-
TIVAS DO ABBADÈMÓSS. Tinha
um filho que soffria extraordinaria-
mente do estomago e intestinos, sen-
tia horríveis colicas depois das re-
feições, indigèstões freqüentes e pri-
são de ventre de passar 5 a C dias
sem evacuar.

Aconselhado peío Rev. Agostinho
Aguirre comecei a dar-lhe as «PILU-
LAS DIGESTIVAS DO ABBADE
MOSá», desde essa época' não mais
estamos em casa sem esse extraordi-
nario remedio, com o qual temos cu-
rado e evitado müitas enfermidades

José Marcondes íYi. 'Borba
Cangussú, 2i de Janeiro dé 1915.

PÍLULAS do abbade moss

Sessão solemnc do. prosptro Centro Gallcgo, no dia 29 de Julho, cni hóin-cnagein a São Thiago de Camposielle,-Patrono
da Hespanha : um aspecto da tnesa, tto momento em que fallava o eloqüente orador official.  

PARA TALHOS ARRANHÕES

E PISAOURAS



O MALHO

INCOMMODOS DE SENHORAS
CURAM-SE COM

0

i 
^ ' v

A Su. Maria Clara da Silva

A SAÚDE DA MULHER

E' tal asserção que vem claramente confirm-
ada no attestado abaixo

'Srs. Daudt & Lagunilla—E' com o maior
prazer que venho, por meio desta, communicar-
lhes o bom êxito de seu maravilhoso remedio A
Saúde da Mulher, em minha filha Maria Clara
da Silva que, ao entrar na puberdade, começou a
soffrer foi ii^ente de incommodos proprios dessa
época e isso depois de ter recorrido a vários
medicamentos sem resultado algum, colhendo
com seu alludido medicamento o mais satisfact-
orio resultado, visto minha filha se achar com-
pletameme restabelecida, depois de haver tomado
poucos vidros.

*E 
pois com satisfação que proclamo a ef fica-

cia da sua A Saúde da Mulher, prestando, assim,
minha homenagem a V V. SS., e concorrendo para
que as senhoras que soffrem de idênticos males
procurem curar-se recorrendo a esse meio tão
fácil quão infalível ,

' Autonsando-os a lazer desta o uso que lhes
convier subscrevo-me com alta estima e con-
sideraçào. de VV SS. amigo attento e venerador
Antonio Soares da Siiva—Viçosa. (Bahia!
27-6-1912

Laboratorio Daudt & Lagunilla — Rio

I 4-v 
1

O ropitJ > José Rodrigues \rarcUa, da
Força Policial d* Estado do 'fonazonas
que, na rcyiio di> Tapa/o: An:aconen-
se, repcüiu o invasão tnilitar feita pelo
Estado do Pari, a qual foi batida no
encontro que teve logar no dia 3 d*
Abril d'estc anuo.

VIDA SOCIAL

MLijg*/

/ .

fm :v
:

Casamento realizado nesta capital, da Sr.
Amabele Argentino com a senhorita
Maria CataiJo, dilecta filui do nosso te-

tos o agente rm Campos Etysios, Sr. Sil-
1 crio CataiJo e de D, Pifam* na M.
Pcnicaso : — Os noivot na rfiidt"<io
ilos faes dj «.'ira.
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VA' COM DEUS!
"De partida para a Europa, esteve, no Cattete e no Itamaraty, em visita de despedidas aos Srs. preijlica e ministro interino do Exterior, o Sr. marechal Hermes da Fonseca". (Dos jornaes)

¦

'/¦¦..

'y%^--mmr

CFSLA-Ü SmitiirÀal 
D-^f AS : - Agora, «marechal", convém todas as cautelas... Será bom evitar... ,: ..V-í.crL.i ( . — ..,;•¦, marechal, seria de toda a conveniência que... ZE' POVO : — O melhor sentarei í inil-r

\7rZoTn^°Zh T 
,0dtSrf-S UttraSTt 

í°?*m> 
"«"<*¦'.£¦« « fôr°a S^SVkJLfí'U, portanto, o mg,s q„e for t0SSlte!, d,:.'r que i brazileiro, que já governou esta terra... E vá com Deus !

2" ImmmmWtmmmm^kmmmmAmmmJmmWA
DOIS MILAGRES!!

CURA Do Utero Doente !
Os Dois Melhores Remedios~Òo Mundo!!

-11
UTER^JA é o único remédio que cura

FLOi Tangas, os corrimi:
IIGOS E RECENTES DAS SENHOR

AS purgac- .es i: A i.u.norrag*v DA
MULHER I!

PRESTEM BEM ATTENÇAO A ISTO:
O máo cheiro e o fétido dos Corrimentos e das Floras
Brancas também de.apparecem logo, como por an-
ctnlo ! !

Garantimos que JTER.NA é
que .ura o máo cheiro c o /?TT3õTõsT.or-
nmentes e das Flores Brancas !

Tudo isso é a melhor prova de que
UTERINA é um santo remcdio ! I

Sobre • maneira de usar convém lér com muita a
muita attençio o novo llvrinho que acompanha cada
vidro !l

REGULADOR GESTEIRA é o único remedla
que cur. o catarro do utero, as inflamaçõi
UTERO, d FRAQUEZA DO UTERO, a ANF.MIA. a PAL-
LIDEZ e a A.MARELL1DÃO DAS MOÇA3, OS TUMORES DO
UTERO. as HEMORRAGIAS DO UTKRO, SS DORES e
UCAS DO UTERO, as DORES DOS OVARIOS, 3S MEN_-
TRUAÇÕES EXAGERADAS e MUITO FORTES OU MU1T.
DEMORADASLaS DORES DA MENSTRUAÇÃO. a FA1.TA O
MENSTRUAÇAO, a SUSPENSÃO DA MENSTRUAÇ .O, i
POUCA MENSTRUAÇÃO. a HVSTERIA e OS ATAOU, 1
NERVOSOS, a QUEDA OU DESCIDA DO UTERO, OS ABOR-
tos e as iiemorroidas das Senhoras i

REGULADOR GESTEIRA -o,,.iha. . .
Sedativo do Utero, dos Ovarios eu

Sobre o modo de usar convém ler com todo
cuidado o livrinho que acompanha 3 vidro I ! I

Ii.i Sii-ori .ni tir iimpri m tua cita alguns vidras é* UTERINA a aitrti U REGULADOR GESTEIRA '. !

Nunca houve e nem haverá nunca mais no Mundo remédios que sejam iguaes a estes dois''
Vcodcm-sc nas principaes Pharmacias c Drogarias ena DROGARIA ARAÚJO FROTAS St C,

ll.-|...»ii.. Geral : l»b«. uiaeia* CES Ml St\IO_ — Raa SauU Antônio, 95 - PARA1
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LEITE MATERNI8ADO
Producto Inglez

rOUAL. EM SU* COMPOSIÇÃO AO LEITE HIA-
TERraO. NAO CONTENDO ABSOLUTAMENTE SUBS-
TANCIAS ESTRANHAS, SENDO

«EXCLUSIVamEHTE LEITE PURO.»

ALIMENTO DOS RECEIH-
NASCIDOS

Se » "GLAXO" ainda não é eneon-
íirado á venda em vossi cidade, queira X. Ex.
dirisii-«e ao S1A RK1 *ItIO IkO IXSTI-
TUTO-ralsa do Correio, 1*71 -RIO DE
.JUSaMiS.O. pois que o HARRISON
9NSTITUTE incumbe-se de coinpral-o
ereuM-tlel-o, desde que receba a imporlnncla
cornv-spandeiite ao cnst» da lata ou latas e
ao porte

«V.d.» lata com ll GLAXO" do fa-
tnanlio corrente, para preparar 3 litros de
leite, é vendida nas drogaria*, cte.
do Kio, por ••• 9$.»oo
» remida pelo correio (registrada)

importa em  $9oo

O correio cobra pelo porte de cada lata
700 ri. e mais SOO rs. pelo registro; por-
tanto, pura a remessa de maior quantidade
de laia» deve-se multiplicar os 7 O© rs. pelo
numero de laias pedidas e addicionar-se á
quantia total os »00 rs. do registro.

COUPON
Ulm Sr.

Secretario do Harrison Insfifufe
Caiara do Correio 1871-Bio «ie Janeiro

Queira mandar-me grátis uma lata de amostra
do íiGlLAXO» e 0 livro «O Rei da Casa» que
[ralados c lidados d.as ¦.reanç.i''
Nome
Rua
Cidade

I
Estado..

vOTA
Omiti bebi Uni meses ii edadt

Ci coupin deve ser devidamente intor--rnado para receberdes o pedido, cortas ei
cnviaeomismoem enveloppe aberta co:n|
norts simples de 20 reis.

Malho, 5 de Agosto di tem,

A AMA DO
SÉCULO XX

Consultas HO Instituto pelo seu medico: Cr. Álvaro
Dlaa. (e-ip.-claliPtade moleslias das creanças^.

nuad-.s ourives n. 113—Kio de Janeiro
icontia-seo ««QLAXO» nas drogarias, pharmacias e

armazéns de comestíveis no Rio
na''Exposição"—Avenida Rio Branco, 119

III!I
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SALVAÇÃO DAS CREANÇAS

Oepmiíugo de Fahnestoe^
Dará allivio em todos

os casos
cm que o incornmodo

seja
causado por Lom-

brigas.

SEQURO E EffK*Z
Pf\Rí.

Creanças e adultos

A' venda em todas as
pharmacias do mun-

do, desde 1827

Cuidado com as imitações

PEÇA O LEGITIMO

Vermifugo
de FAHHESTQCK

Preparado porB. A. FAHNESTOCK * Co
PlttabUrgh, Pa. E. U. da A.

Depositários no Brazil: J. E. BARBOSA,
Caixa Postal 1763. Rio de Janeiro àü)

OS NOSSOS CONFRADES

S'mW 
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1) Amado Coutinho, 2) Virgílio R. de Mello c 3) Manuel
F. da Silva — * respectivamente, director, secretario e
auxiliar da redacçao d"'A Epopêa", excellente revista
que se publica na cidade de S Salvador,
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O ultimo domingo foi pelo sport ca-

rioca dedicado tão somente ás festas com
que a Federação Brazileira das Socieda-
des do Remo commemoravam o seu de-
cimo nono anniversario de existência.

Num associamento de todo promissor

O MALHO
pelos encontros a sabre e a florete dos Srs.
José Guimarães, Agilulpho Francioli e Ju-
lien Hoffmann, que demonstraram ser
eximios em qualquer das armas.

Seguiu-se a segunda prova : "pottato

race" (corrida de batatas).
Apresentaram-sc-Herbert Aspinall.do Ica-

rahy; ; Manuel Gonçalves de Moraes, do
Internacional; J. Rudolph Berg, do Nata-
ção, e Luz Ferreira, do Flamengo.

Venceu Manuel Gonçalves de Moraes.

'.mm, DMM 7__?%VT>*1' m_\ »*&!ÈfílL .lf^3jL
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Berg, do Natação.,' Ignacio Loyola Da-
her c Othelo Ribeiro de Souza, do Bo-
queirão; Armando Marinho e Quirino
Servo, do Internacional.

Venceram : em i° logar, João Ba-
ptista Guimarães, do Guanabara; em 2",
Paulo Buarque, do Flamengo, e em 3%
Oswaldo Gomes, do Guanabara.

A 4* prova — Luta de travesseiros —
foi a mais interessante, trazendo a as-
sistencia em constantes risadas e ruido-
sas palmas.

Apresentaram-se: Edmundo Pockestal-
ler, do Internacional; Herbert Aspinall.
do Icarahy; Milton Caldas, do Flamen-
go; Ignacio Daher, do Boqueirão, e I.eo-
nel Miranda, do Natação.

Foi vencedor da prova o Sr. Milton
Caldas, que cnseguiu desmontar do ca-
vallo de páu todos os seus concurrentes.

Debilidade
O " tcam" do Bangu' A. C.

para o noss0 sport, os clubs da Federação
e da Liga se congregaram para juntos so-
lemnisarem essa data.

As festas tiveram logar na excellente
praça de sports do C. de R. do Fiamengo
e deram o seguinte resultado :

A primeira parte da festa teve inicio

3* prova — Corrida rasa de 100 jardas.
Apresentaram-se Antônio Brandão e

Victorino da Silva, do V. da Gama; Pau-
Io Buarque de Macedo e Edgard Maciel
de Sá, do Flamengo; Oswaldo Gomes e
João Baptista Guimarães, do Guanabara:
Joaquim dos Santos Crespo e Rudolph

- ---H mW^mfrítíÊÊmm \m\v'- _,:&&_____ * JÊÈfo i
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Favorito, por
s /ofado />or E.

mingo passadü-

FLyer e Estacada, de prpriedade do Dr. Tobias Machado, pi-
Rodrigues, vencedor do '-Clássico Animação", realizado do-
no Jockey-Club.

Sexual
Impotência. VlrlUdade Perdida. Ner<

voao. Eapermatorrbea. Keuraathenla. VI-
Soa Secretos. Emlaaoes. Nocturnas. Sy-
phllls. Goaorrbea. Gota Militar, nnni como
toda» aa Doenças Venereaa e do ayatama Ge-
nlto-Urlnarto. eitío aendo tratada» com grande
aucceuo. em ca»a do doente, por pequeno cu»>o.
Também tratamo. doença, do Estômago, Figa-
do, Bexiga e Rins.

Devei» dirigir-vo» a noa hoje mesmo: pedindo
.._¦¦ w _**__*l« *1_™ UÜ PanlniiBUCVC1J uilljll-rui o •!«¦» »-"j*- ''•"•_^""'r __ ____

o no»»o Valioso Livro Gratls de 96 Paginas
o «uai descreve em linguagem clara e stmple» co-
roo toda» aa doença» Venereas e Genito-Urlna-
rias bSo contrahidas. eeua ijrmptomai e como no»
a» e»tamo» tratando com grande êxito. Se eataea
perdendo a voa»a coragem, ae eataea desgostosoa
por ter aido tanta» veze» enganado; ae desejai» re-
cuperar por completo o vosso vigor; Be desejais go-
zai maia uma vez de verdadeira aaude, este Livro
Gratls »eri der grande auxilio para vos. Instrue.
aconselha e auxilia a tempa todos que o leiam, bsta
Valiosa Gula da Saúde é um armazém de con-
hecimentos e talvez vos possa mostrar o verdadeiro
caminho da felicidade e modo de recuperar vossa
Saúde. Força e Vigor. Se desejai» ficar lone.
robusto e um htmen como deveis ser—um
homem que commande o respeito e o amor do
aeu semelhante, devei» entSo dingir-voa a nos im-
mediatamente pedindo este Livro Medico Inte-
ressante e Instruetlvo. Lembrai-vo». que e»ta
livro vo. «erâ enviado absolutamente flratls.
envelope Uso. porte pago. Endereço:

?>R. J. RUSSELL PBICE CO.

A. 304 — 208 N. Pifth Avenue
Chicago, 111.. U. S. A.

PARA JLS JsKÂES ^íi:m^
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Sabão Aristolino
__
•
*

9

#

MTISEPTICO-.1Ç. TRISMTE, *HTI-P* R*S1T*RIO, ..NTI-EÇZE.A*T050
Do pharmaceutico OLIVEIRA JÚNIOR

O Sabão Aristolino, sendo um poderoso antisepticp agradavelmente perfumado, é de inesti-wiibiui ,^ ^icr e-delmprescindivel necessidade no toucador.

E' útil a todos e em todas as edades
E usado convenientemente, conserva a frescura da cutis, a fineza, a brancura e a elasticidade^' uoau" tão necessária a pelle.

_*

I

_¦ o emprego <io «Ari«toii_o» <__ Máu cheiro de certos suores locaes (SUORES FÉTIDOS) JfSOW»pre . antojosonos casos do  W

Manchas
Sardas
Espinhas

Cravos

Vermelhidôes
Comichôes
Irritações
Frleiras
Feridas

Caspa
Perda do cabello
Dores
Eczemas
Dartros

Golpes
Contusões
Queimaduras
Erysipelas
Imflammaçõec

_ o em banhos geraes ou parciaes
A' vetida em qualquer parte. Depositários : ARAÚJO FREITAS & C.
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TARDE PIASTE !

"Unia. coram_S-Io dc .ommerciantes nomeada cm grande reunião, na Associação Commercial, entregou-ao

Sente da Republ ca 
^a" 

copia do memorial enviado á commissão de finanças da Câmara e no qual eram alvitrados

res meios para o governo obter recursos sem sacrificar o commercio .

Sr. presí-
os tnelho-

Jj_fc^| - 
¦

WÊÊÉa í»fe^Í? SAMPAIO CORRÊA, AUGUSTO RAMOS, PEREIRA 
'W& 

^-Jã li I
WÊM ____£__ LIMA; MIGUEL CALMON, OSÓRIO DE ALMEIDA »*-* ¦ . - /Jtz ¦í*|

^HT^^^ PAULO DE FRONTIM (para o Wen&sláu) : — Modéstia -*'

missão de finanças,

SAMPAIO CORRÊA, AUGUSTO RAMOS, PEREIRA
LIMA; MIGUEL CALMON, OSÓRIO DE ALMEIDA E ¦«**«
PAULO DE FRONTIM (para o Wenéestãu) : — Modéstia 

'
ti parle, eis aqui o melhor estudo sobre o orçamento da re-
ccita e os meios do governo ter dinheiro em penca, sem sa-
crificar a pelle do commercio... Já mandámos isto á com-

as classes commerciaes só confiam cm V.. Ex'... WENCESLA'U
Mas... tarde piaste 1— como dizia

Agradeço
o outro..

muito eSsà
ZE' POVOprova de confiança, mas... CALOGERAS (á parte)

(ouvindo o á par(e) ; — E' isso mesmo ! A commissão de finanças já resolveu em sua alta sabedoria-, augmentar o im-
posto ouro sobre a importação'de todas as mercadorias, de modo que isso de reorganização dc serviços, com forte reduc-
ção de despezas, fica transferido para quando se annunciar... a nova bancarrota! Por emquanto vamos assim mesmo :
continuemos a cnguiir a pílula da miséria, dourade com o ouro do novo imposto sobre a fome l

E "siga Ia broina" .'...

^osfaes jpemininos
A' minha queridinha Abigail Medeiros

(Pequenina) :
E' na triste hora do crepusculo, quando

na visinha capella, tristes plangem os si-
nos a Ave-Maria, que minha alma, cheia
de recordações e muito compadecida, sc
ajoelha deante de uma imagem que meu
coração adora com toda a fé, c eleva umã
supplica ao Creador, para que te dê um

..ira ii tio mar-.n lranceza

>V s mulheres do-*-"¦*• nosso paiz têm a
tez naturalmente lin-
da, mas também mui-
to sensível ao frio
muito intenso, ao sol
muito ardente. Para
evitar Quei-iindui-as,
(¦retadiiras, Verme-
llildões e mesmo as
manchas de sardas, o
Creme .-. imon, o l*ou-
dre dc Riz e o Savon
Simon; não .confun-dir com outros cremes.

futuro feliz e uma vida de perfeita paz nheira, uma irmã !... — Mme. Dr. Cam-
e amôr pos (Rio).

Nos teus mais supremos momentos de *
afflicção acharás em mim uma coirípa- Está conforme. La Bu>ndí

A- '.
^r" . • \ \ ' ' ' *

» ¦ . 
' • ' é''»•.*•'.* •

t •*

O meio seguro e
fácil de conseguir

y& uma cutis formosa
' ? e perfeita consiste

cm usar regular-
mente ob

O Unico Sabonete que conserva em perfeito
estado de saúde a cutis delicada das creanças.

É rejrescante e de um perfume inimitável,'

Sabonete
de Rettter
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EU CURO A HERNIA
Escrevam pedindo • Amostra Gratuita de meu Tra-

lamento, um exemplar de meu livro e mais
detalhes sobre a minha

GARANTIA GE 500,000 RÉIS
Isto não é uma affirmacão insensata de um indi-

viduo irresponsável. E' um facto absolutamente
verdadeiro, o qual será apoiado com gosto por
milhares de indivíduos curados não só em Inglaterra
como também em todo o mundo. Quando digo
curar, não quero simplesmente significar que tor-
neção uma funda, almofada ou qualquer outro appa-
reino que os pacientes terão de usar continuaqa
mente e somente com o fim de conservar a hernui
no seu logar. Eu quero explicar que o meu systema
permittc a hernia abandonar tão incommodos e
irritantes apparelhos e converte a parte nermaaa
tão bôa e tão forte como antes de oceorrer a hernia.

O meu livro, uma copia do qual enviarei a V
S. como o maior gosto explica claramente como

. S. pôde curar-se a s. próprio PO^^^Sa
nemincommodo.
Eu mesmo des-
cobri este syste-
ma depois de ter
soffrido bastan
tes annos de uma
hernia dupla, a
oual, diziam os
médicos que era
incurável. Curei-
me e julguei-me
no dever de dar
ao mundo inteiro
o beneficio da mi-
nha descoberta,
resultado que ha

muitos annos que estou curando hérnias' em todas
as partes do mundo.

V. S. interessar-se-ha provavelmente em rece-
bendo com o livro gratuito c amostra de meu trata-
mentos, diferentes attestados assigr.ados por uns
poucos dos muitos pacientes curados. Nao perca
(empo nem dm.ieiro em procurar obter em outra
parte o que o meu tratamento offerece pois so sot-
irerá contratempos e decepções.

Tome uma penna e encha o coupon que esta ao
fundo desteannuncio, queira enviar-mo pelo Correio
e o meu livro, a copia da minha Garantia, amostra
dc meu tratamento e outros detalhes que V. Sa. ne-
cessile serão enviados i.mmediatamente.

Queiram fazer o favor de não enviar dinheiro V.
poderá es:rever-me em qualquer lingua, como

nortugúez, hespanhol, francez, allemão ou in_.lez, o
que será perfeitamente comprehendido.
COUPON PARA AMOSTRA GpATUITA

 _. _.«._ ... _—z.. 8 A 9 stonecutter Street,

^^***j|-_^tt 
cmm^F* ^^ li

Dr. Wm
Londres, E

6. RICE (S. 472),
C, Inglaterra.

Amigo e Sr.—Queira enviar-me gratuitamente, a informação
s amostra gratuita para eu poder curar a minha hernia.
.fome .:. '¦¦ -

Direcçao ... . .'.-.'

r^>^^^^^itW%
TALISMAN POOEROSO

Para transpor difficuldades, gosar saude, bem-
estar, e vencer vossos inimigos, adquira um
CASAL de PEDRAS DE CEVAR. As legitimas
e verdadeiras são recebidas da índia, pelo pro-
fessor Aristóteles Itália, á rua SenVior
dos Passos, 98, soTora«_lo—Caixa _?os-
tal 604, üio. Envie 3.300 em sellos novos do
Correio, para receber informações detalhadas,
GRÁTIS, em carta fechada. Envia-se para
dos e para toda a parte.

lo-

* sarpinh* com * m*o po cato
(A propósito do estardalhaço da policia, na perseguiçiw

aos charlatães.ás cartomantes e ás casas de feitiçaria) :

Um CLIENTE : — Ora, graças, que vocês sempre arran-
jaram uma repartição onde se possa vir tratar de certos ne-
gociòs !...

Custou, mas, afinal, pode-se saber onde vocês moram...
UM CHARLATÃO : — Devemos mais esse grande

•serviço á policia, que, de ve: cm quando, dá o nosso endereço
c faz a nossa propaganda...

Leiam O TICO-TICO
para creanças.

o único jornal exclusivamente

O mais poderoso 
~

ê.lt'SeptÍCO clOS BronchlOZ

TOSSE CATARRHO
BRONCHITE
.; EMPHYSEMA ASTHMA

Sào rêefícáfmfinte curados peto —^ — ____. jM |Xarope FAm.EL
J*OeprAOO iim< H64P'™*!. • ....-¦'¦ -*¦ 

"•"¦**** 
:-'-,,;:v--;

«*-í._^&>.

fí^r1dV7mlo^s « P/iama^/asSeÚroyariés e em Paris. 20t22.ruec/es Orteâu*.

Pura receber explicações, gratl», diralr-ee «o Sr. H, PERIQOIS-Caiu» do Correio 1563-MO OE J»_.IÍO
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CHEGADAS FESTIVAS

No bello paquete Samara — cuja pho-

tographia o representa, entrando no porto
do Rio de Janeiro — regressaram os

foot-ba.lers brazileiros que foram a Bue-

nos Aires disputar o Campeonato gul-
Americano, realizado entre as festas do

Centenário de Tucuman.
Os valentes rapazes, que tão brilhante

papel representaram nas capitães da Ar-

gentina ,e do Uruguay, foram recebidos
festivamente pelas diversas Ligas a que
pertencem, offerecendo-lhes a Metropoli-
tana um animado banquete de 8o talheres.

Com os nossos foot-ballers, veiu tam-
bem a Commissão de Limites entre o Bra-
zil c a Republica Oriental, composta do
Sr. commandante Sylvestre Mattos e do
Io tenente José Trabal.

B> Wm ____________lü ' *^^H_'' yffmm

_K^£^_H__f 1 . ___ü HmM __^i__r__i
________ -' F^_S Í.C. ¦ ":" -___l __P"_S_-______R. ^_B ___¦ **?__ _________* i-__¦ *___ __¦ -I^^W!p_^?S_sm--,' '._$. '¦¦¦-'9____k.'______ _____^**.>• ________ -_i-_L____i ____, ______ ________
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A bordo do "Samara" : i) Os membros uruguay os, da Commissão de Limites. 2) O grupo dos valentes " 
foot-ballers"

brazileiros

.«3_K2âSai-S_Sa_-*

AS GRANDES BATALHAS DO FOOTBALL

___¦_¦____ ¦ __.__*_____ *¦____»- ^^ *______!__¦__ I k/ ¦ I i )f f vflL^^^^iPTSHHfi_f: _*?________"~J_JIKt-Bb.._--.."__B_I¦ _______m__. ¦ i _. ____H_.!

_____ *3 V _r S * I '*-* lll_§^**"*_ ffír t__F _E^_l____iW___^^^^^^ji_lÍr_r *_l____w-_t____f ^___flr**^ *™

üim-' mm^mWm __•• ______a_____M - > Ti ''" _^--'__f^___$l

i) .. "equipe" do Botafogo F. C, honrosamente derrotada pelo Fluminense. 2) O " tcam" do Fluminense F. C, que
derrotou os adversários, por 7 "goals" 02
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O ENSINO RELIGIOSO NA CAPITAL FEDERAL
WE*-;--- jMt_gft% fBffS" "*." IBMMMi jJHHiliJMf .v JilE________|„ * ____l___ll_l__ ' J-' - «__l____iii_3_i________________" 'Ü
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Parochia dc Nossa Senhora do Lorcto, di
ceição, ao pé do outeiro de Nossa
Dl). Clntxldcs Calda c Consuco

Num processo crime o advogado no
ardor da defesa enumera uma série dc
desventuras imaginárias que teriam amar-

gurado a vida de seu cliente.

Este em certa altura do discurso desa-
ta a chorar como uma Magdalena e mur-
mura entre soluços :

Jacarétáguá - Grafo dc meninos c meninas, da Aula Caechehca A. S dciCon-

Senhora da Penna.- Vêm-se, aos iad os as muito -n^aveis catcchkstas

Padiim, e o vigário da mesma parochia, padre Dr. FekOO Mafaldi.

 E eu que não sabia que tinha sido
tão infeliz !

— Para seu governo interrompe o fu-
mador, fique sabendo que pelo outro lado
nunca fumei.

Discutindo coto uni relapso fumador,
un,- esculapio chega a esta conclusão:

 I_m summa, se por um lado fumar
não faz mal. pelo outro lado, porém•¦¦

Leiam O TICO-TICO. unico jornal
exclusivamente para creanqas.

.-^-sagajsa^^ w.;\-s.s "

PELA AGRICULTURA
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ErÍWif5. .4gn-c./. rfa ..r.^.na - Estado do Paraná: um aspecto geral d'esse bello certamen, que tanto concorreu para
1 „„;«,nr .,.c nnrindtnres daouella brospera zona.animar os agricultores d'aquella prospe
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A população total do globo
Se consultarmos as ultimas estatísticas

estabelecidas pelas corporações scientifi-
cas da França da Inglaterra e dos Estados
Unidos, veremoss que a população huma-
na do globo terrestre, que era. ha trinta
annos, de 1.500 milhões de habitantes e
actualmente de 1.800 milhões. Posto que
não se possa indicar com uma precisão
mathematica o algarismo dos habitantes
da terra, sobretudo no que diz respeito á
Asia e á Oceania, póde-se, comtuda, calcur
lal-a approximadamente. A Asia conta,
mais ou menos, 910 milhões de habitantes
(quasi a' metade da população inteira do
mundo) ; a Europa, que vem immediata-
mente depois, só tem 470 milhões; as
duas Américas, conjunctamente. 182 mi-
lhões, a África 160 milhões e a Oceania,
60 milhões. Ao total : 1.782 milhões.

Não obstante os nascimentos, haverá
certamente uma leve diminuição, pois 1111-
merosos soldados, cahiram no campo da
batalha.

Mas os estatísticos não dão valor a al-
guns milhões, a mais 011 a menos.

Barrios, violonista paraguayo "consa-
grado pela critica o primeiro do mundo
— segundo ensina o cartão do sympathico
e athletico secretario, Sr. Júlio César, é
realmente um artista eximio.

Ouvimol-o na audição especial dedicada
á imprensa e ficámos maravilhados com
os sons inteiramente novos, sabidos do

gentilezas do culto catholico

>

photograpliia tirada no dia 2 dc Jidho, festa do nrago do Asylo 1 sabei, no salão
onde se tealizou uma manifestação ao Sr. presidente da Republica, representa'
do pejo Sr. eapitão-tenente Jorge D odsworth Martins, o qual tem á direita o
commendador França Júnior, Dr. Pedro Guedes de Carvalho e senhoras pro-
tcetoras do As\lo; e á esquerda monsenhor Amador Bueno, dircctor; Dr.
Tito Livio Ramos, a directora D. A Irin-a Lopes e outras pessoas. (Clichê do
amador Dr. Ernesto Ascoly)

categoria, imitando perfeitamente os sons
de todos os outros instrumentos de corda.

Além d'isso, o Sr. Barrios é um musico
profundo e tem um prazer especial em
executar o que ha de melhor em composi-
ções difficeis, de largo vôo, que os mes-
tres autores nunca sonharam poderem ser
interpretadas pelo violão, com tal rigor e
delicadeza.

Nossos parabéns ao genial violonista.

popular v
alma do

iolão que, sob os dedos ágeis e a
artista, adquiriu a mais nobre

em

Maceió, capital de Alagoas : uma " ista da canr'isa(ão da "Levada", notável melho-
ramentn feito no governo do general Codoaldo da Fonseca

Entre marido e mulher :
Lembras-te, querida, da tarde

que pedi a tua mão?
¦— Muito bem.

Lembras-te que ficámos juntos uma
hora e de que não proferiste uma só pa-
lavra ?

— E' verdade.
Ah ! foi essa a hora mais feliz de

toda a minha vida !

COMMOVENTE!

Visita do Sr. presidente da Republica á Santa Casa de Misericórdia, em 2 de Julho ultimo : um grupo de pequeninos
asylados do Hospital de São Zacharias, que se apresentou ao Dr. IVencesláu Braz, como o leitor está vendo.
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NO RIO TEJO... DOS CONFINS DO BRAZIL
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Na Bocea do Tejo, Alto Juruã, quasi no extremo do Brazil com o Peru' : photo graphia que nos foi enviada para provar
que naquelles logares nao existem somente índios selvagens, como pensa o " mundo civilizado"... Tratava-se do
anniversario do Sr. José Ferreira do VaV.c, empregado da Casa Bocea do Tejo, da firma Nicoláus & C, e os ami-
aos do anntversariantc surprehenderam-no com uma manifestação puxada á sustância, vendo-se presentes .neste gru-
po ¦ i) Elvira de Araújo; 2) Adelia Carvalho; 3) Nenen Araújo; 4) Docarmo Carvalho; 4 A) Nadir Alves; 5)
D Mariaxxa Rodrigues; b) Dr. Castello Branco, juiz municipal aa v ma maumaiurgo, 7) '<*"" etaramrw, gerente u.
Seringa' Bocea do Tejo; 8) José da Silva, Proprietário no rio Tejo; 9) Alfredo de Carvalho, escrivão e tabelltao

na Villa Thaumaturgo: 10) Francisco Pinto, negociante; 11) Arthur Brito, escrivão de policia; 12) Joao do Valle
Filho- l.) Lindolpho Souza Marques agente do Correio, em Vila Thaumaturgo; 14) Josc Galvao, estafeta do Cor-
reio-'15) João Tavares; 16) Felippe Fernandes; 17) Luiz Viga. delegado de pohcia; 18) José Ferreira, annivcrsa-
riante- 19) Fclismino de Araújo; 20) Seraphim de Oliveira, empregado da Casa Bocea do Tejo; e 21) José Carva-
lho, estudante.

Roceira
Vestido curto, muito faceira,
Eil-a que passa bem preparada...
Calça sapatos de "ringideira",

Leva á cintura faixa encarnada.

Blusa de cassa, bem engommada,
No peito um ramo de laranjeira,
Lenço de seda (ponta bordada)
Laço de fita na cabelleira.

Vae para a missa da capellinha,
Sempre apressada, sósinha,

Catita e linda qual branca rosar

Mas fica rubra como cereja
Torna-se esquiva, mesmo pragueja
Ouvindo alguém lhe chamar—formosa.

Christina Amaro de Meueikos.

(Do "Ilelianthos").

SS_SS__=S_^íSlêSteS»2*S2*S»SS^^

Tendo voltado para o arsenal, o Plon- recipiente do ar comprimido que cons-
gcur permaneceu muitos annos sem des- tituiam a força motriz ; a superstruetura
tino, num abrigo coberto até ao tecto, de foi retirada, o Plongeur se tornou uma
modo a tornal-o invisível. cisterna fluetuante a vapor, que. durante

Fenalmente, foram desembarcados os muitos annoss, funecionou em Rochefort.

O MELHOR DAS VAGCAS
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O primeiro submarino
Se acreditarmos no tntermédiairc des

Cherchenrs ct Curieux, o primeiro subma-
rino construído cm França foi executado
em Rochefort, pelos engenheiros Char-
les Brun e Lebelin, segundo as idéias do
vice-almirante Bourgcois.

l8S%ertomÍtfsâeXoJ^hVfe O major Fortunato Xordeli e seu fiiho Américo Nordelli, em sua fazenda, no

^aSréSer^efas fóSm feitas na Cedro de Passa Vinte -Oeste de Minas- ordenhando uma cria da mesma

enseada da ilha de Aix. fazenda, uma vacca preciosa, que produz diariamente dezesexs garrafas de late.
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ÇHI !... OJIPE IRE/A05 PftRJlR ? I... mau amargos que o amargo fel— os tris-
tes dias de minha vida, que ousada enfren-"Os operosos deputados José Bonifácio e José Augusto Bezerra, estáo quei- ta o desprezo de quem não sabe o que é

mando todos os cartuchos para conseguirem dar nesta sessão o golpe de morte no amor.— J. L. de Oliveira,
analpbabetismo que tanto prejudica o Brazil." — (Dos jornaes)

. MINHAS ILEUSÕES

,Qual um bando fugaz de passarinhos,
Uma após outra, todas têm partido !..
Quem, da sorte, a colher duros espinhos,
Ha que as não tenha assim todas perdido ?
Acolhi-as um dia, com carinhos... «
E aqui dentro em meu peito protegidoEsse bando sagaz de canarinhos,
Algum tempo viveu bem divertido.

Que pezar quando as vi, em debandada,
A sulcar a amplitude constellada,
Em busca d'outras plagas, (foutro

abrigo I.-
E se, acaso, eu indago das estrellas
Se poderei ainda um diatel-as,
Dizem:—Não as terás jamais comtigo!.-

Jardim do Scridó — 1916.
Antidio de Azevedo
*

A' senhorita Bibi :
Não se queira julgar da força dos ven-

tos pelo ciciar da brisa que acaricia e bei-
ja as pétalas das flores. — Conde de Bra-
gança (S. João d'El-Rey)

* 

¦

A' Elinda :
Nem mais um riso sequer
Vejo em teus lábios florir,
Eu que te quero, oh 1 mulher,
Sempre a me olhar, sempre a rir...

(Alagoinha, Parahyba Hio Norte)
Odilon Gomes de Andrade

WENCESLÁU.: — Muito bem, ó bravos paladinos da santa cruzada! Dar
cabo do analphabetismo é dar o maior passo, é fdser a melhor lettra no caminho
do progresso I-

JOSÉ' BONIFÁCIO : — E' uma vergonha que, neste paiz, tão pouca gente
saiba ler !

JOSÉ' AUGUSTO : — Emquanto o ensino não fôr obrigatório ou não esti-
ver bem diffundido por toda parte, não passaremos do que somos : um pais in-
capaz de progredir com segurança ! E' preciso que, ao menos, todos saibam lêr. e
escrever !

ZE' POVO (irônico) : — Chi!... 'Que ê que V. EEx. querem faüert!Pelo amor de Deus, parem com isso 1 Pois se apezar de sermos "um pais de
analphabetos", cada qual é o mais "águia", como ficará isto no dia em que todos
souberem ler ?... .

Pelo amor de Deus, senhores! Tenham pena d'esle pobre paiz!...

Está conforme C. P.

KfiSS! p
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QBTAEEi-A
A quem me deve comprehender :
São mais • negros que a cathedral sem

luz, mais tormentosos que o oceano bravio,

CORRIMENTOS
CU-JAl-I-SE E|_fl 3 DIAS COjyi

Injecção Marinho
Rua 7 de Setembro, 186

YISTAS DO SUI/

O HOMEM E A MULHER

(Continuação do numero anterior)

II

O Homem é o amor, a Mulher o ódio :
— o amor embalsama, extasia, embala e
eleva ás amplidões de um futuro de gio-
rias ; o ódio estremece, penumbra, cor-
rompe e transcende o espirito ao lodaçal
nefando e turbidQ de Crime...

O Homem é a fidelidade, a Mulher a
hypocrisia : — a fidelidade é a epopéa
sublime, magestosa e sobrenatral, que ca-
racterisa os horizontes da moralidade e
da honra ; a hypocrisia é, a perfeição ex-
acta da hediondez sem norma, que traz
encarcerados á jaula das perversidades os
corações estranhos aos preceitos delicados
c melindrosos da reputação e do pudor !...

(Continua).
Wanderley dos Reis

. «^ 1- V. t *» f"'--., 9 i- »1-x '¦ Ammm
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Joinville '— Santa Catharina : uma vista da rua 1!
mora o do colonisador d'aquella cidade,

Principe — nome que reme-
Principe de Joinville

PO'DE ARROZ «DORA» —mwml^mMt^^ Orlando Raooel
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RECUERDO "QUEM SftBE ?

Não te lembras talvez d'essa paixão immensa
D'aquelle ardente amôr que mê inspiraste outr'ora

E assim, longe de ti, cégo de luz e crença
O coração que amou ainda te quer e adora.

E como te esquecer, si a magua que o devora
Em vez de minorar se torna mais intensa ?...
E como não te amar, si o tempo não descora
Esse sonho ou illusão em que minh'alma pensa ?...

E d'esse amor tão puro e d'esse amôr tão santo
O que resta talvez ? Existe, o amargo pranto,
Uma vaga lembrança, uma fatalidade...

E não te quero mal no emtanlo ! Que a Ventura
Converta-te em sorriso eterno essa amargura
Que fez da minha vida um acerbo de saudade !.'..

Dr. Pauia Filho

( SONETO ESPIRITA )
Para o Exm . Sr. Ulysses de Mendonça :

Ai, quando o sol se occulta no Occidente
e em trevas deixa a pobre humanidade,
immenso véu de magua e de saudade
estende a Natureza sobre a gente !

E a relembrar a minha mocidade,
o meu passado um tanto sorridente
eu fico a olhar o rubro, incandescente
do sol que ha de durar a eternidade...

O-sói vae hoje, vae... Volta amanhã
e sempre voltará no mesmo afan,
a Terra co'os seus raios fecundando ;

ao passo que eu, um dia, irei também
para outro ignoto mundo ; d'este, além...
quem sabe se não vindo.j. ou se voltando ?...

SONETO
Rio, 28—4—1916

De Castro e Souza

Depois que me diexaste, desvairado,
A noite do desgosto, pouco a pouco,
Tristonho penetrei, ouvindo o rouco
Ulular do favonio exasperado.

Imitei o firmamento, trmo e velado.
Amplo na doce paz ! Eitei-o, mouco.
Soltando pelo espaço, a instantes, louco,
Os ais que inda me trazem torturado.

Dolorosa jornada de quem parte
Cégo, sem esperança, sem destino,
Ferido sem conforto orphão de tudo ?

Ha de faltar-me a luz em toda a parte,
Hei de sentir-mç sempre pequenino
Para essa dor'conter sósinfro e mudo !..

S. Paulo
Arundo Barbosa

LONGE P* PflTRIfl

A minha mãe :

Portugal, Portugal, ó Patria amada,
Tão distante de mim ! Ah ! Quem me déra,
Tal, como de anno em anno, a Primavera
Volta, e voltam os pombos, em revoada,

Voltar também á terra idolatrada,
Onde, ainda hoje, minha Mãe me espera.
Cheia d'essa saudade amargurada,
Que nos tortura e, a um tempo, retempera-!

Minha Mãe ! Doce Mãe ! Santa querida 1
— Pharol, que me illumina, d'esta vida,
O negro, e triste, e tenebroso trilho,

Pede a Deus, quando, á noite,, tu rezares,
Que eu, feliz, possa emfim, rever meus lares

' Que ainda tu possas abraçar teu filho !....

Resende, 23 de Julho de 1916.
Joaquim Fernandes de Sani'an na

6 d'flÇQSTO

Despreza-me, querida, esquece-te, portanto,
Das promessas de amôr tão cheias de ventura !
— Divina, tu que foste o meu sagrado encanto,
Serás minha saudade até na sepultura.

Antes o coração no meu primeiro pranto
Sem conhecer amôr morresse de amargura,
Do que viver cantando o mais saudoso canto !
Poemas de amôr febril, de magua e de loucura.

E mais, d'esta existencia a phase anniversaria,
Me faz acabrunhar perante as primaveras,
Que passam nesta vida errante e solitaria...

E nestes annos meus, de pranto e de tristeza,
Ante os embates mil das mais roseas chimeras,
Obriga-me a esquecer-te a lei da natureza.

Magalhães Júnior

RESICNfrCfrO
Offerecido ao illustre jornalista José Sucupira:

Sem te vêr, sem te ouvir, sem te fallar,
Encarcerado em tão cruel ausência,
Tenho ímpetos fataes de estrangular
Esta enfadonha e tétrica existencia !

Viver soffrendo assim, a meditar
Sósinho, na infernal maledicencia
Da sorte, é sobre o peito carregar
A eterna cruz do amôr e da indulgência.

Destino atroz ! condemnação ultriz !...
Eu que sempre fui bom, sincero e justo,
Vivo pagando o mal que nunca fiz ,!

Bemdita seja a sã resignação !
Pois mesmo assim eu te^imo... E não me assusta
D'esta fatal e eterna maldição !

S. Paulo
Sampaio júnior
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4o .Torneio—Julho e Agosto de tolice.

2—I—i—Sustentar que sempre socega- °usado mordomo": "procure fazer o quedo foi o poder da Inglaterra, é uma gran- mando e guardar o que sabes.

prêmios para l.o«2.0 lojares
CHARADAS NOVÍSSIMAS 151 a 160

Petropolitano (Petropolis)
1—1—Analysei a conjuncção do chio-rato de sodio com o sôro de leite.

Rob
eVrirt: 'zjri,ta fr™c°a dti "m so1-

em numero, ninguém leva vantagem ao ,-bmagistrado romano. Ko1ue (BaSe)
S. Cunha (Goyandira) 2—1—3—Uma planta amarra-se derA> • j ji» nvodo compassado sem ser preciso nadaA minha gentil conterrâneo. D. Alice da mathematica.Bandeira: , .Rosinha (Araxa)

• 2—ITCom meu r°ução de tecido finis- Ao insinue Tio Góes :simo nao se veste este mariola. „ .
P /Ca a _ « • ^ ~ iror uma opinião contraria do. arcellos (Santo Amaro, Bahia) Brazil á Inglaterra, o rei ordenou ao seu

RUMO A' TERRA !

-J--. ® guardar o ^uc oaues.Uiga isto também ao povo brazileiro per-tencente a Matto Grosso."
Scherlock Holmes (Dous Corregos)

.1 1 A religião até íslz o primeiro en*»sino.
Solon Amancio de Lima (Belém)

Ao José Ribeiro da Rocha :
2—3—A feiticeira, no Rio de Janeiro,tem nrnita perspitacia.

Serrano (Cruz Alta)
1—2—A origem vem mesmo do homem

Sá Loio (Bahia)

do dos^prhu/baes' trnblemaT fn felicitações, Dr. 'Calmou 
! Com outros Patriotas de verdade, V. S. está cuidan-

caracterisam o brasileiro...0 afastando-se da politicagem, da parolagcm, da madrugaria, da descrença, que tantr

nte fS : 
~ZFa~'se o que'se pôde para dar vigor a estas "plantas",que hão de salvar o Brazil. Velizmcn-' Tnr %nn Tc"V0J conf*"i* »° f"t>'ro da Pátria !

CINCINATn fíRArj' 
~ 

»W0 Q"C ° d"e^vimento da Pecuário tomará bem presente...
ZR- Pnvn H?A ' ~ Rum0 6 tcrra> Zé ' E "ta o «osso bandeira de combate!

meios Para esbaniar di«h,irnS0 
me™,0'.Senh°res tE 9mas ás cabaças que sempr,e encontrei quem não cuide apenas de

ajudem qjoseu cxenl frZ^^°S*°S P°T u/0' 7™'° °s novos ^ladinos, Peço o Deus e á Virgem que os
do miséria em aue JT'*ni,!^nd.° aos brasileiros o que c patriotismo sem fitas! Só assim poderemos sahir
afina! no taraiso terresWc esplendores da nossa naturezaL Rumo á terra! - para que ello se transforme

D
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*s absolvições escandalosas ENIGMAS CHARADISTICOS 167 e 168

Aos campeões do ultimo torneioi

Se se applicar este meu todo
em a segunda,

Faz o que diz prima, do engodo
que barafunda!...

Toquem p'r'o páu, a decifrar
não dêem cavaco,

Que no total hão de encontrar
certo macaco.

Royal de Beaurevéres

Sou d'agua, tambejn de vidro
Tambem eu sou de comer ;
Do paletot, faço parte,
O que é fácil de se vêr.
Quatro, cousas bem distinctas,
Com um só nome á valer !
Só comporta duas syllabas,

>2 1/3

A continuarem as absolvições esconda'
dalosas, cedo acontecerá que o Jury, em
vez de condemnar o réu, metta a Justiça
no xilindró...

Tão avaccalhada ella está, que até já
mudou dc symbolo...

CHARADAS INVERTIDAS 161 e 162

(Por lettras)
6—Deve-se ser escrava dos homens in-

dependentes. .
Renato Pereira Guimarães

(Monte Mór)
(Por lettras)

5—Pula na montanha.
Raphael José Damasceno

(Canna Brava de Jacobina)

ANAGRAMMAS 163 a 165

6—2—Minha mulher é uma adorável
crealura. ¦Pygmeu

5—2—Não' fervam a paciência dos bra-
vos inscriptos neste caderno de papel
fcranco'

Ralbac
A _ Juiiettas que ornamentam lesta-

secção :
7—3—A mulher brazüeira é, de Deus,

a mais bella obra do novo mundo.
Romeu Senjulietaj (S. Paulo)

CHARADA ENIGMÁTICA 166

i Ao Mario N. T., em retribuição ao seu
m Almadraquc " :

Põe a lettrinha consoante
D'esta primeira no inicio,
Que verás no mesmo instante,
Caro Mario, certo vicio. — 3
D'esta segunda, somente
Retira um signal que tem
E verás claro, patente,
Naxegador. Muito bem. — 1
"Amor com amor se paga"
Diz um antigo rifão.
A charada não é vaga,
E' fazer a operação.

Saul Oliveira (Taperoá, Bahia)

4^ $•
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Ao vêr um bicho escondido
No interior d'uma cidade ? !

Rei de Thcbas

Ao Marreco Tap*roens* .

Eu te sigo, passo a passo
desd'o berço á sepultura,
as vezes dou-te alegria,
as vezes dou-te tortura.
Por minha causa nasceste
commigo, nasces por certo,
eu, gozos, dou-te na vida,
a tornando um céu aberto.
Quer no palácio do ricOj
quer na choupana do pobre
a minha bondoza aza
a todos mortaes encobre.

Por todo logar te sigo,
desd'o nascer, té a morte,
eu nunca dou-te alegria,
mas nunca arruinç-te a sorte.
E's mui injusto commigo,
não canças d'exterminar-mc
mesmo assim sou teu amigo,
só pôde a morte afastar-me.
Quer na choupana, do pobre,
quer no palácio do rico,
desd'o berço vou comtigo,
mas se morres, eu cá fico.

Meu todo, muito medrozo, ¦
á ninguém vem se mostrar,
se ouve um ligeiro ruído,
já presto, vae se occultar.

P. Ramalho (Jacarthy)

)Z/3

SOBRE O SONETO "NOSSO IDY-
LIO"

Retribuindo ao sargento Lima :

Dulce. Quero ainda um dia abandonar
Esta vida angustiosa da cidade,

Olho fino, Pae Paulino

Carolino Hanssmann Filho e sua esposa
D. Lucilia Amalia de Figueiredo Hans-
smann—nosso amigo e assignante, resi-
dente em Varre Sahe — E. do Rio.

Cá no meu modo de ver,
Na parte que corre o liquido,
Sou um pé d'agua a valer 1 ,
Eu digo e torno a dizer ;
Na parte que diz de—fruí»—
Sou bem bôa de comer,
Do paletot eu não digo,
E nem eu posso dizer,
Porque, se assim o fizer
Todos já podem saber.

Sabiácica (Mariano Procopio)

CHARADAS ANTIGAS 169 a 171

Ao talentoso charadista Principe
Ante :

Por dentro da sacristia — 2
Eu vi, com muito pavor,
Um animal que, trazia — 1
A imagem de Eros, que horror ! — 1

Fiquei de todo perdido
E quem ficar pois, não ha de

ZE' : — E essa campanha que por ahi
vae para o Brasil "mudar de ne 11 tralida-
de" ?...

WENCESLAU : — E'; "elles" cuidam
que é o mesmo que mudar de camisa...

ZE' : — E como o Brasil é um gigan-
te... que dorme, querem mettel-o cm ca-
misa de enze varas...

WENCESLAU : — _' isso mesmo,
mas Pae Wenceslau é como Pae Paulino •
não cake...

fj j^«] B[H@j W% Cura tosses, bronchites, influcn/.a emo-
lestias do peito em <_8 horas

Depósitos: Iranjo Fnitas a Comp. — Rua dos Quflus, 88 o Pharmati»
largues.—. Praça Tiradenles. 40 1 42 - lio de Janeiro
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CONTRA O BOI: COBRAS E LAGARTOS OFFICIAES
"0 Prefeito do Districto Federal enviou ao Conselho Municipal uma valente

mensagem, condemnando o Matadouro de Santa Cruz, o Entreposto de S. Diogo,
o transporte das carnes, e propondo meios efficazes de acabar com toda essa por-
caria." — (Dos jornaes)
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P'ra viver bem feliz a descançar
Longe ü'esta enfadonha alacridade.

Um tugurio eu desejo edificar — 2
Bem distante, em completa soledade,
Para a matet. natura . contemplar
E viver em- risonha amenidade.

Porque assim, todos nós temos por cer-
... to, — 2

Um terreal paraiso sempre aberto
Tendo a existência calma e divertida.

Quero pois, que o Universo todo entenda
Que somos qual casal da antiga lenda
A gosar na união risonha vida.

Samuel Simões (Taperoá, Parahyba)
LOGOGRIPHOS POR LETTRAS

172 e 173

Ao valente matador Arch'Ange!tts:

Numa cidade estrangeira,—3,8,11,1,5
Uma mulher elegante—1,12,3,4,9
Viu animal na carreira—7,13,2,13
E homem muito chibante.—4,12,6,14,10

Depois com muito respeito,
Disse ella a D. Rodrigo:

CHARADAS EM TERNO 17,1 e 175

(Por syllabas)
Ao valente Fantoche :

Seja parente, ou amigo,
P'ra matar esta charada
Tem d'ir á villa commigo.

"Rigoleto

Por mentira isto não tomem
Um " mexerica " de sorte
Contou-me, ha-dias, que este homem
Te quer bem até á morte.

Roldão (Guaratinguetá)

CHARADAS SYNCOPADAS 176 a 179

4—Ao valente gladiador,
A quem esta hoje dedico,
Levantemos comi fervor

2—Um monumento bem rico.

Quasimodo
—2—O homem causa temor.

Quebra Nozes (Belém)

OSÓRIO DE ALMEIDA : — Mas ê um horror o que V. Ex. descreve !
AZEVEDO SODRE' : — Pois fica muito áquem do que devia descrever! A

realidade ê esta: O Matadouro é uma peste; o Entreposto de S. Diogo é um chi-
queiro; o transporte do boi para os açougues dá este resultado : a população está
sendo envenenada com carne podre que a inutiliza e mata pela arterio-scle-
rose c por toda a casta de moléstias assassinas ! Urge pôr um paradeiro a tanto
atraco, a tanto nojo, a tanta porcaria!...

ZE' POVO : —¦ Ha trinta annos que eu ouço a mesma cousa c até hoje, na-
da!... Mas nunca pensei que a minha principal alimentação fosse tão nojenta!.,.

Agora, depois da palavra official... cruzes 1 r-. que nojo 1 — só me resta pro-
vocar a limpeza do estômago!...

Do logogripho o conceito
E' nome de um bom amigo.

Rochefort

Se meiga borboleta vejo airosa—12,0,2,6,
. , . , 4,13,11,7,3-
Adejando por sobre um jalne lago;
Se um beija-flor contemplo em dâce a-fa-
__ , go—5,3, .6,8,6,9.
Osculando um jasmin, um lirio ou rosa;

Se num alvôr bellissimo de Maio
A tela mystica do céu me encanta,
Emquanto que no campo verde-gaio
O aroma impera e o passaredo canta;

—8,3,4,9,2,6,11.

Se ouvindo de Chopin nocturno raro,
Sou quasi transportado ao infinito;
Em summa: vendo, ouvindo o "que me é

caro,

Sentindo o bem, o nobre, 6 que é bonito,
Prestes açode á débil mente minha, — 1,

10,14,12,3.
A imagem pulchra d'esta Senhorinha.

Prados da Camba

PNEUMATICOS
Aeeessorios para autos de todos

cs fabricantes
«especialmente amerieanos»

SILVA FIGUEIREDO
RUA RODRIGQSILVA.30.32—Tel.4196-C.
Filial: RUA CHILE. 7-Teleph. 4374-C.
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Odilon Gomes de Andrade, residente em
Alagoinha—Parahyba do Norte—nosso
collaborador no "Álbum de CEdipo" e
nos Postaes Masculinos. Anumtà des
musas, prepara um livro intitulado —
"Lamentos de um coração".

UREOLCHANTEA.DPa.is Poderoso diuretico e dissolvente do Ácido Drico
DOENÇAS d» RINS 0 da BEXIG», GOTTA,

CrSTITE,URETHMTE,RHEUmATISmO,ÂIITHMTISmO
 OAND -IO-13 1 GRANDE PRÊMIO 1



O MALHO
Grande ladroeira : o espolio

"No processo crime contra uma firma
coudemnada a pagar duzentos e tantos
contos de contrabando de kerozene, foi
despronunciado o sócio commanditario,
fugiram os sócios solidários, foi despro-
nunciado o despachante e só estão presos
os'guardas aduaneiros declarados cumpli-
ces". — (Dos jornaes)

O ÍNSPECTOR DA ALFÂNDEGA :
-~ Ora, aqui está o que ficou na "penei-
ra" para pagar as "penas" do contraban-
do : meia dúzia de caixas vazias que não
pagam nem a primeira pennada sobre o
processo...

Entretanto, passou tanto peixe graúdo
peta peneira !...

3—2—Vigoroso embora na opposição.
Santiago (Conceição do Almeida)

3—2—A tubera, gfl quizer, esconde-se
no chambre.

Sucy (Muriahé)

ENIGMA PITTORESCO 180
'Ao collega Paulistinhai

acima indicados. As justificações devem
ser feitas dentro dos dous terços dos res-
yectivos prazos.

SOLUÇÕES
Do n. 715 :
Ns. 91 — Acadina; 92 — Camalha; 93

Cameleão; 94 — Respeito; 95 —Fio-
resta; 96 — Recreio; 97 — Apagear; 98
1— Almirante; 99 — Grandola; 100 —Ca-
dafalso; 101 — Marieta, matéria, atei-
mar; 102 — Regardo, derogar, regrado,
regador; 103 — Tacho, tacha; 104 — Es-
pinha, espinho; 105 — Júlio, Julia; 106—
Chato, chata; 107 — Mirifico, mico; 108

Academia, amia; 109 — Pateta, pata;
110 — Paracleto; m — Parada; 112 —
Ilota; 113 — Extrema; 114 — Saudade;
11S — Eleva, Eva; 116 — Dedo, devido;
117 — Tarda, farda, sarda; 118 — Taba-
go; 119 — Missa, assim; 120 — A mulher
que no mundo tem cumprido com preci-
são a missão que lhe compete, entre as
mulheres será bem illustre.

DECIFRADORES

Do n. 715 : ;
Pygmeu, Poilu, Dr. Asneira, Mineírí-

nlia, D. Ravib.Rochefort, Marujinho.Ale-
xis, Ribas, Tachy Nê, Arch'angelus, Octa-
vio Brito, 30 pontos cada um; Vampiro,
Roldão (Guaratinguetá),, Valete de Es-
padas (Minas), Dr. Kean (Taubaté), As-
tréa, Rob, Ralbac, Plebeu, Rigoleto, Fan-
tomas, Fantoches, 29 cada um; Isis (Jun-
diahy), Pedro K. (Bom Jesus de Itaba-
poana), 27 cada um; Alcyon (entre ellas

Extrema —), de Santos, 26; Guida
(Bello Horizonte), Trevo Desfolhado
(Bello Horizonte), Dôdô, Texas Jack
(Belém), Lyrio do Valle (idem), Solon
Amancio de Lima (idem), Paraedes Tha-
liense (idem), 25 cada um; Quasimodo,
Beljova (Santos), Siltares (Belém), 24
cada um; Tarugo (S. Paulo), Romeu
Senjulieta (S. Paulo), Antônio Carlos, 23
cada um; Hendrickzoon, Royal de Beau-
reveres, Zeno (Bahia), Alcides & C.¦ (Porto Alegre), 21 cada um; Lord Win-
d sor (S. Paulo), G. U., Lord Byron (Na-
tal), Áurea Lion (Bahia), 19-cada um;

Scherlock Holmes (Dous Córregos), Jo-
baty (Santos), Zéve (idem), 18 cada um;
Paulo Martins (Jacarehy), P. Ramalho
(idem), José Alves Franktdampfer d'As-
sis (Florianópolis), 17 cada um; Joaquim
Tres (S. Paulo), Nhá Candoca (São
Paulo),, Lialco (idem), Mystica, 16 cada
um; Renato" Pereira Guimarães (Monte
Mór), K. D. T. (Estado do Rio), Cani-
co (Espirito Santo),- 15 cada um; Dr.
Oivlas (S. Paulo), 11; Lord Wimia, 9;
Bonvedro (Monte Carmello), 6; Sabia-
cica (Mraiano Procópio), 2.

JUSTIFICAÇÃO
(Continuação do arrazoado de Fanto-

mas e Fantoches) : ;

Ora, o cravo (o de ferrar) por muito
favor anda sob o cavallo, agüentando-
lhe todo o peso, e de cabeça para baixo...

Dir-se-hia com menos imprtfpriedade
que o bicho é que vae a cavallo no cravo,
não o cravo nelle...

Que elle(cravo) ande no pé, póde-secom um pouco de bóa vontade admittir,
porque um craveiro também se diz um
Pé de cravo ; mas que ande sempre, eu o
contesto.

\

PREÇO FIXO
DROGAS E PRODUCTOS

PHARMACEUTICOS
DK

LEGITIMIDADE GARANTIDA
ROAI! DEMARCO. 14.16.18

RUA V1SV DO RIO BRANCO. 81
LABORATÓRIO

ROA 00 SENADO. 48

GRANADO s. D
u

TRES... PÂNDEGOS

Paulo Martins. (Jacarehy)

AVISO

Os prazos terminarão: a 19, 24 e 30 de
Agosto presente, e a J, 3, 13 e 18 de Se-
tembro próximo. No primeiro prazo estão
incluídos os charadistas d'esta capital e
localidades próximas, servidas por linhas
férreas, ou via marítima; no segundo, os
dos outros pontos mais afastados de São
Paulo, Minas e Rio e bem assim os do
Paraná e Espirito Santo; no terceiro, os
da Bahia, Santa Catharina e Rio Grande
do Sul; no quarto, os de Sergipe, Alagoas
e Pernambuco; no quinto, os da Parahy-
ba_ até o Ceará; no sexto, os do Piauhy
até o Pará;é no sétimo, os restantes. Os
charadistas que residirem afastados das
capitães, sem communicação fácil e rapi-
da, terão mais cinco dias sobre os prazos
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Nos arredores da cidade de São Salvador—Bahia : tres "alliados" festejando ale-
gremente a entrada de sua pátria no conflicto europeu. Foi esta a legenda que
pos mandaram, mas, quanto a nomes, ficaram ncutros...

(Clichê do amador Job)

AZEITE SOLAR ¦ o melhor entre os seus congêneres
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S. PAULO NO MAR E NA PONTA i
"Afim de escoar a producçâo do Estado, e movimentar o commercio de importação, trata-se àctivamente em S. Pau

lo de converter cm realidade a idéa de uma grande linha de navegação paulista para o exterior". — (Dos jornaes)

/... .

ALTINO ARANTES : — Toca! Toca tudo Para o mar alto !
ELOY CHAVES: — Prompto! Nada de ficarmos sujeitos á "generosidade" tão cara da naz'egação estrangeirai.

Nada de esperarmos que ella se não esqueça de se lembrar que S. Paiilo existe...
CARDOSO DE ALMEIDA : — ...que ê o mesmo qtíe esperar J>or sapatos de defunto... E S. Paulo não ê terra

que se trate a restos mortaes... de tonelagem...
S. PAULO : — Bravos, á iniciativa de meus amados filhos! Se eu já sou o rei da terra... 'do 

café, porque não
ser tambem o rei dos mares?...

Com filhos tão práticos, tão esforçados, darei um Neptuno de primeira água... só para moer!...

Ou. quem sabe quiz o autor se referir
á pata do animal ? Fraco euphemismo !
— Em todo o caso, no pé é que podia ser;
não cm pé, que tem sentido muito diverso.

O meu gallo, esse sim. Anda nas egre-
jas (só lhe falta resoar; mas resoando
no trabalho póde-se considerar como um
complemnto apenas do verso) e quem
quizer pôde vcl-o'garboso no alto de tod/s
as torres. E' de muitas cores, como o
problema exige. Pensa andar a cavallo,
tauto que traz esporas. Anda sempre em
pé, a menos que esteja deitado"...

Fantomas e Fantoches
Respondemos :
Justamente onde os collegas suppuze-

ram haver um complemento do verso
apenas, estava a exigência de parte da
homonymia.

Referimos-nos ao reboando, que era o
ponto capital da variante respectiva.

Quanto á explicação que deram para a
ultinva parte, realmente, é ella muito en-
genhosa, talvez mais engenhosa do que a
do próprio autor. Seria motivo bom pa-

ra marcação do ponto reclamado, se o—
reboando—não viesse complicar a situa-
ção. Dizendo assim, não criticamos a
idéia do autor do problema ; quando elle
disse em pé, disse bem, porque em indica
relação de logar, e o cravo está no pé (do
cavallo), onde mantém a ferradura.

O resto é simplesmente figurado, eni-
gmatico, aliás da indole de todo trabalho
d'esse gênero.

Paulo Martins (Jacarehy) — No n.
713 não lhe marcamos : amargo para 43,
porque a solução é amargoso (cuidado no
escrever !) goto-gota para 44, galantear
para 50, e o dous outros pontos annula-
dos.

Justificando goto-gota diz o collega :
"goto é da garganta (Aulette dá mesmo
como sendo garganta). Podemos muito
bem entender por soffre ifma doença
qualquer, como por—vôa—uma ave. Ora,
goto estando na garganta, e gota uma
doença, o ponto não deve ser-me negado."

Discordamos.
Quem vôa ?... é a ave. Andaria bem

quem tendo a palavra—vôa-—em um pro-
blema, procurasse descobrir; a ave.

Quem soffre ?... Não é a gota, não é
a doença por certo. Alguém é que soffrc
d'ella.

E' verdade que decifrou, apezar do erro,
uma das annuladas ; mas se não marca-
mos o ponto a ninguém, não faremos ex-
cepção para si.

CORRESPONDÊNCIA

Recebemos trabalhos dos seguintes cha-
radistas: Jovino F. da Silva (Barreiros),
C. Leal (Alagôa Nova), Kaizer (Entre
Rios), Tages (Nictheroy), Arch'angelus,
Zeilah (Araraquara), Conde Corado,
Pedro Bacellar (Santo Amaro), Texas
Jack (Belém), Freitas Bicalho (Rio No-
vo), Jorge V (Belém), Carlio (Santo
Aleixo), Nilk-Narf (Çurityba).

Ralbac — O logogripho está muito
bom, mas aquelle ultimo conceito parcial
é que não encontramos nos livros da i1
série; concerte e mande.

A. SALVAÇÃO
-DAS-

CREANÇAS
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OSEPIFICIOS PÚBLICOS E0\ RUIHJVS Prazo - Lá está o que desejam, que sé
explique. No n. 721, continuação dg regu-
lamento, titulo — Inscripção — está como
devem proceder para collaborarem nesta
secção.

Bellezinha (Votorantim) — Pôde man-
dar, e será apurada se não chegar fóra
dj prazo. As notas para a inscripção não
estão bem completas ; é assim mesmo co-
mo está, mas tudo deve ser escripto pelo
próprio punho do charadista (nome, pseu-
donymo, morada, etc). Aliás é o que está
escripto bem claramente no regulamento.

__. D. T. (Estado do Rio) — Atraza-
das as soluções do n. 714.

MARECHAL

0 BOI mORREU PE VERPftPE,
NO pmuny!

Depois de algumas "jeremiadas" do
deputado Joaquim Pires Ferreira, cahiu
redondamente, por unanimidade, o pro-
jecto do mesmo deputado que mandava
fazer a intervenção federal no Estado do
Piaury pro-Miguel Rosa.— (Dos jornaes)

¦

BIS-CHARADA

O GORDO : — Os edificios públicos
estão se descascando... e o Thesouro,
corno nada tem para guardar, acaba le-
vando à breca...

O MAGRO : — Sim, senhor ! Islo, nas
fachadas, é o reflexo da ruina interior...

A ralaria por dentro e o tempo por
fóra acabam não deixando vestígios para
amostra...

Kaizer (Entre Rios) — Pois não con-
vém variar a lct'tra, senão lança a des-
confiança. ••

Paulo Martins (Jacarehy) — 'Está di-
reito.

Fructuoso de Carvalho (Bahia) — Por-
que não está bom.

Dager (Santos) — Não faremos isso
segunda vez.

Lord Byron (Natal) — O cartão meu-
sal do concurso já seguiu. A novíssima
não está bôa.

Fantomas: e fantoche — O pittoresco
120 teve ; uma parte em que os collegas
forçaram a solução. Ii' ella: — essa mu-
lher — Como assim? E o resto das lettras
que o clichê traz?...

Octavio Brito — Scientes. Publicaremos.
Bôa viagem e volta próxima.

Zeilah (Araraquara) — Fizemos a cor-
recção.

Nilk Narf (Curityba) — Onde é en-
contrado o" provérbio que serviu de base
para uni dós pittorescos ultimamente en-
viados? O que começa por P?

Joliva, ex-Jorge de Oliveira (Cruz Al-
ta) — Scientes.

Ermenando & Cid — Consultem no nu-
mero 720, o nosso regulamento, titulo —

(H- "SÉ
sry^A
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JOAQUIM PIRES : — 'Sta vendo, ti-
tio! Por causa de você e outros, o meu
Miguel Rosa não ganhou o doce da in-
tervenção... De maneira que o pobrezi-nho deve estar mais murcho do que um
mamão macho; e eu... e eu... e eu...
ahn!... ahn!... 'stou 110 matto sem ca-
chorro !...

PIRES FERREIRA:—Deveras? En-
tão espera um pouco, que eu também chó-
ro... Ahn.'... ahn!... Morreu-te o boi
lá no Piauhy...

ZE' POVO : — E acabou-se o periodoelas vaccas gordas... O mundo é. assim,
seu" Joaquim 

Dias

Calendário do Zé Povo
Mez de Agosto

li

Da nova neutralidade
Paladinos são, de truz,
Um Gato de meia edade
E o cyprestal Avestruz.

ÊL
Querem elles que este povoTão pacato como é,
Quebre a casca do se» ovo,Vire Tigre e Jacaré.

Contra quem ? Nenr se pergunta :fatamos fartos de sabel-o...— Preste?, venha a acção conjunetaDo Mac?co e do Camelo I

_á_W

!Isso 

dizem taes manatas
De cavadora veneta,
Cuidando que pataratas
São Cavallo e Borbokta

m
E pintando o bode, o sete,
Querem já que seu Brazil,
Armado de canivete,
Águias mate e Porcos mil !

__SÍ?^J-»ff_______ 3E&
— Ora vo

,9\ D'essa no1~i (Trocam-,
Em loubo,

Ora valas p'ra bócés
aba urucuvaca !

se os vv pelos bb
bor a Vurro e Bacca...)

2®
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Compre na ALFAIATARIA
GLOBO c verá que é a única casa
que decifrou o celebre problema
de vender bom e barato. Para se
certificar corra já á popular alfai-
ataria para examinar os preços,
forros e acabamento.

Rua Manchai Floriano Pekoto, 62
ANTIGA RUA LARGA

Tel. 2900

SECÇÃO DO INTERIOR
Pedimos o máximo cuidado aos

freguezes do interiore capital,pois
andam vendedores servindo-se do
nome honrado da nossa casa e só
levam a enganar. Exijam dos ven-
dedores documentos, que provemser do Globo. Remett..mos amos-
trás e o nosso Systema Pratico
de tirar medidas.

Frete, carreto e embalagem pornossa conta
Pedidos a Mario ferreira

Rua Marechal Floriano Peixoto, 62
ANTIGA RUA LARGA Teleph. 290o



PRINCIPAES MICRÓBIOS
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Bacillo da Tuberculose.-Jacillo do Carvão.
Bacillo da Diphteria.
Bacillo Typhico.Golibacilo.
Pneumo-bacillo.

7- Bacillo do Mormo.
8- Bacillo do Tétano.
9- Bacillo dn Carvão symptomatico.io- Bacillo pyocvanlco.n- Micróbio da Meningite.

12- Bacillo da Peste bubônica.

i3- Bacillo da Influenza.14 Micrococcus prodiogiosus.I?- Spililla do Cholera.i6- Spinlla de água estagnante.17- Muco nasal.i8- Sarcina amarella do ar.
Taes são os principaes micróbios, causas de quasi todas as grandes moléstias. O -Vicatrívo-Gtuyot mata amaior parte d'esses micróbios. Dc sorte que o melhor meio de nos preservarmos contra as doenças epidêmicas ôtomar em nossas refeições Alcatrão-Guyot. E a raz2o d"isto é que o Alcatrão é um antiseptico de primeira ordem;e, matando os micróbios nocivos, preserva-nos e cura-nos de muiias moléstias. Elle é sobretudo recommendado,particularmente, contra as doenças dos bronchios e do peito.

P ^s°_do Alcatrãq-Guyot, toma- | deiro Alcatrão-Guyot, desconfiae,
é por interesse. Para obter adoem todas as refeições á doze deuma colher de café por copo d'agua,basta.de facto, para fazer desappa-recer em pouco tempo a tossemais rebelde e para curar tanto odefluxo mais tenaz como a mais

inveterada bronchite. Chega-se
mesmo ás vezes a paralysar e
curar a tisica declarada, pois o
alcatrão susta a decomposição dos
tuberculos do pulmão, destruindo
os maus micróbios, causas d'esta
decomposição.

Se quizerem vender--os tal ou
tal produeto em logar do verda-

cura
de vossas bronchites, catharros
velhos, defluxos mal cuidados, e
a Jortiori da asthma e da tisica, é
absolutamente necessário exigir
nas pharmacias o verdadeiro Alça-
trão-Guyot. Afim de evitar qual-
quer duvida, examinae o rotulo :
O do verdadeiro Alcatrão-
Guyot leva o nome de Guyotimpre.so em lettras grandes e sua
assignatura em tres cores: roxo,
verde, vermelho.e de travez,assim
como o endereço: Casa F'ré>e, ig,
Rua Jacob, Pariz. O tratamen-

to vem a sair a locentesimos
por <liu. — e cura. P. S. — As
pessoas que< não podem acostu-
mar-se ao gosto da água de alça-
trão poderão substifuíl-o pelas
Capsulas-Guyot, de alcatrão da
Noruega tio pinho marítimo
puro, tomando duas ou tres ca-
psulas em cada refeição. Obterão
assim os mesmos effeitos saluta-
res e uma cura egualmente certa.
As verdadeiras cápsulas Guyot são
brancas e a assignatura Guyot eslá
impressa em prelo em cada cápsula.
Agentes geraes — Méghe A C. — Rua da

Alfândega 93 — Rio de Janeiro

OS INVISÍVEIS
S.\ P.\ H.\

A todos os que soffrem de qualquermoléstia, esta sociedade enviará, livrede qualquer retribuição, os meios decurar-se.
ENVIEM PELO CORREIO, em«carta fechada»—nome, morada, symp-tomas ou manifestações da moléstia — esello para a resposta, que receberão navolta do correio.

Cartas aos U.YISIYEIS-^-Çffl(» 
PO CORREIO, 1125___:

Ella:— Toma coidado, hein? Oia qui a puliça ta braba
e vai acaba c'o jogo do bicho...

Elle: — Quá I Entonces ossuncê que mi convence di
qui a puliça já diquiriu podèdi acaba c'o mundo ....

Ichel...
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Hais um triumpho do grande depurafivo do sangue

I ELIXIR PE OC

SR. JUVENCIO JUVENAL. DE ARAÚJO VEIGA — Minas Oeraes — S. João d'£l-Hey

W» S. João d'El-Rey, (Minas) 8 de Julho de 1016—Illmos. Srs. Viuva Silveira & Filho—Rio de lanei- '(•
S ro.—Considero um dever testemunhar com o maior prazer os bons effeitos produzidos pelo ELIXIR S
% DE NOGUEIRA, do Pharmaceutico chimico João da Silva Silveira, pois ha mais de 23 annos soíTria *
ai de uma ulcera varicose acompanhada de grande syphiüs. usando diversos medicamentos sem colher
jg resultado algum. Com o uso de vários vidros do EL.1XIR DE NOGUEIRA, por intermedio do Sr. Hum-

berto França Pimentel. fiquei completamente curado, pelo que felicito-vos por tão assombrosa e acer-
% tada descoberta da efficacia doEL-IXIR DE NOGUEIRA. Podem V.V. SS. fazer da presente o uso

que convier ; firmo-me com alta consideração de VV. SS. Amig. Atto. e Cro. — Juvencio juvenil de?\# Araújo Veiga, professor.

0 ELIXIR DE NOGUEIRA — vende se em todo o Brazll, Republicas do Uruju&y,,
*r<Jentina, Parasuay. Chile, Bolívia, perú, etc., etc.
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