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O HtSJLJüIIO Escriptorio • rtdacçlo .
RUA DO OUVIDOR, 164'

RU* PO ROSÁRIO, 171

Num. avulso 300 rs.

A. MELHOR MENSAGEM

WENCESLÁU : — Srs. Drs. Urbano dos
Santos e Astolpho Dutra, muito dignos presida!
tes do Senado e da Câmara I Apraz-me rectifi-
car um erro e apresso-me a emendar a mão...

A minha verdadeira Mensagem nào é a que foi lida... E' isto : entrego-lhes estas enxadas, afim de
que V. Exas. trabalhem e façam trabalhar o pessoal sob suas ordens...

ZE' POVO : — ... comtanto que não aeja em meras cavaçães... E' bom ficar isso bem claro,
afim de que a emenda não fique pcor do que o soneto...



tue esse nenocio do café de .. P.„.lr, .._..* il) L. MULLER : — O Sr. fique sabendo
mães, dá em droga... GARÇON : — E droga que ha de fazer dôr dc barriga... 2) A GUERRA _ .ínán^. ___*""arr_w._i_> *a_ augmentar a combustão!... <( "^ K0

CORREIAS PARA MACHINAS, OE LONA"BALATA"
1" com 3 dobras a ... i$500 motro

1/2" » 3 » a .. 28300 »
2" » 3 » a .. 3S000 >

1/2" > 3 » a .. 3S800 »
3" » 3 » a ... 4$500 »

1/2" > 4 » a .. 7S0OO »
4" » 4 > a ... 8.SO00 >

1/2" > 4 » a .. 9S000 »
6" » 4 > a . . 10.. 000 »

1/2" » 4 » a ... 11.000 »
6" » 4 > a ... 12.000 .
7" > 5 > a . 15..000 »
8" » 5 » a ... 19SOO0 >

F". __... MORIOIRA J_ O.
ANTIGA CASA DOD-WORTH

83, ÍVVEMIPí. RIO BRANCO, 85
Teleph. Contrai, 33 Caixa Postal, S22

Rio de Janeiro
il ~~ ' •**=¦**¦¦*••¦

O LOPES
e quem dá a lortuna mais ra-
pida nas Loterias e offerece
maiores vantagens ao publi-co. Casa matriz: Kua do Ou-
vidor n. 151. Filiaes : ruas da
Quitanda n. 79, (canto da do
Ouvidor.) rua Primeiro dc Mar-
ço, 53 ; Largo do Estacio de
Sá, 89 e General Gamara, 303,

tanto da rua do Núncio).— Em S. Paulo — Rua i5 de No-
ovembro, 5.—O Turf Uolo e mais apostas sobre corridas
de cavallos, rua do Ouvidor n. 181.

Lei_.m O TICO-TICO
para cieanças.

o unico jornal exclusivamente

MORTE DE UM PINTOR

. ___!_V__fhÍ_ 
fa"eCeU* recentem«-te, em Beauchamps

(Seino-et-Oise). Era um pintor paizagista de real talentoArtista delicado e sincero, a sua timidez não lhe trouxeraruidosa fama, mas os conhecedores admiravam o seu bellotalento. Surdo desde a mocidade, Vauthier vivia retiradotodo entregue a sua arte. Tinha decidida predilecção peloseffeitos vaporosos da manhã e da tarde e detestava as coresviolentas e as luzes muito vivas. Nascido em Pernambuco deum pae architecto, que atravessara o Atlântico para achar 
'nos

paizes novos a utilisação do sou saber, Vauthier estrearatarde na pintura. Expoz, pela primeira vez, no "Salon" de1°8u. E regularmente expoz até 1914. Pedro Vauthier perten-c:a a Societe des Artistes Français". Successivamente re-
. __" 3S T 

l88_ 
_ l89J e nas e*P°sis5os universaesde 1889 e 1900. Era, desde 1895, cavalleiro da Legião de

OS INVISÍVEIS
S. _ P.\ H*\

A todos os que solfrem de qualquermoléstia, esta socieJade 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 aoe INVISÍVEIS
C. IX* PO ÇOR .EI0, 1125Z

Lâmpadas EDISOH
MARCA REGISTRADA

FILAMENTO METALLICO ESTIRADO
5ão as (nelhopes, as mais resistentes e as pais econômicas

EDISON TYPO 1|2 WATT SEM RIVAL

A' VENDA NAS MELHORES CASAS DE ELECTRICIDADE 

.



OS CONCURSOS D' O MALHO"

9:OOOtOOO
DE PRÊMIOS EM DINHEIRO

Çoncupso (Pensai

(em dinheiro)

•O SI 4R.IIO-, querendo proporcionarm »e»i leitores e amigos a opporlunldade de adquirirem,
irn dlspendio, moveis, jolaa e «miro» ohjeelos de valor resolveu organizar para sorteios de
«eoupons», que lioje eouieeamos nemilllr.

\o«i>o« leitores poderão, eoiu a maior facilidade, se habilitarem aon (rande» norteio*
d* Malho, no* quac* daremos em prêmios 9 000$000< UM IH.IIIIilHO.

l*or Uso, devem eorlar e guardar, alé completar eadn série e remetter em seguida a nosso
eserlplorlo, o «eoupon» «baixo eslam a<lo, para <|ue lhes entreguemos em Iroea um earlAo rom
vários números, eonforme o numero de bilhetes, variiivel, de eada l.oteria. Com esses eartOcs llea-
ri* habilitados para uossoa grandes sorteios, eonforme «a explicações, que abaixo v*o mencionadas.

Çoncupso 5e^estpal

VALOR IsOOOSOOO
'EM DINHEIRO)

Em trocados coupons deste 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 números correspondentes á
Loteria Nacional.

O sorteado neste concurso fica com o direito
a receber no nosso escriptorio o prêmio no
valor de I :*oo$oo«.

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

- Çoncupso flnnual

VALOR 2:OOOSOOO
< EM DINHEIRO)

lyn troca de cada série de coupons d'este
concurso emittidos durante o anno, daremos
um cartão numerado, correspondendo a diver-
sos números da Loteria Nacional, com o qual o
possuidor licará com o direito ao sorteio an-
nual. O sorteado neste concurso ficará com o
direito de receber no nosso escriptorio o prêmio
de 'i:«uo^ouo.

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

Daremos mensalmente, em dinheiro, um pre*
mio de 250$0(X), 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 contendodiversos números, que entra-
rão em sorteio e darão direito a prêmio, deac-
cordocoma extracção da Loteria Nacional, no
primeiro sabbado do mez seguinte.

Çoncupso Trimestral

500S000 (em dinheiro)

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

Para e te concurso é preciso que nos en-
viem os coupons correspondentes ao tri-
mestre em que forem emittidof, que em tro-
ca daremos um cartão numerado, correspon-
dendo a diversos nume os 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 de-
pois de lindo o trimestre.

OB8ERVAÇÕE8i
Para que nossos leitores sc habilitem a todo» os sorteios

mensaes, devem nos enviar os coupons correspondentes a
cada mez, sendo que nos mezes de 5 sabbados, deverão nus
remetter os 5 coupons que nesse mez tivermos cmltildo Para to-
mar parte nus concursos trimestraes. semestraes ou unnuaes,
os nossos leitores devem nos enviar os coupons corres-
pondentes ao trimestre, semestre ou anno em qtie tiverem
sido emetlidos, declarando a que concurso desejam concorrer,
para que recebam em troca um cartão numerado, contendo os
números com que entrarão no sorteio correspondente, da Loteria
Nacional.

Fica entendido que uma mesma pessôa poderã concorrer
a todos os concursos desde que apresente series completas com

numero de coupons necessários para cada concurso.Nossos leitores do interior enviar-nos-hão seus eoupon»
em carta registrada, acompanhada de uma nota com o nome.mo-
rada, logar, cidade e Estado onde residir o remettente, e mais
3oo reis cm sellos para o registro da carta de volta.

Deverão cortar e guardar os coupons, que formos emlttln-do e que sahlrão sempre nesta pagina, para nos remetter ou en-tregar NO FIM DE CADA MEZ. trimestre, semestre ou anno.conforme fôr o sorteio a que desejarem concorrer.Continuam em vigoro» sorteios semanaes.que fatiamos,em dinheiro, por melo de nossas edições numeradas, a margemde cada exemplar.

Resultados dos concursos mensal (coupons de 9 a 12) e trimestral (coupons de
a 12). Vide pagina seguinte.

«0 MALHO»

COUPON N. 1H
Edição da 6 d« Maio d* 1010

Dá direito aos «ortelos mensaes, tri-
mensaes, semestraes ou annuaes. con-
forme preferirem e nos indicarem os
respectivos portadores.

9:000$000

EM PRÊMIOS EM DINHEIRO
Roí do Outldir, 18* Rio di Jjoiiri

n ? ? ? ?
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O MALHO

A BOIA DE SALVAÇÃO

__H_c_L. r s/«7v^H

I 7/5-CA • ss-rj-^r-^ /iP^r--~-!lfif5?SK»« -mm ¦ • ||<_^l^**^>~^7r>"v*T_í¦- ^^ - 
~~ im}-' ''""¦yfs^wATr*"***" i\. _''«

Como o naufrago, no meio do mar furioso, agarra-se com to-
das as suas forças, á boia ou a qualquer fragmento do navio que
pôde pegar, assim o infeliz accommettido de bronchite, catarrho, as-
thma, defluxo persistente, etc, deve agarrar-se ao Alcatrão-
Guyot, que o curará infallivelmente de sua moléstia.

O uso do Alcatrão-Guyot. toma-
do em todas as refeições á doze de
umacolherdecaiépor copo d'a_rua,
basta.de facto, para fazer desappa-
rec.r em pouco tempo a tosse
mais rebelde e para curar tanto o
delluxo mais tenaz como a mais
inveterada bronchite. Chega-se
mesmo ás vezes a paralysar e
eu ar a tisica declarada, pois o
alcatrão susta a decomposição dos
tuberculos do pulmão, destruindo
os maus micróbios, causas desta
decomposição.

Se quizerero vender-"os tal ou
tal producto em logar do verda-

deiro Alcatrão-Guyot, desconíiae,
è por interesse. Para obter a curade vossas bronchites, catharrosvelhos, deiluxos mal cuidados, eajorliori da asthma e da tísica, éabsolutamente necessário exigirnas pharmacias o verdadeiro Alça-trão-Guyot. Afim de evitar qual-quer duvida, examinae o rotulo :o do verdadeiro __1<*i»i ii'«<>-
Gu.vot leva o nome de Guyotimpresso em lettras grandes e sua
assignatura em tres cotes: roxo,
verde, vermelho e de trave:,assim
como o endereço: Casa Frère, /o,
Rua Jacob, Pariz.

Acento, eeraes-Méghe Mc C.-Rua da _Vlfandeca OU-R|0 de Janeiro

O tratamento vem a sair a loeenteslmoa por <tin — ecura.
P. S. —As pessoas que não po-dem acostumar-se ao gosto dadL-ua de alcatrão poderão substi-

tuil-o pelas Capsulas-Guyot.de
alcatrão da Noruega de pinhomarítimo puro,tomando duasou tres cápsulas em ca Ia refeiçãoObterão assim os mesmos effeitossalutares e um_ cura egualmentecerta As verdadeiras cápsulas-Ouyol sao brancas e a assignaluraüuyot esta impressa em preto emcada cápsula.

OS CONCURSOS D'«0 MALHO»
ciue tfm tido o n.ni» tranco auceeaao, continuam aI>r>»luzlr oh resultadoi praticoa representado* pur

PRÊMIOS EM DINHiaROi
?em maior «li-p, i,,li,. que o preço do exemplar dano—1- itvi.iu -,'manai.

A —im. p,.],, Loteria da Capital Federal, de 1 dotorrente, loi sxtrabido o «nrieio mennul doa «cou-pom.» dUtribuidoa iso» n.>•.„„.. Ieitore>| cabendo anorte, OOnoMMMM numero

32.607
deM!_^âüío.a° 

9,ar*í*",'",<' Co'PO de Bombeiro.

SR. MARIO TAVARES

«rcosooo
zado ]>¦ |,, noaao• no prova o recibo

pacamento lmm. , li,., „„„.„, ,,_-lo-oauente n„ capital pnuli.laíu,

R_!f»0$00e o.»..\". 
""'" 

,*___*!__ " >"»»Tt«n,i. d.

sS-SB-g-. _l_S2Í-v-i«A-r*-a.

£osHuidor 
do «coupon» eom oa iim. llU ilti 1 „ •>•oga que _'l«e Utremoo conhecimento »«__>»pagamento do respectivo prêmio* orUeu

a.roo.
aluo» O

-etultado de concurjo trime.tral d«0 Malbo», aorrea-pondente .0 trime.tre de Janeiro a Março (coupoa. aa. I a II).de accòrdo com a loteria da Capital Federal, extr.hld. aodia I- do corrente.
Poi premiado o n. 32.6o7. Ao po.auldor de.te bilhete, o-r. Kmydio Hlb.lro C«l...na, re.ide.uc cm Bel.o H.rl.onlc.

p.eamu..m noa.o e.crln.orlo por .na ordem e por Intermédiodo 4>r. Autonlo I*ulCCn^lo BO» Vl.ta, o pr|i-nilode .'00$000.

GOTTAS VIRTUOSAS de ernesto de souza - cr.™. _. ~~



O MALHq

CIGARROS

4ÍAVANA
l ™be

AGORfí•••

'rii ¦Hh
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Senhoritas Annita Bussow, Arminda Sampaio c Maria
Bussoxv, e os jovens Juvenal Silva, Romário Lemos,
Guilherme BtkSSOW Junior e Antônio Lemos — amantes
da bôa musica, cm Citritybanos, Estado de Santa
Catharina.

Pilulas1
do Dr. Ayer

VENDIDAS HA €0 ANNOS

Cremos que as pipulas do Pr. J»yer
são as melhores pipulas que até hoje
se têm feito. Hão Julgamos possível
fazer uma pílula melhor. Temos jrande
confiança nellas. Cremos que haveis de
ter nellas a mesma confiança, se as
experimentardes bem. Perjunfae ao
vosso medico com respeito a usal-as
contra a prisão de ventre, indijestão,
incommodos beliosos e dores de cabeça.
Preparadas pelo Dr. J. C. Ajer 4 Ca. Lomll, Int., E. U, A.

J. E. BARBOSA

Agente Geral Caixa Podai, 1.763
ItIO DE JANEIRO

OS PRÊMIOS P'«0 MfcLI.0»
Pela extracção da loteria da Capital Federal de sabbado,

29 de Abril findo, fez-se o sorteio da edição n. 709 d'0 Ma-
lho dc 15 do mesmo mez.

O numero premiado foi 7944. Estão, pois, premiados os
exemplares d'0 Malho da referida edição, que tiverem 01
scgui/itcs números :

. . 20$000
. . 20$000
. . 20J000
. . 20$000

Hoje, sabbado, será sorteada a nossa edição n. 710, de 22
d'aquelle mez, e assim todas as semanas, respectivamente, cs
números d'0 Malho, que sahirem tres semanas antes. ___

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

7941 . . . ioo$ooo 7943
7945 .... So$ooo 7942
7946 .... 5o$ooo 7941
7947 .... 20$ooo 7940

cc f «o» _ir & mmmr Mm
¦rV>-* ________r ___M \a

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

Rua Marechal Floriano Peixoto, 62
ANTIGA RUA LARGA

Tel. 2000

SECÇÂO DO INTERIOR
Pedimos o máximo cuidado aos

frepuezes do interiore capital, poisandam vendedores servindo-se do
nome honrado da nossa casa e só
levam a enganar. Rxijam dos ven-
dedores documentos, que provemser do Globo. Remettemos amos-
trás e o nosso Systema Pratico
dc ürar medidas.

Frete, carreto e embalagem pornossa conta
Pedidos a Mario ferreira

Rua Marechal Floriano Peixoto, 62
ANTIUA IIUA LAIIUA Teleph. 200O



O MALHO

A Saúde da Mulher
CTJKLS.. DOEHÇAS DO XJTKE.O

•^ei^eyii

D. Julia Munoz curada com «A Saúde da Mulh*.-»

******

í í Í $ $ $

Sr-y. Dai/d/ 0 Oliveira

_ Depois de ter consultado vários médicos, sendo todos de
HPIMlã?uque eu devia ser operada, em bôa hora tomei «A Saúdeaa Mulher» e hoje, graças a tão surprehendente preparado, meacho completamente curada.•Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 1916. \****j_L$

Julia 'Munoz (Firma reconhecida.)

Laboratório Daudt & Oliveira — Succcs,8ort« *»<>
r>uiidt &_ J.iiifuiiilla



flnno #0 iíi.i» .«i io, es« Hirioatio e oi i i< i\as
RUA DO OUVIDOR N- 164 E RUA ROSÁRIO 173 g§ 0. 712

NA HORA DO APERTO : CONFERÊNCIA PRESIDENCIAL
l.t*»***-**»»******»*****»***''**»*******^ »,l »-.«f IH.U1JI.»»»«.U..II..I»-~«!..-

,' ^y*»"* V«_^ ¦ j i /, i t___k______ri____f_ R__E_r I | f . i^_9

_____L_<*i_______________H__Í <S___S

** .
¦Wencoülíiu : —Srs. ministros 1 Soou a hora do aperto e e preciso tocar tuao para o páu, cuidando

principalmente das finanças, pois alii vem a p«.s de cavallo o temo do funding I Além d'isso, crescem a?complicações em todos os terrenos, e, com a abertura do Congresso, fechou-se ò tempo I
Calogeras: —Não ha novidade 1 Se os collegas não forem muito exigentes e o Congresso não derramaro «caldo* á ultima hora, teremos um orçamento pó dc meia.... Caetano do Faria, Alexandrino e Maxliniliano

(em c«.ro): —Comtanto que o Exercito, a Marinha e a Policia não fiquem descalços... Tavares de Lira: —Nem
a Viação a ver navios... Zé Hezerra : —Nem a Agricultura a plantar batatas...Lauro Muller :—Pois eu declaro que se não fosse a dita cuja, que me não larga, procuraria ajudar oSr. presidente a levar a cruz ao Calvário... Mas, que querem ? Tenho de cuidar da minha saude e ..primovivei e, aeinde philosophare...Zé Toso (si parle): — Hum I... Pelo que oiço, pelo'que vejo, pelo que me cheira e pelo que anda noar... ca fico a vôr em que mortalha serei «embrulhado» pelo governo e pelo Congresso...



O MALHO
¦ i iiO MALHO

Toda a correspondência, como toda à remessa de dinheiro,
deve s*r dirigida á Sociedade Anonyma O MALHO, rua do
Ouvidor, 164—Rio de Janeiro.

OS HOMENS DE S. PAULO

As assignaturas começam em qualquer tempo, mas TE_-
minam em Março, Junho, Setembro e Dezembro de cada
anno, Não serão acceitas por menos de tres mezes.

Pedimos aos nossos assignantes,. cujas assignaturas ter-
minaram em 30 de Março.mandarem reformal-as, para que não
fiquem com suas collecções desfalcadas.

São nossos agentes no Estado do Rio Grande do
Sul os Srs. I.. I*. Rarcellos A V., Livraria do GI0L0,
Andradas 'i7'i, Porto Alegre.

CEIKLÕKICJL
•Teve o costumado brilho a commemoração da data ope-

raria, universalmente conhecida por "Festa do Trabalho".
Mais uma vez vieram a lume e encheram os ouvidos os

mesmos artigos e os mesmos discursos, apenas com ligeiras
variantes na intensidade e nas aspirações, uma e outras ex-
poentes do crescente mal-estar das classes do trabalho, moti-
vado por essa guerra estúpida e cruel, produeto de ambições
desregradas e altamente criminosas, passiveis de um castigo
exemplar, que desde já se devia fazer sentir, uma vez que
os principaes responsáveis por essa tremendissima luta pare-
cem dispostos a não pensar em paz emquanto o solo europeu
se não transformar completamente num oceano de sangue !

Foi mesmo a nota mais sympathica da nossa festa ope-
raria esse grito de — Abaixo d guerra ! — atirado aos ares
pela multidão manifestante.

Ouvil-o, era consolador e triste : consolador, porqtie
traduzia o sentimento universal dos espiritos bem formados
e o protesto em nome de todos os opprimidos pela dôr e pela
desgraça da guerra; triste, porque, partindo de peitos humil-
des, mal chegava a ultrapassar o estreito ambiente das ruas
por onde passava o prestito operário.

Abaixo a guerra 1 Abaixo a guerra ! — devia ser a
intimação partida de todos os recantos do mundo civilizado
— intimação solemne, constante e crescente, a ponto de aba-
far todas as vozes discordantes, que um falso e caricato
patriotismo, que uma ambição sinistra de falsissimas glorias
ain ia alimentam.

Nenhuma das nações belligerantes resistiria ao cyclone de
protestos que em seu seio se desencadeasse : imperadores,
presidentes, politicos bellicosos e estados-maiores truculen-
tos voariam como folhas inúteis, descoradas pela insania,
apodrecidas pelo tempo...

E a paz viria, então, rapidamente, restituindo aos lares
enlutados uns restos de esperança e a vida aos campos e ás
officinas, para as grandes victorias do trabalho.

Mera utopia, talvez dizer criminoso, em face da feroci-
dade humana, que por ahi campeia, lantejoulada de purpuras
reaes e casacas democráticas, para gáudio de uma ridicula
minoria de paredros, civis e militares, cuja voz de commando
tem os accentos sinistros da coruja e do milhafre. Mas foi
o que nos suggeriu a manifestação dos nossos operários,
com o seu grito desesperado e generoso de :

Abaixo a guerra ! Abaixo a guerra !* * * São Paulo renovou a sua alta administração e
toda a imprensa carioca teceu, a propósito, os mais rasgados
encomios.. E| que o grande Estado do sul merece realmente
o melhor juizo dos contemporâneos, pela unidade de vistas
e dc acção, que, atravez de todas as dissidências domesticas,
o apresentam como um bloco político invencível e uma col-
meia de trabalho administrativo modelar.

Se o nome do actual presidente produziu nm ou outro
descontentamento em certas correntes políticas, a compo-
sição do gabinete administrativo attendeu ás injuneções

A. SALVAÇÃO
-DAS-

CREANÇAS

**> iitr*-

*

.-'-, ____________B '""$jm —' íij*

malf¦" .
I
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Dr. Cardoso de Almeida, secretario da Fazenda, do Estado
de São Paulo

Honramos hoje esta columna com o retrato de um dos
mais provectos estadistas brazileiros — o Dr. Cardoso de
Almeida, cuja competência continua a ser, felizmente, apro-
veitada, e é um dos mais seguros elementos para o êxito quese espera do governo do Dr. Altino Arantes.

Ainda ha pouco, toda a imprensa teceu os mais justosencomios ao relatório e balanço do Thesouro de São Paulo— um documento raro de clareza e previsão, cujo valor collo-
cou o nome do secretario da Fazenda entre os homens fada-
dos ao governo do paiz, precisamente na parte mais difficil
de gerir.

Continuando na gerencia da pasta financeira paulista, é
evidente que o Dr. Cardoso de Almeida aureolará de novos
brilhos a sua já enaltecida personalidade, uma das mais
sugestivas e características do Estado-modelo da União
Brazileira.

d'essas correntes, de modo a também fazel-as preponderarna gestão dos negócios do Estado. D'esse trabalho de con-
cordia resulta, é claro, uma força moral incontrastavel, só
por si sufficiente para garantir a mais perfeita ordem de
marcha pela estrada larga do progresso. Aliiás, São Paulo
não pode mais desistir de ser o Estado' leader da União,nesse caminho de exemplos para os outros Estados. Viveirode estadistas patriotas, de alta e clara visão, é para elle quevoltamos as vistas, sempre que nos opprime a fatalidade de
máus_governos e a desesperança de melhores dias...

E São Paulo não foge nunca ao cumprimento do seudever cívico, intervindo com a sua energia serena e com os
seus homens preparados.

Nessas condições, habituámo-nos a vêr no poderoso Es-tado não só a mais possante usina de trabalho nacional, mastambém a principal trincheira da nossa nacionalidade, quandoesta. porventura, ameaçada por quaesquer campanhas de
descrédito, internas ou externas.

Grande, pois, immensa mesmo, é a responsabilidade mo-ral do berço dos bandeirantes; mas vendo-o agora entregueás mãos de um homem novo, cercado de alguns que já o nãosão e inspirado pela experiência e pelas tradições do velhoRodrigues Alves, continuamos a nutrir a mesma esperançade vêr São Paulo sempre na ponta, como exemplo, comolição a nós mesmos e como prova de que nunca nos faltará
quem nos possa e saiba governar...

J. Bocó
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ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
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A officina de armeiro da Força Publica de S. Paulo, annexa ao Instituto Disciplinar, ha dias inaugurada com a prcscn-

ça do Sr. conselheiro Rodrigues A Ives, então presidente do Estado, e Dr. Eloy Chaves, secretario da Justiça. Ncs-
sos officinas, cm que trabalham menores internados for delidos dc vadiagem, são reparadas todas as armas da
Força Publica do Estado.
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Oi ÚMVJ rfai rarce crimina es convidaram o Dr. Eloy Chaves, secretario da Justiça de S. Paulo, Para uma visita ao Po-
rum, rendendo-lhe significativa homenagem. Os magistrados que ladeiam o Dr. Eloy Chaves são os Drs. Adolphu
Mello, Paulo Passalacqua, Gastão de Mesquita e Mothcus Chaves.
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OS QUE SE CASAM
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Enlace Palmicri-MaseUi :_ o Sr. Alfredo Maselli com a senhorita Elvira Itália Pahnieri, gentil filha do Sr. Rjffaeli
Palmieri e D. Mariana Maselli Pahnieri, sahindo da matriz da Candelária após o acto religioso de seu consórcio cm29 dc Abril, acompanhados pelos paranymphos, Sr. Ercole Tramontano e sua Exma. esposa D Maria Volardi Tra-montano. '
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BOTA FLUMINENSE
I09, RUA MARECHAL FLORIANO, 109

Canlo da Avenida Passos, 193

Rio de Janeiro .5—=^»-

Qrancle moda

SENHORAS :
Borzeguins de pellica envernizadacanos de cazemira, artigo moder-no, 16$, 18$  20*000Borzeguins de pellica envernizada,canos de camurça branca, cinzaou beje  22§000 Ultima novidade

Botas de pellica* amarella, artigo forte e su-perior, a 15$ e... 
Sapatos de verniz, salto de couroj entradabaixa ou com uma tira no peito •Sapatos de pellica branca, entrada-baiVa,

próprios para noiva
Chinellos de castor, próprios para oinver-no, artigo superior
Sapatos de pellica amarella, salto baixo"oualto, tiras no peito do pé

B°rKÍ^rea,Pae;í!S 
^oT^' Can°3

ve 16$000 
^^^^^.^ ama^'^os

R.m.tt-.a p„o Correio m.dlanf vala po.UI o» c.rta ragLtr.da com acora.clmo di 2*ooo por'».; N*-'. » 
"

io9-aVA MARECHAL FLORIAHO-189 Canto^^^-'^.^'-''^

Borzeguins de pellica envernizada, canos de
_ cazemira cinza, fingindo polaina  24$000borzeguins de camurça branca, biqueiras esaltos pretos, artigo chie  24SOOObapatos envernizados e magis com 2 e 3 fi-vcllas, ultima novidade 161000Sapatos de camurça branca, com tiras 

'no
peito do pé, artigo fino 161000Sapatos de camurça branca com laços e bi-queiras pretas o mais moderno.... 18*000Sapatos de velludo com tiras entrelaçadas
pulseira ou entrada baixa ioioooSapatos de pellica envernizada com tiras 

'rio
peito do pé ou pulseira 12$  uaoooBorzeguins de pellica envernizada, canos dècazemira preta  ia«nnnBotas de pellica preta, artigo forte Í2$.i:i

18$000

10$000

8$000

5$500

12$000

16$000

i .»$ - 0
aelloa
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CONSULTÓRIO PARA SENHORAS

y

De regresso de sua villegiatu-
ra, o especialista Dr. II. Gaubil
offerece novamente suas con-
sultas sobre qualquer caso con-
cernente á Belleza feminina,
assim mesmo que seus afama-
dos específicos, todos de fácil
applicação, os quaes cada um
os pode applicar em sua casa,
seja para a destruição comple-
ta dos pellos, para tirar sardas,
manchas, espinhas, cravos, ru-
gas e toda erupção da cutis,
seja qual for a procedência.
Graças aos longos estudos e
experiências, o Dr. Gaubil pode
garantir a eflicacia inlallivel de
todos os seus especiticps e pede
não confundir o seu estabeleci-
mento com certas casas que se
intitulam instituto de belleza,
e que só vendem productos
desconhecidos. O Dr. Gaubil
tem á disposição de sua distin-
cta freguezia e publico em gre-
ral, mais de 80 cartas recebidas
todas de senhoras conhecidas
no Brazil, em agradecimento
aos surprehendentes resulta-
dos que obtiveram com os seus
especiíicos. O Dr. Gaubil re-
mette todos os seus especifcos
pelo correio, para qualquer
ponto que os mandem pedir, e
paia evitar correspondência, dá
a continuação o preço de cada
especifico.

'WF:, %W y8 jÈÈÊ

Tratamento para o desenvolvimento
do busto e augmento dos seios,áSIooo. Para devolver aos seios ca-Indos a rlgeza e firmeza da primeiralormiçao, ao$ooo. Tialamenlo paiadestruir radicalmente os pellos su-
perfluos (u I Um o descobrimento),20*00 i. Para litar a> saídas, pannose mau fias, ií$ono. Para tirar espi-nhas e cravo-, ia$ooo. Creme semrival para tirar rugas, ia$ooo. o tra-
tamentocompleto, aosooo. Para lirara caspa e evitar a queda dos cabellos,
ia$noo. Tratamento de grande Bello.
za (convém a todas as epidermes) cia-rela a cutis, tira as sardus, pannos atoda a impureza do rosto, dando A
cutis uma flnura e belleza incompi-
ravel, uoíooo. T.atamenio paradinu-nulr a parte que se deseja, seja a pa-
padi.i. volume dos seios, dás espa-
duas, caleiras, etc., 3o$ooo. Para
llrar a obesidade do ventre, ao$ooo.
Tratamento paa emmagrecer todo o
corpo 5io$<-'oo.

N .T\ i—AO fazer qualquer pedidoelevem s: rcmeller ftooo mais para
os gastos do correio, e ioda a carta
das consultas deve ser acompanha-
dos de um .sello paia a resposta.

Consultas ántis das 9 as
12 e das 2 as 6 horas

81. RU* S. JOSÉ,-r andar
' RIO DE JANEIRO

HOT-n: Todos os preparados
enconfram-se á venda na casa
Bazin e casa Clrio.

SOCIEDADES OPERÁRIAS
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A directoria da Sociedade Mutua dos Operários da Manufactura Fluminense, cm Nictheroy. Sentados, da esquerda para
á direita: J. P Ribeiro, 2" thezourciro; C. Parrenho, \" thezoureiro; C. Guimarães, presidente; R. Caittim, vice-

presidente; E. Paes i"'secretario; e A. F. da Fonseca, orador official. Em pê, na mesma ordem : E. de Castro, A.
Ferreira, J. L. Soares, J. Ribas L. Rangel, A. Moura, A. Machado e C. dos Santos — commissâo de finanças e syn-
dicancia. Esta benemérita sociedade, fundada em 5 de Julho de 1914. l'á distribuiu mais de seis contos de réis de
soecorros a seus associados.

Va EXa AINDA NAO VISITOU A

CAMISARIA LUVA PRETA?!...
Visita-a, • ficara conhacendo a melhor cata da ROUPAS BRANCAS

34, PRAÇA TIRADENTES, 34



Para a toilette dos homens,
das senhoras e das ereaneas

Manchas
Sardas
Espinhas

Cravos

Vermelhidões
Comichões
Irritações
Frieiras
Feridas

*-<—-C^-%m

Caspa
Perda do cabello
Dores
Eczemas
Dartros

^^~T^"'1< T*3 :¦ •-
7=_7_^T7_' *

_>3 ___g_-

Golpes
Contusões

Erysipelas
Inflammações

JMo Banho G-eral ou _?arciai
USAE SEMPRE O

SABÃO ARISTOLINO
De OLIVEIRA JÚNIOR

__»».»>¦¦ —

_;~

Fortifica os tecidos preservando a pelle das
excrescencias, rugas, manchas, vermelhidões,
irritações e do máu cheiro de certos suores
locaes, tão incommodos como desagradáveis. (|

Nas varias MOLÉSTIAS CUTÂNEAS é um efficaz pre-servativo destruindo as producções parasitárias.
O seu emprego nas MOLÉSTIAS DA PELLE é racional,

pois que combinando-se facilmente cem a matéria gordurosasecretada palas glândulas sebaceas e com o suor, o que a água
pura por _i não pode conseguir, elle mantém a pelle e o couro !cabelludo sempre em perfeita limpeza, conservando assim a
Jt escura da cutis, a fineza, brandiu a c a elasticidade tão neces- ,sarta á pelle.

¦_—^

A' venda em qualquer parte
¦)) í
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Godofredo (Bahia) — E' facilimo sa-
tisfazer a sua curiosidade. No fim do que
se segue encantrará a explicação :

Pan, filho de Hermes e da nympha
Dryope, era deus dos rebanhos e personi-
ficava a natureza.

Figurava nos cortejos de Dyonisos,
corria pelos montes e valles, caçando ou
acompanhando as danças das nymphas
com a sua flauta pastoril por elle inven-
tada.

Tinha chifres e pés dc cabra... A sua
apparição assustava e d'ahi provém a ex-
pressão de terror pânico para designar
um medo repentino e violento.

Manoel A. Bezerra (Juiz de Fora) —
Já temos respondido a outras consultas
do mesmo gênero. Curar quebradura com
electricidade é quebradeira de juizo. Cin-
tas electricas para quebradura é um meio
electrico de enganar os tolos...

A. S. T. (Campos) — Afinal estava
escripto que o avaccalhamcnto não é
privilegio de ninguém, porque toca a to-
dos, mais dia menos dia.

Ainda quando alguém se avaccalha a
um Nilo Peçanha, não deixa de ser isso
uma certa honra...

Horacio Maritz (Victoria) — O mal de

que se queixa pôde ter varias causas, mas
quasi sempre é falta de nutrição.

E como nos diz também sentir muita
falta de dinheiro, escusa de procurar ou-
tra causa...

O remédio ?
E' caval-o...
Ulysses C. Branco (?) — Tem boas

qualidades no gênero o sonetinho Conto
natural. Os dois tercetos, porém, escan-
galhani a futrica; o primeiro com o safa-
rfi*»*(safa !...), e o segundo com o gestotrepador da jovenzinha e a sua phraseinstigadora : — Não olhe I

Olhando bem o caso, vemos que o amt-
go se enganou : isto aqui não é Rio Nu'...

Adhemar Serra (Maranhão) — Fica-
mos scientes de que o amigo "levado 

por
uma paixão que o tem feito perder noiteí
de gostoso somno", tomou a liverdade de
nos escrever um soneto, que abaixo des-'
crimina.

Chama-se—Minha musa — e diz assim:
"Estrada larga, num logar deserto — io
Matta virgem, escura e nevoada — p
Dentro estou á ouvir a trovoada — 8
Que rola ao longe no campo aberto" — 9

Que vejo! na escuridão d'este logar?—11
Um bello anjo lusindo de esplendor,—10
Pasmado fico a olhar e encantador;—10
Musa de meus sonhos, vens me visitar."

«PKESIDENTS EYES»
"O Dr. Wenceslau Braz adoptou o systsma dos presidentes dos E. U. da America do Norte, mandando emissa-

rios a vários Estados, para vêr o que nelles se passa e resolver' sobre diversos casos. Santa Catharina, Espirito Santo e
Faraná já receberam a visita d'esses emissários, devendo seguir-se outros Estados, em que haja "encrencas". — (Dos
jornaes).

C^ '"n1 "^"""^BÉj^i" "¦ ?s?í-'

hão de pensar ^^""a-r-

. Vêr

ZE' POVO : — Assim, com "olhos" por todo os lados,
que V. Ex. é um pauio...

WENCESLAU: — Não faz mal... Comtanto que eu veja tudo.,
para crer... ,

ZE' POVO : — Lá isso ê verdade 1 Mas mesmo assim, com todos os __.__ abertos para toda a parle, não faltaráquem os cegue ou lhes lance poeira, afim de pintar a saracura, ahi por esses Estados... Seria preciso que V. Ex. alemdos olhos, pudesse também lançar as mãos... ás orelhas de todos os déspotas estadoaes 1..
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FUTUROS DOUTORES
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l/in grupo de distinctos alumnos da Faculdade de Direito do Recife, entre os quaes
se acha o talentoso acadêmico Raul Pericles, que representou a Faculdade numa
grande manifestação recentemente feita em Pernambuco ao senador Epitaeio
Pessoa. Da esquerda para a direita —de pé—Arnaldo Murta, Firmino Acioly e
Raul Pericles; sentados: Emygdio Sá c Pessoa Filho...

Paremos um pouco para.T. cuspir! E
aproveitemos o ensejo para felicitar o
poeta, não pela sua métrica de escacha
compêndios, mas pela visita que recebeu
na matta virgem...

Foi uma visita masculina, a julgar pelo
bello anjo, o encantador, mas que, repen-
tinamente, virou musa de seus sonhos.-
Musa ou »fi»_ro?

Talvez ambas as cousas, pelo processo
d'esses moços bonitos, Lolós e LUis, que,
á noite, vestem saias...

E prosegue o soneto:
"Fecha-se o tempo, relâmpagos e trovões

—12
Raios que cortam os duros corações—n
Levantam-se de encontro aos meus dese-

jos"—io

Corresponde esse "fechamento do tem-
po" á... intervenção da policia, a bem da
moralidade...

Tal qual como aqui, onde, entretanto, os
que são visitados pelos musos de saias,
não têm coragem de lamentar assim o
fracasso:
"Ardentes com são os de um pclegrino

—ii
Carpindo as vontades de um prazer feri-

no — ii
Lamento o que fizeste dc mim com os teus

lampejos."—13

Prefeririam azular para casa arrependi-'
dos da pelegrinação e dos prazeres feri-nos, barrados pelos lampejos...

«0 /talho» em Juiz de fora

PNEUMATICOS
Aceesaoriospara autos d. todos

ca fabricantes
"especialmente americanos»

SILVA FIGUEIREDO
RÜA RODRIGO SIL.I, 30 «32—Tel. 4183-C.
FMil: IDt CHILI, 7-T-leph. 437.-C.
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Mme. Moreira e seu esposo Francisco Mo.
reira, conceituado gerenta da Casa Ba-
zxn.

José Ferreira (Santos) — Muito accei-
tavel a sua idéia de só se paginarem an-
núncios nas costas das paginas da mu-
sica. Faremos o possível, mas nem sempre
o será.

Oduvaldo Vianna (S. Paulo) — Sim,
senhor! Lavre lá um tento (um tentãol)
pelo conto — A generosidade do cadáver
— que será publicado.

E continue.
J. Procopio Serra (Ribeirão Preto) —

Não acreditamos que a tal Cinta Electri-
ca. cure moléstia alguma, salvo a quebra-
deira dos charlataes... Quebradura não
pôde curar. O que pôde acontecer é o
amigo ficar sem o cobre e quebrado em
todos os sentidos...

Sebastião Izidoro Pereira (S. Joãod'El-Rey) — Recebemos a rectificação
do soneto — Analyse moral—a tempo de
evitar o despacho do rectificado, que foi
destruído.

Carmim do Valle (S. Paulo)—Não par-tilhamos do seu optimismo. E' possível queo Congresso desenrole fitas de trabalho
sério, mas, contaminado. como se acha
pelo virus da rhetorica e da politicagemde campanário, cahirá, certamente, no
mangue da prolixidade inútil e infecciosa,
com grave prejuízo dos verdadeiros in-
teresses nacionaes.

Emfim, veremos.
Bias Guimarães (Belfort Roxo)—Mui-

to "carta de namoro o seu Postal, apezar
dd estylo puxado á sustância de quasibestialogico.

E tem logo este começo:"Cada momento que lembro-me dc tua
imagem, etc, etc.

Mais amor e menos confiança com a
bôa collocação de pronomes.

Volte mais comedido, mais simples emais escorreito no vernáculo!
F. Sampaio (Bello Horizonte) — Re-

cebemos o soneto monosyllabo. E' assim
(salvo a disposição de... lingüiça, quenão cabe aqui):"Sem — mão — nem — pão — quemnão — tem — cão _ Vi — te — ter —
sem — bem — ler.

Ora, francamente:: que diabo d'isto é
aquillo ?

FAMÍLIAS cariocas
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O Sr. Antônio Gomes, funecionario do Supremo Trlhu«nf . ...„ *_*¦ _ -,.
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CONTRA UMA «RATA» DA JUSTIÇA í

"Do inquérito policial já encerrado, ficou apurado, que um "complot" de exploradores conseguiu abrir a fallencia dStandard Ooil Company, apresentando uma letra vencida e não paga, mas que era falsa. A Standard Oil é uma emprc.norte-americana, riquíssima, que não deve nada a ninguém, como é publico e notório". — (Dos jornaes)

'A JUSTIÇA : — Em nome da lei eonsiderc-se fallida 7
A STANDARD OIL :—Mas que lei estúpida é essa que abre à fallencia d quem não está fechada na gaveta de nin-

guem TI...
ZE' POVO (ao Carlos Maxiniiliano) : — E' a lei da " escroquerie", que se serve de um juiz leviano para proclamar

a fallencia... da Justiça brazileiro I E V. Ex., que é o ministro da Justiça, deve tomar nota d'estas cousas para varrer a
minha testada I Eu não pactuo com larápios nem com uma justiça que leva a sua cegueira a este extremo. Uma justiça,
que não sabe distinguir o trigo do joio só serve para afugentar os capitães estrangeiros dc que eu tanto preciso e que para
cá não virão mais, afim de se não sujeitarem ao primeiro impeto das gazuas prptcgidas pela myopia ou pela segueira
togada !...

Conhecemos alguns sonetos d'csse ge-
passo que o seu é esse enigma... canino
e quasi analphabetico em que não se"mcttc o dente", nem á força de palma-
toria.

Seja tudo pelo amor de Deus I
Rodolpho Almeida, A. Cepêda, Coriola-

PO Cavalcante ,Aloy_iÒ Sobrinho, José
/.ulmiro Quaresma Dourado, Cfotilde do
Mattos, E' Tolisse, Euripedes Soares, Al-
bertino Moreira Dias, João li. Bello, Ri-
c.irdú Moreira Alfredo da Cunha Cam-
POI. Antônio Affonso Gregorkj da Silva,
P. V. Lassa, Aniuinciator Valcrio, Octa-
cilio Azevedo Joaquim Sepulveda, Joio
Paulino, Mariano Salvador, Sampaio Fí-
lho, Mucio Noronha, Affonso Firmino,
Moysés I.una, Luiz G. Calazans,. C. Valia-

dão Bredcrodcs Maia, Luiz Rtibano, Jay-
me Tocantins, Edu' R .da Silva, Antônio
Roberto dc Souza José de Souza Ramos,
Neiromy, Henalgo, J. Macedo, Raphaela
de Ntuville, Spongçl Rchdcr De Arnal-
do Alvares, João Jardim e Dr. Caxakacha
—Nâo foram acceitas as suas poesias.

B. Moraes (Itatiba) — Guardamos a
sua tentativa de retrato^do Kalisto, para
quando fór occasião de publicar essas
cousas.

Em todo caso, obrigados pela inten-
ção !

Júlio Ulpiano (Recife) — Pois é a pura
verdade: tivemos uma grande desillusão,
vendo o Dr.. Manuel Borba atravez dos

telegrammas por elle passados ao Impar-
ciai...

Quanta ingenuidade, quanta intriga, e,
sobretudo, quanta falta de compostura ou
que melhor nome possa ter a altitude so-
leiniie de um chefe de Estado I

Eiiámos boquiabertos com semelhante
revelarão que, para nós, foi grande c triste
surpreza.

Prcsciliana dc Almeida (S. Paulo) —
Nada podemos pensar acerca da critica
introtpjctiva, inaugurada pelo Sr. Satur-
nino Barbosa, pi lo simples mas culmi-
nante facto dc ainda não termos visto
essa obra litteraria.

Quanto ao resto, tempo ao tempo.
Djalma da Costa (Uberaba) — O Ma-

lho, apenas iS$ooo, por anno; O Tico-'Tico apcnissimns ll$ooo.
Como vè, dous paus por um olho...
Sebastião Isidoro Pereira (S. João

d'El-Rcy) — Não tem que agradecer :
foi justiça e da melhor.

Quanto a alerto, não é vocábulo por-
tuguez.

H. S. Oliveira (Santos) — Não temos
tempo para verificar o que está publica-
do; mas. pelo que transcreve na carta, tem
razão. Simplesmente ha uma causa .: o
descuido da revisão.

DR. CABUHY PITANGA

Wanequins mechanfcos
americanos

SSo a ultima palavraem manequins
Um só manequim

aclapla-sc a
qualquer corpo

ou medida
São sólidos, elegantese de fácil manejo
Vendas a dinheiro e

a prestações de
1 OSOOO MENSAES

Josephina
Zambelli 8$ Q.
Avenida Rio Branco 137

,. 1' andaP
Pelejamos ajenfes noa Estados
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ê o agente o mais poderoso que existe para combater <|
com successo

as doenças pulmonares
agudas e chronicas

€onsftpaçôg&,Bronchifes»
e Gripe

Q. preservativo cantra 4

Tuberculose pulmonar
rjLricàJitts : ffforrnAfiM-iA Rochs & C* fAA/a

_>//'<3- s* o roft//o francez i SifiOP Rtxtte*

?Tf'fffflffi^fHMffi^ffi^fftffffi^ffiffi^ffT_ffifft,ff_^frhff m 111 r i

fi

A FOLICIA DOS ESTADOS

gfi^^M j-lAmwm/f"* ¦ *"" 
\^ 

""S . í ¦ /y. .' X^^^"^ "^ár*" ímW^ 
'¦ 
-*ms- "'^L_\ -_***"'%-¦ V w_ *T*' »r . JtS^^ 8^ . *;É_t*?i. 

*\ * "V--_ 
flÜ

_^ ... -¦¦ 

' 
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IMPRESSO COM TINTA LORILLEUX

0 SETE SCIENCIAS
Nesses tempos de guerra, em que sc faz

a apologia da coragem, lembrei-me de
um moço que é de uma coragem extraor-
dinaria.

Não pensem que eu exagero, mas a co-
ragem d'elle chega ao ponto de mettef
medo aos outros; é uma cousa apavorante.

Entretanto.nunca foi militar para tomar
parte em qualquer combate, nem bombei-
ro, que se atirasse ao fogo para salvar
alguém.

tem lido alguma cousa e de tudo conse-
guiu ter uma idéa mais ou menos vaga de
que elle se aproveita para externar co-
nhecimentos e erudição.

Esta mania acarretou-lhe o appelido de
Sete Sciencias porque é conhecido nas
rodas de amigos e parentes.

Realmente, não se pôde fallar deante
delle de uma cousa qualquer que o Sete
Sciencias não exclame logo :

— Ah 1 Já sei de que se trata. Conheço

\ \—ú I ttmilMi\ 
VÉ liíÊl' ¦

Muito menos lançou-se ã água para ar-
rançar á morte quem se estivesse afo-
gando, pelo simples motivo do nosso he-
roe não sabe nadar, muito embora diga
que nada como um peixe... de chumbo.

Jamais se atirou também á frente de um

automóvel da Asistencia, de nm bond
da Light, ou de um trem expresso, no
louvável intuito de salvar uma vida.

Nada d'isso. A sua coragem é de outra
espécie, e é isto o que assombra.

Dotado de uma intelligencia commum,

isto muito bem.
Houve um tempo em que tinha a ma-

nia de conhecer todas as moléstias, e, o
que é mais, o seu tratamento.

Mctteu-se a receitar, ao principio, re-
médios homeopathicos c como estes, é
natural, applicados por semelhante clinico
produzissem cffeitos contrários e...
inesperados por elle passou-se a allopa-
thia, c por pouco não matou uns cinco ou
seis clientes, devido apenas ao escrúpulo
doss pharmaceuticos que devolviam a"receitas", dizendo que o Sr. Doutor se
havia equivocado na dosagem de taes
c taes drogas, que dariam para matar dez
elephantes, quanto mais uma creatura hu-
iu, um.

Desistiu de receitar c atirou-se a cons-
truetor. Um amigo que tinha um terreno
queria nelle edificar um pequeno prédio c
o $cte Sciencias prómptificou-se a dese-
nliar o projecto.

E' claro que foi regeitado pela Fretei-
tura por estapafúrdio.

Entretanto.ellc arranjou com um amigo
um outro projecto, modificou-o a seu gci-
to e tratou da sua construcção contra os
vchementes protestos do mestre da obra
c risota dos serventes dc pedreiro...

Quando o fiscal da Prefeitura teve dc-
nuncia do caso e foi vistoriar o prédio em
construcção, só encontrou um montão de
minas : a arapuca desabara na véspera á
noite, sem causar victimas, felizmente.

O Sete Sciencias, porem não se emen-
dára.

Mctteu-se a fazer uma installaçao ele-
ctrica em casa de um outro amigo; isto é,
pretendeu puxar uns fios para illuminar
certas dependências do prédio.

Dizia elle que aquillo sabia fazer até
dormindo.

Resultado : por oceasião da i* expe-
riencia houve um "curto circuito", prin-
cipio de incêndio, prejuizos, etc." A ultima" do nosso heroe foi num
concerto musical que fura convidado a
assistir e onde estava, alardeando os seus
conhecimentos de musica.

Mal sc começava a tocar uma valsa dc
Chopin, elle, mesmo sem consultar o pro-
gramma dizia para os seus infelizes vi-
zinhos da direita e da esquerda :

Ahi Já sei que é isto: E' uma ra-
pshodia húngara I... E assim por deante.

No fim da audição, foi elle apresenta-
do á filha do dono da casa, gentilissima
senhorita, cantora e pianista eximia, i°
prêmio do nosso Instituto dc Musica.

O apresentante dizia ser o apresentado,
grande conhecedor da musica e critico
musical.

Após os cumprimentos da pragmática
nas apresentações, perguntou-lhe a senho-
rita:

O senhor, então, é um grande ama-
dor da musica, não é assim?

Gosto immcnsamente da divina arte,
senhorita, e conheço o bastante para fa-
zer uma conscienciosa critea.

Neste caso, fez grandes estudos dc
harmonia, contra-ponto...

Sim, sim, conheço perfeitamente
tudo isso. Imagine, V. Ex., que em musi-
ca eu cheguei a fazer até alguma:; qu>ál-
terasl...

O espanto da senhorita, ante tamanho
disparate, não se descreve; só quem co-
nliece um pouquinho de musica pódc ava-
liar.

E o Sete Scicniias que julgara aquelle
espanto, como uma grande admiração
pelo seu talento musical, sahiu d'alli
cheio de si, dizendo depois a alguns ami-
gos: Aquella mocinha veiu conversar

à
fl

commigo, a respeito dc muisca e eu ape-
nas com tres quiálteras e meia consegui
cmbatucal-a dc tal sorte, que cila não me
disse mais nada.

Quanto» Sete Sciencias existem por esse
mundo, como este meu conhecido?....

Rio _ IV — 1916
Maubic-Io Mata
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JlS INSTITUIÇÕES PE CREP1TO POPULAR

N

Aspectos da ultima assembléa geral do
Banco Popular do Brazil, para presta-
ção e approvação de contas e eleição de
um terço da administração : A mesa
que presidiu à assembléa — Dr. Car-
valho Borges, Virgílio Maia, Felix
Mascarenhas, Dr. Plácido de Mello e
Joaquim Franco. — Um aspecto da
assistência de accionistas do prospero
Banco Popular do Brazil, instituição
que vae dando, os mais proveitosos
fruetos ,
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OS NOVOS ACTORES
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Irmão do fal-
lecido poeta e
jornalista Cat-
doso Junior, na
Escola Dramati-
ca, á custa de
incessante estu-
do, obteve notas
di s ti n c ta s em
todo curso e foi
sempre o pri-
meiro alumno da
sua turma.

Vieira Cardo-
so é tambem au-
tor, conteur pre-

miado com men-
;ão honrosa
num concurso
litterario, e.como

poeta, quasi menino, publicou os seus pri-meiros trabalhos n'0 Malho.
Da sua musa actual, já despida de in-

fantilidades, e sem a nota berrante dos
que aspiram á originalidade suprema, da-
mos uma ligeira prova no seguinte so-
neto :

ÉÉL 
'^ÈÊi

O ESPELHO
D'esse espelho glacial, a face lisa
Em que te,, miras tanta vez, formosa,
Reproduz, claramente desdenhosa,
Tudo que vê, com nitidez precisa.
Figura humana, borbüeta, rosa,
Pranto, riso gentil, magua indecisa,
Sombra fugaz que perto lhe desusa,
Mil impressões reflecte silenciosa.
Tudo simula o espelho, e nada sente,
Tudo finge, mas cousa alguma o abala,
E a quem se afasta esquece de repente.
O amigo falso que entre os mais preferes,
Traz-me á lembrança o cameleão, a opala,
E a indefinivel alma das mulheres...

N. I. polka " 18 de Julho" (S. Paulo,
Piedade); 2, one-step " Boy Scout",
(Rio); 3, schottisch "Recordações de
Rozinha", (Rio); 4, schottisch, "Coração
de artista", (Rio); 5. polka "Chorando
maguas", (Rio); 6. valsa, "Amor e trai-
ção", (Rio); 7. valsa "Cândida"; 8tango "A vida é esta"; 9, schottisch "O
lyrio"; 10, polka, "Só por ti"; 11, vai-
sa " Por teu amor " ; 12, valsa " Carmen ";
13, schottisch "Flores de laranjeira"; 14
one-step "Garoto"; e 15, pas de quatrè" Felizardo ".

Maestso B. M6ix

I .fira Cardoso,actor
diplomado pela

Escola Dramática
Municipal. ^ecção Mjisicaí

Continua aberta a inscripção para o
grande "Concurso Musical 1916" cujo
encerramento será a 15 do corrente.

Os concorrentes verão no nosso numero
707 de i* de Abril as condições estabele-
cidas para esse, certamen.

Acham-se inscriptas até 29 do mez fin-
do as seguintes composições :

MOVEIS Mobílias pa-ra todos os
gostos, sorti-

mento para os rr.ais exigentes,
condições de venda as mais van-tajosas, certifiquem-se visitando
o grande armazém e deposito á
Rua dos J-ndradas 27 — A. F

COSTA.
M. B.-EnvIa-se grátis a quem pedir ca-. itiojos e mais Informações

Este excellente Vinho de Mesa
encontra-se á venda

em todos os Hotéis, Restaurants
e casas de 1a ordem.



A PASSAGEM DO GOVERNO DE S. PAULO

Rodrigues Alves : — Aqui o tens. Altino I
conta d'elle como se fosse teu filho I

Altino Arantes: —Não ha duvida 1 Com o máximozelo e carinho, velarei por esta preciosa relíquia da
familia paulista, procurando seguir sempre os passos e os exemplos de quem agora m'a confia I

A Republica :—Muito bem I E aqui estou eu para applaudir,desde já, o . ovo pae do pimpolho, se elle nunca se desviar da linha recta e ouvir sempreos conselhos do vovô conselheiro i



SALADA DA SEMANA

c^£&\ lo

Bilac. o consagrado poeta do-
sorteio militar obrigatório, deve
estar philosophando a estas ho-
ras sobre os contrastes da vida e
a ironia da sorte... Em Portugal
teve uma recepção brilhantissi-
ma e ruidosa ; aqui desembar-
cou debaixo de chuva e sósl-
nho... Nenhum soldado e ne-
nhuma «estrella» o foram espe-
rarl.v.

o joven e
valente de

Empunhou as rédeas do governo de S. Paulosympathico Altino Arantes, rodeado de um núcleoauxiliares.
E' de se esperar um excellente governo, embora se considere o Altino um tanto queixoso...

r\ /Np/

O governo,
tendo em vista o
excellente resul-
tado obtido com
o carvão nacio-
nal, resolveu es-
tudar a questãoa fundo e na pri-
meira oceasião,
que poderá ser
amanhã ou d'a-
qui a cem annos,
tomará as pro-
videncias neces-
sarias, afim de
que o mesmo
carvão seja apro;
veitado.

E o Brazil que
vá esperando...

Com essa mania que temos de imitar.os outros exhi-
bimos ás vezes arremedos que causam dó... Veja-se essa
festa do trabalho, no dia l- de Maio, em que o «operariado
nacional» se exhibiu por intermédio de algumas dezenas
de tuberculosos, que nem força tinham para dar um viva I
pois pareciam estar morrendo em pé...

Vae funecionar o Congresso 1 o primeiro trabalho
Sicaám farfonvheerC^HentÜS' C,m 

"« " 
•» «tortfídSpuiiucagem larao verdadeiros milatrres

taíifmíuo^bem6 ^"h «^conhecimentos, tudoiam muito bem sc Q diabQ n_Q s<} meUes»se QO
es
meio
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será de grande proveito

para o bebe, para fortale-
cel-o . e garantir-lhe um
desenvolvimento são, o •

uso constante da

EMULSÃO DE SCOTT

O MALHO

tro ganhou de valor, mas já era tarde,
quasi no final.

Os goals do Palmeiras foram conquis-
tados por Nazareth e Demosthenes e os
do Fluminense por Couto e Baptista..

Dentre os paulistas, destacaram-se co-
mo sempre Nazareth, Demosthenes, O.
Egydio, Lefevre e Morelli.

Dos carioca» C. Netto esteve magnifico.

divisão^da Liga Metropolitana, feito mo-
dificações na tabella do campconto d'este
anno, resolvemos pubilcal-a novamente
afim de que os nossos leitores fiquem
bem orientados.

A distribuição dos jogos é a seguinte:
Maio :
3 — Fluminense "versus" S. Christo-

vão.
FOOT-BALZ

Match Iitterestadoal — Palmeiras versus
Fluminense

Foi uma tarde brilhante a de domingo
ultimo na magnifica praça de sports do
Fluminense, á rua Guanabara..

As dependencias da vasta sede se acha-
vam completamente repletas, sendo que
as archibancadas comportavam a elite ca-
rioca.

O tempo que se manteve sombrio muito
concorreu para o bom êxito da festa.

Antes do match interestadoal teve reali-
zação um training entre os segundos
teams do Fluminense e do Botafogo.

Este encontro, com justiça despertou
grande interesse, pela technica desenvol-
vida pelos elementos de ambas as equipes.

Este encontro terminou por um çmpate
de 3 a 3 goals...

Teve então inicio o match interestadoal
e ao apito do referée, o Dr. Flavio Ramos,
alinharam-se as equipes representativas
dos clubs :
Palmeiras :

Racho
Lefevre — Octavio Egydio

ítalo — Dorelli — Rheinfranl
Morae3 — Demosthenes — Nazareth—Ar-

thur — André
Calvct — Baptista—Barthô—Couto —Cel-

60
Nelson — Oswaldo — Lais

C. Netto — Vidal
Moraes

Fluminense:
O match a principio não teve a anima-

ção que era de esperar e só depois de ve-
rificado o empate de 2 a 2 é que o encon-

O " tcam" do Fluminense, que disputou o "viatch" interestadoal com o Palmeira

seguindo-lhe Vidal e Moraes. Lais e Cal- 7 — Andarahy "versus" Flamengo ;mon também estiveram bons. Bangu' " versus " America.
Os sportmen cariocas procuraram de to- 14 — Botafogo "versus" S. Christo-

dos os modos proporcionar a seus ami- vão ; America "versus" Andarahy.
gos paulistas uma alegre estadia na ca- 16 — Flamengo "versus" Fluminense,
pitai da Republica. 28 — America "vesus" Botafogo ;

Bangu' "versus" Flamengo.
O CAMPEONATO DE FOOT-BALL Junho :

25 — Botafogo "versus" Fluminense;
Tendo a commissão de foot-ball da I* Bangu' " versus" Andarahy.

EMULSAO de SCOTT
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v.°aFR'oCARL0S n'TTENCOUnT, ESPEC1A-L STA DAS VIAS urinarias. é o único orerarado
Í^POTENCCiAncMCo?.í?2° lnfallivcl na cura dalm POTÊNCIA EM QUALQUER PERÍODO.

P5QGA5IA fiSHHIHI-Rna «Io Ho.pTôl^,"!8-°°Rio de Janeiro

Uina chegada, nas ultimai r gatas no Rio Grande •do Sul

Julho :
14 — S. Christovão "versus" Flamen-

go.
16 — Fluminense "versus" America ;

Bangu' "versus" Botafogo.
23 — Flamengo " versus" America ;

S. Christovão "versus" Bangu' ; Anda-
rahy "versus" Botafogo.

30 — Andarahy " versus " Fluminense ;
America "versus" S. Christovão..

Agosto :
20 — Botafogo " versus" Flamengo ;

Fluminense "versus" Bangu' ; Andarahy"versus" S. Christovão.
27 — America "versus" Flamengo;

Bangu' "versus" S. Christovão.
Setembro :
3 — Botafogo "versus" Andarahy ;

America "versus Bangu'.
— Fluminense "versus" Flamengo.

10 — S. Christovão "versus" Botafo-
go ; Andarahy "versus" Bangu'.

20 — S. Christovão "versus" America.
Outubro :
1 — Botafogo " versus" Aemrica ; Fia-

mengo "versus" Bangu'.
— Flamengo "versus" S. Christovão;

Botafogo "versus" Bangu'.
12 — America "versus" Fluminense.
22 — S. Christovão "versus" Flumi-

nense ; Flamengo "versus" Andarahy.
29 — S. Christovão "versus" Andara-

hy ; Fluminense "versus" Botafogo.
Novembro :
5— Flamengo "versus" Botafogo ;

Fluminense "versus" Andarahy.
12 — Bangu' "versus" Fluminense';

Andarahy "versus" America.

Leiam O T1CO-TICO, único jornal ex-
cusivamente para creanças.

O nuti' * 
4 a

^^wruJu»-

Leiam O TICO-TICO, único jornal ex>
clusivãmente para creanças.

16$, 18$, 22$ e 24$

RA, CAMPOS 6L C-
Rita 7 Setembro, 8>1

RIO DE JANEIRO

A titulo de réclame B e 11 o s
e superiores borzeguins, canos
brancos e de côres ou todos bran-
cos, cinza ou béje, combiqueira
de verniz — ultima creação damoda.
I^elo Correio mais 2$oooRemettem-se grátis catalogos ilius-trados a quem os pedir a

Carlos Qraeff k C.

CASA SEGURA"

A MAIs SORTIDA EM JOGOS E ARTIGOSPARA SPORT, COLLEGIAES, ATHLETAS. VIA-JANTES ETC.  -
F*BRIÇ* PE MOVEIS PE VIME

BOLSAS PARA COLLEQIAES-Artigo de
bòa qualidade e aprimorado gosto.Preço desde 3ÍOOO FOOT-BALLS

"STAR SEGURA"N«. 1 5
8$ 10$ 12$ 14$ 16$

DESCONTO PARA. REVENDEDORES

ENVIA-SE GRÁTIS A QUEM PEDIR O
CATALOGO ILLUSTRADO

CASA GUIOHIAR
120, Avenida passos, 120

N. Rio d* Janeiro
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IPkacahout!

<JOS ÁRABES
DELANGRENIER

0 melhor alimento para as Crianças,
para os Convalescentes, para os Velhos,

e para todos os que
precisam de fortiíicantes. . á

10, Rue de» Balnt.-Péreu, Pari* e rurm&cias.

A generosidade io ate
A ANDRÉ BRUN O

NO AMAZONAS: JOGO DE EMPURRA...
" Nada decidido ainda sobre a succes são do Amazonas. Propostas para cá,

propostos para lá e nenhum nome conseg uiu ainda a approvação que o torne
viável nas urnas. Proseguem as negociações." — (Dos jornacs)

Na sala da redacção só estavamos eu e
o Francisco Mendes, director do jornal.

A um lado, as officinas; os typogra-
phos failavam e riam, aproveitando, ou
mais acertadamente, abusando da nenhu-
ma autoridade do chefe, devido aos atra-
zos do pagamento.

Eu escrevia uma chronica theatral, des-
compondo autor, actores e emprezario de
um theatro, do qual não tínhamos anun-
cios, e o director, na impossibilidade de
impedir o vozerio desrespeitoso, que ia
pela ofiicina .desancava no artigo de
fundo o secretario da Fazenda d'aquella
época, um cretino muito grande, que não
sabia onde tinha o nariz e levára sua es-
tupidez, ao cumulo de cortar a subven-
ção que o jornal recebia mensalmente 1Canalha 1 — vociferava o homem;—
miserável até com o que não é d'elle!
Com o que é do governo, do povo, nosso 1

E depois de exclamações como estas,
soltas de quando em quando, o homemzi-
nho enfiava o seu nariz á Cyrano, nas ti-
ras de papel ordinário em que escrevia,
e alinhava mais meia dúzia de desafo-
ros, pesados e violentos, como os pro-
jectis dos canhões 420, que os allemães,
num rasgo de vaidade, puzeram em fóco
em 1914, como attestado á sua nunca des-
mentida cultura.

Dá licença?
Entre.

Era um rapazola -que tomava conta do
balcão.

Entrou .tirou o cigarro amarellecido de
um canto da bocca enorme, cuspiu com
ruido e á moda capadocia, no escarrador
a um lado da mesa.

O que temos? — inquiriu o Mendes.
E o rapazola entregando-lhe uma car-

ta, simplesmente, e creio que com mali-
cia:

Um cadaver...
Que volte outro dia — respondeu

maoliinalmcnte o director ,sem levantar a
cabeça.

Mas o homem está esperando,..
Bolas I — berrou, furioso e colérico

o jornalista — Bolas 1 Já te disse que não
estou para "cadaveres"... Diz-lhe quevolte outro dia; hoje não tenho dinheiro!
Pílulas!M.is não é o que o senhor pensa,"seu" Chico.

E o Mendes, que ficava indignado quan-do o tratavam de Chico :
Francisco, "seu" Pupo.
Desculpe. Mas não é, "seu" Chico...
Francisco, animal.
Desculpe, "seu" animal... quero di-

IONATHAS PEDROSA (lendo os nomes) : — João Lopes...
WENCESLA'U : — Não 1
PEDROSA : — Moura Costa...-
WENCESLA'U : - Não /
PEDROSA : — Mas isto, assim, é o diabo ! Os opposicionistas estão en-

chendo a urna com os nomes de seus par tidarios, e eu...
WENCESLA'U : — Não / Não ! Não /
ZE' POVO : — E' isso mesmo, mestre Pedrosa I Nenhum d'esses nomes

eahe no gotto... Pôde continuar a leitura das cédulas, confiado nesta sabia theoria
republicana : Os Estados tem o direito de escolher quem quiserem, comtanto queescolham o indicado pelo "indicador" do Centro...

zer, "seu" Francisco — balbuciou o po-
bre rapaz ,atrapalhando-se todo;—mas o
homem está esperando a resposta, para
saber se alguém vae ao enterro.

A que enterro?
Ao enterro do cadaver.Mas de que cadaver? "seu" Pupo.Do coronel Balbino.-- Morreu? 1

E depois de um suspiro exagerado de
pllivio, por ter, afinal, comprehendido do

que se tratava, o Mendes virando-se para
mim, sorrindo:

Apre! Afinal, sempre é um " cada-
ver" de menos! Vae ser "enterrado"...

O rapazola sahiu.
V.ies a este enterro — continuou o

director, dirigindo-se a mim.
Quem é esse coronel Balbino?—per-

guntei.Um ladrão! Deus lhe perdoe e a mim
também; um batedor de carteiras. "Ba-
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VER PARA CRER

_________» 'iRr W*" Jh^* m

wmm m^WKmMam mm JH UKã^ _P-B_4HH _^^^k fln ^^^ft .. ^^mhhm_k,- 4 : *^^^__________ü!^^^ *

/ ¦__£_.¦ jmHí «*S____5.- ¦___!tr mw^ 
Mm'' 3 . ¦¦ 29BS^K «ndWffiBnM ]¦¦¦¦ ¦¦¦p

__ directoriá do Santos F. C. que acompanhou ao Rio de Janeiro o "team" que
veiu disputar o "match inter-esta doai na festa inaugural do S. Christo-
vão A. C.

teu" a fortuna ao próprio pae, "bateu"
todos os bens da mulher e, afinal, termi-
nou...

Batendo ás botas", conclui eu. que
não perdia oceasião para um trocadilho.

...terminou na cadeira...
Na cadeia?
Não, na cadeira senatorial.
Ahi Era senador?
Era, e tu vaes fazer a reportagem

do enterro, porque, apezar de todas essas
qualidades más, péssimas mesmo, tinha
elle um merecimento...

Sim?!
Sim homem. Era tio do deputado

Fonseca, que está muito cotado para pre-
sidente no futuro quatriennio.

E ajuntou:
Sabes... o jornal precisa; o jornal

vae indo mal.
A' vista d'isso, deante d'essa lógica ir-

refutavel e apezar de não ter almoçado
ainda, abalei para a casa do illustre mor-
to, morto de fome (eu, e não o defunto)

e pedindo a Deus que a cousa fosse ra-
pida.

A sala de visitas, transformada em ca-
mara ardente, estava completamente cheia
de parentes e amigos do fallecido, que dis-
corriam sobre as suas "qualidades civi-
cas e moraes ", em pequenos grupos e em
voz muito baixa, por terem a certeza de
que o maltogrado senador não lhes ouvi-
ria os elogios, mesmo que fallassem mais
alto.

Na sala de jantar ,ai viuva, rodeada de
amigas, era accommettida pela vigésima
quinta crise nervosa e as filhas tinham o
trigesimo "xilique"; na cozinha, a Clara,
uma negra, preta como o carvão e quedesempenhava as funcções de cozinheira
da casa, em cochichos, apenas, contava á
lavadeira, eá "mulher dos ovos" a causa
do tão triste desenlace idesgostos que a
mulher e as filhas davam diariamente,
ao "pobre de Christo".

Pouco depois de eu ter entrado, chegou
um sujeito muito gordo, trajando um

fato preto, lustroso como fundo de pa-
nella areada.

Muito acanhado, amassando o chapéu
molle e cheio de manchas de pó, nas mãos
grosseiras, dirigiu-se á viuva e disse-lhe
qualquer cousa, que eu deduzi ter sido pe-
zames.

Quem é? — perguntei a um pretinho
que estava a meu lado e que devia ser
criado da casa.

E' o Manuel da Venda, muito bom
homem — explicou-me elle. E em dous
minutos pôz-me ao corrente da vida do
recém-chegado. Era natural da Madeira,
proprietário do armazém da esquina; elle
mesmo entregava a mercadoria aos fre-
guezes, num errinho tirado por uma
égua ,pela qual tinha grandes cuidados, e
vivia com uma mulatinha pernóstica, que
já fora á Europa em sua companhia, e
que, depois da égua, era seu unico idolo.

Afinal, o feretro sahiu.
Chegámos ao cemitério, ás 15 horas e

eu, que sentia o estômago a " dar horas ",
ia tratando de me safar, quando um dos
circumstantes tomou,, a palavra.

Era o discurso fúnebre. Fiquei.
O orador começou :

" Descança em paz, grande amigo 1
Tu, que foste um bom e um forte, levas o
amor de tua esposa e o coração de tuas
filhas; levas o consolo dos que soffrem e
o allivio dos que viveram pobremente."

A assistência prorompeu em soluços.
" Levas — continuou o orador, ani-

mado pelo successo das suas palavras—" levas os agradecimentos de todos os teus
amigos e a alegria dos que te conheceram:
levas...

Ouviu-se um soluçar mais forte. Era o
Manuel da Venda.

—Olhe, senhoire— murmurou o ven-
deiro ,chegando-se para perto do orador—
elle leva-me também quatrocentos "mal
réis", que m'os pediu emprestados a" sumana "passada, mas não faz mal.
Não precisa dizer nada ao probrezito...

Oduwaldo Vianna

Senhorita Áurea Carneiro dc Mesquita,
3' annista da Escola Normal de Para-
hyba do Norte e nossa talentosa col-
laboradora.

SABONETE
Ultima novidade de Paris,
para conservação e belleza

da eutis.
Cada sabonete, 2$500

CADUN POMADA
R grande deseoberta me-
dieinal franeeza, contra

Eezemas e todas
A' venda nas boas as molestias da PelIc
casas e pharmacias &AMmml,Ai rVSPr



NA PREFEITURA : SUBSTITUIÇÃO DE UM MARTYR POR OUTRO
"Deixou a Prefeitura do Districto Federal o Dr. Rivadavia Corrêa, que a passou ao Dr. Azevedo Sodré, nomeada

para exercer interinamente aquelle cargo". — (Dos jornaes)
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y
RIVA : — "Apre 

t Custou mas se mpre chegou o dia ! Vou Para a minha cadeira senatorial, que me espera dc bra-
ços abertos... Tome conta, da prebenda, "seu" Sodré ! Espero que se agüente bem no balanço...

AZEVEDO SODRE' : — Pôde ir descançado : farei o possível para não enjoar...
MARIO BULHÕES (official de gabinete) : — Ih ! Dr. Rivadavia ! Vae lá por fora uma choradeira insitpportavelf

Mas com certeza não é pela sua sahida... ,'/.li' POVO : — E'a choradeira do s mendigos "chies", uma classe cada vez mais numeroso e impertinente... Pre-
cisa-se dar com o — basta \ — em semelhante praga que atravanca os corredores da Prefeitura, atrapalhando a adminis-
tração ! O Dr. Riva conseguiu muita cousa, mas não livrar-se dos chorões dc ambos os sexos... Pode ser que o Dr. Sodré
seja mais feliz, dentro da lei e da sua sciencia medica, aconselhando a toda essa gente que vá tomar outros ares e
cavar a vida noutra parte que não seja o campo da Prefeitura, já tão cheio de parasytas e tiririca ....

VIDA SOCIAL

•

\ y^r{ ' 
| -  

4t

__& 3 ________ •*•* - - •' 
_________________ ___k*—s». 

' *______. ______ _|9^____ " *__!¦*?«______

?*m iS^-_«-_ V-WhI ?Wv ¦m^^Jr%Jrm&X% ? Y^mr ^M ' WF r r____r>'^ 'li W'*t___________K« _________ " _¦__. ^ immmmm>-*-y +*m^^mmvm!L-^* " _* *____*_.

1 mr •*B_I____5 ~.J __¦ _______ ___r j_a^- w% _fe _¦ #flP. _Ji _r\ _____P*- __¦ ___V _______ ___¦ #¦_¦__ 7 ¦-^ - -^r -. r— /.-V-rt»! ir _H ^ft _____ ¦ -sr*wfc- __É__É____H ______ BP»*^^
_______! __J__r ÍV i rnSíÁ

•*" m feLll Pr <LmW M -T>i».' _________ v ___ ' •r^IH___f W fl F fl_____.fl_Sf --.^¦j _M 41 fl..:¦', B_B M_____H___1______L fl¦ts "i ¦_ _¦ .________. v *¦ _, "*¦' A
v_

m^r r r **_,_ e..a ,ij\J| ¦nJ^K^^V

¦ ílfl ¦.'-"'- V'^ •*_*fl _^___________HP^

Enlace Monlciro-Lima : consórcio do Sr. Dr. Luiz Salgado Lima com a senhorita Alce Monteiro, dileta filha do Sr.m
Dr. Júlio Monteiro : um aspecto do acto civil, sendo testemunhas os Drs. Werneck Machado e Silva Goma
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DOIS MILAGRES!!
Cura Do Utero Doente .

Os Dois Melhores RemediosDo Mundo!!
Minhas Senhoras!I
UTERINA é o único remedio que cura

FLORES BRANCAS, OS CORRIMENTOS
ANTIGOS E RECENTES DAS SENHORAS,
AS PURGAÇÕES E A BLENORRAGIA DA
MULHER 1I
PRESTEM BEM ATTENÇÂO A ISTO:

O máo cheiro e o fétido dos Corrimentos e das Flores
Brancas tambem desapparecem logo, como por en-
canto!!

Garantimos que só UTERINA é
que cura o máo cheiro e o leü^rTdrj_T;or-
rimentcs e das Flores Brancas !

Tudo isso é a melhor prova de que
UTERINA é um santo remedio 1 !

Sobre a maneira de usar convém iêrcom muita emuita attençâo o novo livrlnho que acompanha cadavidro II

REGULADOR GESTEIRA é o único remedio
que cura o catarro do utero, as inflamações doUTERO, a FRAQUEZA DO UTERO. a ANEMIA, a PAI-LIDEZ e a AMARELLIDÃO DAS MOÇAS, OS TUMORES DOUTERO, as HEMORRAGIAS DO UTERO. aS DORES e CO-L1CAS DO UTERO, as DORFS DOS OVARIOS as MI NS-TRUAÇOES EXAGERADAS e MUITO FORTES OU MUITODEMORADAS.aS DORES DA MENSTRUAÇAO, a FALT . DEMENSTRUAÇAO, a SUSPENSÃO DA MENSTRUAÇÃO aPOUCA MENSTRUAÇAO, a HVSTER1A e OS ATAOUESNERVOSOS, a QUEDA OU DESCIDA DO UTERO, OS ABOR-tos e as HEMORRoiDAS das Senhoras !

REGULADOR GESTEIRA.. melhor Tônico-
Sedativo do Utero, dos Ovarios e dos Nervos I I

Sobre o modo de usar convém ler com todo
cuidado o livrinho que acompanha o vidro 1 I I

Tida Smbora deva ter sempre em sna cata alguns vidros da UTERINA a antros de REGULADOR GESTEIRA ! I
Nunca houve e nem haverá nunca mais no Mundo remédios que sejam iguaes a estes dõiTTl

Vendem-se nas principaes Pharmacias e Drogarias ena DROGARIA ARAÚJO FREITAS & C
Deposito Geral : Pharmacias _I.S.tlt MVIOS — Rua Santo Antônio, 2â» — PARA'

FESTAS SYMPATHICAS
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Oeiaser asada pelos fracas, anêmicas, atiras-tnenicos, os que soffrem do estômago e aa te-«horas que amamentam.—Deposito: Araújo Freitasa Comp. —Rua dot Ouri»es,88 e Pharmacia ».r-ques-Praca Tiradentes. as.40 e 42. Ris de Janeiro
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SANTOS DUMONT NO BRAZIL

"Santos Dumont, fugindo ás manifestações que aqui o esperavam, veiu directamente de Buenos Aires ao Salto de
Iguassu', no Estado do Paraná, onde esteve muitos dias admirando a famosa queda d'agua". — (Dos jornaes)
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SANTOS DUMONT : — Bello 1 Soberbo ! Maravilhoso ! E' o Niagara do Brazil! Mas, como tudo que ê brazi-
leiro, jaz aqui abandonado, sem nenhuma facilidade dc transporte, que attraia os" touristes" ! E se eu estabelecesse paia
aqui uma linha de aeroplanos ?... Mas, qual 1 No Brazil tudo é grande, menos o homem...

RAMOS SOBRINHO & C.
PEí^FUMfl^IfiS FI. AS •*-•* as mais recentes ereaeões da MODARUA DO HOSPÍCIO II

PôãtAB
f.EMIMlN^

•^¦_____ 
~~-

Os homens zombaram e blasphemaram
tanto contra a mulher, que reclamava di-
reitos dc egualdade sociaes... Entretanto,
sem perceberem, já estão abandonando o
mundo com todas as suas ambições tradi-
cionaes á mulher que, sem esperar ainda
por semelhante generosidade, vae ficando
senhora de tudo, do que sonhava e do quejamais sonhou.

Mesquinhos homens, vós sois dc uma
insensatez tal, quí já nem vos lembraes
talvez do que algumas pensadoras disse-
ram nesta secçao'!

Tolos ginophobos do século XX, cm
breve nada mais restará dc vós senão,
como os leões da fábula, os respectivos
apêndices para justificarem o vosso pro-
gresso intellcctual e moral, o vosso gran-diloquente heroísmo bcllico I

Eis para que nos preparastes : para vos
destruirdes mutuamente. Approxima-se a
victoria do bello sexo e uma nova raça
brilhará em prol da regeneração humana.
Liberdade, egualdade e fraternidade, sem
distincção de sexos — eis o seu ideal I

A verdade não necessita de auxilio de
espécie alguma e muito menos dc propa-ganda. E' a lei do Karma que rege os des-tinos da humanidade. Deus é a perfeita
_S,UÇ _:. nü0 pcrdòa e nem castiga. —
Delta Sigma.

A's distinetas amiguinhas Mllcs. Fran-ca, Maia e Castello Branco:
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Tu, bella rosa, comparas-te ao doce
sorriso da creança, representas a innocen-
cia, porque sorris para tudo, não tens a
vida animal, não raciocinas para fechares
as pétalas aquelles que por inveja ou des-
peito te maltratam; tu és a rival das mo-
ças bellas A rosa Noiva representa a pai-lida virgem, porque tristezinha e desço-
rada, ella desabrocha, c a imagem do
poeta, é a figura do estudante pobre, quetriste e só caminha todos os dias, cum-
prindo sua santa missão, embora, ás ve-
zes, arrastado por cruéis soffrimentos.

Al! se me fosse possivel morar no teu
caule, respirar constantemente o perfumede tuas pétalas, viver com a esperança de
teu cálice, tendo por divisa tuas bellas sé-
palas, sugar o nectar de teus pistillos,contar os teus estames, os meus des-
gostos, segurar com carinho no teu
pedunculo e oceultar o rosto na tua co-
rolla, afim de que o mundo mesquinho e
cruel não mais me visse!.. .—Branca de
Neve (A. C. M.) (Parahyba do Norte)

Está conforme. Ea Blondi;

Luís Cardoso de Souza, zeloso funecio-nario postal e amante, das musas nas
horas vagas.

O AMOR E A ROSA
O amor! Tu, ser incomprchensivel, cn-

cerras immcnsas definições. Não te po-
demos descrever. Tu és um monstro, que
apavora tudo, forçando-nos, ás vezes, a
soltar gritos de horror. E's também a
hóstia santa para dous corações que se
amam verdadeiramente e ainda, algumas
vezes, a fada mentirosa que nos persegue
com jurmentos, fazendo-nos conhecer o
abysmo cruel da ingratidão.

COLLYRIO Minra Brasil
NOME .ECISTRADO

<-1-umIo marca franceza
Cndn dia se víemapparecer novos es-

pecificos para a cutis;são quasi sempre con-trafacções. So o Cri-me Simon dá á tez a
Jrcscurae a belleza na-turaes. I_lle vende-se
lia mais de 50 annos
em todo o mundo,apezar das imitações,
O Pottdre de riz c •>
Savon Simon comple-
tam os effeitos hygie-
nicos do Creme.

Cura inflammaçõe» e purgações do»
___, olho*
l-iarmncla MOURA _OIX__i.il-'*", l-ii-i I 'rognajano, 37
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FAZEMOS CRESCER

0 CABELLO
TRATAMENTO SCIENTIFICO

E EFFICAZ
PARA O CABELLO

DE AMBOS OS SEXOS
CRA-TIS

C&he-lhe o Cabe!-
to? Seu cabello en-
canece antes do
tempo? Km pasta-
se e está quebradl-
CO?Molesta-o a Cas-
pa, ou comichâo do
couro cabellud >?

V. j4 está calvo
ou omeasado da
Cal vicie?

Si soffro de qual-
puer d'e3ses males.

Antes ao Trata- é tempo de procurarmento 03 meios da curar-
¦e, escrevendo-nos solicitando o íolh_^
to entitulado:

"TRIUMPHO DA SCIENCIA
SOBRE A CALVICIE"

no qual um espe-
ciallsta européo ex-
põe A Verdade Ac-
erca do Cabello, noa
seguintes capítulos:

Maravilhas d O
Cabello—Kstructura
do Cabello e do
Couro Cabelludo—•
Cauzns da Queda do
Cabello e da Calvt-
cie — Como conse-
culr e -conservar
uma formosa e rica
Cabelleira—O Tra- .
lamento que faz *¦ terceira Semana
íiaaoer Cabello em 5 semanas—Infor-
magoes de clientes satisfeitos.

UM TRATAMENTO GRÁTIS
Provamos a no3_*

custa que o REME-
_>IO CALVACURA
Impede a Queda do
Cabello. a comlchio
do couro cabelludo,
cura a Caspa e faz-
nascer cabello. Ao
recebermos seu noma
e endereço acompan-

-hados do equivalents"de 10 Centavos Ouro
Americano em sellos
do correio de seu
paiz, para ajuda da

1 __!„?_ c_~.«« porte, lha remette-A quinta Semana remos GRATI3 um
tratamento de nosso REMÉDIO CAL-
VACURA No. 1 no valor de $100 Ouro
Americano, e ao mesmo tempo o foi-
heto "Triumpho da Sciencia sobre a
Calvlcie." Corte este Coupon e o envia
hoje mesmo ao UNION LABORATORY,
Eoxl030, Union, N. Y.—E. U. A.

Coupon
para Um Tratamento de $1.00 GRÁTIS
Ao UNION LABORATORY

Box 1030, Union, N. Y.,—E. U. A.
Ams. & Srs.:—

Incluo o equivalente de 10 Centavo»
Ouro Americano para porte, e lhes roço
remetter-me GRÁTIS seu Remédio
Calvoeura no valor de $1.00 e o folheto
entitulado "Triumpho da Sciencia so-
bre a Calvlcte."

Junte este Coupon & sua. carta.—

FAZ MUITO BEM I
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ZE' •" — Então, doutor, apromptando a mala, hein T Pelo'que vejo, nao quer mais saber de politica...LAURO MULLER : — Nada ! Vou cuidar da minhasande, que é a melhor política nos tempos que correm...

«O MALHO. EM PARIZ

GERADOR DA FORÇA
I :.-_>«•< il.<•»> da neurastlienia.

DYNAMOGENOL
Cura: .Dores no estômago, Falta de appe-tite, Nervosismo, Hysterismo, Dores no peito,Anemia,Fraquezanas pernas, Palpitações,Insom-

ma, Debilidade,Terrores nocturnos,Tuberculose,
Laboratório: Pharmacia MARINHO

RUA SETE DE SETEMBRO N. 186
RIO DE JANEIRO

llemelte-se pelo correio a quem enviar 7$000.
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A"iaedZdíZlPí' E-,°-1 Pere!ra' Iosé teekest e João Silvaestudantes brazileiros, residentes em Paris, de onde nosenviaram a presente photographia.
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*NÇI*5

Ancias em rictus, e impulsivo mando;
Em febre, e calma, e liberal consulta; *
De humanas aves, na prisão, rimando
Uma cspcrauça grandiforme c culta !

Ancias de um sonho verdadeiro c brando,
Que dentro em mim se desenrola-e avulta;
Ancias de amôr, de gloria, illuminando
A eterna vida em realidade occulta 1

Ancias de puro affecto, amortecendo
Cardos c abrolhos na alma deleteria
Do Mundo ingrato, visionário, horrendo !

Ancias de liberdade e luz siderea !
Ancias em qtie me afogo, em que me prendo,
Por vêr-me livre d'esta vil matéria !

Doi.orks Só

- 0 COMPOR E SETT*

A Amadeu Amaral :

Librando, em pleno azul, o corpo magestoso,
atravessa o Condór a abrupta Pcncdia
e vac, serenamente, á luz do Sol glorioso,
numa ascensão veloz fugindo á Terra fria...
Do mais denso da Matta, o selvagem, que espia
—córda tensa no arco, olhar perspicuo, ancioso -
o remigio do Rei dos Andes cauteloso,
de uma frcchada o abate ao sólo, em agonia !...
Assim, na limpidez do mais puro conceito,
quantas vezes um Bom, fitando o Alvo-eleito,
sóbe a pedir á Gloria o beijo fementido 1
Do Despeito fugindo á trama emmaranhatla.
attinge-o da Calumnia a setta envenenada,
prostrando, para sempre, o Condór mal-ferido 1..

Mattos Esposito

iriTC

*PORTUCfiL

Patria de heróes I Altivo e sobranceiro,
Entraste para a luta, ó Portugal t
Bemdito sejas tu, leão guerreiro
Por mil grandiosos feitos immortal 1

Nesta guerra de horror ao traiçoeiro jInimigo feroz e colossal,
O luzo ha de mostrar ao mundo inteiro
Que, como outr'ora a gloria é seu phanal !

Da metralha aos mavorticos estouros,
Escreverás no mármore da Historia
Paginas bellas de luzentes louros...

O' Portugal, resurgirás de novo !...
If-as de colher mais pahnas da Victoria,
Mais uma gloria — a eternizar teu Povo I

Bknkdicto Skrrão
Belém — Para, 1916

MERCÚRIO E flPOLLO

Para Adauto Neha :

Mercúrio — do Commercio e da Eloqüência
o deus, filho do Júpiter Tonântc,
é comparado a Apollo — o deus gigante
das Artes, da Poesia c da Sciencia.

Ambos são necesarios neste instante
ao homem que cultiva a Intelligencia,
para util se tornar A Providencia,
tornando-se util para o semelhante.
lenhamol-os do Bem por mensageirosvisto que progredir queremos, visto
que queremos passar de rotineiros...
Cantemol-os na nossa trajectoria
que, por cantal-os, (relembremos isto)cantando iremos do Progreeso á Gloria.

Rio, 4—4—916

a ARVORE

Para o Ribeiro Couto :

Um dia, entre a ramada espessa da floresta.
Germina uma semente e, abrindo tenros galhos,
Anceia pela luz, vê o sol por uma fresta
Quer o látex, quer sangue e a terra, bôa, dá-lh'os.
E o sol enamorando, e a luz pedindo, esta
Débil arvorezinha irrompe. Vêm grizalhos
Cipós tolher-lhe a vida e cila, forte, se apresta
Ao estrénuo combate, á peleja, aos trabalhos.
Ouve em torno o clamor da inveja dos arbustos,
Em cima o farfalhar dos troncos" ciumentos...
Tudo a vociferar de egoismo e de despeito 1...
Depois, crescida já, esquece estes injustos, ,
Cobre-os com sua sombra, ampara-os contra os

[ventos
E chora quando brame o temporal desfeito...

S. Paulo
D'Aguiar Moreira

NOVO EPEH

Ai de nós, meu amôr, se não fosse a Esperança !
Benu' da Cunha (Lôas dc D. Alicc)

brando ninho em que me vejo agora^
Dos teus sorrisos e dos teus olhares,
1% como um rico altar cm que se adora,
Sem rosários dc maguas, sem pezares...
Uma doçura indcfinivel mora,
Valendo mais que todos os logares,Nessa vivenda : a avelludada auroraDos teus sorrisos e dos teus olhares I
Ha dc ser sempre um cântico sagradoEntre risos c luzes, entre beijos,Kssa quadra risonha de noivado !

Vibrante o amôr fecunda de alegrias,orque, eu c tu, nutrimos de desejos,O decorrer dos meus e dos teus dias !

De Castro e Souza T
Pamahyba, Piauhy.

J. Dutra
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EM PERNAMBUCO: O POMO DA DISCÓRDIA
" O Dr. Manuel Borba está duro. K m hypothese alguma acceitará a cândida-

tura Heitor Maia, mas tambem não brigará com o general Dantas Barreto."—
(Dcs tclegrammas dc Pernambuco)

DANTAS BARRETO (Adão) :
tor Maia r

MANUEL BORBA (Eva) : — Não
prohibido... E nós podemos viver tão

DANTAS BARRETO : — Ingrata !
costella tainha!...

BORBA : — Por que ? Por não que
bem... Vê que esta recusa ê nobre : ê p
terrestre..!

ZE' PERRNAMBUCANO (á parte
dá certo : a serpente engulirá o Heitor, o
das conseqüências...

Então, decididamente, não acceitas o Hei-

l E' a maçã da serpente... E' o fructo
bem, sem elle !...
... Nem pareces ter sido fructo de uma

rcr um pomo de discórdia? !... Reflecte
ara não perturbar a paz do nosso paraizo

) : — A historia está errada, mas no fim
s dous ficarão livres da indigestão e eu

' "<T__'^-_k-«1

mim
PD5TALE. A
lli' \  f

STELLA
" Pensava em ti nas boras e tristeza
Quando estes versos pallidos compuz.

F. Varella."
Não me esqueço de ti, saudosa e bella,
Porque te vejo no ycrgel das flores;
Não'me esqueço de ti, bondosa estrella,
Que absorve contente as minhas dores.
Não me esqueço de ti, és tão singela
Minha deusa, primor de meus primores...
Não me esqueço de ti, querida Stella,
Na mimosa canção de meus amores.
Não me, esqueço de ti, quando anoitece,
Quando vae descambando a fresca tarde.
Fugindo triste num rumor de prece.
Não me esqueço de ti; e a procurar-te
Minh'alma sempre vive com saudade
Porque te vejo em tudo e em toda parte!...

Mattos Gomes

O filho só o reconhece, estando ausen-
te. E' quando sente a falta dos carinhos
e afagos constantes, e da doce compa-
nhia d'aquella que por nós tanto padeceu.—Marianno Campos (Madureira)

O LEQUE
Estava a noiva tímida e formosa,
Na primeira manhã do seu noivado,
Na pequenina alcova perfumosa,
Onde abraçara o seu esposo amado.
Graciosa, o leque de xarão agita,
Desopprimindo o suffocado peito,
Mas nelle, por acaso, encontra escripta,
Uma phrase que tinha este conceito:
" Nos dias de calor, em pleno estio,
O meu frescor suavíssimo appetece;
Chega o rigor do inverno, chega o frio
E toda gente me desdenha e esquece."
Attenta o leu a noiva e, de repente,
Ergueu o olhar, turbada e pensativa:Deixou-a aquelle distico innocente,
Numa vaga tristeza apprchensiva.
—E' moço—diz—o meu amado esposo;
Vem enleiado, num primeiro ardor,
Refrigerar seu coração fogoso,
Nas caricias subtis do meu amor .
Quando frio tiver o coração
Ou nelle a chamma juvenil pereça...
Quando fôr sem desejo e sem paixão.
Talvez um dia me desdenhe e esqueça...

Raul F. Santos

A' mulher:
A mulher tem o germen do bem mais

nitido do que o homem.
Posta por Deus no mundo como Anjo,

para erguer o nivel moral da sociedade,
entretanto, devido á sua fraqueza ingenita
e ao egoismo do homem, transforma se, ás
vezes, em demônio, firmando, porém, a
sua própria desgraça de seus algozes.

Amparar a mulher, antes de cooperar
para a desgraça é a mais nobre mis-
são de um homem de bem. — Edilberto
Amaral.

Está conforme C. P.

(Rio)
Antônio de Barros

PLANETA

A' senhorita M. Guimarães:

Nos vastos horizontes dilatados,
Meus pensamentos voam como um pom-

bo...
Maior do que Cabral, -do que Colombo
Sou, muito embora o neguem despeitados.

Do que Newton tambem e Galilcu
— Na febre do saber — leis descobrindo,.
No afan de descobrir—por mares indo —
Maior e mais feliz que todos —> Eu!

Sim, do que todos mais sábio, Marietta!
Se Cabral descobriu um novo mundo,
E se os outros das leis foram ao fundo,
Eu vi nesses teus olhos um planeta I

Cure essa

A' minha doce mãe:
O amor de mãe é o mais puro e o mais

sacrosanto d'entre todos os amores.

Dôr de Cabeça!
Essa latejante e persistente dôr de ca-be?a — produzida por esforço nervoso,excesso de trabalho, desgostos ou ancie-dade —é causada pelo esgotamento dos

phosphatos do organismo, que sâo muitoessenciaes para a saude dos nervos ecérebro.
O systema nervoso deve ser fornecido

Com
os elementos phosphaticos, de forma a ali-mentar as cellulas nervosas e cerebraes emanter o vigor e a vitalidade de corpoCure essa dòr de cabeça, melhore a de-pressão mental e nervosa, obtenha somnotranquillo e melhore da fadiga tomandoeste agradável tônico e restaurador

Phosphato Ácido
de HORSFORD

PO' DE ARROZ «DORA» - MEDICINAL, ADHERENTE E PERFUMADO
Lata, 2Í OOO Pelo correio. 2*500 •Perfumaria Orlando Rangi
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CHARADAS NOVÍSSIMAS i a 12

1—1—Vi no Phthé uma fita em sete partes e uma bõa
proposição.

Marreco Paulista (S. Paulo)

Ao Octavio Brito :
1—1—Com muita pena dei um laço no senhor.

José Barretto (Parahyba do Norte)
1—1—Não faça ruido, porque o Braga tem conservado o

segredo.
Joarsan (Cruz Alta)

2—3—Na parte mais alta da Geographia encontrei des-
cripção minuciosa de um logar.

Kaiscr (Entre Rios)

1—1—Na musica tem péssima reputação e pouco credito.
Lima (Araxá)

2 J_—J_ 2—E' funesto mas é quasi certo que a velhice
é uma desgraça.

K. D. T. (E. do Ri« )

Ao Solon A. Lima :
2—S—Além do mar... é além do mar.

Lyrio do Valle (Bc!eni)
1—3—A mulher está condemnada por ter pedido liis.

Lord Windsor (S. Paulo)

2—1—D'csta pedra do monte, fez-se um instrumento.
Lace (Magé)

I—1—2—Não, disse o Kaiser com o gladio na mão, que-
ro que o mundo seja uma sú nação.

Lord Wimia (Do- Bloco dos Aluados)

Ao E. Meia :¦
2—2—Isto é modo de fallar, porque na Egrcja não ha

presumpção.
Leonam (Rio Tajupurtt', Pará)

2—2—Vi o cadáver do Mario, quando tocavam funeral.
Marcellino Menino (Gravata)

CONGRESSOESTA' ABERTO O CONGRESSO !

ZE' POVO : — Muito bem I Ahi começa o Senado a vender o seu peixe e a Câmara a lavar a sua roupa suja I
Quer isto diser, que — está aberto o Congresso !...

Oura tosses, bronchites, lullucnza o mo<
lesliiis Cio pcltO Clll •ilW ll<>i'S«H , .

Depósitos: Araújo Freitas è Comp. — Rua dos Ourives, 88 o Pharmtelt
¦arques.— Praça Tlradentee, 40 e 42 — Rio de Janelr» _ .



r

MOLE8TI A»

BRONCHO-PULMONARES
Urlppei, Tosses, L.rynflte., Broocbltn, Coqueluche c Sartmpo

SEU TRATAMENTO

PULMOSERDH B1ILLVfcste medicamento acalma a tosse, dando aos doentes appetite e aomn^^i-lheitamben «o«r« «. força . aaude e o. prt.tr». d.. dejeneríacenàaa phMlc."L.pet intentado no. Ho.pitaea Clinicai • 0i.pen.ario. pela maioria do. Medi-rancezes « por mais de 3o ooo Médicos de ooiras nacionalidades, o '* Palmo»erutn B.lily " repre.ent. oqu. h, ic rai.,hor IC|I|I|<„U p.r, retlliir . w!
Francezes «•eruin Ballly " representa <das doenças respiratórias.-Toda. aa perioaa recto.a. da sua aaude. ¦ mie Inquí.ta do faturada a.uaClhoaetatnbe mo chefe de família devem estsr sempre sproví.ionados d'eate medicamentoe nunca hesitar em fazer uso d elle.cada tez que percebam em pessoas de sua fami-lia uma .en.ibllid.de noa bronchios ou uma re.pir.çlo defeituosa. A..im evit.rlodoenças como a Grippe, Resfriamentos, etc. "araoE Indubitavelmente um dever de indicar ¦ todoa o Pulnoamn Balll»sempre que esie medicamento produza bons effeito», "*O "PolmoMrumBalIly" emprej.-M nadò.e de uma coibir de chá diluídoem om pouco d agua pela manhl e á noite.Yenis-t* em lodti « bois rhirmtclit t DngtrUê da trmziLA. BAILLY; 15, Rue de Rome, PARIS
Agentes no BnSlI l FERREIRA, IEWKAMP tfua d'jfsstmblea, 30, RIO DJf JANEIRO

i3iZte vns»traar&

b"5' *
• — E o resultado t
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O MALHO

A SUCCESSÃO DA PARAHYBA
MACIA EJVl FAJVUklA

^?I\QMYSÍ\ 

A

EPITACIO — Para que massadas ? Para que qubtlias tPara que encrencas ? Um ! Dous ! Tres ! Passa o CastroPinto Para a cadeira do Camillo dc Hollanda, este para a ca-deira d'aqueUe e... fica tudo em família.,*

CHARADAS CASAES 13 e 14
2—Na bagagem vem um vaso de vidro.

J. Edamil (Páu d'Alho)
2—Ameaça vã não me intimida, cobarde !

J. Dantas (Páu d'Allio)
METAGRAMMAS 15 e 16

(Varia a terceira)
4—3—Neste asylo, um orphão comeu cevada do inferno.

Jobaty (Santos)
(Varia a primeira)

4—4—No leito com este instrumento, cortei um pedaço da

Labinna Oriebir (Recife)
frueta e dei ao animal.

CHARADAS SYNCOPADAS 17 a 23

pedra" 
2 ^StC passaro nadador mergulhou e apanhou a

Leamsi (Santo Amaro)
4—2— Modelo apurado.

3 2 Meu rival foi parar na cadeia.
Laurita 1

Kromprinz
(Do Bloco ConflagraJor Cliaradista, de Belcm)

4 - Com o gancho prendo o animal.

A Aspasia do S«l J' 
Rds <Páu d'Alho)

• 3—2—A planta está também no cofre.
Ao autor da « Xonada " MaÍ3 (Catende>

(Por lettras)
8-5-No conventfo as freiras também tomam vinho.

Murillo Buarque (Catcnddc)
(Por lettras)

S—A planta que em meu jardimMais viceja é : rrralmequer.Para que ella realce assimSo dependo da mulher.

Jabes de Galaad (Belém
CHARADA MEPHISTOPHELICA 24

entradã^com umí^ P'anejar uma
Mambembe (S. Paulo)

CHARADA INVERTIDA 25
4—Na ilha encontrei um peso.

Jacobita (Jacobina)
ANAGRAMMA 26

6 2 Refreia o amór pela garrafinha.
Job Vial

NA BAHIA

àã'««a
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O CARVÃO NACIONAL: DEUS DA NOZES A QUEM NÃO TEM DENTES
"Emquanto a nossa mestrança continua a estudar theoricamente as vantagens ou desvantagens da exploração do car-

vão nacional, que abunda no Paraná e no Rio Grande do Sul, a Argentina, mais pratica, vae enchendo os seus vapores com
o nosso carvão e carregando-o para Buenos Aires". — (Dos jornaes)

O BRAZIL : — Mas, diga-me : quando poderemos contar com o nosso carvão? Estou afflicto... Não vem mais
carvão do estrangeiro... Estradas de ferro c fabricas estão parando, apezar da derrubada das mattas, que continua pavoro-
sa ! 0 caso é sério c urge resolver esse negocio 1

O SÁBIO Deveras* Mas nós ainda não chegamos a meio caminho... Precisamos saber ao certo quantas ca-
lorias dá o carvão nacional... sc vale a pena cxploral-o, etc, etc. Isso depois da parte theorica, que ainda não está bem
liquidada, havendo até profundas controvérsias...

.1 ARGENTINA (ii parte) : —Dios da nozes a quien no tiene dentes... .Iprovcchcmos para encher cl sacco cn-
quanto cl Braz és thezorero dei carvon y se queda cn theorias, como sc cn tiempo de guerra sc limpiassem armas...

CHARADAS ANTIGAS 27 e 28

Ao Conde Zarka :

Comprei um pinto — 2
Lá -I-) rapaz —¦ I
Por um vintém...
K nada mais.
Cheguei a casa
Muito cançado
Metti no (orno
Fiz um guizado.

Jorge V

(Do Bloco. Conflagrador Charailistico, de Belém)

Nem 11111 bocado de vento — 1
Supra minha habitação;
No meu humilde aposento
E' rijo e quente o verão.
Li fóra vê-se o retrato — 2
Da verdejante floresta
Km 11111 Iristonho apparato
Victima do Sol que a cresta.
Oh ! mas como é doloroso
Mas como a t«xlos espanta
() Sul, fero c luminoso,
Queimar sem perda esta planta!...

Lord Ema

Ao Eureka
ENIGMA 29

x

Pondo o todo cm movimento
Com certeza que elle faz.
O que bem diz, toma tento,
A prima parte, rapaz.

Mas se o tempo fôr tal qual
O que indica o meio, em fim,
Não precisas do total,
Deixal-o podes, oh ! sim.

Mario N. T. (Santarém. Pará)

AVISO

Os prazos terminarão : a 20, 25 e 31 do corrente, e a 2,
4, 14 e 19 de Junho seguinte. No primeiro prazo estão inclui-

Df. Bangué. ??. Rue pianciit. Paris.

BMIME BEUGV1È
CURA TOTALMEN'

RHEUMAT/SMO-GOTA
NEVRALG/AS

Venda em todas as Pharmacias

AZEITE SOLAR~"° melhor entre os seus congêneres



/^a Cada um com sou egual.

•' Mineirinha, Palaciano (Santos), D. Ravib. Roldao (Gua-
/—ratingueta), Callixto (S. Paulo), Fantomas, Fantoche, Mar-

( WMVWmW'K ——^ reco Paulista (S. Paulo), Mascarado Verde (idem), Astrea,
^—T) . a Rigoleto, Cagador de Charadas (S. Paulo, Mambembe

.—jj/kn VT jf] i\f/K"; (idem), Rodefort, Octavio Brito, 30 pontos cada um; Allia-
C \~SnMm k3/mi s Cariocas, Plebeu, Valete de Espadas (Minas), Saul Oli-
( ! W jm W f%l O jS-jl veira (Taperoa), Mario N. T. (Santarem), 29 cada um;

Olindo, Dr. Kean (Taubate), A. Pausa (Bahia), 28 cada um;
I! Antonius; (Traipu'), Peryllo (Barra do Pirahy), Tarugo

Jrl j\ / 
* 
Tnft para as kalendas gregas

f 
J 

/ [antes da despedida]

ELLA : — Qui <? que ossunce pertende plantd ?
O CAPANGA : — Rabos de arraia nos costado... Pe- yl)

tropis no synagoga e sardinhas na barriga...
ELLA : — Ahn Entonce deve di sc a nova curtura

do Esprito Santo... a curtura politica... Deve di sc alii // '
na Victora, quando "scu" Bernardino toma conta do I 

j

dos os decifradores d'esta capital e localidades proximas, ser- /j
vidas por linhas fcrrcas, ou via maritima; no segundo, os / /
dos outros pontos mais afastados de S. Paulo, Minas e Es- ^ ¦= - /)
tado do Rio, e bem assim os do Parana 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, . ' 1—)
os da Parahyba, ate o Ceara; no sexto, os do Piauhy, ate 1 >¦ J
Para; no setimo. os restantes. Os charadistas que residirem ^jgjOT^ //. /afastados das capitaes, sem communicasao facil e rapida, US ^ _______  V I *Sj
terao mais cinco dias sobre os prazos acima indicados. As \ X V
justificagoes devem ser feitas dentro dos dous ter^os dos res- /' \|
pectivos prazos. / y

SOLUCOES l (Do n. 703 Y N. \
Ns. 1 — Amorno; 2—Elatina; 3—Carapeteiro; 4—Caja- V\\\ \

manga; 5—Carabina; 6—Sembella; 7—Gilboa; 8—Frioleira; ^_ . . - V\ \
9—Canada; iff—Mucutipc n—Sogra, Argos; 12 —Orama, ^ \
Amaro: 13 — Invido, invito, inviso; 14 — Quebra, guerra; \

ENIGMA PITTORESCO 30  I
ZE' : — Tcinos ou nSo tcmos 0 grande saneamcnto do

tnorro de Santo Antonio ?
RIVA (rcsfriado... com 0 projccto) : — Eu agora vou

 V \_ tratar d isso... no Senado. Mas nao ha novidade. Quando
( os moradorcs cncontrarem tcrrcnos que Ihcs custcm mcnos do

S~ Que os 7 palinos, podcriio sahir d'esse ccmitcrio... para o

^w V. ^ 
" (S. Paulo), Pedro K (Bom Jesus de Itabapoana), 26 cada

^ V V-_ V) um; N'alo, Dr. Careca, 23 cada um; Joarsan (Cruz Alta),
^a J jZeve (Santos), Beljova (idem), Alcyon (idem), Alda (idem),

22 cada um; Carlio (Santo Aleixo), 20; Solon Amancio de
/' ¦- Lima (Belem), Quasimodo, Hendrickzoon,,19 cada um; Mys-

^ Nn tica, 17; Antonio Moraes Quixote, 16; Lord Windsor (Sao
f r" I _ Paulo). 15; Jose Alves Franktdampfer d'Assis (Floriano-

jSp'^ I \M polis. Renato Pereira Guimaraes (Monte Mor), 14 cada um;
g » K. D. T. (Estado do Rio), El Rei Catalao (Apparecida de
%> 

Batataes), Celere (S. Paulo), 13 cada um; Gigante Golias
~-'l (Lorena), K. Piau (Goyandira), 12 cada um; Jean d'Az,

nj "J Canico (Espirito Santo), 11 cada um; A. Sant'Anna (E. F.~vC I J yB Goyaz), Cacoco Barreto (S. Simao), 9 cada um; Eumenides(Baliia), 5; J. B. Silva (Curityba), 4., *. Dos ns. 701 e 702 :
Antonius (Traipu'), 26 pontos cada um.

Inscreveram-se durante a semana ; Fefilho (Nova Cruz,Rio Grande do Norte), Dentista (Juiz de FOra, Minas), IsisBe'.jova (Santos) (Jundiahy), S. Paulo.

Cada um com seu egual.

DF.CIFR ADORES
Do n. 703 :
Mineirinha, Palaciano (Santos), D. Ravib. Roldão (Gua-

ratinguetá), Callixto (S. Paulo), Fantomas, Fantoche, Mar-
reco Paulista (S. Paulo), Mascarado Verde (idem), Astréa,
Rigoleto, Caçador de Charadas (S. Paulo, Mambembe
(idem), Rodefort, Octavio Brito, 5° pontos cada um; Allia-
dos Cariocas, Plebeu, Valete de Espadas (Minas), Saul Oli-
veira (Taperoà), Mario N. T. (Santarém), 29 cada um;
Olindo, Dr. Kean (Taubaté), A. Pausa (Bahia), 28 cada um;
Antonius; (Traipu'), Peryllo (Barra do Pirahy), Tarugo

PARA AS KALENDAS GREGAS
(antes da despedida]

> Aftc1

ELLA : — Qui ê que ossuncê pertende planta ?
O CAPANGA : — Rabos de arraia nos costado... Pe-

tropis na synagoga c sardinhas na barriga...
ELLA : — Ahn !... Entonce deve di se a nova curtura

do Esprito Santo... a curtura politica... Deve di se alli
na Victora, quando "sen" Bernardino tomá conta do
campo...

ZE' : — Temos ou não temos o grande saneamento do
morro de Santo Antonio ?

RIVA (resfriado.. . com o projecto) : — Eu agora voutratar d issotio Senado, Mas não ha novidade. Quandoos moradores encontrarem terrenos que lhes custem menos do
que os 7 palmos, poderão saliir d'csse cemitcrio... para o
outro...

(S. Paulo), Pedro K (Bom Jesus de Itabapoana), 26 cada
um; Xalõ, Dr. Careca, 23 cada um; Joarsan (Cruz Alta),
Zeve (Santos), Beljova (idem), Alcyon (idem), Alda (idem),
22 cada um; Carlio (Santo Aleixo), 20; Solon Amancio de
Lima (Belém), Quasimodo, Hendrickzoon,,19 cada um; Mys-
tica, 17; Antonio Moraes Quixote, 16; Lord Windsor (SãoPaulo). 15; José Alves Franktdampfer d'Assis (Floriano-
polis. Renato Pereira Guimarães (Monte Mór), 14 cada um;
K. D. T. (Estado do Rio), El Rei Catalão (Apparecida de
Batataes), Celere (S. Paulo), 13 cada um; Gigante Golias
(Lorena), K. Piau (Goyandira), 12 cada um; Jean d'Az,
Canico (Espirito Santo), 11 cada um; A. Sant'Anna (E. F.
Goyaz), Cacoco Barreto (S. Simão), 9 cada um; Eumenides
(Bahia), 5; J. B. Silva (Curityba), 4.Dos ns. 701 e 702 :

Antonius (Traipu'), 26 pontos cada um.

LIVRO DE IXSCRIPÇAO
Inscreveram-se durante a semana : Fefilho (Nova Cruz,Rio Grande do Norte), Dentista (Juiz de Fóra, Minas), Isis

(Jundiahy), S. Paulo.Beljova (Santos)

•Sr*

O MALHO

NOVA CULTURA NO ESPIRITO SANTO
" Procedentes dos Estados do Rio e Minas continuam a

chegar diariamente capangas armados á fazenda do Bana-
nal". — (Telegramma de Cachoeiro de Itapemirim)

15 — SerrabuUio, serralho; 16 — Lettrado, ledo; 17 —Con-
vento, conto; 18 —Zephyro, zero; 19 —Almo, alma; 20 —
Papa; 21 Arpão (ar, pão); 22 — Cachimbo; 23 — Pales-
tina; 24 — Gallaphobo; 25 — Trompa; 26 — Pedante; 27 —
Carmesim; 28 — Cacoco; 29 — Chocolate, cacholote; 30 —

- ¦ • • i -V-
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lii Hitot igintit iicIu.iyoi pan ti Estados Doidos I Canadá I .Internacional Miirtislng Companj.. — Pirk Rsw Itlldlsg, liw Tork —U. S. I.

ERRATA
No numero passado a incorrecção de mais importância,

e a que se encontra na chave das novíssimas, de French, onde,
entre as palavras — olhar e ponta — deve ser lido o seguin-
te : —' atran.cz o cálice dc aniz.

CORRESPONDÊNCIA
Recebemos mais trabalhos dos seguintes charadistas J:
Ildefonso do Nascimento, (Recife), Peryllo (Barra do

Pirahy), Angar, El Rey Catalão (Apparecida de Batataes),
Kaizer (Entre Rios) A. Sant'Anna (E. F. Goyaz), José
Alves Franktdampfer d'Assis (Florianópolis).

Ildefonso do Nascimento (Recife) — Por que não ?
Canico (Espirito Santo) — Já respondemos, ponha os

cinco dias sobre o prazo dos que residem no Estado, onde
está e ahi tem, o que quer.

Antonius (Traipú') — Chegaram fora de prazo as solu-
ções dos ns. 699 e 700. Sentimos contrarial-o, mas quefazer?... Está estabelecido...

Sherlock Holmes (Dous Córregos) — Porque se não
dirige logo a uma livraria d'esta capital; melhor será infor-
mado.

Kaizer (Entre Rios) — Está visto, que se os emenda-
mos, é porque julgamos carecedores de tal; ao contrario, se-
riam lançadas á cesta. A falta de espaço não nos permittc
correspondência mais lata.

Notario (Goyandira) — Por emquanto o pseudonymo
de K. Piau ainda existe e não foi trocado, ou o collega nos
quer passar cinza nos olhos, com algum fantpche ? A cha-
rada foi para o lixo. Não entregamos o contraste, porque
aqui só se publica o que é bom e o que é inédito.

A Sant'Anna (E. F. Goyaz — Se no numero 700 sua
lista aceusava 16 pontos e nós só lhe marcámos 12, é porque

4 estavam errados. Restava ao collega, sc queria esses 4 pon-
tos, justifical-os no prazo estabelecido, mas justifical-os de
maneira a convencer

REGULAMENTO PARA O PRESENTE TORNEIO

Duração — O presente torneio abrangerá os mezes de
Maio e Junho.

Prazo—O prazo será dc 15 dias para os decifradores
d'csta capital e localidades próximas, servidas por linhas fer-
reas ou via marítima; de 20 dias, para os dos outros pontos
mais afastados de S. Paulo, Minas e E. do Rio, e bem assim
os do Paraná e Espirito Santo; de 26 dias para os da Bahia,

mW^^Êm^^^^mÊMm\\pm\ '
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"j, S EM_ N ARCOTI COJ_
__—, FACILITA A SAMIOA DOS DEUTCS

Previne e fài desêppartccr^os êcçidentes ds Denf/çdo^

_
OLPOSITO G_.HA_._t_l-beHomt.ito» ruMOUZt. 7U.l_-bo.ri í1 Den>l. PARIS.

À\êntfê *é3 Principaes Phár-mãtiis tio Mt/t-do.

O QUE A CÂMARA VAI FAZER

A REPUBLICA : — E que ê que você me traz de novo, este anno ¦?
A CÂMARA : — Tudo isto 1 E' o que o ha de melhor...

A REPUBLICA : — Chapas de gramophone ?!... E para o meu estado lastimável ?... F. para os meus iute-
resses ?...

7.V.' POVO : — Chapas de gramophone... Sempre chapas... Só chapas... E a razão é simples : é que esta sujeita
ê a mais chapada inutilidade que eu conheço... Mais chapada c mais cara?...



O MALHO

FIGURINOS DETESTÁVEIS

A Politica armada — figurino muito do agrado de todos
os espíritos bellicosos c contraste da Politica de paz, dc

juizo na cabeça c enxada na mão...

Santa Catharina e Rio Grande do Sul; de 28 dias para os de
Sergipe, Alagoas e Pernambuco; de 30 dias para os da Para-
hyba até Ceará; 40 dias para os do Piauhy até Pará; e de 45
dias, para os restantes, mas tudo a contar do dia da publica-
ção. As datas acima referem-se ás capitães dos Estados e as
localidades próximas de communicação fácil e rápida, porque
para as mais distantes e não ligadas a ellas (capitães) por li-
nhas férreas, ou vias fluvies e marítimas, damos mais cinco
dias sobre o prazo marcado. A lista, ou outro qualquer do-
cumento, que não estiver aqui na data marcada, não será
tomada em consideração.

Esta distribuição é feita de fôrma a garantir, pouco mais
ou meno3, aos decifradores d'esta secção o prazo de 15 dias.
Se se der o facto (não acontecerá isto muitas vezes) do nos-
so semanário não ser distribuído no dia do costume o chara-
dista ficará com a faculdade de contar os seus quinze dias
da data da distribuição; e, nesse caso, uma simples declara-
ção do Agente, na lista de solução, é o sufficiente para o nos-
so conhecimento.

As justificações devem ser feitas dentro dos _ous ter-
ços do prazo marcado no começo d'este titulo.

Listas—Deverão ser remettidas semanalmente, e assi-
gnadas pelo próprio punho do charadista com declaração do
logar de origem.

Trabalhos — Escriptos de um lado só e em papel se-
parado, cada um (reparem bem) trará o nome do autor e
aua residência, a solução respectiva e o diecionario cm que é
ella encontrada; as soluções parciaes incidem nessa deter-
ininação.

Serão rejeitados os trabalhos que forem feitos com ver-
sos alheios, qualquer que seja sua natureza. Os logogryphos
não excederão de 15 lettras no seu conceito total, devendo
conter, pelo menos, quatro soluções parciaes, ficando aboli-
dos os asteristicos e as lettras estranhas usadas em taes espe-
cies charadisticas.

Na composição de um trabalho o seu autor deve levar
muito cm conta a arte e a urdidura, não se servindo de ter-
mos arrevesados, nem esdruxulos.de maneira a tornal-o quasi
indecifrável.

Para difficuldade do seu problema deve elle .tomar
como exemplo o estylo do Almanach de Lembranças Luzo-
Brazileiro; ahi encontrará com abundância bons pontos de
comparação. Só nestas condições é que nos responsabilisaremos
pela publicação do trabalho charadistico.

São estas as espécies charadisticas que adoptaremos nos
nosssos torneios : novíssimas, syncopadas, antonymicas, bisa-
das, neo-bisadas, invertidas, transpostas, alexandrinas, bifron-
tes, mephistophclicas, decapitadas, electricas, metagrammas,
anagrammas e enigmas piltorescos. Mais ainda: antigas e
enigmas charadisticos (únicas espécies que podem ser enigma-

ticas) em terno, em quadra? logogryphos e perguntas eni-
gmaticas.

O eniama pittoresco limita as espécies, que podem ser fei-
tas em verso, ou prosa.

Das antigas em deante só admittíremos as que forem
versificadas, procurando o autor observar as exigências da
métrica o mais possível.

Nas charadas em terno, ou em quadro, cada verso deverá
conter uma variante, e quando essa esteja em mais de um, o
grypho, ou o recurso da chave, será obrigatório. Figurados só
acceitaremos os enigmas pittorescos e só na falta d'estes é
que publicaremos os enigmas-charadas e outros semelhantes.

Correspondência — Toda a correspondência destinada a
esta secção deverá ter o seguinte endereço : MARECHAL,
Álbum d'CEdipo, redacçao d'0 Malho, rua do Ouvidor n. 164.
A que não vier pelo correio será depositada, pelo portador, na
caixa, á entrada da nossa redacçao.

Justificações — Todo o ponto recusado só o será defini-
tivamente, se não fôr justificado dentro do tempo marcado
pela ultima parte do titulo—Prazo—mais acim-a mencionado.

(Continua no próximo numero)
MARECHAL

BIS-CHARADA
CAI.-..--».----» IM» Zl.' POVO

mez pe maio
Dias

Pleno Maio. Dias lindos.
Luminosos, perfumados,

(• 
Com lucros reaes, infindos.
Em Burro e Touro escovados.

jQvKijr^St

10

li

12

___rtv9

13

Mez de poetas e poetastros,
Consagrados e aprendizes :
Cobra e Peru' vão aos astros,
Esborrachando narizes.

Mez de flores, mez de tudo
Quanto falia aos bons sentidos.

Fora o Elephante trombudo !
Fora o Cachorro aos latidos !

Tudo dança e canta ou ri.
Neste mez alegre e santo :
Borboleta, aqui e alli.
Do Leão vence o quebranto.

*?^í_

Me: de Maio, mez de Maio,
Quem te não ha de estimar,
Se um Macaco bem cambaio
A Cabra consegue amar ?...

(Dia 13, Abolição...
Quem d'ella se lembra mais ?
O' bichos do quarteirão,
Hoje não me escravisaes !.

/
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RESULTADOS TÃO MARAVILHOSOS
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Sirvo-me. regularmente do Denlol e obtenho resultados
tão maravilhosos que o aconselho a todos o» que se preoccu-
pam dc conservar os seus dentes... parasempre.—ROSALIALAMBRECHT.

O Denlol (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
destróe todos os micróbios ruins da bocca ; também
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
destróe o tartaro. Deixa na bocca um frescor delicioso
e persistente Sua acçao antiseptica contra os micro-
bios prolonga-se na bocca duranta 2* horas, pelo menos.

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

Acha-se o df.ntol nas lojas dos cabelleireiros, perfu-mistas e em todas as boas casas de perfumaria. Deposito
l_eral: rua Jacob n. 19, Paris.
AgenU. geraa* . MÉQHÈ eX C. Rua da Alfandaqa, 93-FUD OE JANEIRO

HESPANHOLADAS DA GUERRA

AA^^^^^^^^Mm WA°Mocy
WILSON : — Ou Allemanha dar um satisfação em

regra, ou eu reduz todos submarinos a um fritada de lin.
guiça /...

Loterias da Capital Federal
Companhia ds Loterias Nacionaes do Brazil

Rua Visconde de Itaborahy n. 45

GRANDE LOTERIA
Sabbado, 20 de Maio

235 — 2

IOO:OOOSOOO
Inteiros a 1$700. Meios a $fi ftO

Agentes seraes na Capital Federal : NAZARETH & C„ Rua
do Ouvidor 94-Caixa do Correio 817—Endereço

telegr. LUSVEL— Rio de Janeiro

ADMIRÁVEL I.
.Pela extraordinária variedade, bom __.¦¦ •_(<>. e xobretuilo a li-

cidade dos provo», é o Hortixnentode roupiirt ieitart da popular alfaiataria —

O TOMBO DO RIO
Para homentt, rnpuzes e meninos

O NOSSO RECLAME
Ternos feitos de lindas casemiras de côr a... 33$500
Lindos ternos de bôa casemira americana a.. 45SOOO
Ternos de superior casemira ingleza.. 06|800
Ternos de tino diagonal preto ou azul 00*000

Calças de casemira de côr—padrões de gosto
 12$000

Calças de tina casemira ingleza— bainha du-
pia—a  i8*noo

Calças de superior tlanella branca, ingleza a.. S_4Ç000
Calças de casemira xadrezinho — bainha du-

pia —  25:5.000
CONFECÇÃO SOB MEDIDA

Confeccionamos cam cazemiras dc qualidade e proce-
dencla garantidas, os melhores ternos de roupa pelos pre-
cosde7o$ooo, Moijiooo e (jo$ooo. O acabamento e elegância
cresta obra satisfaz plenamente toda a exigência possível.

VESTUÁRIOS PARA CREANÇAS
A nossa Secção d*cste artigo,pode ser considerada como

—a mais completa—tal a variedade de modelos em todos
os tecidos para os edades que os requerem.

Apresentamos desde o modesto vestuário dc lindo ze-
phlr fantazia, que vendemos pelo preço dc 3$8oo, ao mais
rico e de elevado preço.

Acceitamos, fazendo aexpediçüo com a máxima brcvl-
dade e segurança, todo o pedido de mercadorias que nos
venha dirigido dó interior assim como enviamos livre de
porte, catalogo e amostras dos nossos tecidos a quem os
solicitar.

rçÜA Dfl UrçUGÜflyflDBai Canto da rua da Carioca
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Illustpes médicos bahíanc qv attestan
Depupatitío do ..SanQua-GuiXlQ- 0*S-cs
tico chimico João da §ilOa Siloçipa.", "' 
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Dr. Antônio Baptista dos Anjos—BaSla
Attcstoque tenho usado bastante em

minha clinica c com os melhores resulta-
dos possiveis, nas diversas modalidades
clinicas da syphilis, o EUXIR DE NO-
GUEIRA do Pharmaceutico Chimico Joãoda Silva Silveira. — Bahia. 26 de Março
de 1916.—©r. Antônio Baptista dos An-
Jos, Lente Cathed.-atico da i* cadeira declinica cirúrgica da Faculdade de Mediei-na da Bahia.

*ÜÉ' "th*-*».' mÊ

\jhom

D , Joaé Maria da Carvalho a ntallo-*-B*hlaAttesto que tenho empregado em mi-nha clinica o ELIXIR DE NOGUEIRA09 PharmaceuticoChimico JoSo da SilvaSilveira, mesmo em casos de syphilis emestado bem adeantado, e que tenho-obti-do do seu emprego os mais benéficos re-suitados. Conhecedor da sua composi-
çuo, julgo-me com direitodeaconselhal-o
a quem se achar necessitado de um opti-modepurativo para o sangue. In fido ^ra-dus mel.—Dr. José Maria de Carvalho eMello, formado pela Faculdade de Medi-cina da Bahia,

fljjflh mtmf _

_^_í_
Attesto que o ELIXIR DE NOGUEI-

RAdo Pharmaceutico Chimico João da
Silva Silveira (remédio de maior circula-
5ão mundial) e um medicamento dos me-
lhores e de effeito seguro para os fins a
que é destinado, não so p*ela sua boa
manipulação como também pela juneçãodas drogas dc que è composto. Bahia,
25 de Março de 1916.—Dr. Alpheu Olym-
pio da Silva. Medico e Pharmaceutico.
Diplomado pela Faculdade de Medicina
da Bahia.

O «Klixir de

¦ . ¦ ___-____¦¦_-__.---___¦_¦___¦¦______¦ _.-_-_
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trtoeiiencia do Gpaí;ys

T

Attesto que tenho empregado emminha clinica o conhecido ELIXIR DENOCUEIRA do Pharmaceutico Chimico
João da Silva Silveira em joJos os casosde manifestações syphiliticas ; os seus
efteltos não se fazem esperar, ainda me.-monas phases maisadeantacías.conside-
ro portanto como o primeiro depurativo.—Bahia. 25 de Março de 1916. Dr. CarlosLopes. Medico pela Faculdade de Mediei-
na da Bahia.

¥t3k '•UTI* m
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Dr. Henr.qu* Machou, tl» Queiroz -Bahia
Attesto sob fede meu grau, ter em-

pregado, com magníficos resultados,
práticos, no tratamento do rheumatismo
e de varias manifestações da syphilis, c
ELIXIR DE NOGUEIRA. Depurativo dosangue, formula do Pharmaceutico Chi-mico João da Silva Silveira.—Bahia, 21de Março de 1916. — <Dr. Henrique
Machado de Queiro$, Medico e Pharma-ceutico, diplomado pela Faculdade deMedicina e Pharmacia da Bahia.
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Se bem que não tenha por habito dena minha clinica indicar preparados offi-cinaes, todavia, reputoo EUXIR DE NO-GUEIRA. formula do Pharmaceutico Chi-mico João da Silva Silveira, um dos pri-meiros contra a syphilis nas suas dlffe-rentes manifestações, jâ pelos seus ele-mentos componentes que reforçam a mi-nha convicção, como pelas noticias dascuras assombrosas que o celebrisam. -
Dr. Joao Cupertino da Silva.— Bahia. 3o*^v/ de Março de 1916.

-Nogueira» vende-ae em todo o Brasil e RepUbl
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Dr. Porouse Pontas—Bahia

Attcstoque tenho empregodo o ELI'
XIR DE NOGUEIRA, iormula do Phar
maecutico Chimico João da Silva Silveir
em casos de syphilis e rheumatlsmc
obtendo sempre optimos resultados.
Bahia, a8 dè Março de 1916. Dr. 'Pera
se Pontes, Operador e Parteiro.

"flfl H_rTâi
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Dr. Kutychlo tia Pos B

Attesto que tenho empregado na mi
nha clinica, com os melhores resultado*
possíveis O ELIXIR DE NOGUEIRA do
Pharmaceutico Chimico João da Silva
Silveira.—Bahia. 27 de Março de 1916I
—Dr. Eutychioda -Pas 'Bahia, Diploma-
do pela Faculdade de Medicina da Bahir-

•atSL
^^*~~mm»m^__\^^^_\\\\_\__\

Bt and onça — Bahia}. Kaglsmundo O. di
MEDICO DO EXERCITO

Eu. SegismundoG. de Mendonça, fomado pela Faculdade de Medicina <_Bahia. Attesto que tenho empregado tELIXIR DE NOGUEIRA do Pharmaceutflco Chimico João da Silva Silveira, com
grandes resultados nas manifestaçõe»syphiliticas principalmente do rheuma-tismo o que afflrmo mjlde mediei. — B»-4
hia, 18 de Março de 1916.—<Dr. Setiimi.*»-doG.de Mendonça, Offlcíal Medico do
Exercito.
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